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EDEBİYATINA

GİRİŞ



Bir ulusun ruhu zaptolunmadtkça, bir 
ulusun azim  ve iradesi kırılmadıkça o ulusa 
egemen olmanın olanağı yoktur. Oysa yüzyıl
ların meydana getirmiş olduğu bir ulusal gü
ce hiç bir güç karşı koyamaz... Ben 1919 se
nesi mayısı içinde Samsun’a çıktığım- gün  
elimde maddi hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız 
büyük Türk milletinin asaletinden doğan ve 
benim vicdanımı dolduran yüksek ve manevî 
bir kuvvet vardı, işte ben bu ulusal kuvvete, 
bu Türk milletine güvenerek işe başladım... 
Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz devrim- 
lerin gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını 
tamamen çağımıza uygun, bütün anlam ve  
biçimiyle uygar bir toplum haline ulaştır
maktır. Devrimlerimizin temel prensibi bu- 
dur. »

Mustafa KEMAL



Ç A Ğ D A Ş  E D E B İY A T
Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yol 

Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek maksatlar uğ 
runda ölmesini biliriz... T iiık milleti giizel her şey, 
her uygar şeyi, her yüksek şeyi sever, takdir edeı 
Fakat muhakkaktır ki, herşeıjin üstünde tapındığ 
birşey varsa, o da kahramanlıktır... Türk’e olumlu 
iyi bir şey veriniz. Bunu reddet meşine imkân yok
tur... Türkiye bir maymun değildir ve hiçbir mil
leti taklit etmiyeccktir. Türkiye ne Amerikanlaşa
cak, ne Batılilaşacak, o sadece özleşecektir.

ATATÜ RK

ÇAĞDAŞ TÜKk EDEBİYATI; Batı’ya yönelirken, ulusal kökenlerimize in
me, tarihse! gelişmelerimizden güç alma yolunu açar. Yıınııs Emre, Nasrettin 

Hoca, Bektaşilik özellikle çağdaş edebiyatımızın ulusal gelişimine kaynaklık 
eder. Yurt gerçeklerine «Okuldan Yurda» görüş açısından bakılırken, 1&40 son
rası, Köy Edebiyatı’mız hız kazanır.

Türk Edebiyatı Tarihi; çağın yönlerine, eylemlerine göre yazılırken, tophı- 
mumuzıın gelişmesine engel olan çürümüş edebiyat yapıtlarını ayıklamak zo
runda kalır. Gevşetici değil, diriltici bir yol izler. Bilgi, duygu, heyecan bakım
larından bizi besleyen, çağımızı yansılan, engin bir düşünce gürlüğü ve özgür
lüğü taşıyan örneklere ağırlık verir, ö rnekler verilirken, çağdaş edebiyatımızı, 
çağdaş dünya edebiyatına bağlıyan damarları araştırmak başlıca amaç olur. 
Türk Edebiyatı ile Dünya Edebiyatı arasındaki boşluğu doldurmak görevi, 
Cumhuriyet sonrası edebiyatımıza düşer.

Cumhuriyet sonrası edebiyatımız önemli gelişmeler gösterir. İnsan, dünya 
ve yaşam arasındaki kararsız bağıntılar yok olur. Halka dönük edebiyat, şiirde 
ve düzyazıda doğallık, tüm dünyaya açılış, halk dili genişler. Atatürk’ün görüş
leri, özgür düşünceleri, edebiyatımızda derin yankılar bırakır. Çağdaş düzeye 
çıkma olanaklarımız artar. Sürekli gelişme, yenileşme, devinleşme içerisine girer 
edebiyatımız.

Edebiyat, ilk defa çağımızda, konularıyla, üslûbuyla, biçimleriyle, 
diliyle tam bir özgürlüğe kavuşmağa başlıyor. Talât Sait H A L M A N , 
Çağdaş burjuva dünyasında edebiyat ve sanat gizemlemeye (mystifi
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cation) yönelmiştir. Gizemleme gerçekleri gizlerle örtm ek demektir. Bu 
eğilim her şeyden çok yabancılaşmanın sonucudur. Ernst FİSCHER. 
Çağımız edebiyatının temel sorunu insanlıktır ve bu nedenle eylemli in
sancıllığın büyük ve etkili düşüncelerine bağımlı edebiyat bencc su gö- 
türmezcesinc en ilericidir. Edebiyat için insanın kendine ve hayata olan 
inancını pekiştirmekten daha teknik, daha asli, daha insancıl bir görev 
yoktur. Bunun için insaniığtn psikolojisini, düşünce sistemini kendisi ve 
çevrelendiği dünya üstiine düşüncelerini çarpıklaştıran sömürgeciliğin 
son dayanaklarından kurtarılması gerekir. Cengiz A Y T M A T O V . Tarih 
duygusu, yalnız kendi kuşağını etinde kanında duyarak değil, Homeros’ 
dan bu yana bütiin Avrupa Edebiyatı ile, onun içinde kendi ülkesi ede
biyatının çağdaş bir varlığı olduğunu, çağdaş bir düzen kurduklarını du
yarak yazmağa zorlar kişiyi. E U O T . Çağ çağ, ulus ulus, genişleyerek 
dünya edebiyatının durgusuz duraksız sürecine katılır her edebiyat ürü
nü. Bu bağlamda yeri olmayan yapıt edebiyat yapıtı sayılmaz. Nermi 
U YG U R . Karşılaştırm alara dayanarak güvenle söylenebilir ki, şiiri, 
nesri ve oyun yazarlığıyla çağdaş Türk Edebiyatı Doğunun en gelişmiş 
edebiyatlarından biridir. Sveltana U TU R C A U R İ.

B aşlangıçtan  C um huriyete

Çağdaş dünyanın en ileri tekniğiyle ulusal kaynaklarımızı her alanda işle
mek zorundayızdır. Bunun bilincini yaşarız. Esinleneceğimiz en iyi örnekleri yi
ne kendimizde buluruz. Kaynak değerlerimizi, kültür kaynaklarımızı taraya ta- 
raya yararlanırız. Bulduğumuz yararlı yapı taşlarından çağdaş yapıtlarımız 
doğmaktadır.

Başlangıçtan çağımıza dek gelen edebiyatımızı, sanatçılarımızı, eski de
ğerlerimizi inceleye gözlemlere bugüne varırız. Halkımızın öz benliğini yansıta
cak sanat kaynaklarımızın kökenine ineriz. Sömürgecilerin ulusal kaynaklarımızı

Türk matbaacılığının öncihü İbrahim Müteferrika ilk matbaayı Sultanselim'deki 
konağının zemin katında kurmuştur.



Cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul'da yayınlanan dergilerle gazeteler.

yok etmeye çalıştıkları bir çağda yaşadığımızı biliriz. Nasıl bir evde oturuyo
ruz?.. Komşularımız kimlerdir? Kimlerle birlikte yaşamak zorundayız bu dün
yada? Geleceğin mutlu dünyası nasıl kurulacaktır? Baş sorunlarımızdır bunlar. 
Başkalarından önce kendimizi, başkalarının evinden önce kendi evimizi tanı
mak zorunluğunu duyarız.

Cumhuriyetten bugüne gelen edebiyatımız; yüzde yüz Türk halkının ya
şantılarını yaşatma görevini yüklenir. Ulusları tutsaklıktan kurtaranların, özgür
lüğü yaratanların başında şairlerle yazarların geldiğini bilir. İnsanımızı türlü 
güçlüklerin, yoksunlukların, gericiliklerin pençesinden kurtaracak akımları izler.

Bizim görevimiz Türk sanatını çağdaş tekniklerden yararlanarak 
oluşturmaksa kendi özümüzü yitirmeden yapılacaktır bu. Şükran K U R- 
D A K U L. Rönesans'tan sonra Avrupa'da gelişen ve bugün bütün dünya
ya yayılan çağdaş medeniyetin temelinde felsefe, ilim ve teknik vardır. 
Türkiye, şimdiye kadar Batı'nın umumiyetle tekniğini, daha doğrusu o 
tekniğin mamul maddesini, eşyayı almış; bu medeniyeti yoğuran felsefe 
ile ilime, müthiş bir ahtapot gibi bir kolunu kâinatın uzak yıldızlarına 
bir kolunu atomun gizli sırlarına, bir kolunu insan ruhunun derinlikle
rine uzatan araştırıcı zihniyete yabancı kalmıştır. Üniversitelerimize bi
le bürokrasi, cehaleti arttıran kalabalık, rutin hâkimdir. Türk aydınla
rında henüz para kazanmanın dışında araştırma ve yaratm a şevki uyan- 
mamıştır. M ehm et K A P LA N . Hiç kuşku yok ki, tarihsel, toplumsal, dil
sel açıklamalar, ya da daha başka kaygularla yürütülen tanıtm alar edebi
yat yapıtının biricikliğini zedelemez. Tam te rsin e : bu çeşitten yardımcı 
yazıları gerektirir biriciklik. N erm i U YG U R. Emeğin ve fikrin özgür
lük kavgası bütün alanlarda sürer. Bu, tabii ki, edebiyata da yansıya-
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çaktı. Ama acılardan yakınmakla, bu acıları kâğıda dökmekle, salt 
fotoğrafçılıkla ayak diremekle fikir kurtulm az... Şu bir gerçektir ki, bir 
ileri çağa ulaşabilen sanatçı, çağına yaraşır b ir sanatçıdır. Çağına yara
şır o'ımak onun kölesi haline gelmekle zıt anlamlıdır. Tamam lam ak, ge
liştirip değiştirmek demektir. Bilinçli kişi, hiçbir vakit, çağının hakim 
güçlerinin ve onların uydularının övgü ve yergilerine göre belirlemez 
yoıunu. Çığır açıcıdır o. Toplumsal itilimlidir yolunu belirleyip çizer. 
M ehm et A R IC A N . Çağımız; insan onurunun insan tarafından yeniden 
yaratıldığı b ir çağdır. M ehm ed K E M A L.

D ünya E deb iya tına  Açılış

Çağdaş Tüık Edebiyatı; tüm kapılarını dünya edebiyatına açar. Yeni ede
biyat türleri ortaya çıkar. Tiyatro gerçek yörüngesine oturur. Dilimiz kendi öz 
benliğine döner. Kurtuluş Savası, edebiyatımızın da kurtuluş savaşı olur. H al
ka dönük yapıtlar, özgürlükle orantılı olarak hızlanır. Toplumu yücelten sanat 
başlar.

Avrupa rönesansından dörtyüz yıl sonraya kalışımız, dörtyüz yıllık uygarlık 
açığımız, bizi Tanzimala değirı getirip bırakır, içine dönük, dünyaya kapalı 
edebiyatımız Tanzim at’la kabuğunu çatlatır. Dünya görüşüyle ilgilenecek bir 
durum kazanır. İlk defa dünya paralelinde konuşmaya başlar. Dünya edebi
yatını etkileyen akımlar, edebiyatım ıza yansır. Yaşama sevincine yönelen yollar 
açılır. Anadolu konuşur.

Çağdaş edebiyatımız, çağdaş dünyaya açıldıkça evrensellik kazanır. E v
renselliği arttıkça etkinliği arlar. Toplumsal içeriklik kazanır. Yurt sorunlarına 
eğilir. Yeniliklerimizin öncülüğünü yapar. Sesimizi edebiyat aracılığivle tüm

Kiibist Picasso'nun ilnlü tablosu : 
«K O R E  S A V A Ş I»



Siirreali.tr Ruttnıaıın’ın Berlin’i anlatan : 
«BİR B Ü YÜ K  ŞE H R İN  SE N F O N İSİ»

dünyaya, tıim insanlığa duyurmaya başlar. Edebiyatımız bugiiıı ne pencere, 
ne duvar tanıyor; tiim dünyayı evimiz sribi dolaşmak istiyoruz.

Edebiyat düşünme es rosine g irm iştir: kendi yöntemlerini sınamakta, 
eski çerçevelerini kırmakta, deney yoluyla kendi öz yasalarını belirle
meye ve yeni Icknikler bulmaya çalışmaktadır. Jean Paul SA R TR E . 
Çağımızda bir uygarlıktan ötekine geçmek için çaba gösteren tek ıılus, 
Türklerdir. Türkler, bir zamanlar Asyalıydı; şimdi ise A vrupalId ır...



TiirkJer altı yüzyıldan beri Avnıpa içinde yaşamaktadır. David HOT- 
H AM . Ünlü bir atom  fizikçisi Lucretius’la, devrimler getiren bir sosyo
log Balzac’la, bir kimya Nobeli Novalis’le, b ir sinir hekimi Cervantes'le 
zenginleştirip pekiştiriyor kanıt dağarcığını. Bir de şu v a r : bir gökbilgini, 
fizikçi, arkeolog kendisini halka indirip götüren anlatıcılardan, dram- 
cılardan, ozanlardan denemecilerden öğreniyor bir bakıma, nasıl bir ta 
rihsel gelişme içinde ne yaptığını, neyi ne ölçüde başardığını. Ancak 
edebiyatla bilinç kazandığına inanmakta bazı bilginler. En büyük bilim 
adamları söylüyor bunu. N . U YG U R. Sanatçı kısa yoldan gitmek isteye
bilir, birçok şeyi «havadan kapar»; sonsuz sürecin büyük zaman dilim
lerini az ya da çok çözümlemelidir - eleştiri, marksist eleştiri, yöntemsel 
ve som ut olmak zorundadır, dahası bilimsel olm ak zorundadır da. 
Berıolt BRECH T. Eskilere başvurma pek önemli bir olaydır. H er yapıt 
geçmişe bir ışık tutar. Yani daha önceki yapıtları okuyuş tarzım değiş
tirir. Miclıel BUTO R.

C u m h u riy e tten  B ugüne Doğru

Edebiyatım ız Cumhuriyetten Bugüne gelirken, öykünmelerden, yapmacık
lardan, süslerden arınarak doğallığa yönelir. «Edebiyat için edebiyat», «sanat 
için sanat» yerine «toplum için», «yaşam için», «halk için» edebiyat anlayışı 
çıkış kaynağı alınır.

Cumhuriyetten Bugüne gelen edebiyatımız önce dilde, sonra türde değiş
meye uğrar. Atatürk’ün devrimleri geniş ölçüde edebiyatımızı etkiler. Kalıplaş
mış görüşlere karşın, düşünce özgürlüğü, toplumu gerçekçiliğe yönetir. Halkla 
bütünleşen bir senteze gidilir. Ulusal edebiyatla halk edebiyatı kaynaşır. Şinasi 
ile başhyan gazeteciliğimiz büyük bir gelişme gösterir.

Cumhuriyetin ilânından sonra bütün kurumlarımız gibi edebiyatımız da 
yeni bir ruh kazanır. Türkiye’de modern edebiyatın temeli atılır. Dünya edebi
yatları düzeyine çıkma olanakları hızlanır. Türk Edebiyatı, Türk halkının or
tak sesi olmaya başlar.

Türkiye'nin sosyal tarihini yazacak olanların ilk sağlam kaynağı 
şüphesiz ki edebiyat olacaktır. Kemal K A R P A T . Hiç b ir milletin edebiyat 
tarihi, başlangıçtaki keyfî tesirler müstesna, başka bir milletin edebiyatı
nı tanzir ve ta kİ id suretile teşekkül etmemiştir. Fransız edebiyatı geliş
mesini kendi içinde yapmıştır. Rus romanı. Alman şi’ri, İngiliz tiyatrosu 
kendi sanat geleneklerine bağlanarak birer varlık olmuştur. Halbuki, biz
de N am ık K em ^, M ithat Efendi ve Halid Ziya’dan başlayan rom an ge
leneğini b u g ü n k ü  nesle bağlamak güç olacak. Bunda, sürekli bir dü 
değişmesini bahane etmek de doğru değildir. Üzerinde durulacak nok
ta. bir cem iyetti*  sanatkâr nesillerinin üslûp istihalesindeki bağları ve 
zihnî davranış zincirini çözüp çözemediğidir. Cahit T A N Y O L . Çağdaş 
yazarlardan, çaj5>nln önde giden yazarlarından pek az yandaş bulabilir 
töreci; hemen hcrnen her yerde bu böyledir. Çağdaş yazarlarla işbirliği 
etmeksizin başaramayacaklarını anladıkları için de, sürdürmeye özendik-

14



lcri geçmişe öykünen çoğu önemsiz yazarlardan yararlanm aktan başka 
çıkar yol kalmaz törecilere. Amaçlan uğrunda onların namusunu satın 
alırlar, halkın sanat beğenisini sömürmekten çekinmezler. /V. U YG U R.

XX. Y üzyıl T ürk  E deb iyatına  G irerken

Türk edebiyat ırmağı geçmişin yazısız karanlığından, geleceğin yazılı ay
dınlığına gürül gürül akmakta. Uçurumlardan dönmekte, durgunlaşıp coşmak-
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la , g o n l|lo > ip  <I11rl.1 5 m.1 klu. su la rı h e r  u n  ço ğ a lm ak ta . İtic iliğ i. y ık ıc ılığ ı, y a p ı
cılığ ı g it tik ç e  a r tm a k ta . S e t i  »esim iz o lm ak ta .

E d e b iy a t ım a  b ir  o k y an u s . E n g in , d e r in , u ç tu *  b u cak sız . D e rin lik le rin d e  
g izem li g ü ze llik le r  u ık lı. U fu k la rı lıe ııiiz  keşfed ilm em i}  y iizb in lc rcc  a d a la r la  
d o p d o lu . H e r  b u lu n a n  a d a  y ep y en i b iz lc r i y a ra tm ad a . E d e b iy a t d d ıa la n m ız ı  
ok u rk en  k iş iliğ im i/in  /e n g in le ş tiğ in i, d ü n y am ız ın  gen işled iğ in i, g ö rü şlerim iz in  
renk li n d iğ in i an lıyo ruz . S aray la rd ım  k o nuk la ra . G ök su 'd an  g ec e k o n d u la ra  ta j ı -  
n an  e d e b iy a tım ız  bu{*iut A n a d o lu 'd a  o tu rm ak ta d ır .

B a jla n g ıç ta n  g ü n ü m ü z e  d e k  g e len  e d e b iy a tım ız d an  a lın aca k  b ü y ü k  d e n le r  
var. N e re d e n  n e re y e  ge ld iğ im izi an lam ak  iç in  ib re tle , h a y re tle  o  g ü n le rd en  b u 
g ü n le re  a k ıp  g e len  o la v la n  okum ak , ö ğ ren m ek  zorunday ız . G e leceğ im ize  nasıl 
b ir  yön  v erm em iz  g e rek tiğ i b u n a  b ağ lı. İç in d e  b u lu n d u ğ u m u z  za m a n ın  en  d o ğ 
ru  ta n ım lam as ın ı Y irm inci Y üzyıl E d e b iy a tım ız ı o k u d u k ta n  so n ra  y ap a b ilir iz .

X X - Y ü z y ıl  T ü r k  E d e b i y a t ı :
P ecr-I A li 
M illi E ık M y al
C u m h u r iy e t  D ,-nem i T U ık  B d eN y a tı 
i 'U o 'u n  S o m a k i Y<ni T U r l  E d eb iy a tı.



XX.

YÜZYIL 
TÜRK EDEBİYATI



X X - Y ü z y ı l  T u rk ler i, S e lç u k lu  ve  O rm anlıların  m -  
ta n ım la  d ev le tle r in i te k ra r  k u r m a k  için  a ya k la n n n )  
lor ve  m o d e m  d ü n ya n ın  şa rtta n ım  u ı/m ak  iç in  d* 
ı '.d i İm p a ra to rlu ğ u n  ku ra m la r ın ı y u k e tm lflc r  ve  
yn ırlı İm  uluxal m ec lis i k u rm a  d o lay ıs ile  • •d i  Af m  
lib ıu u d ık  kanun la rı v e  u m  S u tıun la rın  idareyi a lım 
d a k i b o tu k  u yun lam a lardan  ku r tu lu n ca  ke n d ili rin  
d e  r a n d a n  n iieti d ü n ya y a  p /ı ı tr r  m ille rd ir .. T ü rk le r . 
O rta  Ç a n ’d a n  M odern  Ç ağ 'ıı g e ç itte  \ v m p a y a  
a ya k  u yd u ra m a ııu ftır ... Id â m iy e l lr n  e v v e lk i  d e v 
le t le  T u rk le r  iıı.<«h ı/a p u ı  ka n u n u  a h y n iflı ir d ır  l'a -  
ka t Id ıiııı ly r t ka b u l ed ild ik le »  u u u a  T n tk  n o tn u  - 
g in ln  y e r in i Ş ır la t ve  \ruj> / r / v / r u 'r m ı  k u y u  m u- 
hafaztıkdrhıU  a lm tj l ır  h t r r  dü tu tıiya  ı e  is le r» - d i 
n e  ait ıdm ın U n lu m d a k i h e r  fe u  d in  in iğ in im  ta 
ra fından  açıklanacak tır . M ukıu lde j  K ita p  m etin leri 
aklı t r  h in in  yerin i a tm ış tır . Iran e tk is i Ü M iıanlı İm -  
p ıu a to n ıı^ u 'n u n  u r lltm -s in t le  d r  nA  o yn a m ış tır  
Iran layavvuf fi ls e  fesi Tıirk dii)iinee»inl , İkilem i> 
c* hunim in birlikte otokritik Inr idate  m  tem ini 
detirk liyen  tevekkü l gelinijtir. İlanımla beraber 
bu Arap r e  Iran etkileri ha ^a n ^ıç  Türk gclctw%ine 
aykırı düşmektedir. Philips PftlCT..



XX. Y Ü Z Y I L  EDEB İYAT I
Ç a ğ d a f y a fa m ın  g ittik çe  ço ğ a la n  ka rm a şık  

koşu tla rında  ed e b iy a tın  d ü n y a y ı ik i b o y u tlu  yan  
n ta n  b ir  a yn a  o lm ası y e te r li d eğ ild ir  E d e b iy a t y a 
fa m ın  r<- insanlım ın y a zg ıs ın ın  tü m  karm a şık  y a p ı
tın ı inan ç la  y e n id e n  yara tan  ç o k  y ü z lü  b ir  p r izm a  
o lm a k  zo ru n d a d ır  Z a m a n ım ız ı  r e  e m e c im iz i işte  
b u n u n  iç in  harcıyoruz.

C n in i z  A Y T M . m n

« A  Y O Z Y II4  d ü n y a d a  b ilim in  v c  tek n iğ in  h ız la  ile rled iğ i, felse fe . e d e b iy a t.
^ V / . g ü z e l  u u ıu tla rn ı ıtelijti&i b ir  çuftd ır. S inem a, radyo . Icicvizyotı. uçak. \ r  

d iğ e r  b u lu t la r ın  b irb irin i iıdcdi&i b u  ç a ğ d a  e d e b iy a t, y in e  tiîn ı u lu s la r içııı b ir ışık 
k ay n a c ı o lru u k tad ır . T o p lu m sa l d e rile ri, b ireyse l s o tııu la t 1 g ö s te rir , y ö netic ileri 
« j|i lan d ık iiin  ba tak lık la rd ım  k u rta rm ay a  Çiılljır Jean  l ’.ıııl S a r trc  3 1 1  gö rüyledir

X V I I .  y ü zy ıld a , yazın ın ın  Karar v e rd in iz  m iyd i, reçeteleri, kuralları c> 
b u  kuru lla rın  ku llan ılm a  b iç im le r iy le  m eslek ler  o ra n tıd a k i yeriy le  lu  lirli 
o lun  b ir  m esleğe  kucak  a ç ıy o rd u n u z .. X V I I I .  yü zy ıld a , ed e b iy a tın  iited l-  
&i zorun lu  ö zg ü rlü k le r  m ır tta j ın  e ld e  e tm e k  is ted iğ i r tyasa l ö zg ü rlü k le r 
d e n  ayrılm a m a kta , yazarın d e v r im c i o la b ilm e li iç in  ia n a tın  ke y f i  ö zü n ü  
a ra y ıp  ta ra m a o  c r  onu n  b iç im tr l  gerek lik ler in i d ile  getiri n  b ir  aracı tJ- 
rnau ye tişm e k te d ir  hazırlanan de i r im  k e n tso y lu  b ir  d e v rim  o ld u ğ u  -am an, 
ed e b iy a t kı nd iliğ iru len  ıh  1 r in u id ır , ç ü n k ü  k e n d i üzer ind i- ya p tı ili ilk  k e ş i f 
ona  siyasal dem okrasiy le  a rasındaki b a l ta n  g ö s te rm ek led ir . X V I I I .  y ü z 
yılda . ka lıp la r  ku d m ış itr , h er  Ş ey in  ye n i h a fta n  ya p ılm a sı gerekm ek ted ir;  
z lh in te l ’iapıtlar, a z  y a  d n  ç o k  b aşarıy la  r e  M l i  d eğ e r  ö lçü ler in e  göre  ke- 
s ilip  b iç ile cek  yerde, hrrb iri ayrı tu r  In d u ş g ib i, ed e b iy a tın  ya p ın , değeri 
r e  am aı 1 ko n u ru n d a  1(azarın  ve rd iğ i b ir  karar g ib i d u rm a k ta d ır . H er  y a 
p ıt k e n d i ö z  kura lların ı t e  k e n d in i ya rg ılam aya  yarayacak ilke ler i berabe
r inde  getirm ek ted ir: her e te r  ed e b iy a tı b ü tü n ü y le  b a ğ la m a k  1 e Ona y e p 
yen i yollar ıtçm ak İstenmektedir. (> ça ğ ın  en  k o t ii  y a p ıtla r ın ın  a yn ı za m a n 
d a  g e len eğ e  en  fazla  bağ lı k a lm a k  is teyen ler  o lu şu  b ir  ra d a n tı değildir; 
tra jed i r e  d es ta n , n k ıca  ke n d i iç in e  ka p a n ık  Irir to p lu m u n  m eyve le r iy d i, 
p a ra m p ırç a  h lr  to p lu lu k ta  bun la r  ancak b irer  ka lın tı v e  n â z irr  g ib i ya şa 
y a b ilir le rd i XI X .  yiiz ı/ilda  ed e b iy a t ke m im i d in se l id eo lo jiden  ku r la r■



mtşitr ue kentsoylu sınıf m  id e o lo jis in e  h i z m e t  e tm e k  d e  is te m e m e k te d ir .  
D em ek ki k e n d in i ,  i lk e  y ö n ü n d e n ,  h e r  tü r lü  id e o lo jid e n , b a ğ ım s ız  g ö r 
m e k te d ir .  B u n u n la , k a tk ı s ı z  o lu m s u z lu ğ u n u n  s o y u t  g ö r ü n ü ş ü n ü  s ü r d ü r 
m e k te d ir .  A s lın d a  k e n d is in in  bir id e o lo ji o ld u ğ u n u  a n la m a m ış t ır  d aha .

Her ulusun edebiyatı bu yüzyılda gerçekçi yanlarıyla karşımızda duruyor, 
biz onlarda, o ulusu ulus yapan ruhu, görünen de görünmeyen dünyalarını gö
rüyorduk. Sömürücü toplumsal güçlerin nerelerden kaynaklandığını dünya ede
biyatını okudukça daha iyi anlıyorduk. Edebiyatlar, ulusların iç yüzlerini gös
teren en aydınlık aynalardı.

Yirminci yüzyılın başlarıyla birlikte, çağdaş teknoloji aklın sınır
larını zorlarken, zıtların birliği kendi özündeki gelişme ve sıçramalarla 
bütün insanlığın geleceğine de sürprizler hazırlıyordu. Bu sürprizler yu
mağını insanlığın mutluluğu için yaratılan ve geliştirilen teknolojinin, 
kapitalist bir sistem içinde ve insan kitlelerinin imhası nedeniyle kulla
nılan savaş sanayisi olarak tanımlıyabiliriz. İşte bu sürpriz yumağının 
hazırlanışı, toplumsal üretimin özel mülkiyet emri altında doruk nok
tasına ulaşması sonucu, çözülüş yani tepki; itici bir yönde gelişmeye 
başladı ki, bu da kapitalist sistemin evrensel kuşatılışını oluşturan bu
günkü aşamayı yaratmış olur. Tekin SÖ NM EZ. Sınıfsız toplumda edebi

l i

Sultanahmet Meydan ında, 1)14 yılında kapitülasyonların kaldırılmasını kutlamak
üzere toplanan luılk.



yat, özgür bir edim içinde askıda duran, bütün insanlarını özgür yargı
sına aşık ve kendi kendisi için var olan dünya haline; sınıfsız bir toplu
mun düşünsel alanda kendi kendisi için var oluşu durum una girecektir; 
bu toplumun üyeleri kitap aracılığıyla her an yerlerini hesaplayacak, 
kendilerini ve dünya içindeki konumlarını göreceklerdir... Edebiyatın öz
gürlüğün bu birbirini tam am layan iki yüzünü birleştirebilmesi için, ya
zara her şeyi söyleme hakkını vermek yetişm ez: onun, her şeyi değiş
tirebilecek bir okuyucu topluluğu için yazması da gereklidir; bunun an
lamı su ki. sınıfların ortadan kalkması, ayrıca her türlü  diktatoryamıı 
yok olması, kadroların sürekli olarak yenilenmesi, taşlaşmaya başladığı 
an düzenin değiştirilmesi gerekir. Böyle bir toplum da edebiyat söz ile 
eylem arasındaki çelişkiyi aşacaktır. Jean Paul S  A R T  RE. Parçalanma; 
çağdaş dünyanın büyük ölçüde makinalaşmasına, uzmanlığa gitmesine, 
makinaların insan üzerinde güç kazanmasına ve çoğumuzun anlamını vc 
işleyişini kavrayacak durum da olmadığımız büyük bir sürecin ancak çok 
küçük bir parçası olan işlerle uğraşmamıza sıkı sıkıya bağlıdır. Ernsi 
FISCHER.

Çağdaş E debiyat A kım ları

Çağdaş edebiyat akımlarının temeline inildikçe karşımıza bilim ve felsefe 
çıkmaktadır. Eski edebiyatımızın yüzyıllar boyu durgun kalışının nedenim  bu
rada aramak gerekir. Tanzimat tan Cumhuriyete gelen edebiyatımızın birden 
canlılık kazanması dünya edebiyat akımlarının etki alanına girmesinden son
radır. Cum huriyetten Bugüne gelen edebiyatımız ise çağımızın en güçlü bilim, 
sanat, felsefe akımlariyle ulusal varlığımızı işlemeye çalışır.

Yirminci yüzyıl başlarındaki Tiirk Edebiyatı, günümüze yaklaştıkça, özel
likle Osmanlı İmparatorluğunun yıkılışı ile Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu 
yıllarındaki edebiyatımız, bilinçli bilinçsiz dünya edebiyat akımlarının etkisin
de kalır. Böylelikle edebiyatımız kapalılıktan kurtulur, geniş nefes alır, toplu
mun uyanıp kalkınmasında en büvük rolü oynar.

Yirminci yüzyılın duyuşlariyle görüşlerini yansıtabilmek için yüzlerce ede
biyat akımlan ortaya çıkmıştır. Bu irili ufaklı edebiyat akımlarından ancak çağ
daş Türk ve Dünya edebiyatlarını etkileyenler: Dadaizm, Empresyonizm, Lel- 
rizııı, Ekpresyonizm, Kübizm, Fütürizm, Sürrealizm, Egzistansializnı ile Üna- 
ııimizm olmuştur.

Tanzimat’tan beri Türk toplumu ve Türk insanı nasıl hayatındaki 
ikiliğin doğurduğu bir benlik buhranı içinde kalmışsa, Türk edebiyatı da 
bu cinsten bir ikiliğin tesiri altındadır. A hm et Haindi T A N P IN A R . 
Yüzyıllar boyunca edebiyatı, bütün öbür diller gibi mantıksal ayrım a k<>- 
nu ™r dil gibi ele almak yazarlarımızın aklından bile geçmedi. Bakışla
rını hiç kendisine yöneltmiyordu edebiyat; zaman zaman «söz oyunları» 
üstüne eğildiği oluyordu ama, varlığı üstüne düşünmüyordu. Edebiyat, 
bugün, çifı duymaya başladı kendini; hem konu, hem konuya bakış, söz

21



ve sözün sözüı konu - edebiyat ve araç - edebiyat. Roland BARTH ES. 
Edebiyat iyice ortak bir nitelik taşıyan bir kökten, dilden çıkmaktadır. 
Hiç bir yolla, yordamla edebiyatı belirleyemeyiz : Bir tekniği yoktur ede
biyatın. Pierre I>AIX. Okurun geçmiş yüzyıllarda yazılmış bir eseri an- 
lıyabilmesi, tadına varabilmesi ve değerlendirebilmesi için eserin yazıldığı 
çağdaki koşullar, inanışlar, dünya görüşü, sanat anlayışı ve gelenekleri 
nakkıııda bilgi sanibi olması gerekir... Bu imkânı sağlamak en çok ede
biyat tarihçilerine ve araştırm acılara düşer. Berna M O K A N . Bize sahici 
insanların içini, dışını, kavgalarını, ihtiraslarını anlatan bir e lebiyat lâ
zım. Nâzını H İK M ET.

Dil ve estetik kurallarını tanımıyan, anlatım da başı boş bir yol tutan bile 
bile kapalılığa sapan edebiyat çığırına denir. Dadacılık, Dada Okulu da denilen

Ondaizm'in olduğu kadar sürrealizm'in 
de ötıcii ressamlarından Chirico’nun iin- 
lii yapıtlarından bu •.Metafizik Girişsin 
özel bir yeri vardır.

bu çığır, XX. yüzyıl başlarında Tristan Tzara, Breton ve arkadaşlar, tarafından 
ilk defa Fraıısada uygulanmıştır. Kelimeleri anlam esirliğinden kurtarıp ona 
Şiir konusu olarak değer vermek isteyen dadaizm, 1917 yılından sonra ortaya 
çıkmıştır. Dadaizm; bilinçsiz bir düzenle hayalle rulııın kontrol edilemiyen böl-
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Arağım. Tristan T zam. 
Ehtard. Breton ile Dcs- 
nos 1919 yılındım sonra 
Patla akımıyla yakından 
ilgilendiler. Bit yıllarda 
Ziirih'te yayınlanan bir 
Dada afişi.

gel er ine kadar karışıklık yaratarak sanatı bile ortadan kaldırmak davranışını 
gösterir. Dadaist bir şiir örneği :

I

1
s
I

1ı

Em presyonizm

DADA TÜRKÜSÜ

bir dadacının liirkiisii 
yüreğinde dada olan 
çok yoruyordu motorunu 
yüreğinde dada olan

asansör bir kıral taşıyordu 
ağır, narin, bağımsız 
keşli kocaman sağ kolunu 
yolladı onıı Roma:duki papa’ya

bu yüzden 
asansörün
dadası yok yüreğinde arlık 
çul: ul at a yiyiniz

Tristan TZARA

İzlenimcilik, int.baeılık eşanlamındaki bu çığır, tabiatı gerçekte olduğu 
gibi bütün ayrıntılarına bağlı kalarak değil, ancak ondan edinilen izlenimin öl
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çüsünde ve niteliğinde anlatmaktır. Ya/.ar doğrudan doğruya gerçeği değilde,, 
gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duyumları esas tutar. Edebiyatta, resim
de, müzikte okuyucunun, seyircinin eserle karşı karşıya gelir gelmez edineceği 
izlenimi göz önüne alan bir çeşit gerçekçilik sayılan bu akımın öncü leri: Rein- 
baud, Verlaine, Joyce, Hopkins’dir. Ondokuzuııcu yüzyıl sonlarında ortaya çı
kan bu akım, XX. yüzyılda dış âlemi bırakarak, iç âlemi anlatmayı gaye edin
miştir. Orhan Veli’nin çevirisiyle empresyonizm’e bağlı «Geçmiş Ola» şiiri :

Hâtıralar, ne islersiniz benden?... Sonbahar...
Durgun gökle ardıç kuşları uçuşmadalar 
Güneşten ölgiin ve soluk bir ışık vurmada 
İçindi poyrazlar esen saramuş ormana.

Yapayalnızdık, yürüyorduk, türlü hülyalarda.
Saçlarımız ve düşüncelerimiz rüzgârda.
Çevirip güzel gözlerini ba n a : «Hangisi?
En güzel günün» diye sordu o bililir sesi.

Bir melek sesi kadar tatlı, o kadar derin 
H afif bir gülümseyiş cevap verdi sesine 
Öptiim ellerini, ibadet edercesine.

Ah! İlk çiçekler! Ne güzel kokuları vardır!
.Ye kadar sevimli bir mırıltıları vardır!
Sevilen dudaklardan çıkan ilk evet’lerin!

Paul VERLAİNE

L etriznı

Harfcilik. Hiç bir şey anlatmıyan, anlamsız şiir; harflerin sesleriyle kuru
lan, dili aşan, uluslararası bir şiir yaratma aklimdir. Letrizm: Romen asıllı îso- 
dore İsounun  öncülüğünde kuruldu. Bu edebiyat akımı, dadaizm gibi, kurulu 
düzene karşı koymakla kalmaz, dilde de toplu bir değişme yapmak ister. Söz
cüklere, sözcüklerin, anlamlarına karşı bir ayaklanma özelliği taşır.

Letrizm’e göre, dil, harflerin karşılıkları olan seslere dayanmalıdır. Letrizm; 
kökü dadaizıııe dayanan, sürrealizmin yanında yer alan, yalnız kurulu düzene, 
alışılmışa değil, aynı zamanda sözcüklere ve sözcüklerin anlamına karşı da 
ayaklanan yeni bir edebiyat akımıdır. Bu akım bizdeki anlamsız tekerlemeleri 
hatırlatır. Bir ö rn ek : Emedin, semediıı, cin cin rimedin. e fy a  k ii fy a , k i in k ü  fe -  
yekûn, k a f  k a f  m u la ta f ,  cini muni af gibi. Letristler, ses taklidi yoluyla anlam 
ötesi müzikal bir etki yaratmak amacını taşırlar.

Harflere harfler, seslere sesler eklenmeleri hiç bir dilde anlam taşımıyan 
yeni sözcüklerle şiirler yazmaları bundan ileri gelmektedir. Bu edebiyat, akımı,
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edebiyat tarihine, birkaç eğlendirici örnek bıraktıktan sonra silinip gitmiştir. 
Letrist bir ş i ir :

Dölce dölce 
Yaase folce 
Dölce dölce 
Yolı deline

Jalce jalce 
Yahanti galce 
Jalce jalce 
Blottzi Psiline

Nihilizmden  
kaynaklaıum  
t  sal t soyu l» 

resmin kuramcısı 
Kasimir M aliviç’in 

tB ileycitsl.

III

Yulce yulce 
Youdili dulce 
1 ulce ıjulce 
Kzill od ali ne

IV

Djilce djilce 
Hando bokjile 
Djilce djilce 
YU Zl i deli ne

Kumkel kerg 
Kumkel kan
Magavambava magavamhava 
Gonjengor sagossigussa 
Sagossigııssa

POM ERAND
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I

Ekspresyonist 
sanalla karikatUriin 
en güçlii biçimleri 
nazlınla nesrin 
en huzursuz, helecanlı 
sözcük sarhoşluğuna 
varılır. Resimde :
«liiiy iik  M e ta f i z i k »

Ekspresyonizm

D ışı vcrinıci. Dış görünüşlerden çok hayatın iç gerçeğini anlatmaya önem
ver n akını Bu akım, XX. yüzyılın başında, empresyonizm’e karşı olarak kurıı-
, '  „.Ui dıs âlemden gelen izlenimleri lekrar etmek verine iç âlemde dolan, onun git’1 u * ı i ı ,
ğan duygulan anlatmağa çalışan bir yoldur.

O’Meil Kafka, Strindberg, T.S. Eliot, Joyce bu akımın öncüleridir. Eks-
• mire sairin görevi dış âlemin anlamsızlığına, ruhsuzluğuna cüretli presyonızm e g °re & ................... &

bir "itilısla bir anlam kazandırmaktır. Bunun için «oz» un derinliğine ıııılmen-
dir. Öziin kavranılması için, aklın kontrolüne bağlı olmadan, «özü görme» yc-
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teneğine bağlanılmahdır. Öz, bireysel yaratılışla canlı bir özellik gösterecek
tir.

Ekspresyonizmin gayesi: insanın ruhsal durumlarını anlatmaktır. İnsan 
kendi heyecan ve duygularını yine kendi bilir. İşte onun içindir ki, ekspresyo
nist sanatçılar genellikle kendi içlerine kapanıp, kendilerini gözleyen insanlar 
oiniüşlardır. Ekspresyonalistler iç gözleme büyük değer vermişlerdir. Osman 
Tiirkav’ın çevirisiyle, ekspresyonizm e bağlı bir şiir :

İ Ş S İ Z

Şimdi karanlık gökyüzünde bir bölük- 
işçinin süûctlerı görünür. Daha öteden 
IfSİz, öteki işçilere karşılık verir.

Kimse iş vermedi bize 
Elleri cebinde 
Asık bir sın alla 
Âşıkla yaşıyoruz 
Titriyoruz ısıtılmamış otlularda 
Yairıız kııııt bir yel var simdi 
Sapanla rııı atılı durduğu 
Siirü'memiş boş tarlalarda.
Hu ülkede iki erkeğe bir cıga:ra;
İki kadına yarım bardak bira düşecek.
Kiıııse ış rennedi bu iilkede bize 
) aşamamız hoş karşılanmıyor,
Ölümümüz anılmıyor Times gazetesinde.

T. S. ELIOT 
K übizm

Somculuk. Bu sanat çığırı, X \. yüzyıl başlarında İspanyol ressamı Picasso 
tarafından resimde açılmış, sonra öteki sanat kollarile . birlikle edebiyata da

Picasso’mm faşizme nefretini yansıtan tablosu : «G U E R N IC A  »



geçmiştir. Kübizm resimde, özün, değişmiyenin resmi olmak iddiasındadır 
Kübistler, konunun yalnız görünen yönünü değil, görünmeyen yönlerini dc üç 
İKjyutunıı da tabloda göstermek gayretine düştüler.

Edebiyatta  ise kübizm  çığırının gayesi, anlatımı daha cadılaştırm ak için 
duygularla olayları birbirine karıştırmak; ayrı ayrı yerlerde geçen şeylerin b ir
likte, ayni anda olduğunu kabul etmektir. Kübistlerin eserinde görülen karm a
karışıklık bu görüşten ileri gelmektedir. Kübizm, empresyonizme bir tepki ola
rak doğmuştur. Resimde kübistler renk oyunlarını, akislerini, güneş ışınlarının 
doğa içinde uyandırdığı parıltıları bir yana bırakarak eşyaların geometrik >apı
şma önem verdiler.

Kübizm, bir bakıma, doğanın yepyeni bir açıdan yorumlanmasıdır, kübist 
ler sanat ülkülerini duygudan çok düşüncede ararlar. Kübistler, bilim yoluyla
değil, ancak sanatın yolundan sanata varmak çabasındadırlar. Krgin Ertem ’iıı
çevirisiyle kübizm ekolüne bağlı bir şiir :

ŞAPKA

Güvercinler uçtu , üstünde bir elma ağacının 
Avcılar koştu ardından, pek güvercin kalmadı ağaçta.
Hırsızların işi tıkır, tek elma kalmadı ağaçta
Bir sarhoşun şapkasından başka 
Asılı en alt dalda 
lıji iş bu  şapka satıcılığı 
Sarhoş şapkası satıcılığı 
Bulunur her yerde şapka 
Üstünde çayırların, dalların 
Çukurlarda
Yenilerini, ararsan Kermarecte bulursun her vakit 
Lammion da şapka satıcısı Kermarec 
Onun için çalışır rüzgâr 
Bense küçiik bir terzi 
Şapka satıcısı olacağım ben de 
Elma şarabı benim için çalışacak

\lax  JACOB 

Fütürizm

Gelecekçilik. ÇIğ‘r> >ablIZ ve daima değişeni anlatmak gayesini taşır. 
Geçmişi, alışkanlık311 bir yana iterek, yarının dinamik hayatını özgürlük dolu 
yepyeni bir cümle yapısı-} le anlatır. Gerçek hayat bu anlatıştadır. Şiirin dina
m izm  etkisi taşıması SCS- biçim, eşya, taklit ve diğer araçlar dinamik bir 
yapıt ortaya çıkaracak biçimde kullanılır. Fütürizm; makinaıım, siir’atin, dina-
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Marinetti’yc  göre : 
• Doğanın en son 

gerçeği enerjidir. » 
Canlılık, eylem, 

coşkun renkli 
çizgilerle 

«Devingen zaman •
^ '•* Y  '

mizınin, geçmişin durgun davranışına tepkinin, kuralcı alışkanlıkları yıkmak 
isteğinin o ıta ja  çıkardığı bir sanat akımıdır. Bu akımın edebiyata uygulanma- 
m için Filippo Marinâttie büyük bir çaba göstermiş, fakat kuvvetli bir yapıt bı
rakmadan kübizmin içerisinde eriyip kaybolmuştur.

I ü lü n a l  anlamışla yazılan şiirlerde, duygunun yerini, makina, çark sesleri, 
fabı ika güriı tu en  a mıştır. Füturistler gördükleri şeylerin can noktalarını an- 
atmaya ça 'SmıŞ ar- u  akımın kurallarım şöyle özetleyebiliriz: 1. Taklitçi, her 
>Rİm 101 1 ll" ıc '• orijinal biçimler yiiceltilmelidir; 2. Rembrandt, Goya ve

lloc in in eser erini o a jca  harap etmeye yarayacak olan «ahenk» ve «zevk» gibi 
değişebilir kelime ve d e y ile r in  istibdadına karşı ayaklanmalıdır; 3. Sanat
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tarihçileri faydasız, hatta  zararlıdırlar. Onlara aldırmamalıdır; 4. Asrımız 
sür’at asrıdır. Gurur ve çelikle fıkırdayan bir hayatımız var. Bu hayatımızı anla
tamayacak kadar fazla aşınmış olan her konuyu silip süpürmelidir; 5. Eskilerin 
bize verdikleri «deli» unvanım bir şeref madalyası addetm elidir; 6. Müzikle 
nazım neyse, şiirde serbest nazım neyse, resimde de zıt ve tamamlayıcı renkleri 
kullanmak öyle bir varlık şartıdır; 7. Kâinatın hareketi ve canlılığı resimde di
namik bir duyurm a halinde verilmelidir; 8. Tabiatı ifade tarzı her şeyden önce 
samimî ve el değmedik olmalıdır: 9. Hareket ve ışık cisimlerin maddiliğini tah
rip eder. Bımu bir kanun olarak kabul etmelidir.

Gelecekçilik de denilen bu çığır, yalnız ve daima değişeni anlatmak gaye
sini taşır. Bu sanat akımının karşıtı ise pasatizm’dir. Pasatizm; sanatta geçmi
şin değerlerine, geleneğine bağlı bulunma hali ve bu halde bulunan sanat okul
larının tümüdür. Gelecekçiliğin karşıtı olan bu çığıra, geçmişçilik de denilir. 
Fütürizm; edebiyatı hayatın canlılığına doğrudan doğruya bağlamaya, rııluııı 
fışkırış ve patlayışlarını klasik cümlenin dışında bir anlatım sanatiyle duyur
maya çalışan şiiri araştırır. Geçmişi, şimdiki zamana, geleceğe bağlı duyumları 
aynı adla anlatmak ister. Fütürist şiir :

l ’ANTOLONLU BULUT

Cehennemin dibine gitsin 
llomerler de Ovidiuslar du 
bizim gibi çiçek hastalığı isiyle 
damgalı insanlar tanımadıkları için!

BÜiyorum
güneş karardı giderek
gördükçe ruhıımıızıtn altın yalaklarını.

Dudaklardan daha e tkilide damarlar, kaslar 
bize mi diiştii zamanlardan bağış dilemek?

Biz,
lıerbirimiz de, 
evrenin dizginlerini 
Iutuyoruz ellerimizde!

Ama siz 
insanlar,
bana köfiilıik elmiş olsanız bile 
her şeyden daha yakm,
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her şeyden daha azizsiniz.
Söyleyin öyleyse, gördünüz mü hiç 
kendisine vuran eli yalayan bir köpek?

Ben
halkın eğlencesi olmuş olsam da şimdi 
bir uzun,
bir açık saçık fıkra gibi, 
görüyorum kimsenin görmediği birinin 
zaman dağlarında yürüdüğünü.
İnsan gözünün ulaşamadığı bir yerde, 
tepesinde aç sürülerin
d en ilip  gidecek bin dokuz yüz on allı yılı
o dikenli devrim tacıyla.

Çünkii acı nerdeyse ordayım ben de, 
kendimi haça gerdim

Sürrealist 
Matheson'un 

özgürce ilimle 
çevirdiği 

t Küçülen Adam  » 
filminden 
bir sahne.



bir damla göz yaşında; 
artık şunu bunu bağışlamak geçti bile, 
sevecenlik açan gönülleri ateşe verdim; 
el koymaktan daha güçtü bu  
binlerce, binlerce Bastil'e.

VLadimir MAYAKOVSKİ

S ürrealizm

Gerçeküstücülük. Üst-gerçekçilik. XX. yüzyıl başlarında Fransa’da Andre 
Breton tarafından F reud’un görüşlerine dayanılarak açılan ve bilinçaltı gerçe
ğini rüyada olduğu gibi parçaları birbirini tutmaz bir ifade halinde anlatmağa 
çalışan sanat çığırı. Bretonne, sürrealizmi şöyle tarif eder: «...Sürrealizm, ge
rek söz, gerek yazı, gerek bir başka biçim ile düşüncenin gerçek çalışmasını an
latan, sâf, ruhî bir otomatizma’dır» Sürrealizm akımını 1868’de yarı deli bir 
halde bulunan Lotremane adlı bir gencin ortaya çıkardığını söylerler. A. Kadir’in 
çevirisile sürrealizm’e bağlı Paul Eluarıf in  bir ş iir i:

ASIL ADALET

İnsanlarda tek sıcak kanun 
Ü züm den şarap yapmaları 
Kömürden ateş yapmaları 
Öpücüklerden insan yapmalarıdır.

Sürrealist Rene Maigrette’in eBiiyük Savaştı.



Sürrealist 
Giorgio de 
Chirico’nun 
öncü resmi 

tH ektor  
ile Andromak*

İnsanlarda tek zorlu kanun 
Savaşlara yoksulluğa karşı 
Kendilerini ayakta tutmaları 
ölüm e karşı yaşamalarıdır.

İnsanlarda tek güzel kanun 
Suyu ışık yapmaları 
Düşü gerçek yapmaları 
Düşmanı kardeş yapmalarıdır.

Hep varolan kanunlardır Inınlar 
Bir çocukcağızın tâ yüreğinden başlar 
Yayılır genişler uzar gider 
Tâ akla kadar.
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E gzistansializm

İkinci Dünya Savaşının sonunda, Fransız yazarlarından Jean-Paul Sarin' 
tarafından kurulmuş özel bir edebiyat yolu. Bu yol, insanın varlığı, hürlüğü tek 
gerçek olduğu halde onu saran dünyayı bir türlü anlayamamaktan doğan um ut
suzlukla bezginlik içinde hayat, tatsız saçma bulması görüşü üzerinden ilerler 
Varoluşçuluğa göre, insan kendini bulmalı, özünü elde etmeli Hiç bir şey T au
num  varlığını gösteren en değerli delil dahi, kişioğlunu kendinden, benliğinden 
kurtaramaz. Egzistansializm bir çeşit iyimserliktir.

Egzistansiyalist şiirlerde geçmiş ve geleceğe hemen hemen hiç rastlanmaz. 
Hal, en fazla kullanılan zamandır. Sartre «M odem Zamanlar» isimli dergide 
yayınladığı bir yazısında şöyle d e r : «Bizim için insanların ortaklaşa sahip ol
dukları şey bir mahiyet bir tabiat değil; fakat âdeta metafizik bir şarttır. İn- 
sanlan devamlı surette tehdit eden baskıların hepsini yaşamak için gerekli savı
yoruz Bir adam butun bir dünyadır; her yerde mevcuttur; her yerde hareket 
halindedir; her şeyden sorumludur. P a n s te  Postdam’da Viladivostok’ta ve her 
yerde kendi talihini dener.»

Egzistansializm, her özel durumda, «hürriyet için hürriyet» ister. İnsan, 
başkalarının hürriyetini gözetmezse, kendi hürriyetini r]P * ,, .

• * -  « »  bir

Egzistansial.is t 
T iyatro’nun 
önciisii
Jcan Paul Sartre’m  
«Sinekleri nnden 
bir şaline.
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okuyucularım takma isimlerle, değişik edebî tertiplerle heyecanlandırır. Niel- 
zsche şairane kehanetlerini anlatabilmek için uydurma karakterler kullanır. Hei- 
degger coşkun, sembolik bir dile sürüklenir; Jaspers doğrudan doğruya anlatı- 
lamıyacak gerçekleri şifrelendirir. Edebiyat akımları, içerisinde, insanı en çok 
kuşatan, tahrik, tedirgin eden; şaşırtıp aydınlatan fikir hareketi egzistansializm 
olmuştur. Egzistansializmin kendini keşfetme macerası; edebiyatın şiir, deneme, 
eleştirme, hikâye, roman, tiyatro türlerine rağbeti artırmıştır. İlhan Berk’in çevi
risiyle egzislansializm’e bağlı Paul Claudel’in bir ş i ir i :

BALLADE

Sur tüccarları ve bugün o denizlerde hüyÜK buluşların 
makineleriyle işlerine gidenler,

O el sallamalar kaybolunca martıların kanatlandır arlık o 
mendiller gibi sallanıp duranlar,

Hiçbiri bağlarına, tarlalarına doy anlamışlardır. Am a Bay'm  
Amerika üstüne bir düşüncesi vardır.

Sonu gelmez bir yolculuğa çıkmışlardır hiçbir vakit bir türlü de 
ulaşamıy ocaklardır,

Deniz işte bu yol açgözlülerinin önü hep deniz, ama doyacaklar 
mı sanırsınız, nerde,

han Cocîeau'nun sürrealist oyunu: aOrphee».



Kiibist ressam 
kişinin karakteristik 
öğelerini 
tek bir imajla 
çözüm üzün öniine 
geldiği gibi çizer, 
l’lcasso’nun  
«Gönüllü K adın» 
portresi.

as z T en a,‘,k  “  «-*5
E°etk7£u Z Z l " t * ™ *  “ “ * " ”» * »'■

Butun iş o ilk yudumdadır.
Ü nanim izm

Tekruhçuluk denilen, XX. yüzyılın basındı d 
rnlan, bireylere değer vermiyerek topluluğu mo d- '  oma,ns ta ı‘>fındaıı ku
rak alan edebiyat çığırı. Ünanimizm; köklerini^ 3113 ®etıren le^ rı,hu konu ola- 
onıı tanımlayarak etkilemeye çalışan, yaşantıyı İ y ^ ' 11 !‘l lç' ne ^adar daldıran,
rak  çağdaş bir «üslûp», çağdaş bir klâsisizm var*! 6 e ê ortava koya-

>«ratmak azmindedir.
Ünanimist şairin görevi; ruhlardaki sırları gü

hülyaları, bencilliği yıkmaktır. Romantiklerin s a v u ^  ' ^ lna p a r m a k ;  verimsiz
leıe  göre aslında bir kuruntudur. İnsan isterse iç Ve 3n -va n̂lz ]̂ >̂ ünanimist-
katılabilir, bu zenginliklerini topluma katabilir L-m . "1ZenS*n^Weri)'le topluma

v% etli heyecanların etkisi al-
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tında toplulukların ruhu birden canlanabilir. Ünanimist yazar; topluluğa ruh 
vermek, verilen ruhu kavrayıp topluluğa kavratmak çabasındadır. Sanatçı, top
luluk ham urunun mayasıdır. Hamurun kabarmasını sağlıyacak maya ünanimist 
sanatçıdır. Ünanimist yazar bunun içindir ki, halk ham urunu yuğuran, ham ura 
gerekli pişkinliği veren ekmekçiye benzer.

Ünanimizm; toplumsal bir mistizme dayanır. Bu edebiyat akımı, daha çok, 
romantizm, sembolizm, Baudelaire, W hitman, Durkheim  etkisinde kalmıştır. 
İnsanlığın ilk adımları, uygarlığın gelişimi, aile ve insan sevgisi, evrensel bir 
cum huriyet gibi, geniş çaplı genel konuları işler. Ünanimizm akımının en önem
li temsilcilerinden biri de 1909 da en parlak dönemini yaşayan Belçikalı bü
yük ozan Emile Verhaereridir. Romains, ünanimizm akımını geliştirirken, W hit- 
ham  ile Verhaeren’m  ünanimist görüşlerinden geniş ölçüde faydalanmıştır. Can 
Yıicel’in çevirisiyle ünanimizm’e bağlı bir ş i i r :

OY REİS! KOCA REİS!..

Oy reis! Koca reis! alnıtnızın akıyla döndük sefeı den,
Savuşturup anca belâ fırtınayı, sonunda murada erdin.

Üııaııinıizm 
kudretli topluma 

yasam hakkı tanır. 
Kargaşalıktan, 

başsızlıktan 
nefret eder. 

G itçsiizliikleri, 
cılız varlıklar 

yığınım  yıkar, 
t Resini Sehpasında 

Giiney* tııblosıı.



İşte liman, bak çanlar çalıyor, bayram ediyor ahali; 
Gördüler pupa yelken geliyor gözü pek, gözü yeşil yelkenli.

Neyleyim, neyleyim  ki ama...
Bu kan damarlarını nideyim?

Gayri uzanmış güverteye reis, 
Soğumuş ellerini mi öpeyim?

Oy reis! Koca reis! kalk da şu çanları dinle bari!
Baksana! senin bayrağın çekilen, senin şarkın söyledikleri; 
Senin için bu çiçekler, senin için toplaştılar sahillerde; 
Seni çağırıyorlar, bak senin adın geziyor dillerde.

Gel, reis, ağacığım benim!
Kolumun üstüne yatırayım seni.

Çoktan öldüğünü unuttum  ama,
Bu kan damarlarım nideyim?

Reis cevap vermiyor sözüme, dudakları söylemez olmuş; 
Ağam kolumu duymuyor bile, ne yüreği ne kalbi kalmış. 
Sağsalim demir attı gemi, bitti artık sona erdi sefer; 
Savuşturup onca belâyı, kazanılan bir güzelim zafer;

Bayram etsin sahil, çalsın davullar!
Yalnız bırakın beni gideyim,

Reisin yattığı güvertenin üstünde 
Böyle dolaşmayıp da nideyim?

W alt VVHİTMAN



II. MEŞRUTİYET
Tanzimat Fermaniyle devlet kuruluşlarının 

ve toplum  bünyesinin yavaş yavaş Avrupalılaşma
sına varan ve sırasıyla 1876 da Birinci Meşrutiyet. 
1908'de İkinci Meşrutiyet dönemlerini yaşayan bu 
uygarlık krizi, 1923'le Cumhuriyetin ilâm, Anka
ra'nın başkent oluşu, Atatürk devrimleri gibi kesin 
manzaralı aşamalarla Türk toplumunun bugünkü  
durumuna kadar gelir.

Ahmet Hamcli TANPINAR

n MEŞRUTİYET; İkinci Abdülhamit’in yönetimine son vermek, İmparator-
• luğu yuvarlandığı uçunundan kurtarabilmek çabalarından doğdu. Selanik’te 

gizlice kurulan «İttihat ve Terakki Cemiyeti», II. Abdülham it’in zulmüne karşı, 
yurdun dörtbir yanındaki devrimcileri örgütlendirdi. Ruslarla İngilizlerin anlaş
tıkları «Reval Mülâkatı»nca Makedonya’da Osmanlı yönetimine son verilmesi 
eylemi üzerine, İttihat ve Terakki Komitesi başkaldırdı.

Mustafa Kemal’in önce Şam’da, sonra Selanik’te kurduğu «Vatan ve H ür
riyet Cemiyeli»ndeıı kaynaklanan subaylar ilk devrim eylemini başlatanlar oldu. 
Türk Ordusu’nun ileri görüşlü, bilinçli subaylarının dağlara çeküeıek padişaha 
çektikleri telgraflarla «Kanunu Esasî»nin çıkarılmasını istemeleri üzerine, 24 
Temmuz 1908 de padişah «Kanunî Esasî»yi kabul etmek ve halka duyurmak 
zorunda kaldı.

1908 Devrimi; halk arasında büyük bir heyecan kasırgası yaratmıştı. Özel
likle aydınlar, bu olayın önemini daha iyi anladılar. İmparatorluğun dört bir 
yanına savrulan sürgünler yavaş yavaş İstanbul’da toplandılar. Sindirilen, yıl
dırılan, binbir baskının ezikliğile köşelerine çekilen aydınlar, ortaya çıktılar. 
Başta İstanbul olmak iizere, yurdun büyük şehirlerinde irili ufaklı dergilerle ga
zeteler özgürlük sesleriyle yayınlarına başladılar.

A b d ü l h a m i t ,  çevresindeki hırsızlardan, rüşvetlerden, imtiyaz satış
ım d a n  tamamen haberdardır. Kurduğu mükemmel jurnal sisttmi. ona 
er şeyden haberdar olma olanağı sağlamıştır. Bununla birlikte, Abdülha- 

"1" ’ bir hükümet etme metodu olarak, hırsızlık ve rüşveti, m ü s a m a h a

1 e karşılamış ve hattâ teşvik etmiştir. Hırsızlık ve rüşvet yoluyla, pa
şa ar ve beyleri kendine bağlayacağına inanmıştır. Buna «çaldır ve ka
zanı politikası diyebiliriz... Pamuk, tütün, tiftik, fındık, ü z ü m  vb. ihraç
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edilmekte ve bundan emperyalizmin yerli ortaklarına düşen pay, «Av
rupai» mahallelerde, Avrupa tüketim maddeleriyle, «Avrupaî» bir yaşa
yış için harcanm aktadır. Tek cümleyle anlatılmak istenirse, bu düzen, 
Abdülhamit’in dalgalandırdığı yeşil şalın örtemeyeceği bir sömürge dü
zenidir. Doğan A VC IO Ğ LU . 1 9 0 8  devrimi ile 1922’den sonraki devrim 
denüen gelişmeler Jön Türk hareketleridir. Bunlar, pre-kapitalist bir top
lum dan burjuva toplumuna geçmek isteyen ve bunun için burjuva ideo
lojisini kabul eden radikal görüntülü küçük burjuvalar olarak nitelenir; 
Osman!ı bürokrasi geleneğini de sürdüren bürokratlardır. Idris KÜÇÜK- 
ÖMER. M eşrutiyet parlamenter siyasal geçmişimizin ilk sözüdür. Tanzi
m at bir dönüm noktasıysa, Meşrutiyet bu noktanın gelişim çizgisidir. 
Bir başka deyişle, kapitalizmin OsmanlI'yı kuşatmasını «meşruti» kılmak
tır. Bilindiği gibi Tanzim at, İm paratorluğu ancak Avrupa’nın yardım 
ve desteği yıkılışa sürüklenmekten kurtarabilir düşüncesidir. Bu düşünce
nin gerisinde yatan ve Osmanlı İm paratorluğunun «meşruti» yönetime 
geçmesine etkin olan kapitalizmin pazar politikasıdır. N urer UĞU RLU . 
Türkiye’de 1 9 0 8  devrimi, ekonomik tabanı henüz kurulmamış bir milli
yetçi burjuva hevesiyle, sömürgelikten kurtulm ak ve devlet gücünü can
landırm ak için yapılmıştır. Ancak, bu yönelim iktidarı aldıktan sonra, 
dış güçlerin karşısında bir tarafa yaslanmadan ayakta durmayı becere- 
menıiş ve dünya ölçüsünde çatışan emperyalizmlerden birine bağlanmak 
zorunda kalmıştır. Hem de, bütün Yeni Osmanlı ve Genç Türk akım 
ları içinde gözlemlenen Fransız kültürel etkisi ve İngiliz meşrutî mo
narşisine özenmelere rağmen, İttihat ve Terakki’nin A lmanya’ya yanaş
ması, II . Abdülhamit modeline bir dönüşü temsil etmektedir. Bu duru
mun nedenleri, meşrutiyet döneminde yüzeyde birtakım kaynaşmalar ol
makla birlikti., topııımun sosyo-ekonomik temellerinin değişmeyişimle 
aranm ak gerekir. Mete TU N Ç  A Y .

31 M art Olayı

«İttihat ve Terakki»ye karşı tepkilerin başlaması, gazetelerin birbirlerine 
saldırmaları «Meelis-i Mebusan»daki şiddetli tartışmalar, en çok gericilerle ea-

Balkar t savaşı yıllarında Sultanahmet 
mitinginden bir göriiniiş.



lıiİlerin işine yaradı. 31 M art 1909’da Sultan Ahınet alanında toplananların «Şe
riat isteriz!» diye bağırmaları, isyancıların «Meclis-i Mebusan» önüne giderek, 
milletvekillerini öldürmeye kalkışmaları, geriye atılan kanlı bir adım oldu.

«31 M art Olayı»ııın gerçekle, Batı h emperyalistlerce, 1 anzimattan bu yana 
Batılılaşma çabasında olan Osmanlı Türk aydınlarına karşı tezgahlandığı bu 
gün dalıa iyi anlaşılmaktadır. Olayı yaratan Derviş Vahdeti din maskesi arkası
na saklanan, îngilizlerin Kıbrıs’ta yetiştirdiği «İııtelligence Servis» ajanıdır. 
Derviş Vahdeti, daha sonra nereden ve kimden aldığı bilinmeyen paralarla 
«Volkan» gazetesini çıkaracak (1908), Saidi Nursiyle birlikte «İttihad-ı M uham
medi Cemiyeti»ni kuracaktır.

Sııltaıı Reşat selâmlık resm-i âlisine giderken.

İkinci Meşrutiyet; özgürlüğe susamış aydınlar, sanatçılar, düşünürler, yazar 
ve şairler için büyük bir bayram sevinci yaratmıştı. Bu sevinç, bu coşkunluk
gerici çevrelerce iyi karşılanmadı. Başta yeni açılan Mebusan Meclisi’nin azınlık
üyeleri kendi ııklarına bağımsızlık sağlamak için haince gayretlere girdiler. 
Genç subayLu la özgürliikçelerin öldürülmesi bardağı taşıran son damladır. Se- 
lânik’ten yola çıkan «Hareket Ordusu» İstanbul’a  gelerek ayaklanmaları bastırdı. 
U. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine Sultan Reşat (V. Mehmet) padişah o l
du. İ ttih a t \e  era -ki Cemiyeti bu olaydan sonra hükümeti kesinlikle buyruğu
a^ " “' f  L *’ ,U1 1111 Kurtuluş Savaşı başlamak, ulusal temellere dayanan b ir  
devlet kurmak yoluna gidiliyordu.

rtica fikirleri güdenler muayyen bir sınıfa dayanacaklarını sanı*
yor ar Bu katiyen bir vehimdir, zandır. Terakki yolumuzun üstüne di-

1 me 'stiyenleri ezip geçeceğiz. Yenilik vadisinde duracak değiliz

41



D ünya müthiş bir hızla cereyanla ilerliyor. Biz bu ahengin dışında kala
bilir miyiz? A T A T Ü R K . Gerici cereyanlar, tâ Meşrutiyet ihtilâlinden, 
hattâ Tanzim attan beri cereyan etmiş ilerici ve reformcu bütün hâdise
leri, Millî Mücadeleyi ve A tatürk devrini, reform larını, nihayet 27 M a
yısı dile dolam aktadırlar. Bunların hepsinin aleyhinde açık cephe alın
masına cüret edilmiştir, ism et İNÖ NÜ . M eşruüyet’in ilânı üzerine m en
faatleri bozulmuş kimselerle, müstebit bir sarayın daim a tehditkâr 
mevcudiyeti hesaba katılırsa, İstanbul'daki anarşiye doğru yürüyüşün 
bütün bütün tesadüf olamıyacağını kabule meylediyorum. Fakat asıl 
amil kimdi? Y ahut kimlerdi? Bunu aydınlatacak mevkide değilim, öyle 
zannediyorum ki, İstanbul'daki işlerin gidişi üzerinde, muhtelif kuvvetler 
tesir icra etmişlerdir. Bunların içinde en büyük rolü oynıyan mutlaka 
ecnebi olmak icab eder. Hilseyirt Cahit Y A L Ç IN . İhtilâl I ürkiye yi lâik 
bir Cum huriyet yapmıştır. Eski derviş düzeni, Şeyhülislam ve Şeriatla 
birlikte kaldırılmıştır. Eski im paratorluğun gelişmesinde uzun zaman 
vetosunu kullanmış dini liderlerin politik gücünü kııarak, Cumhuriyeti 
korum ak için buna lüzum vardı. Philips PRİCE.

H arek e t O rdusu

«Hareket Ordusu», Rumeli’den İstanbul’a geldi. Asileri dağıttı, Abdülhamit 
II. yi tahtından indirdi. «İttihat ve Terakki Cemiyeti», Mehmet V. tahta geçir
dikten sonra, yönetimi sımsıkı eline aldı.

Kolağası Niyazi’nin M anastır’dan taburu ile dağa çıkması, padişahın bas
kılarına son vermeyi am açlayan bildirisi, Enver Paşa’nın başında bulunduğu İt
tihat ve Terakki Cemiyeti nin Selânik hükümet konağını ele geçirmesi üzerine, 
İkinci Abdülhamit «Kanun-u Esasî»ııin uygulanacağını bildirmek zorunda kal
dı (1908). Meclis-i M ebusan toplandı. İkinci Meşrutiyet dönemi böylece başla
mış oluyordu.

Ülkenin bu karışıklığından eııçok yararlananlar azınlıklardı. Bulgaristan ba
ğımsızlığını almış, Bösna-Hersek Avusturya’ya bağlanmış, Girit Yunanistan’a 
gitmişti. İtalya hiçbir hukuksal temele dayanmaksızın Trablusgarb’ı ele geçir
mek isterken, tarih 1911 yılını gösteriyordu. Vatanseverlerimizin Trablus’a 
koşmalarıyla yeni bir dönem açıldı-

B.ıtı nın üstünlüğünü yapan neydi? Ve biz, bu üstünlüğü nasıl o rta
dan kaldıraca ti . nce Yeni Osmanlılar ve Jön Türkler, sonra İttihat 
ve Terakki ve m ayet Kurtuluş Savaşı kadrosu, bu soruların cevaplarını 
araştırm ış ve ırtı j m  reformları gerçekleştirmeye çalışmıştır. Doğan 
A VC IO Ö LU . Bir Rum krall,g, ya da federa(.f b;f ^  cl,mhunyctlerl

d e v le ti urara % vrupa ıır iyesinin yeniden düzenlenmesine girişecek  
kadar cesur ve guçlu olmayan bat, devletleri, bütün k u v v e tle rin i, statü 
quo'nun muhafazasına yan, Sultana Çar’dan, Slavlara da Sultandan kur
tu lm ak  imkanını vermeyen çurume halinin muhafazasına h a s re d iy o r la r . 
P e tro , Türkiye nın yıkıntılar, üzerinde yükselmeyi amaç ed in m işti. Ka- 
terina, özel olarak yet.ştınlımş ve kendisine özel bir ad verilm iş o la n  to-
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runtınun hükümranlığı altında İstanbul’da bir Rum im paratorluğu ku
rulması ve Türkiye’nin parçalanması konusunda, Avusturya’yı ikna et
miş ve Fransa’yı bu işe katılmaya çağırmıştı. Kari M A R X . Türkiye’nin 
tarihî oluşunun Batı’ya benzemez olduğu, bütünüyle kendine has özel
likler ve nitelikler gösterdiğidir... G örüş tarzını biçimlendiren, bir top
lumdaki hakim ideolojiler ve bilimsel bilgi düzeyidir. Görüş tarzı bir 
bakıma, ideolojilerin yaşanan hayata karışmışlığını ifade eder. Batılaş- 
macı görüş tarzı, iki yüz yılı aşkın bir süredir Türk aydınını biçimlen
dirmiş, onun yapıp - etmelerini ve yaratıcı faaliyetlerini yabancılaşmış 
bir platform a sokmuş, Anadolu halkının bağrından çıkma değerleri bile 
yozlaştırmış, kendi gerçekliğinden kopartmıştır. Taylan A LTU Ö .

İk inci M eşru tiy e tte  Sol

İkinci Abdüllıamit’in hükümdarlık yılları Osmanlı İmparatorluğumun eko
nomik yapısının en hızlı çöküş yıllarıdır. Azınlıklar, kompradorlar, burjuvalar, 
yüce katlardaki rütbeler, rütbesizler, taşralarda eşraflarla ağalar devlet hâzine
sini etkileri oranında yiyip tüketirler. İttihat ve Terakki Fırkası’m oluşturan güç
lendiren nedenlerin başında halkın sömürgenlikten kurtulma çabalan görülür. 
«Türk Sorunu» üzerinde düşünürken Kari Marx, 1853’lerde şöyle diyecektir :

Türkleri, Türkiye'nin yönetici sınıfı olarak görmek güçtür, çünkü Tür
kiye’de çeşitli toplumsal sınıfların aasındaki ilişkiler, çeşitli ırkların ara
sındaki ilişkilerden daha az karışık değildir. Türk, şartlara ve bulunduğu

!t[ W ! f. , LrC'^ .!  1908 Meşrutiyeti'nde İstanbul’da ilk merkez üyeleri. Soldan
saga. ıt ıa u ru eda, M ahmut Şevket Paşa’nın yaveri Hüseyin Kadri, mebus

ra tını, Hayri Ürgüplii, Talât Pasa, A hm et Rıza, Enver Pasa.



yere göre; işçi, ekici, küçük çiftçi, esnaf, derebeylik (feodalite) düzeninin  
en alt ve en barbar döneminde bulunan toprak sahibi, m em ur ya da as
kerdir. Türk imtiyazlı bir dinin ve milletin mensubudur... Bosna-Hersek’ 
te Slav menşeli asilzadeler, İslâm dinini kabul etmişlerdir... Bundan dola
yı, Bosna-Hersek bölgesinde hâkim sınıf ve hâkim din birbirine karışmış
tır... Beyrut’ta Amerikalılar, Avusturya kartalının pençelerinden bir M a
çan daha kurtarmış bulunuyorlar. Avrupa’ya Amerikan müdahalesinin 
başka bir meseleden değil de Şark meselesinden başlaması, gerçekten ilgi 
çekicidir. İstanbul’un coğrafi durumundan doğan ticari ve askerî önemin
den gayrı, bu şehre hâkimiyeti Şark ile Garp arasında sürekli ve ateşli bir 
yarışma konusu haline getiren başka birtakım görüşler de bulunmaktadır. 
Amerika ise bugün, Garbın en genç ve en kudretli temsilcisidir. Ölümsüz 
şehirdir İstanbul, Şarkın Romasıdır. Eski R um  imparatorlarının saltanat 
devrinde Batı medeniyeti bu şehirde Doğu barbarlığıyla öylesine kaynaş
mış ve Türk hâkimiyeti altında gene bu şehirde Doğu barbarlığı Batı m e
deniyetiyle öylesine kucak kucağa gelmiştir ki, bugün, teokratik bir im 
paratorluğun merkezi olan bu şehir, Avrupa’nın ileri hamlelerine karşı 
gerçek bir engel teşkil eder olmuştur. R um  imparatorları Sultanlar tara
fından kovulup uzaklaştırıldığında, eski Bizans imparatorluğunun ruhu bu 
hanedan değişikliğinden sonra da yaşamağa devam etti. Ve bir gün Sul-

Üsküdar çengini tasvir eden M iinif Felıim'in bir resmi



Abdülhamit Il.’nin 
(1842 -1918)

Karikatürist Cem  
tarajından yapılmış 

bir karikatürü.

tanın yerine Çar geçecek olursa, böylece dirilen aşağı imparatorluk (l 
zans), eski imparatorlar devrindekinden çok daha maneviyat yıkıcı l 
nüfuza kavuşacağı gibi, sultanlar devrindekinden çok daha büyük ve t 
vaşkan bir güce de sahip olacaktır. Rus serdengeçtileri yüzyıllar boyun  
aşağı imparatorluk hükümdarları nezdinde ne idiyseler, Çar da Biza 
medeniyeti için o olacaktır: Askerler için de bir m uhafız alayı. İstanbu 
hâkim olma konusunda Batılı büyük Devletlerle Rusya arasında deve 
eden mücadele, en sonunda gelip şu soruya dayanır: Bizantinizm, Bt
m edeniyeti karşısında boyun m u eğecektir, yoksa felâketli etkisini eskisi 
den çok daha korkunç ve zecrî biçimler altında diriltip sürdürecek n 
dir? Şarkla Garp arasına atılmış bir altın köprüdür İstanbul. Asya’da h 
zaman hazır bulunan yedek kuvvetler bir yana bırakılacak olursa, Avı 
pa’daki 7 ürk halkının gerçek gücii, İstanbul’daki ve başka birkaç biiy 
şehirdeki kalabalıktan ibarettir. B u kalabalık, kökü bakımından Tiirktı 
hayatını özellikle Hıristiyan kapitalistler için çalışarak kazandığı hah 
sözde üstünlüğüne ve Müslüman olması dolayısıyla Hıristiyanlara ka 
giriştiği çeşitli aşırı davranışların gerçekten ceza görmeyişine bütün vt 
lığıyla sarılmıştır. Herhangi önemli bir hüküm et darbesi söz konusu olu 
ca, belli birtakım sömürgeleştirilmiş bölgelerin dışında, Avrupa Türkiyt 
halkının büyük çounluğunu teşkil eden bu kütleyi, yoldan çıkarmak ya < 
pohpohlamak yoluyla kazanmak gerektiğini herkes bilmektedir...

İkinci M cşıutiyet, b ir bakıma, Türk Edebiyat Tarihi’nde ilk bilinçli solı 
filizlendiği dönem dir. İşçiler sınıf bilincine raslamakla kalmazlar, sendikal 
kurulur. 1908 den 1913 sonlarına dek İm paratorluğun özgür havasından yars 
lanan işçi er, yoğun eylemlere girişirler. Grevler birbirini izler. Balkanlarda ba 
lıyan emekçi örgütlenm eleri, İm paratorluğ un hemen her yanma az veya ç<
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yayılır. İstanbul’da Sosyal Demokrat Parti (1908), İzmir’de sosyal demokrat 
örgüt (1908), Selânik’te Sosyalist Federasyon’ıı kurulur (1909).

Osmanlı Türkü Asyahdır, Avrupa’ya kılıcı sayesinde girmiş, bu yer
leri evvelâ kılıcı^ sonra da diplomasi ve komşularının kıskançlıkları yo
luyla muhafaza etmiştir. Cesur, fakat disiplinsiz bir asker, dürüst bir 
komşudur; belki biraz yavaş ve mütevekkildir ve bu iki zaafı onun aley
hine olmuştur. îdare eden sınıflardaki bozukluğun en açık olduğu za
manlarda bile, milletin içinde taşıdığı cevher kendini göstermiştir. Maale
sef tek bir insanın idareyi otuz seneden fazla elinde tutması, İm parator
luğun kuvvetini tüketti. Hem de ileri gelen devlet adamlarının tecrübe 
kazanm alarına ve teşebbüse geçmelerine imkân bırakmadı. F. G. AF- 
I-A LO. Bütün sömürgelerin ortak manzarası şudu r: Ön planda parlak
ışıklı Avrupa mahalleleri ile ihracat ve ithalâtın toplandığı bir iki büyük 
liman şehri vardır. Geride, prekapitalist düzenin ilkel şartları içinde, 
derebeyi, toprak ağası ve tefeci tüccarıyla tarım a ve köylünün sefaletine 
dayanan bütün bir ülke yatmaktadır. Doğan A V C IO G U J . Türkiye bir
birinden tamamen ayrı iiç kısımdan teşekkül etm iştir : Afrika’nın bağımlı 
devletleri, yani Mısır ve başkaları; Asya Türkiyesi ve Avrupa Türkiyesi. 
A ralarında sadece Mısır’ın Sultan’a gerçekten başeğmekte olduğunu söy
leyebileceğimiz A frika’daki ülkeleri şimdilik bir yana bırakalım. Mısır, 
herkesten fazla lngilizlere aittir. Türkiye paylaşılacak olursa. Mısır zo
runlu olarak tngilizlerin hissesine düşecektir. Kari M A R X .

İmparatorluk yıllarında bir kasaba yolu



Çanakkale’nin 
M orto Koyu 

önüqdcki 
Hisartepe'de 

250.000 Çanakkale 
şehidinin 

an,sına dikilen 
Çanakkale Anıtı.

O sıuanlı İm p ara to rlu ğ u n u n  Çöküş Y ılları

İtalyanların Rodos a saldırması, Arnavutların isyanı, Sırpların Komanova 
üzerinden bskiip \ e Manastıra girişi, Bulgarların Edirne’yi alarak çatalca sınır
larına yaklaşması,  ̂imanlıların Ege denizindeki adalarla Yanya’yı Selaııik’i ele 
geçiım ekıi 1912 yı arındaki acıklı durumu, açıkça yansıtır. Türk ordusunun 
Bulgaılan >< ninesi, Londra konferansı, Balkan Savaşı’nm sona ermesi İm para
torluk sınırım Merıç e yaslar; Edirne bize kalır.

OsmanI ı ^ to r lu ğ u n u n  acı sonunu hazırlayan Balkan Savaşı, Avrupa 
Mnşnu t a  oz< o ıtii j ekonomik anlaşmazlıklar 1914’ten 1918’e değin süren 

^ ' lincl aşı n£L neden olur. Osmanlı İmparatorluğu Almanya, Avus
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turya, Macaristan ve Bulgaristan bir olurlar. Karşılarında İngiltere, Amerika, 
Japonya, İtalya, Fransa ve Rusya vardır.

Tiirk askerleri Kafkaslarda, Çanakkale’de, Suriye ve Irak ta, dört yıl dört 
cephede kahramanca döğüşiir. En şiddetlisi, en şereflisi Çanakkale savaşları 
olur. Türkiye Cumhuriveti’niıı temellerile birlikte Türk Cumhuriyet Edebiyatı’ 
mızm temeli de burada atılmış gibidir. Çünkü Mustafa Kemal, A tatürk olarak 
buradan doğacaktır.

Osmanlı tarihi, baştan sona, hakanların, padişahların, kısacası kişi
lerin, bir parça da mutlu azınlıkların davranışlarını ve girişimlerini sayıp 
döken bir destandan başka bir şey değildi. Yüzyılların elimize tarih diye 
uzattığı kitabın niteliği işte budur. A T A T Ü R K . Türkiye Rumları, ço
ğunlukla Slav kökünden gelirler ama modern Rumca konuşurlar. İstan
bul ve Trabzon’daki birkaç asil ailenin dışında, Yunanistan’da bile, saf 
Klenlerin bulunmadığı kabul edilmektedir. Musevilerle birlikte, Rumlar, 
limanlarda ve içerdeki şehirlerde ticaretle uğraşan halkın en önemli züm
resini teşkil ederler. Belli birtakım bölgelerde, tarım la da uğraştıkları 
görülüyor. Bu bakımdan, Rumların ne sayıları ne yoğunlukları ne de 
millî duyguları, bir millet sayılmalarını sağlayacak nitelikte değildir. 
Teselya’da ve belki de Epir'de. durumun aynı olmadığı söylenebilir. Ba
zı asil Rum ailelerinin İstanbul’da, tercüman olarak ellerinde bulunan 
nüfuz; T ürkler Avrupa’da öğrenim görmeğe ve Avrupa sefaretlerinde 
Türkçe konuşan ateşeler çalışmaya başladığından bu yana hızla azal
maktadır. Karl M A R X . Türkler, özellikle en yüksek çağındaki İm para
torluğun Türkleri, her bakımdan, dünyanın en mükemmel milletidirler. 
Türk dili, dünyanın en mükemmel ve ahenkli dilidir. Bu halkın, bar
barlığı, gaddarlığı ve kibirliliği hakkında yayılan saçma sapan söylenti
lerin biricik kaynağı, AvrupalIların Türkiye hakkmdaki bilgisizlikleri ve 
Rum tercümanların menfaat dolayısıyla uydurdukları iftiralardır. 
U RQ U  A R T  H .



II. MEŞRUTİYET EDEBİYATI

Çağdaş Tiirk Edebiyatı; Farsça'nın zincirleri
ni koparmaya başladığında hile, bunu ancak Batı 
fikirlerinin etkisinde yaptığından, bu kez de Fran
sız üslûbunu taklide yönelecekti. Böylelikle, Bek
taşi E d e b iy a t ı  yeniden ortaya çıkmak iç in  Ziya 
Gökalp'le başlayan ve 1923’te Türkiye Cumhuri
ye tin in  kurulmasiyle iyice açığa vurulan ulusal 
kültürün uyanışını beklemek _orunda kalacaktı.

Ernest RAMSAUR

n MEŞRUTİYET EDEBİYATI: «Servet-i Fünûn» dergisinin kapanışından
• sonra (1901), sessiz kalan Türk Edebiyatı’na yeni bir canlılık getirir. İkin

ci Meşrutiyet’in ilânı, aylarca süren bir coşkunluk yaratır. Namık Kemal'in hür
riyet ve kahramanlık şiirleri, Abdüllıak Ilâm id’in yeni bulunan manzumeleri, 
Servet-i Fünûncularm  güne uygun düşen yapıtları, özellikle Tevfik Fikret’in 
şiirleri ağızlarda bayraklaşır.

Türk Edebiyatı; 1908’den sonraki yıllarda, Abdülhamit’in kötümserliği içe
risindedir. Otuzüç yıllık baskı dönemi, siyasal ve sosyal alanlarda olduğu kadar, 
edebiyat alanında da  çeşitli akımların doğuşunu hazırlar. Doğu uygarlığından 
Batı uygarlığına geçmekte olan edebiyatımız, II. M eşrutiyet’ten sonra ulusal
laşır. Dil sadeleşir, aruz yerini heceye bırakır, konular yörelerden alınır. Yerli 
yaşam, edebiyat aynasma yansır.

Abdülhamit istibdadının son bulduğu İkinci M eşrutiyet’le Türk basını öz
gürlüğüne kavuşur. «Gazeteciler Bayramı» günü olarak kutlanır. Meşrutiyet e 
dört gazeteyle giren İstanbul, Meşrutiyet’in ilk iki avında iki yüziin üstünde 
gazete imtiyazı alındığına, tirajların iki binden elli binin üzerine çıktığına ta 
nık olur. Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük... görüşleri çevresinde kümelenen yüz
lerce dergi ve gazete yayınlanır. Meclis’e, çok partiye dayanan çalışmalar, 
«Fecr-i Âti» ile «Millî Edebiyat»ımızın temelini hazırlar.

Doğulu yazarlarda, yeni dinleriyle Muhammed’m alt ettiği eski 
yurtseverlik arasında sürekli bir mücadele göze çarpar. STA E L. D oğu’ 

a tablo vardır, fakat meclis tiyatrodaki anlamı ile yoktur. Andre M AT - 
X- Yüzyri içinde Doğu’da harem ortadan kalkacak, Türk kadınları 

vruPalt kadınlardan örnek alıp roman okumaya başlıyacaklardır. Eski
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Türk kaygusıızluğu geçmiş ola! H er yerde her şey eskilikten çatırdıyor. 
Gıtslave F LA U B E R T. Batı, maddeyi daima elinde evirir çevirir, zihninin 
karşısında tutar, ondan birtakım başka özellikler ve mükemmellikleşme 
olanaktan arar, onun hakkında en etraflı bilgiye sahip olmağa çalışır ve 
bu gayretler sayesinde sonunda bu maddeyi başka bir şey denecek hâle 
getirir. A hm et Hamdi T A N  P IN A R . Tanzim attan beri bizi diriltecek 
çareleri, kendi dışımızda, Avrupa'da aradık. Oradan bizim derdimize 
deva olacağını sandığımız şeyleri aldık, tatbik ettik. Fakat müsbet ııeti- 
celcr elde edemedik. M ehmet K A P L A N . Doğu bir bütündür, am a daima 
kemale ermemiştir; her şey yenidir, am a daima aynı şey olarak kal
maktadır. Onun çevresinden çıkmağa gücümüz yok, ama onun derinlik
lerine nüfuz yeteneğinden de mahrumuz. GOETHE.

S ervet-i F iinûn  D ışındakiler

Edebiyat-ı Cedide döneminde yaşıyan sanatçılarımızın birçoğu, sanal an
layışlarının ayrılığı yüzünden, bıı topluluğa katılmamış, ayrı birer saııaL yolu 
tutturm uşlardır : Ahm et Rasim'\c Hüseyin Rahmi Gürpınar, bunun tipik iki ör
neğidir. Ahmet M ithat Efendi’niıı «Halk için» yolunu izleyen bu iki yazarımız, 
günüm üz edebiyatına da ışık tutan, bir sanat anlayışı içerisindedirler.

«Sanat için sanat» görüşüne karşıdır bunlar. Gazetelerle dergiler, devamlı 
sansürün kontrolü altında çalışmak zorundadırlar. Hiç umulmadık bir sözcük, 
yazarların olduğu kadar, şairlerin de başına türlü işler açmaktadır. Bu döne
min sansür belâsını yansıtan türlü örnekler vardır. Şair İsmail Safa’nın bahar 
özlemini yansıtan küçücük bir şiiri yüzünden Ahmet Rasim şöyle bir varta at
latır :

«Saadet» gazetesinde çalışırken, bir sabah erkence gazeteye gelmiş
tim. Odanın kapısı birdenbire açıldı. İçeriye kolları kırmızı çuhadan, 
yenleri siyah, fakat açık sarkık, bir nevi asker ceketi giymiş, kırmızı fesli, 
uzunca boylu birisi girdi. Bana hitap ederek:

«— Gel buraya!... dedi.
«Korka korka kalktım.
«— Fesini giy!... dedi.
«Giydim.
«— Yürüt... dedi.

«Yürüdüm. Kapının önünde bekleyen bir arabaya bindik; ama nere
ye  gidiyorduk? Taa Beşiktaş a varıncaya kadar soramadım. Orada söz 
arasında cesaret ettim.

« —  Başmabeyinciye, dedi.
« _  A c a b a a a a l.. .

« _  ötesini bilmem. Baruı al gel dediler, ben de seni aldım gidiyorum.
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Sultan Abdülhamit 
yatağında 

roman dinlemeye 
meraklıydı 

bir yabancı 
ressamın 

bunu gösteren 
temsilî resmi.

«— Eyvallah!... dem ekten gayrı çare yok. Saraya geldik, mahut kapı
dan girdik. Sağ tarafa döndük. Bir mermer merdivenden çıkarak koca sa
lonlu bir yere vardık. Çavuş:

«— Sen dur, diyerek fesini düzeltti. Bir kapıdan girdi. Sonra çıkıp  
beni çağırdı. Ben dc girdim. Kocaman bir masanın ortasında kır sakallı 
birisi gömülmüş, hiddetli hiddetli bana bakıyordu. Bu bakış üç, dört da
kika kadar sürdü. Ben tiril tiril titriyordum. Bu sırada yüzii daha ziyade 
heybet bağladı, bana:

«—• Gel buraya emrini verdi. Yaklaştım. Masanın üzerinde bir «Saa
det» gazetesi duruyordu. Şahadet parmağıyla çabuk çabuk, âdeta gazeteyi 
yırtacak gibi gazapla işaret ederek bağıra bağıra:

*— ne demek? dedi. Eğildim, bakacak oldum. Bir bağırtı daha :

« --  Sizin kafanızı havanda ezmeli, hainler!...
«\  ay, vay, vay... Başmabeyinci, havan, ezmek, tamam , Sonu ya sür

gündür. yahut da o zamanlar dilden dile dolaşan ve ismi «cumburlop!-- » 
olan denirdir. Fena halde korktum. Fakat göz ucutjle bir bakışta gördiim- 
ki bir manzume. H em  de Safa m erhum un:

"Bahar gelmeyecek mi, bahar gelmeyecek mi?



nakaratlı bir manzumesi. İçimden «Ne de olsa bu adam söz anlar olmalı: 
anlamayanı elbette başmabeyinci yapmazlar.» diye düşündüm. Anî bir 
cesaretle:

«— Efendim; dedim  demedim. Bir bağırtı daha gürled i.
«— Daha söylüyor, daha söylüyor, vücudu kalkasıca daha söylüyor, 

çık dışarı.
«Nasıl sağdan geri ettiğimi bilemiyorum. Kendimi divanhanede bul

dum. Yanımda üstü başı tem iz bir ağa gördüm. Adam gülümseyerek re 
gönül okşayıcı bir tavırla :

«— Gel beyim  gel, korkma. Bugün hiddetli. Ama zararı yok. Şimdi 
geçer, diyerek beni bir odaya götürdü.

«Elim, ayağım buz kesilmiş, her tarafım titriyordu. Hana su, sigara 
verdi, kahve getirtti. Fakat içemiyordum ki. Hem ellerim titremekten tu
tamıyordu, hem de kahveden şüpheleniyordum. Adamcağız, heyecanımı 
gördüğü için hep teselli ediyordu.

«On beş dakika geçti, geçmedi. Başka bir ağa geldi. B ana:
«— Buyurun, dedi.
«Doğrusu uşaklar, efendilerinden daha nazik. Yine odaya girdim. Bu 

sefer evvelkinden daha çok köpürmüş görünüyordu. Yine bir. iki dakika 
yüzüm e baktı.

«Bahar gelmeyecek mi, bahar gelmeyecek mi? 
yi parmağıyle göstererek:

«— B u ne demek? diye haykırdı.
«— Efendim !...
«— Sus; dilini koparırım.
«Ne yapalım? Söyle, söyleme. O ise durmadan tekrar ed iyo r:
«— Bu ne demek?
«Artık bende de yeis başlamıştı; çünkü başmabeyinci küfür ediı/ordu: 
« Sizi edepsizler, sizi piçler, nankörler, hainler. Sizi köpekler, ye

zitler, melunlar, asılacaklar!...

«Ve sonra bu nakaratın her birinin sonunda eski ta v n y le :
«— Bu ne demek? diye bağırıyordu. «Bir anda bütün cesaretimi top

ladım. Ceketimin düğmelerini çözerek elimi yeleğimin cebine soktum. 
M ührümü çıkarıp önüne koydum. O da şaşırdı. Şaşırır tabiî... Ben cevap 
vermek istedikçe o bağırıyordu, başka çare yoktu.

«Her ne hal ise. Mührü bir aldı, baktı, okudu, durdu. Dudaklarını 
büktü, sakalını karıştırdı. Mühre bir kere daha baktıktan sonra sordu :

«— İsmin ne?
« _  Ahmet Rasim.
«— Süblıanallah!... Ne söz anlamazlara çattık...
«İçimden «Ben de senin gibiyim .» diyordum.
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«— Allah, ATlah...
«Ha şöyle, tövbe istiğfar e*.
«— Allah, Allah!...
«Derviş midir, nedir bu adanı?
«— Fesübhanallah...

«Sonra bana baktı. Yumuşak bir d ille:
«— Otur bakayım. Bak hele şu olan işe? Ben kimi istedim, buna ki

mi getirdiler! Nafile yere senin kalbini kırdım. Ama zararı yok, sen benim  
evlâdım yerinde sin.

«Bir teşekkür temennası çaktım. O, masasının gözünü açtı. Eliyle 
«gel» diye işaret etti. Kalktım, masaya gittim. Bana beş altın v e rd i:

«— Hakkını helâl et, bir yanlışlık oldu. Fakat kimseye söyleme, dedi.

«Kim söyler? Saray kapısından öyle bir fırlayış fırladım ki, soluğu 
tramvay durağında aldım. Fakat ben saraydan çıkarken, sansür işleriyle 
vazifeli rahmetli Hıfzı Bey de içeri giriyordu. Benzi uçmuştu, dudakları 
titremekteydi. O tarihten sonra sansür, sadece mensur yazıları değil, man
zum  eserleri de geçirmeye başlamış bulunuyordu.

Servet-i Fünûncularla birlikte aynı dönemi yaşadıkları halde, Servet-i Fii- 
thı Edebiyat akımına katılmayanların şiir, hikâye ve romanda değişik bir yol
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izlediklerini görüyoruz. Rıza Tevfik Bölükbaşı, Mehmet Emin Yurdakul, Meh
met Akif Ersoy, kendilerine özgün bir sanat anlayışıyla Servet-i Fünûn olanak
larından da yararlanırlar. Ahmet Rasim’Ie Hüseyin Rahmi Gürpınar geniş ün 
kazanırlar nesirde. Servet-i Füııûncuları eleştirenlerin başında yine Servet-i 
Fünûn dışında kalanlar gelir. Ahmet Rasiın, Ali Kemal, Mehmet Celal eleştiri
de ç o k  ileri giderler.

Tanzimat Edebiyatı ile Servet-i Fünûn Edebiyatı arasında kalan şairlerle 
yazarlarımız, genellikle, Recaizade Mahmut Ekrem, ya da Muallim Naci yan
lısıdır. «Hazine-i Fünûn», «Resimli Gazete», «Malûmat» dergileri ençok görün
dükleri kaynaklardır. Yeni Türk Edebiyatı’nda önemli aşamayı yaratan «Ser
vet-i Fünûn»a doğru gidiştir bu. Servet-i Fünûn Edebiyatı’mn dışında kalan
lar : Alnnet Rasinı (1864- 1932); Hüseyin Rahmi Gürpınar (1864- 1944); Elnı- 
bekir Hazım Tepeyran  (1864-1947); Rıza T evfik Bölükbaşı (1868- 1949); Mu- 
sahipzade Celâl (1870-1959).

Edebiyatın tekâmülünü kendisine bırakmalı. Hiç zorlamamalı. Zaten biz ne söy
lersek söyleyelim, o bizim irademizin üstündedir, flütseyin Calıit Y A LÇ IN . Yazara 
tarihî güçlerin, toplum koşullarının nasıl etkiler yaptığını, bir eserin meydana gelme
sinde ne gibi nedenlerin rol oynadığını araştırarak; eserin yazıldığı zamandaki koşul
lan  ve ortamı, eseri açıklamak için kullanmak veya aksi yola başvurarak, eseri çağını 
aydınlatan bir belge gibi ele almak bu yöntemlerin özelliğini teşkil ed er... Sanat eser
lerinin hepsi aynı ve tek amaçla, bir tek iş görsün diye yapılmış değildir. Kimi sa
natçı duygularını dile getirmek için yazar; kimisi poliük. kimisi millî kimisi dinî 
duygulan uyandırmak için Berna M O R AN . Türk edebiyatında, özellikle şiir, roman 
ve hikâyede modern dünya edebiyatlannda görülen bütün akım lar ve m odalar hemen 
hemen mevcuttur. Türk edebiyatçıları nesilden nesile artan bir hızüa yaşadıkları za
mana katılmağa çalışıyorlar. Ahmet Hamili TANPIıVAR.



AH M ET RASİM  (1864- 1932)

Muharrir de hir insandır. O 
da < depsiz, ahlâksız, dolandırıcı, 
hırsız, şu hıı olabilir. Bu bir şahsi 
namus meselesidir. Ayıplayan aj  
yıplar. faka! netice itibariyle ken
disinden başka kimseyi alâkadar 
etmemesi lâzımgelir. Fakat bir d f  
kalem namusu diye bir şey var
dır ki, o olmadı mı dünyanın eri 
biiyük edibi olsa çekiver kuyru
ğunu.

SL R V hl - İ M NÜN çağlarında yetişen gazeteci yazar. İstanbul’da doğdu. 
Kıbrıs lı posta memuru Baiıacttin Efendi’nin oğludur. Babası, o daha doğ

m adan annesinden ayrıldığı için, çocukluğu annesi Nevber Haııım’ın yanında 
yoksullukla geçti. Nevber Hanım, İstanbul’da Bahaettin Efendi ile evlenmişti. 
Hamile bir haldeyken, kocasının Tekirdağ’da başka bir kadınla evlenmesi üze
rine, evlâtlık bulunduğu Albay Laz Mehmet Bey’in varlıklı ailesinin yanına dön
mek zorunda kalmıştı. Eski hanımı, Nevber’i Sarıgüzel’de küçük bir eve yerleş
tirmiş, Ahmet Basım işte burada doğmuştu. Anılarını okurken, o günleri birlik
te yaşarız :

D lı 'uçüktüm, henüz sekiz dokuz yaşında vardım. Ana yavru- 
T/-- • ı ^  ■ seüerım- Benim hem  babam, hem anamdı. Onun el
V ' ırrrim vil- V ' ^ es^ed*ğini bilirim. Ben afacanın biriydim. Zavallı ka-

onu a za r la r la r^ *  U Z ”1** ^  ^  komŞulardan tekdir & tir: Benim için
ranm Çocuğunu döverim, yd  da oynarken camını kı-

Sabahleyin k a l k a r e
Sepetime yemeğimi koyar, cüz kesemi boynuma
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Ahmet Rasim; Kıbrıslı Menteşoğullarından Ba- 
hattin Efendi adında posta - telgraf memurunun oğ
ludur. Aslen Kıbrıslı sayabiliriz. Küçüklüğü göç et
tikleri Ermenek’te geçmiştir. Babası her gittiği yerde 
evlenen, çocuklarıyla ilgilenmeyen havai meşrep bir 
zattır. Altı defa evlenir. Ahmet Rasim. Fatih’te Sarı- 
güzel'de doğduktan sonra, pek baba yüzü görmedi. 
Annesi Nevber Hanım, Ahmet Rnsim'i binbir güç
lükle, dikiş dikerek, yetiştiği kapıdan yardım görerek 
mahalle mekteplerinde okutur. «Sofular M ek teb in 
den sonra «Teşgâhçılar Mektebi »ne gider.

takar, elime iki veya bir bakır onluk verir. Bazan: «Oğluın Rasim, bak
ben fakirim. Oku, adam olmaya çalış yavrum. Ben ölürsem sefil kalırsın. 
Yaramazlık etme, beni üzme, ötekinden berikinden söz işittirme. Sonra 
hırpalanıyorsun, zaten dayak yem ekten kuru kemik kaldın» diye nasihat 
verirdi...

☆

Artık Darüşşafaka’ya kaydedilmiştim. Eski m ektepte bir dayak pa- 
tırdısından sonra annem beni bu m ektebe götürdü. Mahalleden, kimsesiz 
olduğuma dair bir kâğıt çıkartarak mektep müdürüne verdik. Tam a ğ u s 
tosun 17. günü idi. O biricik terbiye yuvasında beni soydular; çamaşır, 
keten urba, kırmızı fes, bir de lâpçın verdiler. Giyindim, bahçeye fırladım.

Bir alay çocuk, oynuyorlar. Ben durur muyum? Yarım saat içinde 
hepsine alıştım. Beş altısının adım bile öğrendim: Hüseyin, İhsan, M eh
met, Reşit, Ali... H ep bunlar benim arkadaşım. Fakat burada da birisi 
car; bir m i ya, beş altı kişi v a r : Bizi göz altında tutuyorlar. Arif Ağa 
mubassırımız, Nafi E fendi müdürümüz. Fazla haşarılık olmıyacak. Der
hal kaş çatılıyor. Dayak yok, işte bu iyi...

Ben, akşam üzeri eve gideceğiz zannediyordum. Akşam sulan karar
dı. Arkadaşıma dedim  ki:

__ Sen eve gitmiyecek misin?
— Hangi eve?
— Kendi evinize...
— Artık biz eve gidecek miyiz ya?
— Vay! burada mı kalacağız?
Zavallı boynunu büktü, kırık bir sesle:
__ Burada kalacağız, dedi.
işte b u  müthiş! Ben annemi is te r im ... G ündüzleri neyse, ama geceleri 

ben  o şefkatli an n ec iğ im in  o güzel, bana her türlü  h im a ye y i gösteren yüzü.
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gözümün önünden gitmiyor, sesini işitir gibi oluyorum. Ah, o sevgiyi na
sıl tarif edeyim. İki defa falaka yiyeyim, fakat annemi göreyim. Yirmi de
fa kalfa kulağımı çeksin, tek annemin yanında bulunayım ...

M ektebe girdiğimin ikinci ayı idi. T sneff üshanede oturuyordum. 
Galiba derse çalışıyordum. Kapı açıldı, mubassır çağırdı: «Rasim E fen
di!...» Fırladım, korka korka yanına yaklaştım. Elimden tuttu, beni götü
rüyor. Nereye? Bir kabahatim yok... Şaşkın şaşkın yürüyordum.

Aşağı indik, alt katta bir odaya girdik. Aman Yarabbi! Aklım  durdu, 
orada birisini görüyordum, onu görüyor dtum... O, o, hani biitün gün ken
disi için ağladığını ananı... Orada oturuyor. Onun yanındaydım hal O gel
miş, beni görecek'... Allah acımış, benim dualarımı kabul etm iş... Koş
tum, ağlıya ağlıya boynuna sarıldım... İki yüz, karşılıklı birer ayna kesil
miş, birbirimize bakıyoruz. O bana «Yavrum» diyor, ben o n a : «Anne» 
diyorum.

Biraz sonra heyecanımız yatıştı. O, dalında, gelecekte güzel meyva- 
lar görmeyi arzu ettiğini söyledi. Çalışmamı, iyi terbiye almamı teııbilı 
etti... Peki, çalışırım. Ben onun dediğini yapmazsam kimin dediğini ya
parım.

Alımet Rasim; mahalle okullarından sonra girdiği Darüşşafaka'yı birincilik
le bitirdi (1883). Posta-Telgraf Nazırlığı fen kalemine memur oldu.

Okul sıralarında heves ettiği yazı hayatına atıldı. Sırasiyle «Ceride-i Ha
vadis» vc «Tereüman-ı Hakikat» (1885-1886), «İkdam» (1894), «Malûmat» 
(1895), «Sabah», «lasvir-i Efkâr», «Yenigiin», «Akşam», «Zaman», «Vakil», 
«Cumhuriyet» gazetelerinde çalıştı. İstanbul Milletvekili oldu (1927- 1932). İs
tanbul’da Heybeliada’da öldii (21 Eylül).

Atatürk iin, Ahmet Rasim’in ölümü üzerine Dolmabalıçe’den 23.9.1932 de 
Heybeliada ya gönderdiği telgraf şöyledir: «Merhum İstanbul mebusu Alımet 
Rasim Bey in kızları Rasime, Sadiye Hanımlara ve oğlu Şeyda ve Osman Beylere, 
değerli bahanızın ölümü büyük kayıptır, çok acı duydum. Reisicumhur Gazi M 
KEMÂL.»

isoa^ 1* Alımet Rasim üzgümlür. «İlk Sevgi» adındaki eserini
yılında ve 16 yaşının içinde vermiştir. Şimdi aradan 37 yıl geç

miştir. O yıllardan bu yana çeşitli konularda 99 eser vermişti. Neler 
yazm am ıştı: Roman, anı. çeviri, şiir, şarkılara giifte, tarih, biyografi.

matematik, sözlük ve başkaları. Çok p a ra  kazanmıştı. D iinya
j Ina önem  verm ediği için aldığını zevk vc sefasına harcam ış, iyi gün-

Seçırmişti. Saz, söz ve mey âlem lerinde çok kez sabahlam ıştı. K ala
mış ta ve Papazın Bağında.

v ^ ma Şimdi eskisi kadar kazanamıyordu. Zaten eski gücünü de ya-
$ yavaş yitirmişti. Yazıları eskisi kadar gelir de sağlamıyordu. Geçim
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zorluğu çekiyordu. Bir idare meclisi üyeliği filân alıp biraz ferahlamak 
istiyordu.

Bu amaçla trene bindi. Ankara’ya ayak bastığı zaman İsmail Müş
tak Mayokan’Ia karşılaştı. Eskiden tanışır ve sevişirlerdi. Mayokan sor
du : «Hayrola üstat! Hangi rüzgâr attı buralara?»

Ahmet Rasim cevap verdi : «Ekmekler önce dört köşe çıkıyordu,
şimdi yuvarlak. Bir okka ekmek alayım dedim, elimden düşüp yuvar
lanmaya başladı. Bu tekerleğin peşinden buraya kadar koştum. Şimdi ek
mek arslanın ağzında.»

Birkaç hoş - beşten sonra ayrılırlar vc İsmail Müştak o gece Çan
kaya'da bu olayı anlatır Atatürk'e. GaZi : «Ne cevap verdin ekmek esp
risine?» diye sorar. «Hiç» diye boynunu büker Mayokan. Atatürk sinir
lenir. D er ki :

—  «Otuz yıldan fazla bu yurdun kültürüne hizmet etmiş bir insan 
sana «açım» demek istemiş. Nasıl ilgisiz kalırsın?»

Ve motorlu polisler o gecc Ankara'nın her tarafını tarayıp Ahmet 
Kasim'i huzura getirmişler. Atatürk ayakta karşılar: «önümüzdeki se
çimlerde milletvekilliğine adaylığınızı koymak istiyoruz. Kabul eder mi
siniz?» diye sordu. Teklifi kabul eden Ahmet Rasim şunları söyledi :

—  «Paşam, şimdi daha iyi anladım ki. ekmek hakikaten aslanın 
ağzındaym ış...»

E debî K işiliği

Ahmet Rasim; günlük olayları keskin çizgilerle karikatürize eden, kıvrak, 
çekici üslûbiyle geniş bir ilgi uyandırmıştır. Türk basınının en sürekli yazan 
büyük gazetecilerinden sayılır; namuslu gazeteci tipinin önde gelen örneklerin
dendir. Yazıcılık gücünün dinamosu, arasında bulunduğu lıer sınıf halkın yaşa
yışlarını, inançlarını, görenek ve geleneklerini çok iyi bilip, tasvir ettiği kişileri, 
şiveleri, argoları, kılık kıyafet ve tüm incelikleriyle yansıtmasındandır. İstanbul 
folkloruna ait bilgisi çok geniş, dış gözlemi çok güçlüdür. İstanbul’u anlatır, 
İstanbul’u yaşar. Bu konuda Bekir Sıtkı’yı dinlemek yararlı o lu r:

Ahm et Rasim yaşadığı yakın geçmişin İstanbul’um, en karakteristik 
tarafından en usta bir şekilde çizmesini bilmiştir. Onun yazdannda bütün  
İstanbul, mesireleri, kahveler,, çarşıları, semtleri, insanlar, meşhur halk 
tipleri, patl,can kızartırken ahşap evini tutuşturup koca bir yangına «>- 
bebolan kocakarıdan tutun da eskici Yahudiye, seyyar sat,c,ya kadar bin
lerce İstanbullu, olanca canlılığı ve tabiiliğiyle yaşar. İstanbul’un renkleri, 
sesleri âdeta tablo ve plakla tesbıt edilmiş gibi okuyucunun gözlerinde 
canlanır, kulaklarında çınlar.

Hiçbir yazar, »e o«da,, < W ,  »  
sim kadar a n la ta m a m ış tır , o kadaı tı  kellufsüz, tabii halkm i r in d e n  ııel- 
diği gibi y a zm ış tır . « F u h ş-t, AUk»m, okurken hayran olmamak elde, m id ir?

V c

h

W
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Ahm et Rasim yaşarken ve yazarken «Yüksek bir edip» diye tanınma
mıştı. O zamanın edebiyat nesilleri, «Edebiyatı Cedide»yi, o süslü, ruhsuz, 
ağdalı edebiyatı üstün buluyorlardı. A hm et Rasim halkın dili ile, halkın 
içinden, halkı anlatmayı kendi yaradılışına ve sanat anlayışına daha uy
gun buluyordu. Bu yüzden halkın çok okuduğu bir yazar oldu.

Ahm et Rasim İstanbul ve hemşehrilerini çok iyi tanıyordu. Anltyabil- 
diğime göre, o her şeyden evvel İstanbullunun müşterek vasıflarım ustaca 
keşfetmişti. Bu müşterek vasıflar, örneğin mertlik, namusluluk, eğlenceye 
düşkünlük, iyi yem e içme, el açıklığı, dindarlık diye hülâsa edilebilir. İs
tanbullu gerçekten merttir. Korkaklıktan nefret eder; öyle zannedildiği gi
bi, muhallebici çocuğu değildir. Aile namusunu her şeyin üstünde tular. 
Gene taşrada bazılarının zannettikleri gibi, İstanbullu orospu değildir. 
Eğlenceyi, düğünü, derneği sever. İmkâıı bulursa, gayet iyi yer içer, bo
ğazına diişkiindiir. Gazeteler hani daima yazarlar ya.. İstanbul pahalılık 
bir yerdir. Taşralı, buna aldanarak -tabii açlığa, sefalete mahkûm olanlar 
bir yaııa-. bütün İstanbul halkını aç zanneder. Yedikleri ucuz, mucuz, 
kokmuş, küflenmiş şeylerdir! *

Bir gün İstanbullunun bu müşterek vasıflarım taşıyan bir arkadaşla 
konuşuyordum. Bana dedi k i : «Dünyadaki kârımız, yediğimiz içtiğimiz- 
dir/» böyle düşünen bir halk, eline para geçince, yemesini, içmesini, yaşa
masını elbette bilecektir.

İstanbullunun gönlü tok, eli açıktır -tabii ortalamadan bahsediyoruz- 
Sonra İstanbullu gerçek Miisliimandır. Dinî ananeleri köklüdür. Kandil 
günlerini bir yarı bayram gibi kutlar. E yüb’ü ziyaret etmemiş İstanbullu 
acaba var mıdır?

Ahmet Rasim’in yazılarında, İstanbullunun bu vasıfları ât/an beyan 
görülür. Halk kendi ruhunu, isteklerini, meyillerini sezdiği bir yazarı, ta- 
biatiyle tutar. İşte Ahmet Rasim,’in  sevilmesinin sebebi bıtdur ve gerçek 
değeri de buradan geliyor.

fa ka t İstanbul artık Ahmet Rasim’in yazdığı İstanbul değildir. Her 
şey değiştiği gibi İstanbul’da değişiyor. İstanbul’un büyük merkez, kar 
ve ihtikâr merkezi oluşu, İstanbullu’yu bir köşeye fırlatmış, milyonu aşan 
şehir, dışarıdan gelenlerin istilâsı altına koymuşt ur. Bu yeni İstanbul'u 
kim  yazacak?

M ıilauk( sıralarında, İstanbul’da bir ara İstanbul hasreti başlamış 
hani «ben gurbette değilim. gurbet benim içimde..» ve İstanbul aydınları, 
şai.leri s ta n u l  da oturuyor, fakat İstanbul hasreti içinde kıvranujorlar- 
ınış. a, n,a_ e™al anlatmıştı: A hm et Rasim le sık sık buluşuyor. Ahmet 
Rasirnın ag~tn an İstanbul’u dinlemek istiyorlarmış. Ahm et Rasim, ikide 
>ir. a p -a tındaki meyhaneye giderlerken arkadaşlarından birinin
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ayakkabısının çamura saplanıp kaldığını anlatıyor, katıla katıla gülüyor 
muş. Yahya Kemal, bu işte bir «şiiriyet» bulamayıp yüzünü ekşitmiş ve 
Ahm et Rasim’in yakasını bırakmış...

İstanbul’u N edim  de, Yahya Kemal de, Ahm et Rasim de anlattı. 
Herkes kendi görüşüne, göre...
Genç nesil A hm et Rasim’i henüz okumamıştır. Oysa ki Ahm et Rasim 

kitabı elden düşürülmiyecek çapta biiyıik bir edip ve yazardır.

Ahmet Rasim’in İstanbul folkloruna ait bilgisi çok geniş, dış gözlemi çok 
kuvvetlidir. İstanbul ağzım, konuşma dilini yazılarına temel almakla; kısa, canlı, 
hareketli cümleleriyle nesrimizin gelişmesindeki etkisi büyüktür. Yazılarındaki 
başlıca ilke şudur : «Okuyucuya fayda temin etmek; orta seviyeleri memnun 
edecek açık seçiklik, makul olmak ve düşündürücülük.» Romanlarında, lıkra vo 
anılarındaki ustalık görülmez.

Elli yıla yakın bir zamandır durup dinleıımeksizin yazı yazan A h
met Rasim Bey, bu yazıları yazmamış olsaydı, bizden sonra gelenler İs
tanbul’un dünkü ve bugünkü-özelliklerini bilemezlerdi. Gelecek, bu seç
kin yazarın önemini daha çok değerlendirecektir. A li Canip YÖ NTEM  
Halk, Rasim’in ençok üzerinde durduğu ve yaşatmaya çalıştığı yığındır. 
Rasim halkı ilgilendiren hiçbir olayı gözden kaçırmamış, halkla birlikte 
gülmüş, halkla birlikte ağlam ıştır... İncitmeyen bir hiciv ile tatlı bir mi
zah, Rasim ’in yazılarının başlıca özelliğidir. Konuşmalara canlılık ve
ren de işte bu özelliktir. Bir küllıanbeyini, bir ihtiyarı, esnaftan birini ko
nuştururken, hiçbir özentiye kapılmadan kişileri kendi ağızları ve jest
leriyle söyletir... Agâh Sırrı LEVEND. Ahmet Rasim'i en çok tanıtan 
içkisiydi. Birgün kendisine Kıışdilinde rastgelmiştim. Tek başına o tu r
muş içiyordu, önünde meze olarak sadece meyve vardı. Bana : «— Bu 
tarzda içmek bir meyve kürüdür. Bundan sonra hafif bir yemek yenir, 
sarhoş olmak ayıptır. İçki, hasıl olan bir neş'eyi devam ettirmek için 
içilir!» Diyordu. Ahmet Rasim’in kendisi hakkında dileğini yazayım :
«—  Tanrıdan üç şey isterim. Biri son nefeste (Allah!) demesini, bir de 
kendimi bilmeyecek halde olmayı, bir de cuma günü gömülmeyi...» ü ç  
dileği de yerine gelmiştir. Cenazesine Heybeliadadaki müslümanlardau 
başka, Rum kilisesi zangocu da sırmalı resmî elbisesiyle katılmıştır. 
Heybeliadadaki lürkleı gibi Kumlar da kendisini çok severdi. Orhan 
Seyfi O RH ON. Ahmet Rasim’i en güzel anlatan kalemlerin başında 
Hakkı Süha Gezgin’in kalemi gelir:

Y aşay an  A h m e t R asim

Omuzlarına nisbetle biraz iıı dağınık kır saçlı bir baş. Dolgun, kırınızı bir 
yüz. Üst kapakların altına doğru kayıp baygınlaşmış elâ gözler, tasallûptan yer 
yer kan oturmuş bir burun ve üstünde siyah kordonlu kelebek bir gözlük. Kele
bek sözünü yalnız şekil için söylemiyorum...

Bu gözlük gerçekten bir kelebek telaşıle ve hemen havalanacakmış gibi tit-

60

)

&

i



rerdi. Ahmet Rasim, zaman zaman bunların üstünden bakarken, «Eşkâli Za- 
ınan»ın sahibi olurdu.

Bu bakışlar zekâ güneşini bir pertavsız toplayışiyle bebeklerinde biriktirir, 
ışıktan oklar yapardı. Üst dudağım örten bıyıklar, nikotinle kozmatikli idi. Yu
muşak tombul ellerinde cigara yakarken, hafif bir titreme sezdirdi.

İspirto ile pürüzlenmiş azıcık kısık, kalın bir ses, ortadan kısa bir boy.. İşte 
Alımet Rasim’in sözden çerçevesi..

Onu ilk defa, K adıköyunde Şifa’daki evinde görmüştüm. Bahçeye sürgü- 
siiz, mandalsız, kilitsiz bir kapıdan giriliyordu.

Ot bürümüş, bakımsız bir bahçenin sonunda hasır döşeli bir odada oturu
yordu. Hem yalnız da değil. Meşhur Bektaşi Şeyhi Cemali baba ile birlikte.

Biz onları yere kurulmuş bir lıamur sofrası başında bulmuştuk. \  akit daha 
ikindi olmamış ama onlar demlenmiye başlamışlardı. İkisinin de entarileri ar
kalarında, ikisinin de kolları sıvalı idi. Gelenler arasında bir yabancıyı görünce, 
bektaşi aldırmadı ama, üstadın gülümsiyen gözlerinde bir sitem şimşeğinin ya
nıp söndüğünü sezer gibi oldum. Bereket yadırgaması çok -sürmedi. \ e r  min
derlerine çöktük. Sofranın etrafındaki halka genişledi. Konsolun alt gözünden 
kadehler çıktı. Koca hasır daha beriye çeküdi. Cemali baba, cana yakuı bir sesle :

Tekke-i aşk içre riza postunu 
Sermesem bir türlü, sersem bir liirlü; 
Talip olanlara gönül dostunu  
Vermesem bir türlü, versem bir türlü.

Nefesine başladı. Sonra bu şiirini, Abdullah Cevdet’in «İctihad»mda da 
görmüştüm.

Yatsıya doğru ayrıldık- Fakat bu ilk görüşmemizin arkası gelmedi. Yaşayı
şımızın yolları başka başka yerlerden geçiyordu. Uzun seneler bir daha karşı
laşmadık. Ama, lıer gün bir gazetede onu buluyor, okuyordum.

«Yeni Gün» kapanınca, o da bir kenara çekildi. Sessiz bir gururu, bükülmez 
bir vekarı vardı. Cebinde kâğıt tomarlarile matbaaları dolaşmaz, muharrirliği, 
işportacılığın çok üstünde tutardı. Aylarca, yoksulluğuna şerefli bir büyüklük 
vererek yaşardı.

Nihayet Hakla Tarık onu aramış bulmuş ve «Vakıt»a getirmiştir.

Benim Alımet Rasim le yakından tanışmam asıl ondan sonra başlar. Yıllar
ca karşı karşıya çalışUk. üstat, m atbaada yazmazdı.

. .Ş f ah’ J ı 5 boğmadan kalkar. Mangala cezvesini sürer, allı yeşilli
öpii eri sey e e e ahvesini kabartırken, mevzularını seçip işlerdi.
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Bir «hiç»in baştan başa bir «hep» olması için, Ahmet Rasim in san at men
şurundan süzülmesi yeterdi. Başkalarının görmeden geçtikleri şeylerden o bir 
eleğim sağmanın bol rengini, bir avizenin zengin ışığını fışkırtırdı.

îstanbul’u, onun kadar iyi bilen, onun gibi anlıyaıı, onun kadar sezen hiç bir 
kalem yoktur. Üstat, bir yerden, bir semtten bahse başladı mı, o semt, hususî 
havası, çeşnisi, rengi, kokusu, hülâsa bütün yarliğiyle yazıya sinerdi.

İstanbul'u sabah, öğle, ikindi, akşam, gece yarısı simalarile onun gibi kim
se tanımazdı. Zamanın sular, topraklar, damlar, sokaklar, çehreler üstündeki 
perde perde değişişini yalnız o görmüş, o yakalamış ve cümlelere yalnız o, dö- 
kebilmiştir.

Ressamlarımız arasında bile rahmetli «Ali Rıza»datı başka böyle keskin bir 
görüşe ereni ben tanımıyorum. «Kitabei Gam»ında o kadar içli bir şair olan 
Ahmet Rasim, «Eşkâli Zaınan»ı nasıl yazdı? «Hamamcı Ülfet», «Fuhşu Atik». 
«Fuhşu Cedid» de o keskin realizmi, o amansız teşrih nişlerini nasıl kullandı?

Şaşılacak nokta, onun şahsındaki bu oynak ve akıcı varlıktır. Bir hüviyetten 
ötekine, hem duruluktan hiç bir şey kaybetmeden geçiyor.

Ne de çok şey bilirdi. Hafızası, şuur projektörleriyle donanmış güzel istifli 
bir bilgi ambarı idi. «IIiç»i «Hep» yapışındaki kuvvet, işte bu harç zenginliğin
den doğuyordu. Hangi şeye sarıldıysa mutlaka koparmıştır.

Üç ciltlik Osmanlı tarihi, tarihlerin en güzellerindendir. Kuvvetli riyaziyesi 
vardı. Mantıkındaki ölçülü kaplayışı belki biraz da bu bilgisine borçludur

☆

Söze, onun maddesile başlamıştım. Size yarım salıifede e t  ve kemik Alımet 
Rasim’i, birkaç yaprakta da muharrir Ahmet Rasim’i tanıtmaya çalıştım. Fakat 
bunların ikisinden de biivük bir adam daha var. Bu «însan Ahmet Rasim»dir.

I ürkiye de kaleminden başka, hiçbir kuvvete dayanmadan yaşamış ondan 
başka adam gösterilemez. Ama bu hükmü zaman içinde mukayese ve muhake
me etmelisiniz. Çünkü artık bizde de fikir pazarları kurulmuş, mana alış verişi 
başlamıştır.

Hayır, ölçü kullanırken, Ahmet Rasim’in yaşadığı çağı gözden uzak tu tm a
yınız. Sansörü, sarayı, hafıyelerı, zihinlere oturtulan zindan, siirgün korkuluk
larını düşününüz.

Bu büyük şahsiyet, işte butun bu kotu şartlar ve kanlı zorbalıklar içinde 
elli yıl yazdı. Hem sürçmeden, küçülmeden, satılmadan, şerefine en küçük bir 
leke sürdürmeden yazdı.
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Kalenderliği zerafet haline koymuştu. Cana yakın ve tatlı bir babayaniliği 
vardı. Duygulu /.ilıin antenleriyle, güzellik diyarında yeni bir fetih yaptı mı, 
fesini arkaya yıkar, gözlük camları çakm tılar içinde kalır ve şarkı bestelerdi. Bu 
şarkı, biraz da kazandığı mânevi zaferin marşına benzer. Gençliğinde musikiye 
merak sardırmış, meşhur Zekâi dedenin huzurundan feyz almıştı.

Zaman zaman gönlünün şenlik gecelerini andıran ufuklarından bir kıvılcım 
kopararak şarkı, nağme olur ve ruhları titretildi.

Son yıllarında büyük bir lügate başlamıştı. Bana yazdığı bir mektupla :

«Nay» kelimesine gelmek üzereyim. Bana bu sazın perdelerini, akordlarına 
göre aldıkları isimleri ve buutlarını mufassalca yaz.»

Dediğine bakılırsa «N» harfine kadar gelmişmiş. Eski elifbede ise «n» iıı 
yeri malûm.

İlmî araştırmalarındaki titizliğini bildiğim için, bu eserin basılmamasma 
acıyorum. Bizde ilk monografi örneğini de «Şinasi» sile o vermiştir.

Doğrusunu isterseniz benim bildiğim Ahmet Rasim, bir hamlede aşılmayan 
bir denizdir. Ne kadar güzel yazılırsa yazılsın, onu böyle bir makale sedefine 
sığdırmak kabil olmaz.

BİR BASKIN HİKÂYESİ

Eski İstanbul yaşamını en iyi tasvir edenlerin başında gelen Ahmet 
Rasim, bu hikâyes:yle o dünyanın gençlik âlemlerinden birini anlatır. 
Eski toplum hayatımızın bu tarihsel bölümlerini bilenlerden bugün yaşı- 
yanlar kalmadı. Ahmet Rasim, bir gün matbaada otururken bir gardiyan 
gelip Faiz adlı bir arkadaşından bir tezkere getirir. Arkadaşı G alatasa
ray karakolunda hapistir, kendisini oraya çağırmaktadır; gece Sarıyer'de 
bir gençlik âlemi yaparken basılmıştır. Ahmet Rasim gider, durumu biz
zat gözleriyle görür :

... Zavallı arkadaşım , h icabından elleriyle yüzünü örtüyor, ağlıyordu. Son 
derecede m üteessir oldum.

Biraz sükûnet bulduktan sonra bana dedi k i :
— Kardeşim, şimdi bizim eve git. Valdeye benim bu akşam sende kalaca

ğıma dair biı yalan söyle... Oradan ağabeyimi bul, o böyle şeyleri bilir, beni 
buradan çıkartsın!..

.— Peki!

Dedim, a>rıldım ve dediği gibi yaptım. Ağabeysini buldum. Mübarek 
m a y m u n c u  g ı... orniser dedi, girdi, meclis dedi, girdi. Mutasarrıf dedi, girdi- 
H apishane kap.su,, aç„, F a iz i ç ,k a ,d , Akşam da oluyordu.
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Faiz o gece bende olacaktı. Valde do ziyaret içiıı Eyüp’teki kapı yoldaşına 
gitmişti, gece saat alaturka ikiye, üçe kadar serbestim ... Bir gazino veya mey
hanede oturabiliriz. Galata’ya indik. Faiz’in ağabeysi b iz i:

— Kadifeli’ye gidelim, orada biraz otururuz. Ben son vapurla giderim, di
yerek M umhane sokağına, Vinerbank Frayn’ın yanındaki şu son zamanda Dore 
namını almış olan dükkândan içeri soktu...

Burada içkiler ısmarlattır ve Faiz anlatmana başlar, gene sözü Ahmet Ra
sim’in kalemine bırakalım :

«— ... Ben sana, m atbaaya geliyordum. Eminönii’ııde senin Şadi’ye rasgel
elin). İlk sözü, Sarıyer’de bir eğlenti var, gelir misin? oldu. Koluma girdi. Bana 
önde giden iki çarşaflıyı göstererek : Bunlar da beraber!.. Dedi. Bunun üzerine 
hiç gitmez olur muyum?

— Desene.. Külâhımı bile atarım!

Başını teessüfle sa llad ı:
— Dedim ve attım!. Köprüye doğru yürümiye başladık.
Kadınlardan biri dönüp dönüp bize bakıyordu. Biri uzunca boylu, diğeri

ondan kısa, daha tombulca idi. Şadi bana dedi k i B i z  son vapurla gideceğiz.. 
Ben evi biliyorum.. Pekâlâ!... Başka ne denir? Köprüde bunları vapura biner
ken de biraz seyrettik. Vakit geçirmek için Galata’ya geçtik. F ilip’te birkaç ka
deh parlattık. Bana a n la ttı: Bu kadınlara Kadıköyü’nde, Kurbağalıdere’de tesa
düf etmiş. Orada konuşmuş. Her nc kadar kendilerinin kim olduklarını sakla
mış iseler de Şadi biliyormuş.. Gayet zengin, büyük aileye mensupmuşlar...

Ağabeysi güldü, dedi ki :
— Kurbağalıdere’de gezdiklerinden belli!
— Ne bileyim, öyle söyledi. Hem de öyle olacak... Gayet şık, muntazam 

giyinmişlerdi.
— Giyinirler!.. Sonra?
— Son vapura bindik. C.it bire git. Mesarburnu’na  vardığımızda gece ol

muştu. Sarıyer’e doğru yürüdük. Dar bir sokağın başındaki evin kapısı önünde 
durduk. Şadi çaldı. Kapı açıldı. Sakallı bir adam.. Bize buyurun, dedi. Yukarıya 
çıktık. Sofada hanımlar bizi karşıladılar. Odaya girdik. Masa kurulmuş, mezenin 
envai.. Fakat biz vapurda da birkaç tane atmıştık. Zaten bilirsiniz, tahammülüm 
yoktur... Bira 11e kadar içersem içeyim, kendimi kaybetmiyorum ama...

— Korkarım...
— Hiç korkmayın. Ben üçüncü kadehten sonra olduğum yerde sızmışım. 

Sonra kadınlar anlatıyorlar... Beni uyandırmak mümkün olmamış... Koluma 
girmişler, sedir minderin üzerine uzatmışlar.,.

— Epeyce açıkgözmüşsün!

Yüzüme gülerek baktı..
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M iinif Felıim'in çizgileriyle A hm et Rasim’in anlattığı İstanbul sokağı.

— Evet. O zaman değil ama sonradan daha ziyade açıkgöz oldum!. Meğer 
ben uyurken evi basmışlar, nasıl olmuş bilmiyorum. Yalnız, uykumun arasında 
tartaklandığımı duyar gibi oldum. Biri bağırıyordu: Kalk.. Haydi bakalım. Kü
çük bey.. Zampara bey diyor!.. Buna bir başka ses d a h a :

Aç gözlerini sevdiceğirn bahtım uyansın

Şarkısını ilave ediyordu. Başımı kaldıramıyordıım ki.. En nihayet iki kişi 
beni kapınca doğrulttular. Kendime gelir gibi oldum. Bir de ne bakayım, oda 
hıncahınç dolu!.. Karşımda bir sarıklı, ellerinde fener tutan poturlu bir iki genç. 
G ülüp duruyorlar.. Sordum : Ne var?. Polis dedi k i : Basıldınız.. Hâlâ anlıya- 
mıyordum. ikisi atı d ı . Yediğin haltın sonu!. Zaten kan beynime sıçramıştı. 
Birdenbire ıit f et endim. Senin yediğin halt benimkinden büyük!.. Diyerek 
üzerine saldırdım, polis beni tuttu

— Bravo!
— Yok ama.. Eğlenmeyin»
—- Eğlendiğimiz yok... Alay ediyoruz!
Faiz bize k ızd ım , bildirmemek için gülümsüyordu.
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— Evet.. Anlıyorum, alay ediyorsunuz. Edilmiyecek hal de değil.. Her ne 
ise, imam bunun üzerine ağzını açlı : Çapkınlar, edepsizler, kabahatlerini bil
mezler, utanmazlar, burasını ne zannettiniz, diye bağırıyor, ben de dilimin ucu
na ne gelirse söylüyordum. Biri beni arkamdan itti. Baktım çopur bir herif, k a 
kasından yakalayınca köşeye yasladım...

—  Ooo!.. îş büyüyor...
— Çaresiz.. Dedim a... Uyku beynime sıçramıştı. Bütün bütün zivanadaıı 

çıktım. Artık ne yaptığımı bilmiyordum. Bereket versin polis bir terbiyeli adam.
H atla imama : Sen ağzını bozdun, o da bozdu, diyordu. Bir de evden çı

kalım ki.. Sokak iki taraflı..
— Ne?
— Bütün Sarıyer ahalisi iki keçeli durmuş, seyrediyor. Çocuğundan tut ak 

sakallısına kadar cümlesi mevcut..
Önümüzdeki iki kişi gaz tenekesi çalıyor, bir ala ala heydir gidiyor! Aradu 

bir fener yüzüme kadar yükseliyor, bir ala ala hey daha!.
— Şadi nerede?
— Yok!.. O kaçmış.. Yolda yerli beyler onlara, kadınlara, yaklaşıyorlar:
— Elmasım, bir gece de bize buyurun.
— Rahatsız oldunuz ama kusura bakmayın, gene bekleriz inşaallah, gibi 

sözler söylüyorlardı.
— Alay fena değil.
— Dahası var.. Kısa boylu, şalvarlı, bastı bacak biri, fesini kaşlarına kadar 

çekmiş, bıyıklarım ağzının içine almış, iki elini açmış, bağıra bağıra :
— Allahiimme berden; kendini sakın kelden, körden..
Diye bir sürü uydurma dualar okuyor, etrafındakiler de âmin yerine gümt 

diye sesler çıkarıyor, mabadini gaz tenekelerine bırakıyorlardı!.
— Desene.. Rezalet kopmuş!
— Hem de sunturlusu!... Biz böyle gidip dururken...
— Nereye?
— Karakolhaneye! Nereye olacak?... Ne diyordum? Ha!.. Gidip dururken 

akşam bize kapıyı açan sakallı yanıma sokulup da önceden kuvvetli kuvvetli bir:
— TuuuL
Dedikten sonra:
— Hani bunlar sizin haremlerinizdi!.. Görmeye geldinizdi!... Ah!.. O Şadi 

edepsizini bir elime geçirsem!... Ben de inandım da bizim küçük eve buyurun, 
dedim. Vay namussuzlar, edepsizler, ırzsızlar... Bana da mı Iololo!

Diye bangır bangır bağırmaya başlamasın mı?

Faiz burada bize öyle bir bakış baktı ki âdeta tevarüd kabilinden olarak 
ağabeysivle b e r a b e r  ben de b.lâıh ly a r :

— Haydi Derviş Mahmut, baklayı ağzından çıkar!.
Dedik.
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— İstersen çuvaliyle dök. Tenekelerin gürültüsünden işitiliyor mu ya.. Ev
lerin pencerelerinden sarkıp bakanlar un istersiniz, uğurlar olsun beyler, ha
nımlar edyip el çırpanlar mı!.. Bin rezaletle karakollıaneden içeriye kapağı at
tık. Yarım saat kadar bekledik. Halk dağıldı. Bizi komiserin karşısına götürdü
ler.

Ne inkâr edeyim; doğrusu lıüsni muamele etti. Oturttu. Hattiı isimlerimizi 
yazıp çizdikten sonra bana :

— Başka bir şey sormıyayım, lıal malûm!

Dedikten sonra bizi getiren polise: İki araba bul da beyi, kadınları ayrı 
ayrı bindir, Büyükdere karakoluna götür! dedi. P o lis :

— Ahali ayaktadır. Biraz sabretsek daha iyi olur! Deyince :
— Öyle ise kadınları içeri odaya al. Bize de birer kahve söyle!

Emrini verdi. Sigara da ikram etti. Fakat söz arasında :
— Gençlikte böyle şeyler olur... Sizin bir de arkadaşınız varmış, öyle mi?
Diye sorunca durdum. A nlad ı:
— Resmen sormuyorum. Arkadaşınızı sorduğumun sebebi (gülümsüyordu) 

benim biraz evvel telâşlı gördüğüm Şadi Bey miydi, onu anlamak için...
Dedi! Bunun üzerine inkâra lüzıım görm edim :
— Evet!...
— Onun böyle falso işleri çoktur!.. Sağını, solunu gözetmez... Siz bu ka

dınlara nereden tesadüf ettiniz?.. Bunlar eski mataralardır! Zabıtaca da mukay
yettirler!..

— Bana bunları zengin, kibar bir aileden..

— Evet... Evet... Kibar, vezir ailelerindendirler.. Allah için.. Yakıştı kel 
başa şimşir tarak!..

— Kel mi?
Komiser kahkaha ile güldü :

Bunlar iki kardeştir... Birinin başı keldir, peruka takar.

O zaman, o >an bastı herifin: Allahümme berden; kendini sakın kelden, 
körden, diye dua etmesindeki hikmeti anladım.

Fa iz’i n ağabeysi gülmeden kırılıyordu. Dedi ki :
— Bl,raya ne vakit geldiniz?

j .  j -i ^ ^ d e r e  komiseri izinli imiş. Bizi gene geldiğimiz arabaya biıı-
c ire ı tr. asaııpaşa arakoluna, oradan da Galatasaray’a yolladılar... Sabah ya- 
t o d , .  Beyaz sakall, blr feomiSCT ^  ;

m ah S e 'k o m fe i"  M ş l” ' ' '  Simdi k” 10" '"  cdiM* ni
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Dedi ise de iş işten geçmişti. B a n a :
__ Em anet para, saat, kıymetli neniz varsa bırakın. Sonra içerde çaldırır

sınız, der demez baktım ki bizim hanımlar birer birer söküldüler.

İhtiyar komiser onlara :
— Siz buranın acemisi değilsiniz... Dedi. Karşısında duran polise d e :
— Hanımları yerlerine götür... Gel!.. Beyi de meriyülhâtır (hatırı sayılır) 

odasına misafir et!
Dedikten sonra :
— Ne yapalım, bey oğlum, başa gelen çekilir.
Nasihatini verdi. Dedim  k i :
— Benim geldiğim zaman çıktığın oda mı?
— Ta kendisi!.. Yukarı çıkıp da görmeliydin! Ne meriyülhâtır bir oda... Kı

rık bir kanapeden m aada oturacak yer yok... Öyle kokuyordu ki.. Akşamdan 
bir sarhoş getirmişler.. Midesinde nesi varsa boşaltm ış... Köşeye uzanmış yatı
yormuş.. Karanlık... Ne mum var, ne gaz!.. Bereket versin, ortalık ağardı da bi
raz ışık görebildim...

Ağabey vapura yetişmek için kalktı. Biz de davrandık. Faiz uykusuzluktan, 
asabiyetten, m ahçubiyetten dolayı cidden yorgundu. Eve geldiğimizde ancak 
bir lokma yemek yiyebildi. Ben valdeye başı ağrıyor diye zavallıyı erkenden 
yatırdım.. Daha yatağı uzaktan görür görmez gözleri kapanıyordu...

ÖLÜNCEYE KADAR RAHAT

D oktor bizim amcaya demişti k i :
İnsanda unutkanlık,dalgınlık beyine giden büyük damarlardan 

dağılan kıl gibi ince dam arlar içinde kanların pıhtılaşarak vücudun ça
lışmasını besleyemediklerinden ileri gelir.

İşte o gün, bugün ben unutkanlığa, dalgınlığa tutuldum ... Geçen
lerde, bir sabah pek tuhaf oldu. Terliğimin tekini aradım, bulam adım ... 
Koca oda kazan, ben kepçe. Terliğin teki yok... Çıplak da basamam; 
seke seke, sofaya çıktım. Kapının önüne baktım ... E trafa göz gezdir
dim. Yine döndüm, odayı aradım.. Çjkt.m. sandık odasını açtım ... 
Karşıkı odada annem yatar... Kapısını araladım ... Y ok... Hizmetçi 
kalkmıştı. Ona da sordum... Zaten üstüne ne gerek? Yok. dedi. K.sacas. 
tek terlik yok. Bununla birlikte, yatarken çıkardığımı, karyolanın orü'ı 
tarafına doğru çevirip yan yana koyduğumu biliyorum. Fakat kalktıktan 
sonra ne olduğunu bulamıyorum. Sonunda, potinlerimi giymek zorunda 
kaldım. Bir de ne göreyim. Üst üste giymiş değil miyim?

_  Bir ayağının ağalığından farkına varmadın mı?
__ Kafamın ağırlığından vakit var mı? o  , .

, nesi daha- Ödüm patladı. Evde bir bez v l  8 f  "• ° Un ak ' am’ b‘r tanesi dana... ocz k°kusudur. geliyor.. Aman!..
D urm adan kokluyorun . Bakınıyorum.. Duman sezini yorum Evet si-

m vanıyordu. Tablaya baktım, yok. Yero .garam yamy j  > > ^  ıc re  düşmüş olacak, dedim,
pişildim gerçekten bir duman gordum. Fakat , 7Egıluım. b  * sigarayı bulamıyorum.
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Ağızlık ağzımda. Onu biliyorum ... Sigara nerede? Bulmak kabil değil! 
iskemleden şavullayıp, eğilip bakıyorum. Duman çıkıyor. Bilsen bira
der, ne hale geldim... Terledim. Elimde su dolu bir bardak. Eğil, kalk...

Gözlerim fırıl f in ' döner! Bir de konsolun önüne gidip de gözüm 
aynaya ilişir ilişmez ağızlıkta olduğunu görmeyeyim mi?

__ Ooo! Sen, işi epeyce ilerletmişsin!
__ D aha bir tanesi var ki hepsinden kıyak! Fakat söylemem.
__ gcn bilirsin. Söylemezsin ama, tadım bulamazsın.
__ Orası da öyle (Başını sallaya sallaya gülerek).. Biraderin adını

unutm ayayım mı? H em  nerede?
—  Nerede?
__ Hakkâk’te. Bana bir kart-vizit yaptır, demişti. Gittim, memuri

yetini yazdırdım.. Adını bir türlü yazdıramadım, döndüm.
__ Sen ilerletmiş, değil, âdeta azdırmışsın.
—  Keşke, biraz daha azdırsam!
—  Sebep?
__Bir iki şey daha var. onları da unuttum mu, ölünceye kadar

rahatım!..

A h m e t R a s im ’in  E se rle ri

Ahmet Rasim; en çok makale, fıkra, gezi, anı, şiir, tarih, hikaye ve roman 
türlerinde yazmış, yüz, kırkı bulan, küçüklü büyüklü eserler bırakmıştır. Fıkra 
ve anı k itap ları: Gecelerim (1894), Romanya M ektupları (1910), Şehir M ektup
ları (4 cilt, 1910-1911), Eşkâl-i Zaman (1918), Fuhş-i A tik  (2 cüt, 1922), Muhar
rir, Şair, Edip  (1924).

A hm et Mithat Efendi ile başlayıp Hüseyin Rahm i ile yürüyen «Halk
çı Edebiyat» anlayışına Ahmet Rasim de bir gazeteci, bir halk yazan ola
rak katılır. İçinden çıktığı mahallelerin, aralarında yaşadığı insanların 
dilini, duyuş ve düşünüşlerini yazılarına büyük bir ustalıkla geçirirken 
«gazetecilik»yapar. ama sanatı, edebiyatı bunlarda kullanılacak dili baş
ka tıirlıi düşünür. «Servet-i Fünûn» yazarlarının «alafrangalıklarına sal
dırıyor, ama dillerini beğeniyor. Ona göre «Sadelikten maksat, lisanları 
teşkil eden kelimâtm (kelimelerin) avam (halk) ağzmda (ifade vasıtası) e t
mek değildir.» Yazılarında yaptığı ve o devrin yazarlarının hiç birinin 
ulaşamıyacakları büyük dil hamlesini, halk dilini yazı dili olarak kullanı
şını gazetecilik için gerekli, ama sanat için değersiz bularak «... Bu lisân 
idrâk-i m âm a (halkın anlayışına) mülâyim bir surette (uygun gelecek bi
çim e) tenzil edilemez. Şâir-i muhterem  Tevfik Fikret B ey in  kavl-i arifa
ne si n  çitici, sözleri) veçhile avama doğru tenezzülden (inmekten) ise avû- 
mın mvassa (seçkinlere) doğru tereffü eylemesi..,» gerekliliğini hararetle 
sam  iı/r. una benzer, sanat ve fikir otoritelerince iyice yerleştirilmiş dii- 
man -ama m? nev>l baskıları altında Hüseyin Rahmi de romanlarında za- 
(yiiksek ed eb ^^^n * ™  ^  â (l(̂e halk yazarı olmadığını «üslûb-ı âli» 

üslûp) ile de yazabileceğini ispatlamak için iki çeşit üslûp
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kullanmak zonıncla kalıyor. Bu yanlış dil anlayışının baskıları altında 
yakın çağ yazarlarımızın bu iki biiyiik siması, güçlerini verimsiz denem e
lerde harcıyorlar, daha verimli olabilecekleri bir yola giremiyorlardı. A h 
met Ra si m i  ıı «edebi bir dil» ile yazdığı, sayıları 20'yi aşan o hikayeler, 
kiiçiik romanlar, «Leyâl-i rzdırâp»lar, «Meyl-i d ih ler gibi «masabaşı
özentüeri»nin, «Şehir Mektuplarım, «Fuhş-ı Atik», «Gülıip Ağladıklarım» 
karşısında bugün için art:k bir değeri kalmamış vııdır? yazıların da bıı 
kadar ileri, düşüncelerinde ve «eser» diye öğündüklerirtde bu kadar geri 
olabilmek için, yazarların, m illetten ve toplum  gelişmelerinden ne kadar 
uzak durmaları lâzım! Hüseyin Rahmi de Ahmet Rasim de İstanbul’un 
halk yaşayışının zevkli ve eğlenceli çekiciliğine bunun gazetecilik için ta
şıdığı değeri geniş ölçüde anlamışlar, ama edebiyatın da, dilin de millete 
ve halka bağlı gerçeklerini görebildikleri, bunun bilincine varabildikleri 
söylenebilir mi?

Gazete fıkralarında mizahi kroniklerinde, halk yaşayışını aksettiren, 
kendi tâbirile «Lâf değil, muharrirlik bıı!... Yaz!... H em  çalakalem yaz!.. 
Durma yaz!...» diyerek 48 yıllık yazı ömründen meydana gelirdi, bir ki
taplık dolduracak eserlerinde görülen rahat anlatış, dııru Türkçe, konu
lara ve çevrelere pek güzel uyan külfetsiz tasvir ve açıklamaları hele kişi
lerini konuştururken kullandığı canlı lıalk dilini, bir tiirlü. hikâye ve ro
manlarında kullanmaz. Onun hikâye ve roman vâdisinde meydana getir
diği eserler, o yıllarda bile, örnek aldığı üstadı Ahmet Mithat'ın eserleri
nin kötü birer taklidi idi. Hattâ onlar şöyle dursun, Vecihi, gibi, Namık 
Kemal'in kötii bir kopyacısı olan yazarların bile tesiri altında kalışı şaşı
lacak bir şeydi. «Çalakalem» yazdıklarındaki henüz erişilememiş ustalık
la, emek vererek, «edebi» olsun diye yazdıkları arasındaki bıı biiyük farkı 
anlayabilmek için, o zamandaki dil ve sanat anlayışının Ahmet Rasim'e 
nasıl tesir ettiğini bilmek gerekir. Anı, fıkra, makale, hikâye, roman, se
yahat eseri, tarih, monografi, okul kitapları ansiklopedik eserler, çeviriler, 
yazının her alanında yetm işi aşkın kitabı olan, ayrıca ciltler t utacak dağı
nık yazıları, tiyatro tarihimize dair ser1 makaleleri gazete sütunlarında ka
lan Ahmet Rasim in yeni ıja^ıya geçirilmiş bir tek eseri vardı bit güne ka
dar : «Falaka ve Gecelerim» (1954).

Ahmet Rasim’in çocukluk ve okul hayatım anlatan Falaka (1927); tarih 
alanındaki ünlü eseri Resimli vc Hantalı Osmanlı Tarihi (4 cilt, 1910-1912); m a
kalelerinin toplandığı kitap Muharrir Bu ya  (1927); ayrıca alfabe, okuma kitabı, 
dilbilgisi, aritmetik, sağlık bilgisi, e ektnk, medeniyet tarihi gibi çeşitli eserleri
nin yanışını henüz kitap halme getirilmemiş şiirleri de vardır. Alaturka musi
kimizin bugün hâlâ dillerde o aşan 3ir<;o şar ı arının güfte ve besteleri de 
onundur.
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Milletini, memleketini, halkın ruhunu, töre vc geleneklerini çok iyi 
bilir, hele İstanbul'u ve İstanbul halkını pek iyi tanırdı. Birçok yazıları 
yaşadığı dönemin tam bir toplumsal betimlemesini içerir. Tilrkçeyi pek 
iyi bilenlerdendi. İb ra h im  A lâ e tı in  G Ö V S A .  Osmanlı lm paratoriuğu’nun 
nıutlakiyet rejimi altında geçen son 43yılı, M eşrutiyet döneminin kısa sü
ren huzursuz yıllarıyla Mütareke nin kara günleri, daha sonra da Cum
huriyet döneminin coşkulu ve ateşli ilk dönemi, Ahmet Rasim’in 67 
yıllık yaşamını çerçeveler... H er dönemde politika akım larına kapılma
dan, bir gazeteci olarak gördüklerini, işittiklerini günü gününe saptayıp 
yazdı... Bu yazılar. Türk toplumunun 100 yıllık tarihidir; ulusal kültü
rümüzün eşsiz birer hâzinesi sayılır. Agâh Sırrı L.EVENE). Ahmet Ra
sim’in ömrü gazetelerde, mürekkep koKulan içinde geçmiş. Halkımızı 
Aşiyan tepelerinden değil yakından tanımış, onun her zevk ve üstünlü
ğüyle kendini bezemiş ve sonuçta bu kültür onu fevkalâde bir tevazu 
ile süsiemiş. M ahalle aralarında, köşe başlarında, kahve masalarında, 
direkler arasında, Boğaziçinde halkımızla içiçe, onlardan biri olarak 
>aşıtmış. O nisbette de kalender meşrep... Bu mizaca hoş sohbet ve ha
fif esprili b ir üslûbu da ilâve ederseniz, işte Ahmet Rasim o. N e c m e tt in  

T U  R IN A  Y .

FALAKA

Bir gün, akşam yemeğine gilnıeden evvel, bizi mektebin «Divanhane» deni
len geniş, uzun sofasına karşılıklı dizdiler. Hizmetçilerden biri bir kucak dolusu 
değnek getiri]) ortaya bıraktı, durdu. Değnek adedine bakılacak olursa mevcudu 
darp için kâfi görünüyordu. Hepsi de irili, ufaklı fındık değneği idi.

Müdüriyet odasının önünde duran mubassır m üdürün odasından çıktığını 
haber verdi. Dimdik bir vaziyet aldık. M üdür göründü. T â ilk sınıfın önüne ge
lil gelmez başçavuş yüksek sesle :

— Bak!
Dedi, öğrendiğim iz veçhile birer temenna ettik. Diğer mubassır elinde 

kocaman bir defter ile geldi. Bak, diye kumanda veren başçavuşu çağırdı, def
teri açıp ona verdi. O da alıp müdürün emri üzerine okudu :

— ... sınıf şakirdanından Asitaneli ...........  Efendi dün, öğle üzeri aptest
alınırken Çavuş ...........  Efendiye karşı gelmiş olmağla hakkında icabeden mü-
cazatm  icrası babında...

Başça\ ıış bir lalıza durduktan sonra gene okudu :
— On değnek darp!

Mubassır zavallı Asitaneli ...........  Efendi’yi sırasından çıkardı. Süklüm
piikiüm > ürü> ok  u. Ortaya gelince değnekleri getiren azılı hizmetçi belinden 
kavraç ı. ırc ı c iğer mubassır, o değnekler içinden bir değnek aldı. Sayı ile 

m a * * " *  v" rd “ ' Karmanyolaya girmiş olan Âsitaooli ............:
—  Am“ ’ Bk daha yapm am . .
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Diye bağırdıkça benim dizlerimin bağı çözülüyordu. Düşeceğimi zanne
diyordum. M aahaza alıcı göziyle baktığım için bu değnek uruşu ile Hafızpaşa 
Mektebi hocasının sopa uruşu arasında hayli fark-ı şiddet var idi. Mubassır 
ağır ağır ama hafif indiriyordu. Hani kıyasıya değil, korkutasıya uruyor, bize 
de âmire karşı gelmenin cezasının dayak olduğunu anlatıyordu. Anladık.

Gene bir gün, bu defa öğle idi, Divanhanede cem olduk. Ayni merasim ... 
Bu defa, hizmetçi değnekler ile beraber bir de torbamsı bir şeyler getirdi. Mü
dürün huzurunda başçavuş, o evarrur defterini o k u d u :

~ *>,
—   Talebesinden .......  numaralı, .......  li .......  Ahmet, mektepten ge

celeyin firar edip yakalandığından darben cezası verilerek tardına karar veril
miştir!

... Ahmet, tarif ettiğim veçhile dayakcağızını yedi. Yedikten sonra hizmetçi 
elinden tutarak mubassırın odasına götürdü. Müdür, biz, sonradan gelen birkaç 
hoca ayakla bekliyorduk. Acaba ne olacak idi? Arası çok geçmedi, bir de baka
lım Alımet eski püskü, buruşuk rubalar içinde geldi. Meğer o bohça mektebe 
dahil olduğu gün evden üzerine giyip geldiği rubası im iş.., Tardedilenlerdeıı 
mektebin dahilî rubası alınıyor, geldiği ruba ile çıkartılıyordu. Filvaki üç, dört 
sene sonra nasılsa bir gün gördüm idi. Hepimizin rubaları da böyle bohça ha
linde, üzerlerinde isimler yazılı olduğu halde depolardan birinde duruyordu.

Bu muamele, bana dayaktan daha beter geldi. Mektepçe bunun da ismine 
«Keçe kıilâh olmak» denirdi.

Bununla da anlıyorduk ki, biz mektebe geldiğimiz zaman o halde imişiz, 
şimdi ise bu haldeyiz.

VAPUR İSKELESİNDE

Vapur fosladı, fısladı. Makinesi ıslıklar çaldı, horladı, ama biz ge
ne yerimizde rahat... O zaman köprü böyle değildi. Alelâcayip b ir iske
leydi.

Vakit saat gelmiş olacak ki, halat alm ak için geniş yerinde bir gü
rültü koptu. Vapurun çarkları dönüyor, deniz köpükleniyordu. Müba
rek, sabunlanıyor muydu, ne?

Kaptan öttürmüş olacak: Bir düdük... Bir düdük daha... Elveda... 
Köprüden ayrılıyoruz... Aman efendim! İskeleden telâşla b ir madam 
çıktı. B ağırıyor:

—  Kaptan! Dur!

Zaten hareket eden kim? Belki bir çeyrekkten beri çarklar dönüyor, 
b ir kanş yol alamadık. Her neyse! Halat alan çekildi, o  da vapura girdi.

Son düdük mer ötmez birinci çarktan sonra ilerleyiverdi. Boğazicini 
çoktan ben gorm ed'i.m  .çm Dogmca üsküda„  boy|;ldlk.
Gene o bildiğimiz iskele... Y.ınaşır yanaşmaz gürültü başladı:

__ Hanımlar, yürüyün... Sonra ç.kamazsınız Da(Jı ^  dikkat
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et. Sarıyer’e bir çuval var... Bileti sende mi? Yok, sahibindedir... Savu
lun, varda! İskeleyi çek! Halatı bırak! M ola et! Ay, hanım ın çocuğu 
içerde kalmış! Telâş! Kıyamet! öy le  ya, vapurda da mıhlı gibi oturul
maz ya hiç olmazsa insan makine seyreder; ederken dalar, vapur açıl
mış. Anası gel der. çocuk ağlamış suratla tepinir. Hadi, tornistan. Bir
vaveyla! Öyle ya, kadının hakkı var. Şimdi ensesine nasıl bir tokat indir
mesin. Ona, bin kere, yanımdan ayrılm a demiş.

ŞİİR OKUYUŞ TARZLARI

Mizah ve sohbet havası içinde kaleme alınmış olan aşağıdaki yazıda, on 
dokuzuncu yüzyıl sonlarındaki Türk şiirinin belirli kahramanlarından bir kısmını 
ve bunların özelliklerini, sanat anlayışlarını — yine çok canlı bir nitelikte — 
izleyebiliyoruz.

Şimdikiler bir şey mi! Ben ne şairlerle buluştum, görüştüm. Size beş on 
tanesinin şiir okuyuş tarzlarını yazayım da ibret alın.

«Lemeât» sahibi ralımetli Ali Ruhi asabi, fakat tatlı konuşan biriydi. Yü
zündeki Bağdat çıbanının enli kalıntısı sakalının bir kısmını kazımış, yanağı
nın da bir kısmını yiyip çökertmiş olmakla birlikte, çehre bakımından yine de 
sevimliydi. Bir gün «Gülşen» adlı derginin sayfalarından birinde armut biçi
minde dizilmiş bir manzumeyi görünce : «Bunlar şair değil, manav!» diyerek 
hepmizi güldürmüştü.

Eski şairlerimizin yolunda o zamanın birçok şairleri, bu yoldan kıl kadar 
olsun sapmayı bile din değiştirmek kadar iğrenç bir şey sayarlardı. Yalnız rah
metli Şeyh Vasfi, Muallim Naci’nin römorkörüyle hareket ettiği için, onda gör
düğü eğilime uyar ve batının da şiir sanatında ileriye varmış olduğunu, dalıi 
sayılacak şairler yetiştirdiğini biz gençlerin yanında söylerdi. Fakat Hersekli 
Arif Hikmet Bey in yanında da söyleyebilir miydi? Orasını bilemiyorum.

Bundan yirmi otuz sene evvel yaşayan eski tarz şairlerle, yeni tarzda türe
mek istidadım gösteren şairler arasındaki en önemli fark şiir okuyuşunda idi.

Bir akşamüstü, Divanyolu’ndan ağır ağır gidiyordum. Arkamdan birinin 
koşarcasına gelmekte olduğunu sezinledim. Dönerken burun buruna geldik : 
Ali Ruhi!..

Göısc>diniz, biçareyi dünkü kendisine benzetemezdiniz. Çehresi öylesine 
değişmişti. O ağanüstü zekâsiyle birlikte, o zekâya yakışan biraz kaçıklığı da
olduğunu ı c iğim için birdenbire çıldırdığına inanasım geldi. Gözleri gerçek
t i ıı (ö n m u jıı. üzündeki çıban izinin büzülme hususundaki inatçı direnişine 
ı a., men, ı e e yüzünün derileri toplanıp sakalını kaldırmış, bıyıklarına kadar
ıı aştın M  a\, e endim!» bile demeye kalm adan: «Dinle!» diyerek koluma
vıırdıı. Gözler devrildi kollar ,  ı ı  ı • • • ı u ı ı’ KOI1ar açıldı, gur bir ses rşıtılmeye başlacu :
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Cihanı yaktı o tal’atla yâr-1 cân olalı 
Cihan bir öyle belâ görmedi cihân olalı...

Bıı üç «cihan» bom ba gibi patlıyor, gelip geçen bize bakıyor, biraz vehimli 
olanları uzaklaştırıyordu. Ben de uzaklaşacağını ama kim bırakır.15 O aynı hey
betlilikle devam ediyordu :

Anılmaz oldu esâtîr-i evvelin-i ciinûn 
Cünûri-t aşk ile ben halka dâstân olalı...

Burada «aşk» kelimesini «ışk» okuyarak, hattâ tam  bir aşkla «ayıı» harfi
ni çatlattığı için dönüp dönüp bakanlar, dudak bükenlcr eksik olmuyordu. Me
ğer dalıa müthişi varmış :

Belâ, belâ!., diye aşkınla sû-besû gezerim  
Bu nâr nârire-efrûz-ı hânmân olalı...

Belâ kelimesini işitenler kulaklarını tıkıyorlar, içlerinden T anrıya  sığınma 
duaları okuyorlar, benim tutulduğum bu belâya acıyorlar gibime geliyordu.

Ali Buhi gazelini böylece okuyup bitirdikten so n ra : «İşte bunu Naci bile 
yazamaz, hadi allahaısmarladık!» dedi ve ayrıldı. Yine koşar gibi gidiyordu. 
Arkasından bin haıııd ve şükürle bakıyordum. Aynı tavır, aynı saldırışla ileride 
birini daha yakaladı. Bu defa uzaktan kollarının çeşitli hareketleri görülüyordu.

Geçenlerde Samih Bifat Bey diyordu k i :
«Hersekli Arif Hikmet Bey şiirlerini okurken bayağı raksederdi.»
İçlerinden yalnız H oca Hayret Efendi burnundan söyler gibi, rahmetli 

Şeyh Vasfi de mazlum mazlum okurdu. Naci’nin okuyuşu tok bir eda ileydi ve 
çok zaman okurken bıyıklarım burardı. Müstecabi Zade İsmet’inkine okumak 
değil ağlamak demek daha ııygıın diişcr. Andelip Faik Esat ya kahkahalarla, ya 
kaşlar çatık, gözler dönük, pürüzlü, çatlağa yakın bir sesle başlar, canı isterse 
arada ağlardı.

Becaizade M ahmut Ekrem’de âhenk ve ağırbaşlılık vardı. O, zaten tuvale
tini yapmış, tavrını almış olarak elinin biriyle, parmaklarıyla; çok zaman hafif
çe boğuk, gözlerinde manalı tebessümlerle mısraın, beyitin özelliğini anlatmak 
isteyerek okurdu.

Hakkı Paşazade Mehmet Celâl - k i  her zaman her fırsatta sö y le rim - za
manının en tabiî bir şairiydi. Yakalanmış bulunduğu alkol deliliği yüzünden 
sokakta, dükkânda, birahanede, her nerede bulunursa bulunsun, çoğu zaman 
bağırır, Naci’yi taklit ederek bıyıklarını burardı.

Arif Hikmet Bey’de gerçekten  bir okuma heybeti vardı. Rahmetli, d u ru p  
dururken  çileden çıkan gonul ehli adam lardan  olduğu için, konuşm a sırasında 
b irdenb ire  bir gürlem e peyda olur; ondan  sonra mısralar, birbiri a ıdm da çözülüp 
ad e ta  d ö k ü le rek : «G üm ... Cum L» ederdi.
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E d e b î so h b e tle r in  y a p ıld ığ ı iç k i  sofrası.

Menemenlizade Tahir Bey, şiir okurken bile Ekrem’i taklide heveslenirdi. 
Nabizade Nazım, söz söyler gibi hafif hafif başlayıp yine öyle bitirirdi. Ali Ul
vi nin dilinde hafif kekemelik vardı, bu yüzden kelimeler üzerinde sekerdi. Te- 
pcdelenlizade Kamil Bey, nazik yapısına yaraşan ince ve içli bir edaya sahipti. 
Ali Kemal Bey in nasıl okuduğu aklımda kalmamış, belki biıgün hatırlarım.

l*aik Beşat Bey ki eski edebiyatın çok aşııı bir taraftarıydı— oldukça 
ağır, fakat el, göz ile, hattâ ezilip büzülerek, dudaklarına türlü vaziyetler vere
rek, sanki ağzı sulanır gibi okur; Adanalı Ziya —ki ince, zayıf bir vücuda bilek 
kadar ince bir gerdanla birleşmiş kocaman bir kafadan ibaretti— m elankolik  
gözlerini bayılta bayılta, hafif hafif okur, hemen ardından gülerdi. Çok yazık 
kı Üsküdarlı Safının de okuyuş tarzını unutmuşum. Üsküdarlı Talat ise daima 
gür sesle, vetedler ıızerine basarak, meselâ :

Mushaf-, hüsnü ben hatmeyledim  
’ sure-i Yusuf’la kaldı 

be>tini yarım ahenkle başlayıp bitirirdi. Rahmetli Muallim Feyzi, Azerbay
can 5‘̂ es'nı 1 °  an Remzi Baba’ya nisbetle oldukça değiştirmiş ve düzelt
miş o u “ ej  a 'at sanki manzumenin vezninden düşecekmiş gibi, acele
ederken birden ağırlaşarak okurdu.
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Abdülhak Hâmid Bey’i bir mısra okurken bile dinleyemedim. «Ceride-i 
Havadis» gazetesinin «Edebî Eserler» sütunu yazarı şair İsmet Efendi ile, Rıdvan 
Paşa’nın babası Deli Nüzhet E fendi’nin şiir okumaları âdeta birer bağırmaktı. 
Bu Nüzlıet Efendi, bir gün Aksaray’da bir kıraathanede, sigarası sönünce kutuyu 
elimden alarak var sesiyle öyle bir bağırdı idi ki, utancım dan nasıl dışarı fırla
dığımı hâlâ anlatamam. Ah fonograf, gramofon, siz neden yirmi beş otuz sene 
evvel gelişmediniz de bütün bu sesler kaybolup gitti!..

Bundan böyle incelemelerde bulunacaklara tavsiye ederim : Kuvvetli nota 
öğrensinler; çünkü şimdiki okuyuş tarzlarında da bam başka terennümler var.

Cenap Şahabettin’in kendisine özgü ağırbaşlı bir okuyuş tarzı olduğu gibi, 
Süleyman Nazif Bey’in de şiir okurken tutturduğu havanın —zannederim  ki— 
notası çıkarılmış durumdadır. Bunlardan birincisini daha okul öğrencisi iken, 
İkincisini ise Diyarbakır’dan İstanbul’a geldiğinden pek çok sonra tammışımdır.

İbradili, Alaiyeli, Aııtalyalı, Adanalı... velhasıl Anadolulu şairlerin içlerin
de «ka»yı «ga» yaparak, meselâ «kaderim»i «gaderim», «gümüş»ü «gumuş» oku
yanlar, «hilâl» kelimesindeki l’yi pek aykırı bağlayarak «halal» diyenler çoğun
lukta idi.

Ey mazi!.. Sen ne kadar gönül çekicisin. Sende bu sözünü ettiklerimden ve 
çoğunu bir arada gördüklerimden öyleleri ve öyle günler oldu ki, şimdi bunları 
hatırlamak bile bir dünyaya bedeldir.

İnsan böyle bir topluluğu göz önüne getirince kulaklarında mutlaka o ses
lerin artıkları -çınlıyor. Şimdi bile çınladı. Hayırdır inşallah; galiba sağ olanlar
dan biri beni andı. Acaba onlarınki de çınlıyor mu?...

BÖREKÇİDE

—  Cenab-ı Hak. gani gani rahmet eylesin, peder ham ur işini pek 
severdi. O kadar severdi ki gün geçirmezdi; gözlemesinden tut da kül 
bohçası, altüst böreği, tepsi böreği, su böreği, fincan böreği, lâlanga, 
>,ıssı a ,ıjı , te ad.ıyıf, pırehu, tatarböreği, yufka pilâvı, ham ur çor
bası, saray lokması, mantı, baklava, ekmek kadayıfı, şekerpare, sarığı 

m 111.1 , ııı um a, urma yer, Tanrının günü yaptırırdı. Mübarek yerdi de! 
ır -ırc ismi <ı tyıp dt. çorbadan girişti mi et, dolma, sebze, zeytin 

yağlı, sag yağlı. paç-a, tatlı, tuzlu, pilâv demez, hoşafta kaşığı temizlerdi. 
Yemekten sonra çubuğunu yakar, sade kahvesini içerdi.

Hiç unutman-1 böyle bir kış mevsimiydi. K ar yağmış. Bahçe üstünde 
asma odadayız. O rtada lenger mangal tepeleme dolu. Kahve ibriği ke
narında. Annem de oksurnk rfm uş, ,hlamur kaynaüyordu de
o zaman E dırnede ... Yok yok, estağfurullah c  >• >. j
sidir o?... Hani benziyor... ' ah- E ^ n e d e  degıl... Nere-

__ Adana olmasın?
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—  T a kendisi. Adana’da. Peder de yeni Trabzon mektupçusu ol
muş. Y a gitti, ya gidecekti. M alûm ya! Eski adam lar biraz titiz olur
lardı. Meğer aşçı mutfağı temiz mi tutuyor, yoksa alabildiğine mi gidi
yor diye kurmuş. Rahmetli «terlikleri çevir!» diye işaret etti." Çevirdim. 
Çubuğu elde fırladı. Yetmiş beş seksen vardı am a yine dimdik yürürdü. 
Eski satranç yünlü takke başında, bir karış tüylü kürk sırtında, yırt
maçlı Üsküdar alacası üstünde, belinde şal... «Nereye?» diye kim sora
cak? Kimin haddi?... Az öksürdü. Sofradan işittik. Biraz sonra bizim 
A rap g e ld i: «Büyük bey aşağı iniyor» dedi.

Beş dakika, on dakika, yarım saat, bir saat, bir buçuk saat bekle
dik gelmedi. Bana da merak oldu. Odadan d a . sıkıldım. Yavaş yavaş 
indim. K ulak verdim ki aşçı ile konuşuyor : «Senin nene lâzım, bir daha 
çevir!» diyor. Ne olsa beğenirsin?

_
—  M utfağa inmiş, bakmış aşçı ham ur açıyor. Tahtanın başında 

beklemiş. Bol maydanozla, peynirle tepsiye koydurmuş. Tam bir tarafı 
iyicc kızarıp aşçı çevirdi mi o katı aldırıp çatır çatır yiyor, bir daha çe
virtiyor. «Çevir Mehmet, kopar Mehmet!» diye böreği b ir hale getirmiş 
ki, harcını tutacak ancak bir iki yaprağı kalm ıştı... Beni görünce gülüm
sedi : «Tam zamanında yetiştin, gel bakayım, karşıma geç!» diyerek tep
siyi ham ur tahtasının üstüne koydurdu : «Oğlum, senin börek dediğin 
m utfakta yenir. Babam da öyle yapardı.» dedi.

İşte o zaman, bu ziaman, benim de canım börek istedi mi evde isem 
mutfakta, sokakta isem dükkânda yerim ... Fakat siz hiç yemiyorsunuz, 
buyursanız a!... Çarşı börekleri soğumağa hiç gelmez.

BİR SERGÜZEŞT

Benimki, veyahut sizinki de dahil olduğu halde, bu hayat değildir ki! Adım 
atlamaca oynar gibi bir spor!.. Öyle ya! Kaç devir atlattık!.. Devri-i H am id î’ye 
esbak der isek, devr-i Azizı’ye ne diyeceğiz'1 H er ne hal ise! Dev;r-i esbakte bir 
giin Pendik tarikiyle Ada ya geçmek, orada birkaç gün kalmak emeli peyda 
oldu. Vapur, Haydarpaşa, tren, Pendik!..

O zamanda 1 endik te barbunya gibi leziz balıklarla bir de al şarap var idi. 
Birkaç tane ondan, bir kadeh de berikinden hülyası ağzımı sulandırıyordu.

Yalnız başıtna\ım . Arkadaşım filân yok. Varır varmaz deniz kenarına gi
den cadde\ i tuttuıc um . Birinci gazinodan içeriye girdim. Oturdum  oturmadım, 
K arşım a pos b ıy ık  bir herif dikildi

— İsminiz?
— Rasim!
— Necisiniz?
__ Muharrir!
_  Hangi gazetede?
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— İkdam ’dal
— Buraya niçin geldiniz?
—  A da’ya gitm ek için..
— Ada’da ne yapacaksınız?
— İşte orasını bilemiyorum. Yalnız şu var ki burada ne yapacaksam orada 

da onu yapacağım ... Siz niye soruyorsunuz?

Herif afalladı, Bir dakika düşündükten so n ra :
— Ben buranın zabıta memuruyum...
— İyi ya!.. Niye soruyorsun?
Yine afalladı.
—  Bir cürmüm mürmüm var mı?
— Ha...yır! Öyle emir iddik!
— Benim için mi?
— Ha...yır!..
— O halde vazifeni tecavüz ediyorsun! Çakar mısın?
— Ha...yır!
— Yer misin?
— Şimdi yedim!
— Öyle ise bir kahve iç! Otur bakayım!

O zaman da tabiatını müdrik olduğum için herifin simasından akan hüsn-i 
memnuniyeti derhal anladım- Onun benim yanımda oturması vazifesini ifa e t
mesi demek idi. Oturdu.

Bir sigara...
— Garson gel, E fendi’ye bir kahve!.. Şekerli mi?
— H a...yır sade!
— Sade!.. Yiyecek ne var?
Garson saydı. Hiç birini canım istemedi. Dedim k i :
— Ben buraya balık için geldim.
Zabıta memuru davrandı.
— Ben size şimdi taze barbunya bulurum
— Teşekkür ederim.
Gitti. Filvaki bir lîıueyo, oğlan,„ elinde dürt be5 barbnnva geldi. Verdim, 

kızarttılar. Şarabı getirdiler. Goçurdum Fakat öğleüstü!.. Vapura üç dört saat 
var... Gazinoda âram ile, dalga saymakla bitmez ki' r  ı ı •
ken kövii de anlam,* olurum dedim. Kalktım. Z ab iti
ile yiiîiıime baktıktan » n r .  : « t,(bam

— Nereye Bey?
Ben lâk ay t:
— Şöyle bir gezineyim, hazm-ı taam ...
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A h m e t  R a s im 'i  
çilin d i rso fra sın d u  

g ö ste ren  
za m a n ın d a  

y a p ılm ış  
b ir ka r ika tü r.

Pendik’in burun gibi olan çıkınlısını göstererek:
— Fakat o tarafa gitmeyin!
— Neden?
— Damat M ahmut Paşa firar e tti... Sonra sizi!..
Ne Paşa merhumu tanırım, ne de burada oturduğunu bilirim..

Bir kere İsmail Safa :
«İlâhi sen selâmet ver doııanma-yı hümayuna» diye gazel mi, kaside mi 

her ne ise bir şey okumuş, kendisinin tahmisini ilâve elmiş idi.

Durdum. Zamanın tabiatını bilirim dedim a. Duruşum bir hatt-ı hareket 
tayini için idi. Dedim k i :

— Öyle ise Ada’ya da gitmeyeyim!
— Gitmeyin. Çünki karşı karşıya!..
— Acaba kaçta tren var!..
— 'I renden evvel karakola gelin de, ifadenizi alayım!..
— Buyurun!..
Başka ne diyebilirdim?.. Gittik. Ufak bir ifade aldı. İm zaladım... Saate 

baktı. Yirmi dakika sonra tren olduğunu söyledi. Kös kös döndüm. Fakat beni 
istasyona kadar teşyi etti. Bindim, avdet ettim. Aradan bir gün mü geçti, iki 
gün mür’.. Beni Zaptiye Nazırı çağırttı. Huzuruna çıktım. İlk sözü :

Ne \ak ıttanberi  M ahmut Paşa’yı tanırsınız?
Dedim k i :

Mahmul Paşa namında tanıdığım kimse yoktur...
— İnkâr eyleme!..

— Tahkik Uyarabilirsiniz?
I  « Î T * 11'  “  S ıy o r s u n u z ?
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— Biz ama sizi söyletiriz.
— Yalan istiyorsanız söyleyeyim!
Nazır da afalladı. Bunun üzerine macerayı etrafıyla anlattım. Dinledikten 

sonra masanın gözünü çekerek bir kâğıt çıkardı.
— Okuyunuz!
Dedi. Belki yetmiş seksen satır var. Aman!... Ben neler yapmışım! Köşkün 

kapısına gidip de çalmamış mıyım!... Zabıta memuruna —gireyim diye— rüş
vet mi teklif etmemişim! En nihayet bir yolunu bulup kaçmamış mıyım?

Velhasıl gecenin saat yedisine kadar uğraşa uğraşa nazırı ancak ikna ettim.

Son sözü bu oldu idi.
— Ben kefil oluyorum da sizi tahliye ediyorum.

Yerle temennayı bastırıp azim b i r :
— Teşekkür ederim Paşa Hazretleri!
dedim, kendimi harice ihraç ettim. Zaman bu!

Aman, bu ne dehşet! Yürümek ihtimali yok. Kalabalık! Poturlu, 
şalvarlı, feraceli, yeldirmeli, çarşaflı, paltolu, cepkenli, sahalı; tablalı, 
işportalı, sırtı küfeli, başı simitli, sehpalı; çocuklu, bohçalı, paketli, 
çantalı, şemsiyeli. bastonlu: iri. kısa, şişman, zayıf nc kadar cins varsa 
cümlesi söylüyor. H er dükkânın önünde genç, ihtiyar birer çığırtkan 
durmuş, bağırıyorlar. Bu umumî bağrışma arasında ince, kalın, nezleli, 
öksürüklü, pes, tiz, tatlı, sert, ağır, hoppa, elhâsıl ses derecelerinin hepsi 
işitiliyor :

—  Ne âlâ potinler, çoraplar, mendiller!
—  Ne giizel ipekli, hediyelik kumaş!
—  Hanımefendi! Nc şık mendillerim var!
—  liüyük Hanım, iki kuruş daha verir misin?
—  Beyefendi, kürklü beyefendi, on kuruş daha verdin mi? (Kürk

lü bey «olmaz» diye baş sallayınca) Haydi, gez.

ESKİ ÇARŞI

— Kiiçiik Hanım buyurun!

— Piyazım! Piyazım!
—  Yandı kebap,
—  Francilâs’
— Pideler has!

—  Hanım, hanım! Evlâdının başı için kırk para d?.ha ver! 
Allah A'lah! Amma tam ahkâr oldun iki g ö z ü m .

—_ P ivazı m? Pivîi7»r»->t

—  Kızım, kızım! Buraya gel!
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__ Varda! Destur! Dokunmasın!
__ Bacı kalfa, dadı hanım! düz, yollu, allılarım  var!
—  Haniya ipekli çarşaflar, kurdelalar, basmalar!
Çeşmenin önündeki poğaçacı tak tak vurarak :
—  Buyurun guzum!
Kalın sesli b i r i :
—  Sebil!
—  Marup, harrııp!
Makiinıla :
— Yiiaiikler, bilezikler, iğneler, makaralar, tireler!...
Burası çarşı değil, Babil Kulesi. Durmak ihtimali yok, omuz

omuza. «Aman kurtulayım» diye Nuruosmaniye kapısına doğru yürü
düm. Mahşer! Fakat bu kalabalık yalnız satıcılardan ibaret olmasa ge
rek. Gözlüklü, bastonlu, eldivenli şık beylerimiz de piyasada.

İSTİHZA-YI ZAMAN

Her şeyler değişti : Gençliğimizde biz Beyazıt’tan köprü başına atlı tram 
vaylardan evvel inerdik! Şimdi öyle mi ya?. Dan buradan dan dan... O rada...
I iç dan dan daha... Köprünün ortasında!

Eskiden Haliç vapurlarına kayıklar gü lerle rd i:
— Yetişebilirsen çiğne!
Diye eğlenirlerdi! Şimdi böyle mi ya?, önünden  kaçabilen sandalcıya geç

miş olsun!
(Değişmez fen mi vardır, müstakar eşya mı kalmıştır?)

Filvaki gazeteler yazıyorlardı:
Operatör Emin Bey, Şehremini iken Yıldız Kumarhanesi âzasından olmuş!.
Başınızı iki avucunuzun içine alın da derin derin düşünün. Yirmi sene ev

vel Yıldız neydi? Vapurla Beşiktaş önlerinden geçerken :

— Saray-ı hümâyun mülükânelerine hain hain bakmakta olduğu görülmüş
tür.

Şeklinde bir jurnal ile Fizan çöllerinde yanıp kavrulmamak için arkamızı 
döner otururduk. Her Cuma etrafı asker ile sarılır, üniforma sırmalarından, mu- 
zika alâtm dan fırlayan şuaat ile parıl parıl parlar, binlerce ağızdan çıkan çok 
yaşa sesleriyle inim inim inlerdi. Gazetelerde, risalelerde, kitaplarda Yıldız ismi 
yazılmaz, hesap, cebir, hendese kitaplarından, şeklen benziyor diye +  zait işa
reti çizilir, orası müthiş, yırtıcı bir kartal yuvası gibi b ü tü n  m e m le k e t üzerinde 
hâkimiyet iddia ederdi.

Ramazan üstü :

Bakkal >iiz dirhem de yıldız şehriyesi tart!
Diyen bir gaafilin çal yaka Hasan p aşa karakoIuna, oradan da uzaklara gö

türüldüğünü duymadınız mıydı0
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Fakat Yıldız şu son hali de ilk haline pek çok benziyecektir. Abdülmecid 
ekser akşamları burada çakar, sızar, sızdı mı i’vân ve bendegân zavallıyı bir 
seccadeye sarar, Mecidiye yoluyla usul usul Dolmabalıçe’deki hâbgâhına nak
lederlerdi.

Buraya kimler gelmezdi? İmparatorlar, krallar, prensler, sefirler, vezirler, 
müşirler...

Bunlarla beraber atının dizginleri ipten hafiyeler... Şimdi kimler gidecek
ler! Kumarbazlar, sefahet erbabı, kargalar, tilkiler, krupyeler, işçiler... Türki
ye’nin Monte Karlo’sıınu ziyaret edecek ecnebi dalavereciler.......

Ne asri bir temâşâ, ne müessir bir istihza!.
Sade Yıldız’m kendi mi, bahçelerinin etekleri bile m üthiş idi! Anlatayım 

da hak verin :
Benim Arif Bey isminde saf yürekli bir arkadaşım vardı. İki üç tane par

lattı mı bazan arslan kesilirdi. Fakat korkunca da tam korkardı! Bir akşam Ar- 
navutköyü’ne gittik. Sazda oturduk. Çaktık. Kafaları kurduk. Gazinoda kimse 
kalmayınca biz de kalktık. Kalktık ama ne araba var, ne de sandal. Tabana kuv
vet yürümeden başka çare yok. Yola düzüldük. İyice hatırım da değil ama Orta- 
köy karakolu önünden geçiyorduk. Arif’im, yarım açık gözleriyle bir nöbetçiye 
baktı, bir de bana :

— Bu kâratalar da büyük kâratayı bekliyorlar değil mi?
Deyince ben ayıldım. Çünkü Arifim , artık kendinde olmadığı için kara

koldan da içeriye dalar, bu sözü söyler! Derhal koluna girdim, sürükler gibi 
çektim. Benim bu teşebbüsümden daha ziyade şımardı. Sesli sesli sövmeğe 
başladı. Başladı ama benim kuvvetle kolundan çekişimden dolayı ilerliyorduk. 
M eğer daha belâlısına çatacakmışız!.. Biraz sonra Sultan M urat’ın m ahbus kal
dığı sarayın kapısı önlerine gelmiyelim mi?

Nereden akıl etti? Arif’im, beni kolumdan silkince sarayın kapısına doğru 
gitmesin mi? Hatırıma Âli Suavi’nin vakası geldi. Bir kere :

— Eyvah! Mahvolduk!
Dedim. Hakikat eyvah... Çünkü hiç lâmı, cimi yok. Nöbetçilerin süngüle

rinin uçundayız.
— Yürüü, Arif Bey!
Kim dinler? Din iman atıp duruyor, sarayın o koca kapısına arkasını vermiş, 

yüzünü Yıldız’a dönmüş durmadan veriştiriyor, bire aman!.
— Arif, kendine gel!.
Mümkün değil!-
M erhumun sesi de kalındı. İri parmaklı elini sallaya sallaya tecvid kaideleri 

Üzerine:
— Seni dinsiz, imansız, zalim, ham...
Diye kalaylayıp kalaylayıp bası>or u... En sonunda kolundan hızla çektim  

Fakat o anda müthiş bir se s .
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İçki sağlığı bozan alışkanlıklara) başındadır. Alımcı 
Rasim «akşamcılık * üzerine yazdığı ibretli bir yazısında 
bu konuya değinir: Rakı ne zaman içilmelidir.’ Sualinin
en kestirme cevabı : M üptelâlarının; kanaat veya içtihat
larına göre akşam ezanının okunduğu, meyhanelerde gaz 
lâmbalarının yakıldığı zamandır; tarzında tespit ettikleri 
"vakti kerahet" lir. Filvaki akla en ziyade mülâyim gelen 
budur. Bizde "gece hayatı” denilen yaşayış, gündüz hayatın.ı 
nispetle ancak bu zamanda başlar. İşler bitmiş, yorgun
luklar çökmüş, e>. dost, ahbap ile buluşup bir iki saat va
kit geçirmek bir dereceye kadar intizama riayet hissini 
verir...»

__ Ulan!., Be herifler! Yolunuza gitsenize). Şimdi ikinizi de mıhlarım ha!

Sözleriyle aksetti. Bende beş histen yalnız işitmek kalmıştı.

Bu sözler, saray kapısının içinden geliyordu. Arif’im, bir silkindi. Bu defa 
da o ayıldı. Ayılır ya!. Iilf değil, mıhlar mı mıhlar!

Ben tir tir titriyordum, nöbetçi bir düdük çalsa, kurşunlan yedin gittiydin! 
Çevirseler bile en hafif göreceğimiz ceza karakolda öldürücü bir dayak yemek, 
ertesi giinii ilk vapurla bir bilinmeyen yere doğru gitmekti.

Arif, ayılır ayılmaz adımları açtı, can havliyle gidiyorduk. Bana da, ona 
da arkadan ayak sesleri geliyor gibi oluyordu. Ben daha ziyade korkmuş olma
lıyım ki duvarların bir tarafı açılarak içinden bir bölük asker çıkacak sanıyor
dum! ,

Arif korkak ve sarhoş...
İkide b ird e :
— Geliyorlar mı?
Diye soruyor, ben her ihtimale k a rş ı:
— Galiba!.

Diyor, hattâ arkama bakmağa bile cesaret edemiyordum. İyice hatırımda- 
dır. Hasaıı 1 aş.ı karakolu önünden öyle dümdüz, öyle muntazam geçtik ki değ
ine a->ker bir resmî geçitte bu kadar itinalı yürüyemez. Geçtik, geçmedik, arka
mızdan bir koşuşma peyda oldu. Aman! Eyvah! Yakalandık mı?

Birbiri a rd ın a :

— T utun, yakalayın, kollarım bağlayın.

a  r  *5Cnı^ ,ten bilirim a--- Kendi korkumla birden bire farkına varma- 
kesilmiş! ö  le °  ^Cle Ekm esin mi? Meğer zavallının dizlerinin dermanı 
ölüm korkusueçekiv0r^ eraR Arnavutköyii,Dden S ıy o ru z , hem de yanm  saattir 

w  Buna can mı, diz mi dayanır?

83



Meğer, karakoldan, biraz evvel getirilmiş, bir deli kaçmış imiş!. Dteli, akıllı 
o hengâmede kim kime!.

Su kadar söyliyeyim ki Dolmabahçe m eydanına nasıl geldiğimizi bilmiyo
rum. Bereket versin ki tek atlı bir araba karşımıza çıktı. Atladık.

Arabada A rife so rdum :
— Sana yine ne oldu? Heyheyler mi geldi?

Sus pus oturuyor, hafif hafif söylüyordu :
— Ne var ki?
— Daha ne olsun ki...
— Sultan M urad’a pek acırdım da...
— Senin nendir?
— Hiç!..
— Sen budala mısın be? Bir lıiç içiıı hem beni, hem de kendini mahvetti- 

recektin...

Biraz sonra farkına vardım ki Arifim in pantolonu ıslaktı! Gülmeyiniz, o 
/.aamtılarda bizim gibi hürriyet taraftan, istibdad düşmanı daha neler vardı! 
Kimler yoktu!

Arifim inki yine küçüğüydü.
O geceden sonra biçare her ne zaman gazino veya sair umumî bir mahalde 

siyasetten bahsetmeğe başlayacak olsa kulağına eğilir, usulca :
— Bahsi kes! Yoksa pantolon meselesini açarım! der, durdururdum!

ESKİ RAMAZAN SABAIILABI

İmsak topu var kuvvetiyle Beyazıt Meydanımla bir kere nbum!» de
di mi, sağdaki komşunun — Allah cümleninkini bağışlasın—  dört aylık 
toram anı feryada başlıyor. Başlar başlamaz, evler bitişik olmak hasebiy
le, uykudan uyanan anasının ince, titrek, uyku sersemliğiyle ağırdan 
başlayıp tize kadar yükselen :

D a n d in i d a n d in i dan  dana ,
D a n a la r g irm iş  bo.Uana!

nidası rüyalarım içine karışıyor, hu fcna değil, fakat soldaki kom şunun 
sesi kötü! Çocukcağız her seher birkaç şamar yiyor 

Artık uykuya veda. Bu gürültüye takat mı kalir •
Karşıdaki hanımın on aylık kızı da sıcr.vr,,-. u- ’ u •. 

bir ninni müsabakasıdır gidiyor. Bir aral.k a. "tTrLfı [- h  r  "  r  
okum aya girişiyor, iş tam am oluyor. Ta orta,,k .
uyku ile uyanıklık arasındayım. Bir anilik yjnc mah" *,ncaya. kadîır ben
i  çöküyor. Cümleten dalıyoruz. Tam uyku ”
/A1 . • ' . y yaylımını alır almaz ırı.kaim bir ses.



A hm et Reisim 
yazarlığı 

meslek edindiği 
ilk gençlik 
yıllarımla.

Arılı sıra pes. sürekli, titrek bir sada :
__ Kereviz!.. Lahana!.. Pıra...sa!

Vay canına yandığım herifi! O ne bağırma böyle!
—• Süpür...geler!

Dik, inadına kerih bir feryat :
—  Eskiler alayım!
Çat çat kapı :
—  Ekmekçi!
l.ângur lungur bir araba gürültüsü :
— Süprüntü!
«Ciiimbiir gümbür!» diye bir arbede: komşunun oi’lu fcaz 

sini yuvarlıyor.
Sokakta çıngır çıngır bir şeyler: uncu beygirleri geçiyor.
Evin içinde bir m ırıltı, bir geziniş : valide uyanmış, komşulara ‘ -

defleniyor.
Kesik kesik, düdük gibi şadalar : kuyudan su çekiyorlar. 
Şangırrr... şangır! Eyvah! Hizmetçi sahanlığa asılmış, kuşlı-mc. 

den biri düşmüş.
Çare yok. Kalkmalı, işi azdırmadan giyinip dışarıya çıkmalı. 1 

kat takat mi var? Baş kalkmıyor ki. Kestiririm ama, rahat yok. Am-"’ 
duruıı. biraz daha dalayım! Oh! Of! Tabanlarım ! Vay vay! Y a n la r ım .  

Üşümüşüm! Akşamki ayaz neydi ya!
Haddin varsa uyu. Şimdi de bizim küçükler. Valide kızıyor  ̂
•— Mazhar, etme diyorum! Şimdi cinlerim başıma ilşüşece ' — 

lûm! Mazlum! Herif, mektep vakti geldi. Gel sütünü iç!
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Kim aldırır? Onlar aldırıyor mu? Haydi babasının odasına:
—  Hu! Uyuma! Bunlara bir söz anlat!
Arlık kalkmalı. Bütün bütün yataktan fırlam alı. Hiddetle aşağıya 

inip ikisine de birkaç tane yapıştırma!) değil mi ya! O da mümkün de
ğil, valide derhal m erak lan ıyor:

—• Oğlum! Sakın vurayım deme! Onlar çocuktur, bilmezler. Ben 
korksunlar diye seni uyandırdım.

Buyurun. Kan başta. Uyku beynime vurmuş tiril tiril titriyorum. 
Şimdi m atbaada ne yazabilirim? Çare yok. Hele yazma! Hele b ira/ 
uyukla! Direktör dimdik dikilir.

BİR ORTAOYUNU TEKERLEM ESİ

Ahmet Rasim, zamanının ünlü ortaoyunu sanatçısı Kavuklu H am di’yi etiid 
ederken, onun repertlivarında bulunan bir tekerlemeyi şöyle an la tıyo r:

Ortaoyunlaım da Kavııklu’mm en büyük başarısı «tekerleme» söylemesiıı- 
deydi. «Tekerleme»den önce tanışma, bildik çıkma gibi güldürücü sözler ve 
davranışlar vardı ki buna «muhavere» denirdi. «Tekerleme»nin modern tâbiri 
«monolog» dediğimiz eski «kıssahanlık» bozmasıdır.

Şimdi aklıma rahmetli Kavuklu Hamdi’nin bu yolda bir tekerlemesi geldi 
Omın Küçük İsmail’den önce Tosun Efendi adında bir pişekârı vardı. Karşıla
şıp hal ve hatır sorduktan sonra Hamdi, ciddi bir durum takınarak, tekerlemeye 
g iriş ird i:

«Sorma, Tosuncuğum, bir felâket atlattım ki tarif kabul etmez.»
«Aman, geçmiş olsun, Hamdiciğim!»

— «Geçmiş olsun ki geçmiş olsun!»
— «Naklet bakayım, merak ettim.»
Ortaoyunlaım da konuşma ve taklitler daire biçimi bir toprak üzerinde ge

çer. Seyircilerin iskemleleri, hasırları, hatta seccadeleri bu dairenin çevresini 
teşkil ederdi. Bu sebeple oyuncular sık sık yerlerini değiştirerek konuşmalarını 
herkese işittirirlerdi.

Hamdi ile Pişekâr da böyle yaparlar ve daima karşı karşıya bulunarak ko
nuşurlar. Pişekâr m : «Naklet bakayım, merak ettim.» demesi üzerine Hamdi 
tekerlemeye başlardı; uçma tekerlemesi aşağı yukarı şu yolda id i :

— «Canım, geçende bir fırtına çıkmadı mı idi?»
— «Evet, hattâ  ben korkumdan evin bodrumuna kaçmıştım. Sen nerede 

idin?»
— «Ben göklerde!..»
— «Deme?»
_  «Nasıl deme! H âlâ tir-tir titriyorum, haşım-haşun yanıyorum.»
— «Sakın sıtma olmayasın.»
— «Sıtma kaç para eder!»
— «Vah, vah... Aman, Ham dıctgım , anlat bakahm!»
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Hüyük sanatçı Naşit özcan yıllarca unutulmayan Çııhacıyan'ın «Leblebici Horhor»
operetinde.

— «İşte o fırtına sabahıydı. Rüzgâr daha pek o kadar esmiyor, yağmur 
a/.ar azar çiseliyordu. Evden şemsiyeyi aldım, açtım. Dagman, Fethiye yolunu 
ıutturdum, Fatih meydanına geldim, rüzgâr ziyadeleşti.»

— «Açık, yüksek yerlerde öyledir.»
— Baktım ki şemsiye dikilmeye başladı, nerede ise elimden kurtulacak... 

Sıkı sıkı sapına sarıldım.»
— «Neyin sapına?»
— «Şemsiyenin!.. Ben sarıldıkça o dikildi.»
—  «Baş vuruyor muydu?»
— «Vurmaz olur mu!»
— «Allah vere de bocalamayaydın!»

«Bocalam ak nerede! Rüzgâr şiddetlendikçe şiddetlendi, sertleştikçe .sert
leşti. Şemsiye dikildikçe dikildi »

— «Aman!»

M l i T 3'"  ^ ' r aralık vücudumda bir hafiflik duydum.»
— «Ne oldu, boşandın mı?»
— «Çüş, sen boşanırsın!»
— «Estağfurullah İT j -’ •
_  «Dolup boşan’ m dıci£im’ insan dolup boşanmaz mı?»

manın sırası mı? H er tarafım sırsıklam. Bir ara dikkat et-
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lim ki ben Fatih camisinin kapısının üstüyle bir hizaya gelmişim. Kurşunlar 
bana doğru.»

__ «Ne diyorsun! Yat aşağı. Maazallah, bir tanesi isabet etti mi!»
— Tosun, sen bunamışsın; tüfek kurşunu değil, kubbenin kurşunlan.»
— «Hay Allah mustahakını versin! Yüreğim hop etli.»
— «Benimkini sorma neler elti! Ben hâlâ yürüyorum zannediyordum, lîiı 

de göz ucuyla bakayım ki ayaklarım yerden kesilmiş, ben on on beş arşın yük
selmiş değil miyim?»

— «E... sonra?»
— «Sonrası büyük kubbe, derken minarenin şerefesi, ikinci şerefesi, alem 

leri...»
— «Ya düveydin?»
— «Kabil mi! Şemsiyenin sağlam olduğunu biliyorum.»
— «Oh, sarıl!»
Hamdi burada Tosun’a sarılır.
— «Ne yapıyorsun?»
— «Sarıl demedin mi?»
—  «Bana değil, şemsiyenin sapına!»
—  «Artık aşağılara bakamıyordum. Gözlerim kararır diye korkuyordum 

Uç, babam, uç...»
—  «0-o-o..h! Ben senin yerinde olsam çaylak-maylak, akbaba kovalar ve 

yakalardım.»
— «O havada rasgelirsen.»
— «Aman, Hamdi çiğim, bir şeyi daha merak ettim. Yolu nasıl buluyor

dun, pusulan var mıydı?»
— «Pusulam yoktu ama, cebimde kabının üzeri haritalı bir sigara kâğıdı 

vardı; çıkarıp bakıyordum.»
— «Acaba nerelere kadar gittin?»

«Düz gilseydim muhakkak Şam’ı bulmuştum; fakat dik gittiğim  için, 
haritadan bulduğum noktayı tayin etlim  gördüm ki tam Çukurbostan’ın üstün
deyim.»

— «Eh... Neyse, pek okadar uzun değil...»
— «Eve-et... Ne diyordum?»
— «Çukurbostan’ın üzerindeyim, diyordun!»
_  «Ha! Bir de rüzgâr birdenbire kesilmesin mi? Başladım mmeye...»
— «Aman!»
— «Aman ki aman! Tam yan  yola kadar indim. Güneş de çıktı. Çıkar çık

maz gözlerim kamaştı. Ne oluyorum t emeye kalmadı, şemsiye paf dedi patla
yıp delindi.»

— «Eyvah!»
«İşitiyordum. Mahalle ç o c u k ta  “Gökteo adam yağ,yor!» diye l>ag,n-
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Ahmet Rasim; hiç aralıksız elli yıl 
yazan, zamanında en çok aranılıp oku
nan bir yazardır. F ıkralarını, anılarını, 
söyleşileriyle öykülerini okumayan, 
kendi bestelediği şarkılarını duymayan 
hemen hemen yok gibidir, günlük top
lum yaşamımızın en canlı tablolarını 
gerçekçi bir gözle kaleme alır. Arabca. 
Farsça sözcüklerin donmuş kalıplarını 
kırarak, cümbüşlü bir konuşma diline 
çevirmekte eşsiz bir ustalık gösterir, ö ğ 
retirken eğlendirir. Gülmece aynasında 
İstanbul’un binbir olayını, hallaç pamu
ğu a ta r gibi, yansıtır,.

yorlardı. Onları dinleyeyim derken şemsiye tersine döndü. Harita elimden uçtu 
Ben de kendimi bıraktım.»

— «Nereye?»
—  «Aşağıya!»
— «Sonra? Aman, çabuk söyle!»
— «Söylemeyeceğim.»
— «Aman, söyle... canım, söyle!»
— «Tosun... Tosun!.. Seni büyütür öküz yaparım ha! Dinleyecek misin, 

yoksa...»
— «Dört kulağım sende.»
— «Ulan iki kulak senin nene yetmiyor ki! Herneyse. Düştüm.»
— «Sakatlık-makathk?»

«^ok. Düştüm ama, bir şeyler gacır-gacır etmeye başladı. Her tarafım  
birdenbire kapandı.»

— «Kuyu mu?»
«Değil. Burnumla şöyle bir kokladım ki lahana kokuyor.»
«C.acır-gacıt ediyordu; öyleyse tam göbeğine saplanmışsın.»
«Tam da buldun! Ben düşerken meğer o acıkmış. Ben düşünce kapandı 

Dış \aprak  arı ana sımsıkı sarıldı. Kolumu bacağımı bağladılar sandım.»
—  «Lahana korkmuştur!»

«Kortu. Şimdi ben buradan nasıl çıkacağım, diye düşünürken bir sal
lantı, bir sallantı...» ö J

—  «Ne oluyor?»

ı „ ı0to L î̂*11 k°n' sağa gittim, bir sola gittim. Lahana ile olduğum 
r  K" '“k ver' li"’ «  bir Arap kar», söyleniyor: "Simdi te n
havet durdu, ind irt” ™  Vap" lml" diyordu. Nitekim yüklendi. C it bre, git. Ni-

89



«Derken, etrafımda çatırtılar başladı. Bir şeyler kopuyordu. Arap karısı 
lahanayı yere bırakınca ufak bir çatlak hasıl olmuştu. Gözümün birini oraya 
diktim, gözlüyordum : Elinde kara saplı bir bıçak, dış kabuklan soyuyor.. Bu- 
tubetten sesim kısılmış olmalı ki bir türlü bağıramıyorum. “Bıçağı gözet, bir ta 
rafıma saplarsın” diyemiyorum. Tam  bana iiç dört yaprak kala kaldı. Lahanayı 
kapınca ocaktaki iri büyük bir tencereye atmasın mı?»

— «E-e-e...y?»
— «Bir su haşlandım, haşlanmadım. Gözlerimi açtım ... ki ler içinde kal

mışım.»
— «Sonra?»
— «Hâlâ mı sonra! Allah hayırlar versin, meğer rüya imiş!»
— «Hay Allah lâyığını versin! Ben de sahi diye dinliyordum.»

İşte size bir tekerleme örneği ki yüzde doksan dokuz oranında açık-saçık 
nükteleri de vardır ve ben bunları çıkararak yazdım. Oysa tekerlemelerde, m u
haverelerde, taklitlerde en ziyade makbul olan, güldüren bu çeşitten nükte
lerdi. Buna «cinas söylemek», «cinas yutturmak» derlerdi. Seyirciler bunlar
dan büyük haz duyarlardı. Bununla birlikte Kavuklu Hamdi, ortaoyuncuları 
içinde dili en temiz olanıydı. Hele kadınların da bulunduğu oyunlarda ve sün
net düğünlerinde bu hususa daha da dikkat ederdi.

Ham di’de —kendisinin bana anlattığına göre— bu tekerlemelerden on 
dokuz tane kadar varmış.

M acar oryantalistler akademisi üyelerinden Doktor Kunoş bunların çoğunu 
Macarca’ya çevirmişti. Fakat başarıya ulaşıp ulaşamadığını bilemem. Çünkiı 
bunların çoğıı Türkçe’nin ses ve söyleyiş özelliklerine göre düzenlenmişti ve 
aynı nitelikte çevirisinin yapılması herhalde kolay bir iş değildi.

E SK İ İST A N B U L ’D A  Y A N G IN

sırtına küfesini takan sokakta :
Patlıcanlar m orara morara kadife rengini aldı. Çenesine güvenen.

• Kemer patlıcanlarım! diye bağırıyor. Filvaki güzel sebzedir: mi
safir ağırlar. Biraz hazmı batidir ama doyurur, bıktırmaz. Her şeye

_  Hu! Sen ocağa bak, ben oğlana 
DcrVen bir fe ry a t:
__ \  dostlar, yetişin! Yanıyoruz!.
Şangır! «Komşular, yanıyoruz!..»

. Hu! Sen ocağa bak. ben oğlana meme verevim'
.-V n - n  K ı r  f t * r v a l  • ^
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SU L T A N A H M E T  CAMİ İ



Ahmet Rasim, yaşamının felsefesini şarkılarından bi
rinde söylediği : «Bir gelir insan cihana durm a çak!» di
zesinde itiraf etmiş gibidir. Ahmet Rasim. millet vekili 
yıllarında A nkara’yı lammış, onun dışında yalnız İstan
bul’u yaşamıştır. A nadolu’yu dolaşmış olsaydı kimbiliı 
karşımıza nasıl bir Ahmet Rasim çıkacaktı. Biiyiik ünü
nü «Şehir M ektupları»na borçludur. Bir müsteşrikin dedi
ği gibi : «Şehir M ektuplarındaki her fıkra, İstanbul’a ge
len gezginlere renkli kartpostallar gibi dağıtılabilir.»

11
I

Paldır! «Tutuşuyoruz!..»
Küldür! «Eyvahlar olsun!..»
—  Su!..
Yağma mı var? Kuyu tam on sekiz kulaç, hem mutfakta! Ta gecen 

seneden beri kurunıundan dıırulmıyan bacanın gözü dumanlanmış, ateş 
püskürüyor. «Üf!» dedikçe deliklerden alev fırlıyor.

—  Mahalleli! Komşular!..

Kim kime? Yandakiler Sarıyer'e gitmiş! Üst baştakiler düğünde. 
Al perdeliler deniz kenarında. Kantarcılarınki Çengelköyü'nde. Köşede- 
kiler hava tebdilinde...

«H er G erçek G üzeldir»

Ahmet Rasim;. ulusal görüşe büyük önem verir. Halkın anlıyacağı, halkın 
yararlanacağı bir edebiyat ister. Ahmet M ithat Efendi’nin yolundadır. Servet-i 
Fünûncularla anlaşamaz. Fransız çerçevesinden, Nemçe kâğıdından, Çin mü
rekkebinden, İran kaleminden, Frenk düşüncesinden ayrılarak, her bakımdan 
Türk olan bir edebiyat anlayışına bağlanmak ister. «Ulusal zevkle halk İrfanının 
bileşkesine bağlanmak her kalem sahibinin görevidir.» düşüncesinden harekel- 
le «Muharrir Bu la »  yazısında şöyle der :

U f  değil, muharrir bu! Yaz! H em  de çalakalem yaz! Durma yaz! Hem. 
kaleminin ucuna nasıl gelirse oyle yaz!... Deıne h§> yaz; y M  Ru
kulağına küpe yap Buna hır rumuz olmak üzere kurşun kalemini kulağı
nın ardından eksik etme. Yolda yaz, tramvayda, otomobilde, ş im e n d ife r 
de, vapurdas, arabada, kayıkta dur. olur, hopla, - zıpla ya-

G e d e r d e ,  mecmualarda M a r ,  « M * ,  d:L Kütüphanelerde

* * * * *  • * . ? * * ?  î ?  **  ° h m ; U f »  parçalan, m i s e l l e
üzgünleri ile G ah: K a fa  dem ,m , bunlar, ^  d .
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yade gayrete gel. Yaz. H attâ uykunu kes, boğazına yeme, kâğıt kalem, 
mürekkep al. Sol elin başında; sağ elin kaşında düşünür gibi durdukta»  
sonra aklına ne gelirse yaz.

Yahut, öyle düşünür gibi de durma! Öniine bakma, sağına, soluna 
aldırma! Hem, düşünmek insanı sıkar, türlü türlü hastalıklara meydan  
açar, sen ise bu  dünya-yı faniye yazm ak için gelmişsin; binaenaleyh, dur
ma, yaz! Benden ibret al, durmam, dinlenmem, cayır cayır yazar, vızır vı- 
zır okur, okuturum,

M üteveffa kitapçı Arakil, bir kitabımın forma fiyatından tenzil etmek 
em eliy le:

— Rasim Bey, bir gün olacak, seni de, işte, işte... geçiyor! Bak, bak! 
diye parmakla gösterecekler. Bugünler yakındır!

Dedi idi. Herkesin dediği gibi bunun da dediği geldi, çıktı.
Am an azizim, sana bir nasihatim daha var. Açlığa son derece idman!

Çünkü perhizler, oruçlar, bütün salâh-ı nefis için icat ve emredilmiştir. 
Baktın ki, pek ziyade acıktın, derhal kaleme sarıl, yaz! Tokluğa birebirdir!

Ahmet Rasim; «Her gerçek güzeldir.» inancındadır. Mizalılı bir lıicivle, 
gerçekçi, bir gözlemle İstanbul’un çarşılarını, pazarlarını, mesire yerlerini, ma
hallelerini, gizli evlerini, eğlencelerini, basın dünyasını, halkın günlük yaşa
mını dile getirir. Halkın gür pınarından bol bol yararlanır. Her çeşit bilgi 

alanına girer. Şiir yazmakla kalmaz, yazdığı şiirleri besteleme yoluna gider. 
Alaturka musikimizin en güzel parçaları arasına giren bestelerinin sayısı yet
mişi bulur. Dillerde dolaşan güftelerinden b ir i :

SÛZİNAK

Pek revadır sevdiğim ettiklerin  
Aşıkı günlerce beklettiklerin  
Gelmeyip ağyar ile gittiklerin 
<’'ez görüş eğlen sıkılma zevke bak 
Biı gelir insan cihana durma çak

Gül gibi rulısâr-ı hüsnün solmadan 
evcivan kalbinde gam yer bulmadan 
c gibi mahzunu devran, olmadan 

*f~ Sörıiş eğlen sıkılma zevke bak 
lr gelir insan cihana durma çak.
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Ahmet Rasim; araştırmacı, gözlemleyici, belgeleyici, ilerici bir yazardır. 
«Asâr-ı Hayâl» adım verdiği şiir kitabım bastırmak olanağını bulamamış, gül- 
meceli manzumelerini «Şehir M ek tup larında yayınlamıştır. Romaıılarile hikâ
yeleri yirmiyi bulur : «Ülfet», «Nâkâm», «Asker Oğlu», «Gam-ı Hicran», «Scv- 
dâ-yı Sermedi», «Bîçâre Genç», «Numune-i Hayâl», «Tecrübesiz Aşk», «Mek
tep Arkadaşım», «O Çelıre», «Afife», «Tecârib-i Hayat», «Meyl-i Dil», «Endi- 
şe-i Hayat», «Mehâlik-i Hayat», «Leyâl-i Izdırap», «İlk Sevgili», «Bir Sefileııin 
Evrâk-ı Metrûkesi», «Güzel Eleni», «Meşakk-ı Hayat» Serveti Fünûn için söv - 
lcdikleri:

Sanırım cahillik hali olacak! Otuz, kırk sene evvel biz bir türlü edebiyat 
biliyorduk; sonra, durup dururken, bu edebiyatı ikiye böldüler. Bir parçasına 
eski, bir parçasına da yeni dediler. Süphanallah... Bir hamur, bir fırın, çıkan 
ekmeğin bir tarafı bayat, öteki tarafı taze!... Bu nasıl olur? Olur işte! Za
ten söz dediğin nedir? iki dudağın arasından çıkan bir nevi ses değil mi? Bitti, 
gitti. Fakat bu tazelik çok sürmedi. Zaten biliriz ki, bu fani dünyada her şey 
ölümlüdür. Doğan her çocuk, ölmek için yaşar!... Öte taraftan, imanımız ol
duğu için, öldükten sonra dirilmeye de inanırız. Yeni edebiyat (Tanzimat) da
ha ölüm döşeğine serilmeden «Yeni Edebiyat-ı Cedîdeciler» yahut Servet-i l-ii- 
nûn Edebiyatı adı ile bir tosuncuk doğurmasın mı? Aman. A llah!... Ne sevim
li bir piç!... Piç, çünkü babası yok diyorlar. Yalnız söylenti derecesinde g e 
çekleşmiş bir yakıştırma vardır ki, anası gebe iken imrenmiş, öteden beriden 
öteberi çalm ış!... Yeni Edebiynt-ı Cedide emekleyip toram an olunca, eski yeni 
ne kadar edebiyat varsa, hepsini elense etti, çökertti, altına aldı. Fakat, bir 
türlü sırtlarını yere getiremedi.



H Ü SEY İN  RA HM İ G Ü R PIN A R

(1864 - 1944)

Halk bilgisizlik içimle boğulsun, 
koca bir millet yoksulluğa mahkûm  
olsun, biz karşıdan seyrine bakalım 
öyle mi? Siz edebiyatı, kendi ararın
da geçen kalp akçaı/a, yalnız seçkin
lere özgü bir şifreyi* çevirmek istiyor
sunuz. Kendi yolunuzun dışında ka
lanları akıl sıılıibi saymamaya kalkı
yorsunuz. Ben her eserimde okuyucu
larımı. Iıa'.k mizahından yüksek bir 
felsefeye doğru çekmeye uğraştım.

ÇAĞDAŞ edebiyatımızın büyük romancısı. İstanbul’da Ayaspaşa semtinde 
doğdu (17 ağustos). Babası, Hünkâr yaverlerinden Sait Paşa’dır. Üç dört 

yaşlarında iken annesini kaybetti. Babası, memurlukla uzaklarda bulunduğu için, 
Aksaray da otıuan anneannesi büyüttü. Çocukluğu, ilk gençliği, büyük annesi
nin, teyzesinin yanında, onların konağında geçti. Mahmudiye Rüştiyesi’nden 
sonra Mülkiye ye (Siaysal Bilgiler Fakültesi) girdi (1878). Özel öğretmenlerden 
Fransızca öğrendi. Hastalığı öğrenimini yarım bıraktırdı (1880). Adliye Umur-i 
Cezaiye kaleminde, 1 ıcaret Mahkemesi âza mülâzımlığmda, bir süre Nafia Ne
zareti tercümc a t miride çalıştı; 1908 M eşrutiyeti’nden sonra, memurluktan 
ayrı ara- ıa\atını >azılarilo kazanmaya başladı. «Tercüman-ı Hakikat» gazete
sinde tefrika edilen «Ş,k» romanile tanındı- Anılarında bunu şöyle a n la tır :

Şık romanı matbuat caddesine attığım  ilk adım sayılır. Onun için bu- 
?ıun eru imce heyecanlı bir hikâyesi vardır. Eserin yazılış tarihi neşrinden 
L \ "  , a ° r evveldir. Birinci kısım hemen m ektepte yazılmıştır- 

, , j .  , ,CU, berindeki beceriksizlik, acemilik, âdeta çocukluk, bazı

s t m  , hu lu,klka"  ^^  mı-j yarıeını fnir/ıil: f,jr zarfa doldurarak Ahm et Mithat
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Efendiye gönderdim. Efendi m erhumun eserlerini okurum. En biiyiik m ef
tunu, hayranıyım. Fakat henüz kendisini tammış değilim. Ne mizaç ve 
ahlâkta bir zattır, onu da bilmem. Eseri gönderdikten sonra hana müthiş 
bir pişmanlık geldi. Hiç böyle bir adama, böyle çocukça, budalaca, saç
ma yazılar gönderilir mi? Eyvah!... Ben n? yaptım?

O gece üzüntümden, mahcubiyetimden uyuyamadım. Düşündükçe 
utancımdan terler döküyordum. Eserin beğenileceğine bindebir ihtimal 
vermiyordum.

Ertesi günü arkadaşlarımdan biri elinde bir «Tercüman-, Hakikat» 
niushasıyle karşıma çıkarak:

— M üjde, eserin beğenilmiş■ Ahmet Mithat E fendi hazretleri seni 
matbaaya davet ediyor, dedi.

—  Alay etm e... Ben zaten mahcubiyetimden yerlere geçiyorum.
— Vallahi alay değil... İşte, al oku...
Gözlerime inanamıyorum. O vaktin edip ve şuirlerinin yazı yazdıkları 

Terciiman-ı Hakikat matbaasından böyle bir davet vukuu aklınım alacağı 
bahtiyarlıklardan değil... Arkadaşlarını beni tebrike başladılar. Ben hâlâ 
bu hakikata inanamıyor, riiya görüyorum sanıyorum,

Bütün aczimle M ithet Efendi gibi bir büyük adamın huzuruna çık
mak da nefsime pek miihim  bir mesele idi. Bütün cesaret ve cerbezemi 
toplamağa uğraşarak matbaaya gittim, Efendinin orada bulunmadığını, 
kendisiyle Galata’da Sıhhiye Dairesinde görüşebileceğimi söylediler.

Karantina Dairesinde büyük bir helecanla hazretin huzuruna çıktım. 
Gür kaşlı, kara sakallı, iri yarı, heybetli bir zat... Beni görünce ilk suali 
şu oldu:

— Kimsin sen çocuğum?
— Şık muharriri Hüseyin Hafimi...

Korktuğuma uğradım. Efendinin yüzünde derhal bir itimatsızlık te
bessümü belirdi. Tabir hiç aklımdan çıkmaz. Bana pek müstehzi gelen bir 
sada ile:

—  Oğlum, senin ağzın daha süt kokuyor. Bu roman usta işi... Senin 
ne kalemin, ne tecrüben ve ne de görgün henüz bunu yazmağa müsait de
ğil... Bu hakikat görünüyor. Sen böyle bir şey tasvirine özenebilirsin, fa 
kat bu işi yalnız başına başaramazsın- Sana bir yardım eden var. Pederin 
midir, ağabeyin midir, arkadaşın mıdır, o kimdir? Söyle...

O yazılarda bana hiç bir ferdin bir tek kalem yardım, yoktu. O ta
rihte Yanyada bulunan pederim Sait Paşaya her hafta m ektup y a za rd ım .  
Epeycc diller dökerdim. Pederim mektupları, görüştüğü haz, zevata okut
tuktan sonra fotoğrafım, göstererek:
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Hüseyin Rahmi G ürpınar; ilk ütopist sosyalist ro
mancımız sayılabilir. Emile Zola. natüralizmini başa
rıyla yapıtlarına uygulamakla kalmaz. Türk kafaların
daki ortaçağ kalıntılarını, bilinçli bir titizlikle silip sü
pürür. Ona g ö re : «Edebiyatçı, yazar denince; bilim
ve edebiyat alanındaki bilgilerini kasabalarımızın, köy
lerimizin en izbe köşe bucaklarına kadar yayma olana
ğını düşünen vc bu memleketin ihtiyaçlarını iyice anla
mış hayırsever büyük kafalar akla gelir.» Ve sorar 
«Halk bilgisizlik içinde boğulsun, koca bir ulus yok 
olmaya mahkûm olsun, biz karşıdan bakalım, öyle n ıi '
Siz edebiyatı kendi aranızda geçer kalp akçaya. yalnız 
seçkinlere özgü bir şifreye çevirmek istiyorsunuz. Ede
biyat tarikatınız dışında kalanları akıllılardan saym a
maya kalkıyorsunuz. Edebiyattan, sanattan amaç, her
halde bir toplumsal yarardır. Yazar, bilimsel ve sanat
sal gücünü kasabalarımızın, köylerimizin en izbe bu
caklarına kadar yaymak olanağını düşünen ve bıı ge
reksinmeleri duyan, bilen iyiliksever insan olmalıdır.»

— İşte bu satırları yazan, bu çocukcağızdır, dermiş.
— Hayır, ihtimal yok. Bu çocuk şu sözleri yazamaz; sizi aldatıyorlar, 

paşa!... cevabım verirlermiş.
Pederim, onların bu iddialarına nihayet kanaat getirerek bana şu na

sihatleri ya zm ıştı:
«Oğlum Rahmi, bana yazdığın mektuplarda bir tısta kâtip ifadesi var. 

Başkasının yazdığı satırların altına imza koymak münasebetsizliğine alış
tığını istemem. Cümlelerin hatalı, pürüzlü olsun, zararı yok; bence arzu 
edilen senin samimî ifadendir.»

Bu cihetten zaten yüreğim yaralı... Koca Alımet Mithat E fendin in  
aynı ithamı karşısında küçüldiim, büzüldüm, hiçbir söz bulamadım. N i
hayet gözlerimden dökülen iki damla, hazin bir cevap yerine geçti. Bu sâf, 
samimî, masum ağlayışım Efendiye dokundu; h em en :

— Ağlama ağlama, inandım. Fakat böyle güzel başhyan eserlerin ha
zan sonu başına uymayıverir. Bunu lamamla, sonra neşredelim... dedi.

Bir helecan, üzüntü, ümitsizlik içinde hikâyemi bitirdim■■ Efendi, baş
langıcı kadar sonunu da beğendi. Artık haftada birkaç defa Karantinaha- 
netyı dc ı aıııla, fıkralar, makaleler yazmağa başladım.

Şık R o m an ın d an  Sonra

Hüseyin Rahmi Gürpınar; II. M eşrutiyet’in ilân edildiği yıl (1908), Al*' 
nıc t \asun e e «Boşboğaz» adlı gülmece dergisini çıkardı. Diğer bazı
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eserlerini de M eşrutiyet’ten sonraki yıllara, Zaman, Cumhuriyet, Vakit, Sahalı, 
Son Posta gazetelerinde yayınladı. Rüşdiye’deki öğrencilik yıllarında kaleme al
dığı «Gülbahar Hanım» adlı tiyatro eseri bir yana bırakılacak olursa; yazarlığı
nın «İstanbul’da Bir Frenk» başlıklı ilk ürününü, Ceride-i Havâdis’de verir. 
Ahmet Mithat Efendi’nin Tercümân-ı Hakikât’inde 1889 yılında tefrika edilen 
«Şık» romanı ile adını iyice duyuran Hüseyin Rahmi, asıl ününü İkdam’da, bir- 
biriyle yarışırca arka arkaya yayınlanan altı büyük romanı ile kazanır. O yıl
larda başından geçen bir olayı bir türlü unutamaz. Ölümünden birkaç yıl önce 
anlattığı Ahmet M ithat Efendi’nin Beykoz’daki çiftliğinden dönüş anısı edeb i
yatımız için de ilginçtir :

Bayramlardan biri idi. Ya Kurban, ya Şeker... Pek aklımda kalmamış. 
H emen hemen kırk yıllık bir vaka... Böyle resmî günlerde Beykoz’da, A k
baba çiftliği'ne, zamanın büyük edebiyatçısı Ahmet Mithat Efendi'yi teb
rike giderdik. Gece de orada kalınır, bolca öğün öğün yemek yenilir re 
bilhassa ııe§e ile içilirdi.

Misafirler hep eş dost ve çoğu — benim de yazarlarından bulundu
ğum— Terciiman-ı Hakikat gazetesi mensuplarıydı. Kafalar biraz du
manlanınca, dillere cesaret gelir, zamanın istibdat idaresinin gizli dertle
ri yana yakıla ortaya dökülürdü■ Bu içten içe konuşmalar nihayet dışarıya 
sızıntı verdi. Mithat Efendi, birkaç defa jurnal yedi. Kötii niyetlerine ser
maye toplamak için aramıza katılmış bulunan miifsitler, zaman zaman ta
rafımızdan sezinlerıirdi. Bu zaman ise makamı değiştirir, zatı şahanenin 
mukaddes adını —büyük peygamberleri anar gibi— bin bir tekbir getire
rek salâvatla anardık. Tabii bu arada, lıer ağzımızdan çıkan sözün sonu 
«Allah, padişahımıza uzun ömürler versin.» şeklinde tamamlanırdı... Ne 
yaparsınız? Her neslin bir edebiyatı olduğu gibi, her devrin de vicdaıuı 
uyar uymaz güdülecek bir politikası vardır.

} ine böyle, Akbaba Çiftliği nde, bir bayram toplantısının sabahı idi. 
Akşamın içkisinden kalan bir neşe ile şakalaşarak arabalara dinip iskeleyi 
indik. Bayram seyran gazetecinin nasibinde iki günden fazla istirahate 
hakkı yoktur. Ertesi günkıi gazetenin çıkması lâzımdı. Fakat, iskeleye var
dığımızda, bineceğimiz vapuru kaçırmış olduğumuzu gördük. Ötekinin 
gelmesine de iki saat vardı. Mithat Efendi sinirlendi. Bu iki saatlik kay
bı büyük zarar sayıyordu. Türlü çareler düşünüldü■ Kırk beş dakika son
ra. karşıda Yeniköy’den İstanbul’a hareket edecek bir vapur varmış. Karşı 
yakaya geçip o vapura yetişmek üzere dört kürekli bir sandala doluştuk.

Deniz pek sütlimanlık değil yüzünü buruşturup duruyor. Sandal, dört 
kürekli olmasına rağmen, bu kadar ınsam taşıyamayacak gibi suya gömül
dü. Hayli de açûnuştık. Hepimiz, bir korku aldı. Mithat E fend in in  kaim  
kaşlar, ç a t ı lm ış  Hepım tz gazeteciyiz ya; gazetecinin elinde kalemi ol-



Bo ğ a z i ç i

masa bile ağzı durur mu?... İçim izden biri, Balat’tan bindiği bir dolmuş 
kayığında geçirmiş olduğu kazayt anlatmaya koyulunca Ahm et Mithat 
Efendi, gür ve tok sesiyle:

—  Kes!...
Emrini verdi. Şöyle usulca elimi sandalın kenarından suya daldırdım. 

Allah inandırsın, batmamıza ancak dört parmaklık bir mesafe kalmıştı, val
lahi fazla değil...

Korkulan kaza göriiniir bir şekil aldı. Karşıya varmamıza daha çok 
vardı. Geriye dönmek de tehlikeli idi. Sandal ise açıkça su alıyordu■ D e
niz ortasında kalakalmıştık. Sandal, sanki gücünün sonunda olduğunu an
latan bir hayvan hoınurtusuyle bizi korkutuyor, kürekler ıskarmozların 
üzerinde acıklı acıklı gıcırdayarak, çektikleri zoru söylüyorlardı. Deniz, 
insafsızca bir şakaya benzeyen hırçınlığım artırırken, bilmem nasıl oldu, 
içimizden birinin kımıldaması ile sandal tehlikeli bir sarsıntı geçirdi. O 
anda da Mithat Efendi derhal arka cebinden dolu bir tabanca çıkardı ve 
tetiğe alarak bağırdı:

— Hareket yok; kim kıpırdarsa alnına kurşunu yer!

Aldığı pozun tehditkûr ciddiyetinden, efendi hazretlerinin hiç de şaka 
etmediğini anladık. Şimdi iki dehşet arasında ka lm ıştık; Su ve ateş... 
Gerçi o tehlikeli vaziyette bir silâh patlayacak olsa sandalda muvazene



ruımmjuuift, ıttpnm z vır anda sııya dökülecektik. Fakat biiyiik kazayı ön
lemek için böyle çok şiddetli bir tedbire baş vurmakta o da hiç haksız 
sayılmazdı. Sandalın böyle birkaç sarsıntıya tahammülü olmadığı ayan 
beyan hissediliyordu.

Mithat E fendi kıçta oturuyordu. Ben, Necip Asını Beyle yan yana 
idim. Karşımızda Muallim Naci ile İkdam a  Alımet Cevdet Bey vardı. Bit 
de Mustafa Refik Beyi hatırlıyorum. Öteki simalar kırk yılın sisleri altında 
hafızamdan silinmiş olmalı...

Korkunun her insandaki tesiri başka başka oluyor. Kimimiz, sanıra 
sarara âdeta birer ölü benzi almıştık■ Kimimiz kızara kızanı mosmor ke 
silmiştik. Bu arada — sanki birbirimize lehimlenmiş gibi— neredeyse ne
fes bile almaya korkarak, hareketsiz duruyoruz. Ahmet Mithat Efendi, 
tehdidini gerçekleştirmeye her an hazır, sert bakışlarıyla ve gözlerini de
vire devire birer birer bideri süzüyor.

Vaziyetin bu kötülüğü içinde bizler ecel terleri dökerken, biı de tam 
yakınımızda Karadeniz’e doğru yol almakta olan kocaman bir şilep peyda 
olmaz mı?... Bu koca meret gerçi üstümüze doğru gelmiyor, yanımızdan 
siizüliip gidiyordu, aına, bize doğru birbiri ardınca yuvarladığı iri dalga
larından — kayıkla beraber— biz de tir tir titreşiyorduk. Şimdi bir gözü
müz deniz kabartılarında, öteki ise tabanca namlusunda... Kabara kabara 
hışımla gelen iki heybetli dalga birden kayığımızı bir tüy gibi haı aya kal
dırdı. Dindar olanlarımız şahadet getirmeye başladılar. O zamana kadar 
şüpheci olanlarımız ise yavaş yavaş imana gelir gibi oldular. Ahmet Mithat 
Efendi de — her halde o dakikanın heybetli heyecanı içinde adakta bu 
lunmuş olmalı ki— ertesi günden itibaren namaza başladı.

Denizin bu hoyrat cilvesiyle bir hayli yükseldikten sonra tekrar aşa
ğıya doğru kaydık. Şimdi sanki iki su arasına gömülmüş gibiydik. İlk dal
ga bizi İkincisine teslim etti. H oop... O da bir üçüncüsüne. Böylecc su 
bizi beşik gibi sallaya sallaya hayatımızla oynuyordu. Durmadan ecel te l
leri döküyorduk.

Böylecc, tarif edilemez heyecan baygınlıkları içinde, hele ki Yeniköy 
iskelesine yanaştık. Bu arada denizden yediğimiz serpintilerle sırılsıklam 
olmuştuk-

Ayaklarımız toprağa baslıktan sonra efendi hazretleri gerçi silâhım 
cebine koydu ama, bizim çarpıntılarımız bir türlii dinm ek bilmiyordu. Aıııa 
kabul ediyorduk : A z kalsın deniz yolu ile öbür dünyayı boylayacaktık < •' 
— ne olursa olsun— kurtuluş m innetim izi büyük yazarın bıı tabancasına 
borçluyduk.

Bu arada bir şeyin farkına varm ıştım :

Ahm et Mithat Efendi nin o telaşı, butun ilimlerdeki ihtisasına rağmen, 
bana hiç de yüzme bilmediği kanaatini vermişti.
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Hüseyin Rahmi G ürpınar; eserlerinde insan yaşamının 
akla hayale gelebilecek her türlü macerasını işlerken, hay
vanlara da geniş yer verir, özellikle kedilere bayılır. Uzun 
uzun anlatır onları. Aksaray. Üsküdar, Hdirnekapı semtle
riyle Heybeliada İstanbul’da titizlikle gözlemlediği sem tler
dir. Ufacık konulardan biiyiik sonuçlara varır. K aranlık 
fikirlerden aydınlık fikirlere varmasını bilir. Rom anların
daki tipler, onu gerçeğe götüren canlı köprülerdir. İşlediği 
kişileri, yaşadıkları yörelerle konuştukları şiveleriyle verir.

İlginç Yaşam  Ö yküsü

Hüseyin Rahmi Gürpınar; 1924’te Son Posta gazetesinde tefrika edilen «Ben 
Deli miyim» adlı romanı «edep ve ahlaka mugayyir» olduğu iddiasiyle mahke
meye verildi, dava beraatle sona erdi. Kütahya Milletvekili oldu (1936- 1943). 
Hiç evlenmedi; yalnız yaşack; otuz yılı aşkın ömrü Heybeliada’daki köşkünde 
geçti; orada öldü (8 Mart). Adadaki Abbas Paşa mezarlığına gömüldü. Öldüğü 
gün, soğuk bir mart günüdür. Saat onbeşi otuz geçmektedir. O gün şöyle anla
tılır :

Türkiye’de elli yıl boyu, en çok okunan biiyiik romancı lliiseyiıı lialı- 
m i’nin son sözleri: «Kedilerimi iyi doyurunuz!...» oldu. Önırii boyunca 
unutamadığı kedileri vardı. Bunlardan biri Tiirk edebiyatının en ünlü ke
disi «Nazlı» idi. Kurşunî - bej rengi ve uzun uzun tiiıjlii bir hayvan, olan 
N azlın ın  oniki yıllık yaşamını Hüseyin Rahmi, bir bilim adamı gibi ince
lemişti. Oniki yıl içinde 36 yavru doğuran Nazlı’nın tüm özelliklerini yaz
mıştı. Kurşuni kedi, hem de ayrıca iki sahifelik bir önsözle uzun bir öykii 
biçiminde Türk edebiyatına girmişti• «Nazlı»dan sonra Hüseyin Halimi 
Gürpınar tn en ünlü kedisi «Sarı» adındaki hayvandı. Romancı onu «Bal 
Gözlüm!...» diye çağırırdı. Sart’nm  bal rengi gözleri vardı.

Hüseyin Rahmi Gürpınar, yazı yazmak için masasına oturduğu zaman 
Sarı hemen kucağına sıçrardı. Bir çok romanlarını, uzun ve kısa hikâye
lerini böylece «San» kucağında olduğu halde yazmıştır. Bu çalışma tarzı 
ile romancının Şemsettin Sami’ye pek benzediğini görüyoruz, /.(imanın 
en bıiyük kedi dostu olan büyük sözlük bilgini de böylecc kedisi yazıha
nenin içinde ve ayaklarının üzerinde yattığı halde çalışırdı.

llüscyin Rahmi nin öldüğü giin. Sarı bir aralık evden kaybolmuştu.
J U ' )U l >a'Jl an sokaktan âdeta dehşet duyar, adımını dışarıya atvıaz- 

ı ün  °d* f enazenin arkasından Heybeliada iskelesine kadar in m iş ti .
İt T m' n,r> tepedeki evi ile iskele arasında çok uzun m e sa fe  t ardı.
~nra an 1̂ vant ancak, romancının en yakın dostu vc editör Hilmi Çı-
r \ « l  i r '  nye> gündertti. Bir de Fındık adında bir fino köpeği ’ardı.

a ayade «Kahraman Fındık» derdi.
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Ftndık gösterişi çok seven cakacı hir hayvandı- Üstatla birlikte Ada
da, Tura çıktıkları zaman Fındık gûya efendisini himaye ediyormuş gibi 
bir takım  abartmalı tavırlar takınır, üstada sokulanlara yan yan bakıp 
hırlar, arabalar, eşekler geçerken sanki büyük romancı m üthiş bir tehlike 
içinde imiş gibi havlardı. Bu durumu gören H eybeliadahlar:

— H ey gidi kahraman Fındık hey!... Efendisini nasıl da koruyor!... 
derlerdi.

Bir gün müthiş bir şey oldu. Hüseyin Rahmi, Adada Ruhban M ekte
binin bulunduğu tepeye çıkmıştı. Kahraman Fındık da aynı cakalı hare
ketlerle kendisini izlemekteydi. Bir aralık m ektep tarafından bir papazla 
kocaman bir köpek belirdi. Fındık doğruldu. Papazın köpeği canavar az
manı gibi bir yaratıktı. Hüseyin Rahmi’ye doğru şöyle bir hızlanınca A l
lahını seven Fındığı tutmasın!... Yıldırım hıziyle gözlerden silinmişti. H ü
seyin Rahmi de merakla aşağıya, köşke indi. Bahçeye girdiği zaman hay
retler içinde kaldı. Kahraman Fındık bahçenin bir köşesine büzülmüş, tiril 
tiril titremekte, korhdu  gözlerle etrafa bakınmakta!...

BEKÂRLIK YAŞAMI

Hüseyin Rahm i’nin ölümünden sonra, eşyası arasında iki bohçe çıktı. 
Bunlardan birinde yüzden fazla eldiven, ötekinde de bir çok takke ve yün
den örülmüş bere vardı. Bütün bu bereleri ve takkeleri bizzat büyük ro
mancı kendi eliyle —hem  de şiş ile değil, tığ’la—  örmüştü. E n büyük m e
rakı yün ve dantel örmekti- Çok defa yazı yazdığı masasının başından kal
kıp, dinlenmek için dantel ördüğü görülürdü. Yüne gelince, «yaprak örgü», 
«fıstık örgü», «katip çimdiği» ve daha akla gelen bütün örgii tarzlarının 
— romanda olduğu gibi—  gerçek üstadı idi. Nakış bilirdi, yastık başı iş
lerdi. Romancının geride bıraktığı 100 eldivenine gelince; Hüseyin Rah
mi yanına eldiven almadan asla sokağa çıkmazdı. Sokakta el sıkmasını 
sevmez, evdeki kapıları entarisinin eteği ile tutarak açardı. Belki de ha
yatında hiç evlenmemesinin nedeni bu idi. Bekârlığından .şikayet ettiği 
görülmemiştir. Hamarat bir ev kadını kadar mutfak ve ev işinden anim 
di. Hattâ ahbaplarından bir hanımın :

-  Hüseyin Rahmi’nin reçellerini, Hüseyin Rahmi’nin romanları ka
dar severim!... dediği meşhurdur.

Ü M . son derece «elişreçel k,m ,„ml,. Batan M aplanna kaçancz 
kavanoz gönderdiği «m urdum erıgı reçelt»mn nefasetidir ki Hüseyin Rah- 
m i’yi romanları kadar, dostları arasında meşhur etmişti. Gene ay m  Hüse
yin Rahmi yaptığı bir salataya çok defa bir hikâye kadar itina gösterirdi. 
Ve hikâyeleri kadar da güzel salatalar yapardı.
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Hüseyin Rahmi’nin özel yaşamı gerçekten pek bilinmez, örneğin ro
mancının yetm iş yaşma kadar elli sene bisiklete bindiğini acaba kaç kişi 
bilir?... Halbuki Hüseyin Rahmi, zamanının bisiklet şampiyonu addedile
cek kadar btt işin erbabı idi■ Hattâ ününü adamakıllı yaptıktan sonra da
hi romanlarının müsveddelerini matbaaya bisikletle götürürmüş. Eserlerin
de fevkalâde nefis bir tarzda anlattığı kenar mahallelere gene bisikletle 
gider ve mahalle kadınlarının: «İşte, işte... Şeytan arabalı adam gene 
geldi!...» dediklerini işitirmiş...

Hüseyin Rahmi’nin bisiklet tutkunluğu sadece bir zevkten ibaret de
ğildi. Bu, biraz da tedavi maksadı ile yapılıyordu. Pek genç yaşında iken 
müthiş bir böbrek hastalığına tutulmuştu. Bazan o kadar şiddetli sayıcı
lara uğruyordu ki, bunlar kendisini hayatından bıktırıyordu. Bu yüzcL'n. 
o esnada Hilmi Çığıraçan ile birlikte çıkardıkları iirdü Mizah gazetesini 
bile tatil etmeğe mecbur oldular, işte o sıralarda Hüseyin Rahmi’nin baş
vurduğu doktorlar, kendisine bisiklete binmesini tavsiye ettiler.

Hüseyin Rahmi’nin özel hayatına dair bilmediğimiz enteresan taraf
lar yalnız bunlardan ibaret değildir. İmzasını taşıyan romanları mem le
kette milyonlarca insan okumuştur. Lâkin acaba gene Hüseyin Rahmi im 
zasını taşıyan resini tablolarını kaç kişi bilir?... Halbuki romancı haya
tında bir çok tablolar yapmıştır. Bu resimlerin içinde kendisi şunları pek
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severd i: Bir tepsi içinde bakır kahve cezvesi, kahve fincanları ile giizel 
bir kompozisyon. Anadoluhisarından bir görünüş ve  iki kadın portresi...

Hüseyin Rahmi’nin fırçasından çıkmış olan bu iki kadın resmi dost Itı
rının, tanıdıklarının, Heybeliatla'daki köşke gelip gidenlerin pek ziyade 
merak ve tecessüsünü çekmişti. Bütün haı/atında hiç evlenm iyen romancı
nın kendi eliyle resimlerini yaptığı iki kadına vaktiyle âşık olduğu dahi 
söylenirdi.

Senelerce duvarlarda asılı duran bu iki kadın resminden biri feraceli 
bir genç kadındı. 18 - 19 yaşlarında sarışın ve güzel bir taze idi. İkinci 
kadın resmi ise bunun taın karşısında duvarda asılı dururdu■ Bu da sarışı
nın tam  aksi tipte idi. Esmer, çok genç ve çok cazibeli bir kadındı. Karşı 
duvardaki sarışın gibi feraceli, maşlahtı filân değildi. Başı açıktı. Saçları 
hafifçe dağınıktı, Bu iki duvardaki, iki genç kadın âdeta meydan okurca
sına yıllarca birbirlerine bakadtırdıılar. İkisi de o kadar canlı idi ki t<d>- 
loların modelsiz, hayalden yapılabileceğine kimse ihtimal vermiyordu. İş
te  bundan dolayıdır ki Hüseyin Rahmi’nin pek sevdiği bu iki kadın portre
si onun gizli bir gönül macerası hakkında söylentilere neden olmuştur.

H eybeliada’daki K öşkü

H eybeliada’nın Budist manastırı gibi göklere yükselm iş bir tepesinde yaşı- 
yan Hüseyin Rahmi’nin münzevi hayatı bir çoklarının pek çok m erakını uyan
dırırdı. Sert kış aylarında hazan 7 - 8  gün evinden dışarıya adım  atm adığı olıır- 
dıı. Balkonundan, uzakta İstanbul’un siluetini görmek kabildi.

Böyle 8 gün evde kaldığı şiddetli kış günlerinde :
— Şehri uzaktan, karlı dalların arasından seyretmek çok daha giizel! 

derdi.
Kışın kapah günlerinden sonra, ilkbahar ve yaz gelince de sık sık gittiği, 

bizim hemen hemen hiç bilmediğimiz bazı enteresan yerleri vardı, ö rn eğ in  İs
tanbul da çok se\diği gezme yeri olarak kendisine Beykoz’daki Derseki köyiimi 
seçmişti. Bu Derseki köyünü —hattâ tipik İstanbul çocukları içinde bile— kaç 
kişi bilir?... Halbuki Hüseyin Rahmi Derseki’ye, ve oranın manzarasına bayılır
dı. Derseki ile beraber İstanbul da en fazla sevdiği Şile idi- Derseki ve Şile İs
tanbul’u  Türk edebiyatına sokan insanın İstanbul’da en sevdiği iki yerdi.

Şehre indiği zaman ise mutlaka bir sinemaya giderdi. Yaşamını en koyu 
inziva ve doğa güzelliği içinde geç.ren Hüseyin Rahmi sinemada da, dağları, 
tepeleri, ormanları, golleri gösteren filimlerden hoşlanırdı. Hele Afrika vahşi
lerine, Afrika ormanındaki yabanı hayvanlara ait filimlere bayılırdı Buna m u
kabil aşk filimlerinden katiyen hoşlanmaz : «Yok... Yok... B „  y a ş t a  s i n e m a d a k i  

aşk bile çekilmiyor...» der «al m mı n em  e kazanıp yaphrcl lm>> dc.d igi köşküne 
dönerdi. Bu yüzden «Heybeliada» hakkında dikkate değer gözlemleri v a r d ı r  :
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Hüseyin Rahmi’nin /feybetiaıta'claki köşkii.

Muamma değil. Heybeli’yi yazıyorum. Yazın bu adada yaşamaya ge
lenlerin, salıra develeri gibi karınlarında su biriktirecek kudretin birer kır
baları olmalıdır. Bu kırbaları sulak yerlerde iyice doldurduktan sonra hu 
giizel adada seyrana çıkmalıdır.

Bahar mevsiminde cuma günleri vapurlar hınca hınç doludur, im an  
hamulelerini her iskeleye boşalta boşalta, seferlerini yaparlar. Bu mesireci- 
ler çamlıklara yayılırlar. Yeşil bahar kaliçeleri iizeıine kumanya çaıüalan 
sepetleri açılır. Kuzu söğüşü, dolma, helva, m eyva... Bunlar paralı sınıf
lara mahsus lüks yemeklerdir. Ekseriyetin bu kır sofrasına serebildikleri 
hazırlop yumurta, çerez ve peynir nev’iriden iştiha oyalayacak yeyintiler- 
dir- Fakat sul... Testiler, şişeler içinde ılınmış, her yudum unda bulantı 
getiren müshilimsi bir şeydir. Rakı karıştırarak bunu büsbütüiin kızdıran
lar da bulunur.

Her sofra mahallî, etrafa .saçılan kese ve bulaşık kâğıtlar, boşalım-'; 
konserve kutularıyla dolar. O bedii çamlıklar yer yer mezbele manzara
sını alır. Bu süprüntü ekispozisiyonu o haliyle öbür yıla kadar durur.

İkinci senenin döküntüleri de bunlara inzimam eder. Ye böylecc yıl
lar geçer, süprüntü süprüntü üzerine yığılır. Kiiçiik bir himmet sarfiylc " 
gii~( Hnı adayı bu çöplük sefaletinden koruma Belediyenin aklına gebru ~

Çamlıkların tuvaletine kimler memurdur? Yağmur, rüzgâr ve kargalar 
Adada, em işlek yerlerde, yıllardan beri insan eli değmemiş mezbelikler
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vardır. İnanmayanlar «Halkipalas»m karşısındaki strtta bir cevelan yapa
rak hakikati görebilirler.

Belediye vardır, lâkin kontrolü yoktur. Bizde sırf memurların keyif
lerine bırakılan işler topal gider veya hiç yürümez. Dürtükleme lâzımdır. 
Hele nezafat hususu en mühim olanlardan biridir.

Evlerimizde ziyafet verdiğimiz zaman misafirler gittikten sonra orta
lığı nasıl temizlersek adalara da birer hususî bahçe gibi öyle itina etmek 
lâzımdır-

Heybeli’ye kaç nevi tenezzülıçü gelir? Eğlenceli gönden bu tetkik bi
raz da tehlikelidir. Sırf hava almaya gelen hüsnüniyet sahibi seyrancılar- 
dan bahsetmeyeceğim. Sözüm Heybeli çamlarında sevdalarına melce ara
yan çiftlere aittir. Erkek dişi bir çift fakat nenin nesi? Bu dar roplu hanı
mın yanındaki bol pantolonlu genç bey onun nesidir? Birbirine sokulu 
sokula yüz yüze karanlıklar yaparak öyle bir zikzak gidişleri vardır ki 
görenler bu sıkı akrabalıklarının ne cihetten olduğunu anlarlar.

Bu gençlerin seyran emellerinde su ve yiyecek o kadar mühim bir 
yer tutmaz. Onların susadıkları şey başkadır. Stk çam ağaçlanılın para
vana teşkil ettikleri kuytu ve tenha yerleri ararlar. Kıvılcımlar saçan sev
dalı gözleriyle etrafı kollayarak yorulmaz keçiler gibi vücut vücuda çevik 
ve ateşli bir dolaşışlan vardır.

Bazıları adanın coğrafyasına vakıftırlar. Bu me'menleri bilirler. Gü
nün cuma veya çarşamba olması onlar için ehemmiyet götürmez. Çamlık
ların öyle hücra kıyı ve bucakları vardır ki adanın iffetini muhafazaya 
memur yorgun bekçilerin ayakları oralara hiç siğmemiş gibidir. Oralarda 
iki vücudu geniş bir sandık gibi içinde saklamak için kazılmış çukurlaı 
bulunur. Bu izbe yerler parasız birer vuslatgâhtır. Bu aşk mezarları ada
l im  yerli aşıkları tarafından meslektaşlarına hayrat olmak için yapıl
mıştır.

Flört henüz vapurda iken ateşlenir■ Birbirinin boynuna kol atışlar, 
süzgün bakışlar, yanak yanağa dokunmalar herkesin içinde başlar. Bu kırk 
bir derecelik gönül yangını yeşil me’menlerdeki sağnaklardan sonra hayli 
serinler.

İnsanlardan uzaklaşmak istediğim merdümgirizlik demlerinde adanın 
beyaban semtlerini dolaşırken ku m  ottan döşekler üzerinde can çekişen hu 
çiftlere birkaç kere rast geldim, hele bir defasında : «Sağdan geri has, arş.» 
kumandasını aldım, gözlerimi yumarak kaçtım.

B„ vv d a U a n n  zengmleri Z ü h t le r i  Oimullen dolgu» lak,»
cepleri bo , olaala, W  * *  » » ,  * * »  ciizdanlarlyle refah 
v e r e le r  araba ile gezerler. Fakat , h er ,ya  araba arkada,, boS „eİir O,,1ar
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önden yanık hasbıhallerle hemen birbirinin a guşanda denecek bir teklif
sizlikle giderler, bir orman methalinde araba durur, çiftler kaya gölgele
rinin mahremiyetine dalarlar.

Bazan arabacıya sorarım:
— Yorgo ne duruyorsun orada?

— Müşterileri bekliyorum.
Bu cevabı verirken Yorgo’nun bıyığı altından tuhaf bir tebessüm uçar. 

Siz de mukabeleten, bilihtiyar sırıtmaktan kendinizi alamazsınız.

E debiya tım ızdak i Y eri

Hüseyin Rahmi Gürpınar; İstanbul halkının toplumsal, töresel yaşantıları
nı, aile geçimsizliklerini, bâtıl inançlarını, yaşadığı çağdaki Türk toplumunun 
geçirmekte olduğu krizleri hümuristik bir mizah delıasile anlatır. Servet-i Fii- 
nûncularm yaşıtı olduğu halde, ayrı bir sanat görüşünü sürdürür. Romanların
daki kahramanların çoğu 011 dokuzuncu yüzyıl sonu İstanbul’un canlı, renkli in
san, hayat manzaralarıdır. Eserlerinde Anadolu yoktur- Mizahı, güldürücü olduğu 
kadar, gülünç yönlerimizin yansıtılması, hicvedilmesi için gerekli bir araçtır. 
Hüseyin Rahmi; seçtiği tipleri seviyelerine uygun ustaca konuşturur ve olayları 
gülünçlü, acıklı yönlerde belirtir. Kuvvetli bir gözlem gücü vardır. Realist - 11a- 
tiiralist bir görüşle «toplum için sanat» yapar. «İşitilmedik Bir Vaka» eserini 
r-le alarak Hüseyin Rahmi’nin Türk Edebiyatı’ndaki yerini en güzel belirten
lerin başında İbrahim Tatarlı gelir. Tatarlı’ya göre :

Köşkün yo n ttu n  g ö rü n ü şü .



Osmanlı İmparatorluğu X V III inci yüzyılın sonunda ve X IX  uncu 
yüzyılın birinci yarısında yeni bir tarihsel döneme girmiştir. Türkiye d ün
ya kapitalizm sisteminin gelişim sürecine katılmıştır. Böylelikle Türk top
lununum tarihinde 1908 burjuva devrimine kadar uzanacak, feodalizmden  
kapitalizme geçiş dönemi başlamıştır.

Sanat hayat şartlarının değişmesi sonucunda Türk toplumunun üst
yapısında da önemli değişiklikler olmuştur. Üstyapının genellikle feodal 
niteliği korunmakla beraber, yeni toplum güçlerinin çıkarlarını yansıtan 
politik, felsefî, etik ve estetik akımlar meydana gelmiştir. Bu arada, X IX  un
cu yüzyılın ortalarına doğru Yeni Türk Edebiyatı da. oluşmaya başlamış
tır. Bıı edebiyat aynı yüzyılın sonunda ve X X  nci yüzyılın başlangıcında 
gelişerek, dünya edebiyatı seviyesine yükselmiştir. Hüseyin Rahmi bu dö
nem deki Türk Edebiyatının temsilcilerinden biridir.

işitilm edik Bir Vaka Hüseyin Rahm i’nin yaratıcılığındaki ikinci dö
nem de yazılmış giizel eserlerinden biridir• Roman 1919 yılında yayınlan
mıştır.

İşitilmedik Bir Vakanın  olayları Birinci Diinya Savaşı yıllarında geç
mektedir. Daha sonra, birçok yazarların eserlerine konu olacak, 1908 bur
juva devrimi ile M illi Kurtuluş Savaşı sonuna kadar uzanan önemli bir 
devrin gerçeklerini, zengin ve doğrudan doğruya edindiği gözlemlerinin 
gücüyle canlandırmıştır. Yazar zamanın büyük siyasî, iktisadi sosyal » < 
ideolojik problemlerine değinmiştir. Bunlara demokratik, hatta iitopist sos
yalizm ideleri açısından ışık tutmuştur.

Hüseyin Rahmi roman türünün olanaklarınca, Genç Türkler rejiminin 
niteliği ve bazı önemli özellikleri üzerinde durmuştur. 1908 yılında ilan 
edilen İkinci Meşrutiyet, mahiyeti itibariyle bir burjuva devriıııidir. Feo
dal sınıfın hâkimiyeti tasfiye edilmiş, sultan istibdadı kaldırılmıştır. İkti
dar, Türk burjuvazisinin çıkarlarını temsil eden «İttihat ve Terakki» par
tisinin eline geçmiştir. İttihatçılar, memleketin kapitalizm yolumla geliş
mesi hususunda bazı tedbirler almışlardır. Devrim, memleketin Batı d er
icilerine karşı bağlılığına karşı da yönelmiştir. Türk toplumunun gelişi
minde bir dönüm oluşturan 1908 burjuva devrimi, bir halk devrimi olma
makla beraber önemli progresif bir olaydır.

1908 B urju v a  D evrim i

1908 burjuva devrimıylc iktidara gelen ittihatçılar, 22 Temmuz L912 tari
hiyle 23 Ocak 1913 arasındaki altı aylık bir zaman kesimidışmda, Birinci D ünya 
Savaşının sonuna kadar idarede kalmışlardır. Genç Türkler iktidarı, aracı, komp
rador tüccar burjuvazinin sınıf diktatörlüğüdür.
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Avrupa'ya kaçan Jön Türkler Cenevre’de; oturanlar soldtın sağa: Eski Berlin konso
losu Liitfii. I)r. Şefik, N uri Ahm et, Dr. Reşit, m ülkiye kaymakamlarından M iinif Bey
ler. A yaktakiler: Dr. îshak Siikûti, Seracettin, Ttınalı Hilmi, Dr. A k il Muhtar, M it

hat Şiikrii, Em in Beyler.

Bir ardıl bilimsel dünya görüşüne sahip olmıyan Hüseyin Rahmi ittihat
çıların, Genç Türklerin zorbalık idare rejimini belirtmiş, fakat romanında so
mut sınıf niteliğini verememiştir. Genç Türkler hükümetini gözönünde bulun
durarak şöyle yazmıştır :

«Her devirde hâkim bir kuvvet vardır. Bu kuvvete boyun eğmek zamanın 
felsefesi sayılır. Vatanseverlik ve hâkimiyetini bu felsefeye uydurarak küplerini 
doldurmayı bilenler, bu memlekette refah içinde yaşarlar, bu idare hikmetinin 
zıddına gidenlerse, dedikodular içinde boğularak asılırlar, kesilirler, sürülürler...»

Bu genel ve soyut tarifi daha açık bir duruma koymak için yazarın «Her 
devirde hâkim bir kuvvet vardır» düsturunun ittihatçılar iktidarına uygulama
sını görmeliyim Romanın başka bir yerinde o ittihatçıları şöyle nitelendirmek
tedir :

«İttihatçıların hepsi insanlıktan nasibi olmıyan vicdansız kimseler 
değile ii". ana şüphe yok! Fakat, nasıl oldu da bu fazilet erbabı, itirazsız <-'e 
muha emesız, ört-beş katilin peşlerine takılarak, izlerinden gitmek gibi
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büyük bir hatayı işlediler. Nasıl oldu da bu kanlı yolun varacağı sonucu 
göremediler!»

Anlaşıldığı gibi, yazar, genellikle iktidarı ve özellikle ittihatçıları. 
Genç Türkler iktidarını, antagonistik toplumlarda hâkim sosyal sınıfların, 
emekçiler üzerindeki sınıfî diktatörlüğü olarak ele alma anlayışından uzak
tır. Partileri de, herhangi bir sınıfın parçası, öncü, bilinçli, teşkilâtlı bir 
bölümü hesap etmemektedir. O  iktidarı, sosyal sınıflara bağlı olmıyan bazı 
grupların zorbası saymaktadır. İttihatçıların iç ve dış siyasetlerini dört beş 
kişilik küçük bir grupa a t fe tm e s i  bununla açıklanmaktadır. Onun devlet 
görüşleri, Rousseaünun anlayışlarını oldukça çok andırmaktadır.

İşitilm ed ik  B ir Vaka

İşitilmedik Bir Vakada  yazarın hayatın kuvvetli etkisiyle yarattığı karak
terlerin düşünüş ve davranışlarında, tophımun yapısı ve sınıf mücadelesi üze
rinde daha tam ve daha doğru fikir ve hareketler görülmektedir, örneğin  yazar 
Nüzhet Ulvi, komiser Şinasi ile bir konuşmasında şöyle demektedir :

«... Şimdi gözleri açılan mahkûm sınıflar, hâkim sınıflarla yerlerini değiş
tirmeye uğraşıyorlar. Bakalım iş ne dehşet alacak!»

Hiç şüphesiz, burada Büyük Sosyalist Ekim Devrimiııden söz olmaktadır
Hüseyin Rallini, kapitalist düzeninin temelini teşkil edcıı kapitalist mülki 

yete ve burjuva istihsal münasebetlerine açık olarak dokunmamaktadır. O ütopist 
sosyalist anlayışlarından ileri geçememektedir. Böyle olmakla beraber Hüseyin 
Rahmi Türk nesrinde ilk defa sosyalist görüşlü bir kahraman yaratmış ve itti
hatçıları sosyalist ütopist açıdan eleştirmiştir. Eleştirisi realizmin yüksek zirve
lerine ulaşmıştır.

Bu demokratik durum lardan ittihatçı burjuva rejiminin demagoji, yârancı- 
lık politikası kuvvetle belirtilmiştir. Burjuva inkılâbı derinleştirilmemiş ve geliş 
tirilmemiştir. Burjuva parlamentarizminden vazgeçilmek istenmiştir. Daha 
1876 da. sultan mııtlakiyeti şartlarında kabul edilmiş, demokratizmi çok sınırlı 
olan anayasanın bile bazı maddelerinin yürürlüğe geçirilmesi istenmemiştir 
Anayasanın 35 inci maddesi değiştirilmek istenmiştir. Muvaffak ohınamayınca. 
parlamento başka yollarla dağıtılmıştır. Terör sonucunda, yapılan ikinci seçim
ler parlamentoda, «İttihat ve Terakki» partisine tam bir çoğunluk sağlamıştır 
Memleket içinde halk aleyhtarı, gerici bir politika yürütülmüş, diğer halklara 
karşı düşmanlık aşılanmıştır. İttihatçılar birçok hususlarda sultanlık mutlakiye- 
tinden ayrılmamaktadırlar. Hüseyin Rahmi, Genç Türkler rejimini şöyle tasvir 
etmektedir :

«Hürriyet, müsavat, kardeşlik diye herkesin ağzına birer parmak bal 
çaldılar. M eşrutiyet sözüyle böyle eğlenmek için mi? Bizde ko]ayca kann 
doyurm anın esas kaidesi evve çalmak sonra çalmaktır. M utlakiyette  de 
b u yd u , M eşrutiyette de budur. Çatılacak makama çatamayan, yolunu bu-
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lup da çalavuyan aç kaltr. Daima kanunüstihıde ya bir hükümet, ya bir 
cemiyet peyda olur. Su başlarını zorbalar tutar, onlara eyvallah diyerek 
boyun eğer, kanunu, insaniyeti, vicdanı çiğniyerek gittikleri yoldan gider
sen, yaşarsın. Aksi halde ekmeğinden mahrum kalırsın.»

Hüseyitı Rahmi eserinde defalarca ittihatçı ve Genç Tiirkler burjuva ida 
resinin prensipsizliğini, şahsî menfaatlerini memleket menfaatlerinin üstünde Inl- 
tııklannı, iktidarda kalmak için her şeyi feda ettiklerini belirtmiştir. Sağlam bir 
sosyal dayanağı olmıyan ittihatçıların, himaye yoluyla taraftar kazanma çabası, 
onların en tipik özelliklerinden biridir. Türk toplumunda kapitalist münasebetleri 
XVIII. yüzyılın sonundan ve XIX. yüzyılın başlarından beri meydana gelmiye 
başlamıştır. Fakat Batı kapitalist memleketlerinin İktisadî saldırısı ve hâkim 
feodal münasebetleri şartlarında kapitalist münasebetleri ağır gelişmiştir. Bu
nun sonucunda XX nci yüzyılın başlarında millî Türk burjuvazisi güçlü bir 
sosyal kuvvet haline gelememiştir- Aracı komprador, tüccar burjuvazisi katı da
ha fazla gelişmiştir. Bundan ötürü, burjuvazi sınıfının menfaatlerini ifade eden 
ittihatçılar burjuva devriminden önce de, sonra da sağlam sosyal destekten 
mahrumdular. Nitekim 1908 burjuva devrimi, halk yığınları katılmadan ordu
nun yardımıyle yapılan bir askerî devrimdir. İnkılâptan sonra da, iktidarda kal
maları için ordudan bir alet olarak yararlanmışlardır.

Fakat devrimden sonra kurulan parlam enter rejim ve çok partili toplum 
hayatı şartlarında Genç Türkler burjuvazisinin «İttihat ve Terakki» partisine ta 
raftar kazanmaları gerekiyordu. Meydana gelen muhalefet ise terör vasıtalariyle 
bastırılmıştır. Sosyal dayanak temin etm e çabasiyle, ittihatçılar feodal sınıf ve 
uzlaşma yoluna sapmışlardır. Onlar, siyasi idareyi ellerinde bulundurmak şar- 
tiyle, mutlakiyet devrinden kalan komprador burjuvaziye ve köy ağalarına do- 
kunmamışlardır. Bilâkis onlarla beraber, savaş şartlarının verdiği olanaklardan 
da faydalanarak, halkı istismar etmeye koyulmuşlardır. Bunun için elverişli şa rt
lar yaratmışlardır. Hüseyin Rahmi bu konuda şöyle yazm ıştır:

«.Bugünkü Beyoğlu'ndaki irad ve akarların miihim bir kısmı. Sultan 
Hamit dalkavuklarının tasarrufları altındadır. Meşrutiyet fırtınasını ke
dersizce geçirdikten sonra da mallarının sahibi kaldılar. Hele bu İttihat 
kaparozcularının insanı nefret ettiren yağmacılıklarından sonra, Dcvr-i 
Sultanî soyguncuları, insaf ve salâhta âdeta birer vilâyet payesine erdiler, 
şeref vc insanlıklarına tekrar kavuştular. İsterse kıyamet kopsun : şimdi 
c:gaı .ılt.rnu yaktılar, köşe penceresine geçtiler. Ila l mes’ıd, istikbal mü- 
emm( n. bu hengâmeyi seyrederek keyif çatıyorlar.»

Aynı »amanda ittihatçılar, sınıfî çıkarlarını korumak amaciyle toplu
mun çurumuş, ahlâksızlaşmış katlarından, külhanbeyi, kabadayı ve hattâ 
nui< n ı , ( t n faydalanmışlardır- Bunları idareye celbetmişler, kâr yığ,na 
imkânları vermişlerdir.
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«O nun sayesinde ne tulumbacılar efendi, bey, paşa, nazır, mebus 
oldular. Nc hiçler adam sırasına geçtiler. Ne kanlı katiller cezadan kur
tularak ellerini kollarını saİlitjarak gezdiler. Masumları ezmek, kötüleri 
yükseltmek, kabahatsizleri cezalandırmak, kabahatlileri mükâfatlandırmak, 
cemiyetin baş prensibiydi. Ilasan Sabbalım  haşişi gibi, onun esasında, 
vasıfları değiştiren bir ekşir vardı. Kötücü bir manyetizmacı gibi gözleri, 
vicdanları ve basiretleri bağlardı.

En insaniyetli, en namuslu adamları ahlâksızlık uçurumuna sürüklerdi: 
ve nasıl ki de sürükledi.»

Böylelikle Hüseyin Rahmi’nin kaydettiği gibi «Evvelâ çalmak, soma 
çalmak» ittihatçıların esas prensibi olmuştur. Hırsızlık, çapulculuk, ka
nunsuzluk, ahlâksızlık, sahtekârlık, onların esas özellikleri olmuştur.

«ittihat ve Terakki idaresinin, inkâr olunamaz bir gayreti, bir kadir- 
birliği, bir civanmertliği, bir efendiliği vardır. Çevirdiği entrika dolabının 
kutbuna yapışanları korur, gözetir, çapullara gark ve adamakıllı ihya eder 
Hiç bir idrıre bendelerini, gözdelerini taltife bu derece ganî davranma
mıştır.»

ittihatçılar dış politikada da maceracılığa kapılmışlardır, diğer halk
lara karşı düşmanlık aşılamışlar, halk yığınlarını Birinci Dünya Savaşı ate
şine, Kayzer Almanıjası çıkarlarına atmışlardır. Bunda onların Alman fi- 
nans kapitaliyle işbirliğinin rolü de olmuştur. Dimitır Şişmanof bu hususta 
şöyle yazm aktadır:

«İktidardaki Jön Tiirklerin siyasi teşkilâtı olan «ittihat ve Terakki» par
tisinin yönetmenleri, başta Alman kapitalistleri olmak üzere, Batılı kapi
talistlerin ortakları ve memleketteki ticaret şirketleri, bankalar kurmaya 
başladılar■ O sıralarda teknik ve üretim alanlarında zayıf olan Türkiye 
mali kapitalinin lıızla gelişip kuvvetlendiği görülüyordu. 1908’den sonra, 
İstanbul, İzmir, liıosa. Adana, Konya, Aydın, Adapazarı v.d. gibi ticaret, 
sanayi ve ziraat merkezlerinde hüküm etin de ortaklığı ile birçok kredi 
bankaları kurulmuştur.»

İttiha tç ıların  M aceraları

İ ttiha tç ıla rın  m aceraları Türk halkına pahalıya mal olm uştur. Savaşlarda 
550,000 şehit, 891,564 malul, 103,731 kayıp, 2,167,841 yaralı, 129 644 esir olmak 
üzere takriben 3,842,580 nüfus zayiatı verilmiştir. Savaşın sonunda ise Türk 
halkı daha korkunç bir felâkete sürüklenmiştir. Batı emperyalistleri m e m l e k e t i n  

büyük kısmım aralarında parçalam ışlarda Ancak, Türk halkının M il l i  Kurtuluş 
Savaşı sonucunda ve Sovyet ıa /ım n  *ar eşçe yardımı sayesinde, istilâcı em-
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Hüseyin Rahmi G ürpınar; realist- 
jialiiralisl bir çizgidedir. Kör inançlarla 
iilay eder. Şöyle düşünür: «Hürriyet ve 
müsavat kelimeleri. ahmakları kandır- 
nıak için kurnazların elinde oyuncak ol
maktan kurtarılm alıdır... Bizi doyuran 
toprak, nihayet bizimle doyuyor: çok 
hasis alacaklı... Her yum urta tavuk
olaydı, dünya geniş bir kümese döner
di... ö lüm ü niçin çiçeklerle süslüyoruz; 
bu da  bir zifaf m ı?... ö lüm  hayatı, 
bay.it ölümü yiyor; biz bu vahşi kanu
na, yaşamak diyoruz... Gönülleri me
zarlara gömülü nc kadar sağ insan
var?... Moda tarihinde kadın şapkaları 
hiçbir zaman bugünkü kadar maskara 
şekiller almamıştır. Hokkabaz Salo- 
mon’un baratası, soytarı külfılıı. may
mun takkesi onlardan daha az gülünç
tür... Altı ay eskiyen bir evlenme, artık 
bir lezzet değil, uzun bir sabırdır...
Kdcbiyatın. sanatın ereği; herhalde top
lumsal bir çıkar sağlamaktır. İnsanların 
kabahatlerini, günahlarını açık olarak 
göstermeli ki onları tekrarlamaktan ka
çınsınlar... >

peryalist kuvvetler kovulmuş, memleketin bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü k

" m i h a M a n a * .  politika meselelerini romanda i l e m e z d i .  Fakat b ir
kaç cümleyle buııu da belirtm iştir:

»Onları bugün affettik, unuttuk. Lâkin tarih sayfalarına, evlâtlarımıza 
vasi döktürecek, ateşten, kandan, irinden, mel’anetten satırlar na şet in 
' içinde kavrulduğumuz yangının kundakçılarından bir ta m arı

veril» rrf.1, vc gu„„la. pençe,ele,inden, bu ka,gasal,g. «  
redivorln,. Aç halk birbiril' i didiklerken, onla, lok, gelecek endişesinden • ■ 

rahat ve huzur içinde kendi menfaatlerine uygun yeni bir «devrim» ıçm

5 İttihatçılar rejimi zamanının gerçeklerini çıplaklığiyle canl ı,K' ıran , 
yin Rahtni’nin İ t i lm e d ik  Bir Vaka roman, şimdi bize mübalâgal, görünebilir
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Fakat onun serdiği hakikatleri Tevfik Fikret Han-ı Yağma, Doksan beşe doğru 
gibi şiirlerinde haykırmıştır :

«Bu sofracık, efendiler — ki iltikaama m untazu  
Huzurunuzda titriyor — şu milletin hayâtıdır;
Şu milletin ki muztarip, şu milletin ki muhtazır! 
ta k a t sakın çekinmeyin, yiyin, yutun, hapır hapır...
\ iyin, efendiler, yiyin; bu hân-ı iştilıâ sizin:
Doyunca , tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!»

Reşat Nuri Güntekin ittihatçılar zamanında toplumdaki ahlâk düşkünlüğü
nü ve soygunculuğu Gizli E l romanında tasvir etmiştir. Refik Ilalit Karay ise 
Sakın Aldanma, İnanma, Kanma'da Iıicvetmiştir-

İttihatçıların tanınmış önderlerinden biri olaıı Talât Paşa, «İttihat ve Te
rakki» partisinin 19 Ekim 1918 tarihindeki son kongresinde hükümet mevkiini 
lerketmezden önce şunları itiraf etmiştir :

«— Muharebe uzadıkça; levazım  ve vesaiti nakliye mevzuunda, ti
cari işlerde ve iaşe umurunda türlü türlü suiistimaller olduğu inkâr edile
mez. Bu gibi vakayiin men-i ve müsebbiblerinin cezalandırılması, şüphesiz 
hüküm etin vazifesi icabı idi, hükümet, bu vazifeleri ifa edememiştir.

... Bu vazifenin ademi ifasından mesul olanlar da b iziz... Siyasetimiz 
mağlup oldu. Bizim  için, artık m evkii iktidarı muhafaza etm ek mümkün 
değildir. H üküm et mevkiinden istifa ediyoruz.»

«Kişi İk ra r iy le  İlzam  Olunur.» '

İsle böyle gürbüzleşen ve gelişen vap.il™, liicear Türk burjuvazisinin si
malar,, romanda Hac, Ferhat, Hafuz isi,ak-. M ethi Hey gibi simaların 5ahsmda 
verilmiştir. Bunla,,„ , k ikisi, daha II, Abdülhamit zamanından kalan, sonra ,1a 
ittihatçı burjuvaziyle kaynaşan sosyal katla,, temsil etmektedir. Methi Bov itli- 
hatçılarm  m üm essilidir.

Boyleee, savaş zamamnm geçim u rlu k lar, ve itühatçılann himayesi şartla
r d a  Turk toplumunun sınıl aynlaşmas, derinleşmişti,. Tiirk bu,juvazisinL  bil-
hassa çapulcu  tüccar katı gelişmiş ve kuvveüenm kiir v  • ı. . . . .  , . . _____ , , ,  . ru3UT' rem  milyonerler zümresi
kabarm ıştır. Korkunç bir istism ara tâbi tu tu lan  ioc~ , . , .. .. ,
halk son derece fakirleşmiştir. Bunun sonucunda’ T ü r î , ' t  ?
zatları da keskiııleşmiştir. Halkla hâkim sınıflar arasındı ün " " " " " 'j ' S° S> J r [ .(.
şeyin Rahmi işitilmedik Bir Vaka'da hâkim smıf

, e nallan vaşamını kontrast
halinde vermiştir- , ,

Hüseyin Rahmi toplumun sınıf ayrılaşması ve sosyal t
mini ürerinde, şehir emekçi halkının istismare,
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kin v e  sınıf düşmanlığını tasvir etmiştir. Bunlar, şehir halkının okur yazarsız, 
alelade tabakalarında içgüdüye dayanan bir memnuniyetsizlik ve intikam alma 
lııısı halini almıştır. Çok defa isyankarlık, mahallenin fakir kadınlarında olduğu 
gibi, dinsel bir tüle bürünm üştür. Onlar, varlığına inandıkları tanrıdan zengin
lerin cezalandırılmasını istemektedirler. Fakat halk aydınları arasında, bu bir 
sınıf bilinçlenmesi şeklini almaktadır. Yazar Nüzhet l  İvi’nin şahsında sosyalist 
fikirlerin Türk toplumunu nasıl sarmağa başladığım görmekteyiz.

Türk nesrinde her halde ilk defa Hüseyin Rahmi'nin yansıttığı bu 
eğilim. 1908 burjuva inkılâbı ile Mütareke yılları arasındaki tarihsel ger
çeklere uygundur. Zira sayısı gittikçe artan işçi sınıfı meslek birlikleri, 
siyasi teşkilâtlar gibi kurumlarda örgütlenmektedir. İktisadi haklarını ka
zanmak için mücadeleye atılmaktadır. Sonra da siyasi mücadeleye katıl
maktadır. 1910 yılında Osmanlı Sosyalist Fırkası kurulmuştur. Fırkanın 
reisi Hüseyin Hilmi’dir. Fakat asıl ideologu Baha T evfik’tir. Fırkanın, ba
şında Dr. Nevzat'ın bulunduğu Paris kolu vardır. Parlamentoda, bazı Er
meni, Bulgar ve Türk milletvekillerinin katıldığı bir sosyalist grup vardır■ 
Osmanlı Sosyalist Fırkasında, daha sonra Türkiye Komünist Partisinin 
yönetmenlerinden biri olan Mustafa Suphi de bulunuyordu. Partide çeşitli 
sosyalist akımlar mevcuttur. Osmanlı Sosyalist Fırkası geniş bir basın pro
pagandası yapmaktadır. «İştirak», «Sosyalist», «Muahede», «İnsaniyet» gi
bi çeşitli gazete ve dergiler yayınlanmıştır. Bunlardan, asıl partinin organı 
olan «İştirak» dergisinin başlığı altında: «Biri yer biri bakar, kıyamet 
ondan kopar» atasözü vardır.

Osm anlı Sosyalist F ırkası

Osmanlı Sosyalist Fırkası emekçiler arasına sınıf bilincini sokuyor, sosya
lizm fikirlerini yayıyor ve onları örgütlemeğe çalışıyordu, i le r  ne kadar ardıl 
olmasa da. işçi sınıfının siyasi öncülüğünü yapıyordu.

Osmanlı Sosyalist Fırkasının Beyannamesinde partinin ilkeleri sunularak 
şöyle denilmektedir :

«Sosyalizm m ülkümüzde bir sui tefehhüm neticesi olarak pek fazla, pek 
yanlış ve kıilliyen medlûliine zıt bir surette anlaşılmıştır. H a lbuki: Sosya
lizm günden giinc daha feci, daha müşkül bir hale gelen cemiyetin uç , r 
sefil evlâtlarının refahiyetini düşünür.

Sosyalizm mutlaka adalete mugayir olan hali hazırı iktisadiyi tashih 
etnu k ister. Sosyalizm sermayesinin m ahdud ve behemehal müstebid kim- 
seler c im  e. bulunmasına itiraz ile «herkese hakkı kadar» kaidesini vaze
der. : için milyonlarca adamlar birkaç kişinin esiri olsun. Bir taraftan 
ini yo n temin ettiği ezvak gün a gûnıın sinei h u s u s u n d a  tembelce zeı k
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ve safaya dalan sermayedarım, öbür tarafla onların emrii arzusuna tâbi 
binlerce aç ve sefil, hastalıklı ameleyi düşünelim ... Vicdanı m efruzu ka
rarlan lâyenkati iddia olunan ve cemiyeti balayı saadete isal edeceği 
zannolunan alıltika çıkm az lekeler, kirler süren bu levha sosyalizmin he
defi tarizi, isabetgâhı, tenkididir...»

Osmanlı Sosyalist Fırkası’nın programında «Şimendiferler, bankalar, ma
denler, sigorta kumpanyalarının millileştirilmesi ile lıcr türlii inhisarın ref'i» 
«kuvvei askeriyenin milislerden teşkili», işçi sınıfının grev hakkı, sosyalizme fay
dalı nümayişlere iştirak etmek, sendikalara yardım etmek, işçinin istirahat hak
kını kazanmak, iş saatini sınırlamak, tek dereceli seçim usulünün kabulü, m at
buat ve toplantı hürriyeti, bazı vergilerin ve idam cezasının kaldırılması, talini 
ve tedrisin bedava olması, «Tecaviizi bilumum muharebelerden ıııücanebet olun
ması, sulhun korunması», «Dahilî ve harici bilÛmum Sosyalist kongrelerine işti
rak edilmesi» v.d. önemli noktalardır.

Osmanlı Sosyalist Partisi henüz Marksçı-Leninci bir komünist partisi de
ğildir. Fakat Türkiye’de işçi sınıfının ilk politik teşkilâtıdır ve sosyalizm fikir
lerinin yayılmasında büyük rol oynamıştır.

Hüseyin Rahmi Osmanlı imparatorluğundaki, bilhassa İstanbul'daki 
iş ,i .e  sosyalist hareketini bilir. Bizzat yazarın İşitilmedik Bir Vaka roma
nının anlatımında, emekçi halkın ve hele yazar N üzhet Ulvi nin konuşma 
veya tutumlarında o zamanki sosyalistlerin bazı özelliklerini görmekteyiz. 
Meselâ yazar, ilacı Ferlıad m fakir komşularından birinin konuşması ile 
ilgili SÜyle dem ektedir : «Bıı nefret ve düşmanlığın sebebi, bugünün m üz
min dertlerinden biriydi. «Biri yer biri bakar, kıyamet o,ulan kopar» diyen 
atalar sözünün hükm ü aşikâr oluyordu.»

) azarın kaydettiğimiz açıklaması bir nevi Osmanlt Sosyalist Fırkası 
yayın organı «iştirakim  başlığı altındaki şiarının kendisidir.

Hüseyin Ralımı, saldırı savaşlarına karşıdır. Barış taraftandır. Sosyal 
adalet istemektedir v.d ....

Özellikle yazar Nüzhet U lvinin anlayışları, o zamanki sosyalist tipi
nin birçok çizgilerini taşımaktadır.

Hüseyin Rahmi’nin İşitilm edik Bir Vakada ele aldığı diğer esas prob
lem, eski ortaçağ zihn iyetin in  halâ canlılığıdır. Ö zellikle o bâtıl inançlar 
ve dinsel taassujy üzerinde ısrarla durmaktadır. Yazar baz, yazılanınla, 
herhangi tabiatustu bir kut ı etin  varlığı şüphesinde dini inkâra kadar var
maktadır. Tanrı ve Seylan  onun nazarında birer mitolojidir. Bunlar, Coel- 
he nin dahiyane eserindeki Faust ve Mefisto özgün kavram, aydınlığında 
incelemektedir. M a t  o dinlerin varl,g,n, ger ktiren „
hyamamıştır. O dm lerın  aslın,, mevcut sınıflı toPlumlar(lakj ekotmmik.
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Hüseyin Rahmi büyük bir kuvvettir. Biitün bir devri Ah
met Mithat Efendi gibi yaratmıştır. Ama ne yazık ki eserleri 
haşviyyatla (gereksiz doldurm alar, uzatmalarla) doludur. On
ların arınması gerekir. Hüseyin Rahmi’nin eserlerini bu biçim
de temizleyerek onu aynı zamanda günümüz mizah romancısı 
haline getirmek çok yerinde olur. Refik Hıılit K A R A Y .  Ah
met Mithat. Efendi'den ayrıldığı nokta, öğretmek istediği şey
leri kendi ağzından değil de, kahram anlarının birinin ağzından 
vermesindedir... Cümleleri kuruluş bakımından kusursuz ol
makla birlikte, üslûbu özenli değildir. Üslûptan önce düşün
ceye önem vermiş, sağlamlığı süse yeğ saymış; bütün eserle
rini süssüz ve tabii anlatım la yazmıştır. Cevdet KUDRET.

sosyal yapı ve sosyal baskı ile açtklamamaktadır. Halbuki antagonistik 
toplum düzeni, dinsel görüşlerin en  derin kaynağıdır. Dinî anlayışlar, an
cak sınıflı toplum  düzeninin tasfiyesi, her türlü içtimai baskıdan ve istis
mardan hür toplumun kurulmasiyle ortadan kaldırılabilir. Bu bakımdan 
dinsel anlayışların ortadan kaldırılması, kapitalizme karşı, sosyalizm uğ
runda savaş. sosyalist inkılûb sonucunda mümkündür. Hüseyin Rahmi’den 
o zamanlar böyle bir anlayış beklenilemez. O ardıl bir ateizme ulaşama
mıştır. Böyle olmakla beraber, onun ortaçağ zihniyetinin aşılmasında, bâtıl 
fikirlerin inkârında ve dini mitolojinin tasfiyesinde büyük hizmeti olmuş
tur.

İşitilmedik Bir \ aka’da yazar, bâtıl fikirlerin ve dinsel taassubun te- 
melsizliğini, çürüklüğünü ve anlamsızlığını tasvir etmiştir. Eserinde birçok 
dindarın simasını çizmiştir.

I

S ınıflı T op lum lar

Hüseyin Halimi, l ü ı k  edebiyatında İbrahim Şinasi, Ziya Paşa ve N am ık  

Kemal’in zamanından beri tartışılan, sınıflı toplumlardaki kammiyet meselesini 
yeni şartlaıda, yeni anlayışla çözümlemek istemiştir. O burjuva kanuııiyelinin, 
bir sınıf kan un i ye t i o ld u ğ u n u , emekçilerin ezilmesi ve istismarına hizmet ettiği- 
ni göstermiştir, amanmda Tevfik Fikret'in de belirttiği gibi, kanunlar eınek- 
çilere y ti miştir. Hâkim sınıfın zorbalığına hizmet etm ektedir:

J S l' d e ir i Şeamet : yine çiğnendi yeminler 
bnendi, yazık, milletin iimid-i bitlendi! 

anun diye topraklara sürtüldü cebinler;
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Kanını diye, kanun diye, kanun tepelendi... 
Bî-hûde figanlar yine, bî-hûde eninler/»

(.(Kanun diyoruz; nerde o mescûd-ı muhayyel? 
Düşman diyoruz; nerde bu? Hariçte mi, biz mi? 
Hürriyetimiz var, diyoruz, şanh, mübeccel, 
Düşman bize kanun mu, ya hürriyetimiz mi?»

Kanunlar, sınıflı toplumlarda hakim sınıfın yasa şeklindeki iradesidir. İşitil
medik Bir Vaka’nın kahram anlarından yazar Nüzhet Ulvi, kanunlar hakkında 
sınıf anlayışına çok yakın bir kuram yürütmektedir-

ğunluğunu, hemen hemen hayvanların kine yakın ağır, uzun emek şartlan için
de çalıştırıp bunaltmak suretiyle, o küçük ve güzide azınlık, kendisine rahat, 
refah ve türlü sefahatlar temin ediyor. Kanunların, refahtan nasibi olmıyan in
sanlığın bir cefakâr çoğunluğunun çektiği zorlukları hafifletmiye uğraşır gibi 
görünmesi, ustalıklı bir kurnazlıktır. Fenalığın en mühim kısmı daim a olduğu 
gibi bırakılmak suretiyle kanun tanzimine çalışıldığı için, yani hâkim sınıflar 
samimî olmadıklarından dolayı mesele düzelemiyor...»

Adliye sisteminde çalışarak, sınıflı toplumlarda kaııuniyetin formel olduğu
nu gören Hüseyin Rahmi gerçekte halkın baskı ve istismar altında kıvrandığını 
pekâlâ bilmektedir. O zamanın toplumunda paranın biricik hâkim kuvvet ol
duğuna inanmıştır. Para, bütün ahlâk prensiplerinin üstündedir.

Görüldüğü gibi, İşitilm edik Bir Vaka Türk toplumunun çok önemli yan
larım yansıtan bir eseridir.

Küçük hacimde bir roman olan İşitilmedik Bir Vaka’nm  bileşik, özgün bir 
yapısı vardır. Öncelikle eser, kuruluşu itibariyle polis romanını andırmaktadır. 
Gerçekten romanda, bu edebi türün unsurları kullanılmıştır. Fakat niteliği iti
bariyle sosyal bir romandır.

Romanın, iik üç bölümünde Hacı Ferhat ve Hafız İslıak aileleriyle tanış
maktayız. Bunlar belirleme görevini görmektedir. Bu kısımda yazar, tasvirlerle 
yetinmemektedir- Bizzat anlatıma katılmakta, devrin toplu bir politik iktisadi 
ve ahlâk tablosunu vermektedir. Böylece yalnız tiplerle değil, doğrudan doğru
ya münasebetini belirtmekle ve olayları değerlendirmektedir. Ayrıca Hoşkadem 
mahallesi, fakir aile kadınlarının aralarındaki konuşmalarından faydalanarak, 
Hacı Ferhat ile Hafız İshak ailelerinin hayat tarzım, onlara emek insanlarının 
münasebetini ifade etmektedir.

«Kanunlar, küçük bir azınlığın saadetini sağlamak maksadiyle yapılıyor. 
Çünkü umumun birden refahına ihtimal verilemiyor. İnsanların büyük bir ço-

A s d  va ka , d ö r d ü n c ü  b ö lü m  ile  20. b ö lü m le r
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İşte, Abdal Veli nammclan, Haf ız İshak’tan, gelini Sadiye, torunu Hadiye, 
oğlu Enver’in ölümü tehdidiyle 300 lira istenmektedir. Paraların nereye ve 
nasıl getirilebileceği de izah edilmektedir. İhtarname yerine getirilmeyin
ce, tesadüf eseri, bunların üçii de ölür. Aynı zamanda buna benzer bir ih
tarnameyi de Hacı Ferhal alır. Hacı Ferhat isminde dindar biri buluna
rak, istenilen 500 lira, Abdal Veli’nin bulunduğu yere gönderilmiştir. Hacı 
Ilurşit, arabacı Osman, hizmetkâr Fettah ise orada eşkiya tarafından yaka
lanıp elbiseleri soyulmuş, araba da aşırılmıştu. Vakayı Hacı Fettah’m itti
hatçı güveysi M ethi Bey öğrenmiş ve meseleye polis komiseri Şinasi Bey 
el koymuştur. Çalman araba bulunmuş eşkıyanın bir kısmı yakalanmıştır. 
Fakat bütün bu macerayı teşkilâtlandıran ortada yoktur■ Çünkü Abdal 
Veli’nin bu işte parmağı olamaz. Budalanın biri, fakat ahali tarafından 
kutsallaştırılmış olan bu  adamın isminden yararlanılmıştır.

Siijenin çözümü, eserin beşte birini teşkil eden bir epilogla verilmek
tedir. Yazar Nüzhet Ulci gönüllü olarak komiser Şinasi’ye bazı şartlarla 
teslim olmuş, olayın niçin ve nasıl faili olduğunu anlatmıştır.

1908 -1918 Dönem i

Kurulan süje ve kompozisyonla yazar, 1908 -1918 dönemi Türk toplumu
nun toplu bir tasvirini yapmış ve merakla okunan bir eser meydana getirmiştir. 
Polis ıomam unsurlarından faydalanarak, özlü bir sosyal roman kaleme almıştır.

Esas süje battı, ortaçağ zihniyeti ve bâtıl inançların içyüzünü göstermek 
için kullanılmıştır. Yazar önce İslıak, sonra Hacı F erhat’ın şahsında dinsel taas
subun nasıl kabarıp kabarıp ta, insan mantığını çürüttüğünü tasvir etmiştir. O n
lar, Hafi! İslıak aile efradının İspanyol nezlesinden ölmesini, gerçek sebep-so- 
rıuç bağlarını anlıyamıyarak tanrıya atfetmektedirler. Böyleee kolay bir sahte
kârlığa kurban olmaktadırlar.

Hafız İshak ittihatçı din adamlarındandır. M ebustur ve iaşe heyetinin üye
sidir, Akrabalarını «su başlarına, yiyinti noktalarına, yağma mahallerine yer
l e ş t i r m i ş t i . »  Hacı 1' erhat ise «devr-i Hamidiııin bal tutup da parmak yalayan
lardandır.» İttihatçılarla kaynaşmıştır. Güveysi Metlıi Bey, ittihatçıların subay 
kalındadır- Hafız İshak tan farklı olarak içkili, çalgılı bir hayat sürmekledirler. 
Bunların diğer bir özelliği de, hacılık, hafızlık unvanlarıyle kendilerine kutsallık 
vermeleri, dinsel ideoloji aracıhğıyle mevcut düzeni ve yaşayış tarzlarım haklı 
çıkarmaları, sefalet içinde yiizen halkın hışmından korunmalarıdır.

Hacı Ilu rşit dinsel taassubun kendisidir. Din, onda düşünüş kabiliyetini sön
dürmüştür- • <İ-In^. Vecd ve korku içersinde, ziyaret ettiği yeri ve gerçek eş
yaları, 1 lr tiille örtülmüş görmektedir. Bir kibrit çakılmasını şimşek
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saym akta, tokat şakırtısını gök gürleyişi yerine kabııl etmektedir. İki âşıkı, gd- 
nıan ve peri saymaktadır. Kendilerine hücum eden eşkiyayı zebani sanmaktadır.

Hımbıl, budala, akılsız, sefil Abdal Veli’nin alelade halk tarafından veli 
olduğunun kabul edilmesinin köriikörüne inancın büyük anlamı vardır. Yazar, 
bununla dinsel taassubun, insanları ne kadar küçük ve gülünç bir duruma dü 
şürdüğünü göstermiştir. Hüseyin Rahmi Methi Bey’in ağzından şöyle demek
tedir :

«Böyle süprüntü yiyen, yattığı yere pisliyen, kokudan yanma varıl- 
mıyan, insanların mukaddes tanıdığı şeyler üzerine küfreden, hayvandan 
daha mundar bir deliye dervişlik payesi vererek tapınmak, ondan keramet, 
şifa, şefaat ummak bizim memelekelim izin zihniyetine mahsus bir has
talıktır.»

Anadolulu arabacı Osman, hizmetkâr Fettah da dindardırlar. Fakat 
din, onların gerçek düşünüşlerini tamamen boğamamıştır.

Süje hattı, ilacı Ferhat ile H afız İshak aileleri moralinin de belirtil
mesi için kullanılmıştır. Dindarlığın ardında ahlâk düşkünlüğü gizlenmek
tedir. Zaman «En koyu dindarların hırsız, m ürtekip oldukları» zamandır.

Methi Bey dindar değildir, yeni nesil ittihatçılarındandir■ O da halkı 
kasıp savurmakladır. Hacı Fetlah’ın varidatını arttırmaktadır. Ailesi, oto
mobile varıncaya kadar lüks bir hayal yaşamakladır. Para, onların ahlâ
kını alt üst etmiştir. Karısından başka üç kapatma tutmaktadır. Fakat hu 
tufeyli hayat, insanları memnun etmemekle, saadete kavuşturmam akladır 
N erm in:

«Allah yiyecek, içecek vermiş, fakat rahat vermemiş... diyor.»

Epilogun, eserin ana idesinin açıklanmasında ve yazar Nüzhet I lı i 
nin canlandırılmasında büyük önemi vardır. O esere yeni, tam mânada 
sosyal bir yön kazandırmaktadır.

Epilogları önce süje hatlını yürüten Nüzhet Ulvi'Air, Fakat ilk defa 
o sahneye epilogla çıkmaklaAtr.

Onun, Selimpaşa yokuşundaki evinde komiser Şinasi ile yaptığı şu 
konuşmalarının büyük anlamı vardır:

«—  İnsanlığın kurtuluş şerefine içelim, dedi.
Komiser gülüm sedi:
— Öyle olsun...
—  Sözüme neAcn güldünüz?
_  insanlığın hangi şeyAen kurtulmasını temenni ediyorsunuz?
__ Yine insanlardan.
—  Kuvvetli ve zayıf meselesi-..
—  F.vet. • • »
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Hüseyin Rahmi'nin şahsını görenler onun çelebi, kibar, minimini 
cüss:sile san'attaki celâdetini telif edemezler sanırım . Çünkü o narin 
aüamın elinde Kalem bir celâlî palasıydı. Acımak, çekinmek nedir bil- 
mer„ canı nasıl isterse öyle sallardı. Bütün âr-ü haya endişelerini çiğ- 
ııiycrek en iğrenç kepazelikleri, en kötü huyları olduğu gibi göstermek 
için Hüseyin Rahmi'nin pervasız dehâsından başka bir kudret tasav
vur edilemez. Kokotlar mektebindeki muhabbet dellalını hatırlamak 
kâfidir. İşte bu noktada Ahmet Rasim ondan ayrılır. O. bunun gibi 
zfılin', değildir. A li Canip YÖ NTEM .

Ü to p is t S o sy a lis t Y azar

«Kuvvetli ve zayıf meselesi» Türk edebiyatında ilk defa İbrahim Şinasi nin 
eserlerinde ele alınmıştır. Fakat o insanların münasebetlerini toplum ilişkileri 
dışında, birer fert olarak anlıyordu. Bunu, onların tanrı tarafından yaratılmış 
iyi ve kötü tabiatleriyle izah ediyordu. Ioplıımun insan aklının mantığiyle lan- 
zirn edilebileceğini ileri sürüyor vc en büyük önemi kanunlara veriyordu. Ziya 
Paşa daha gelişmiş toplum şartlarında, her şeyi insan iradesine bağlıyan inde
terminizmden determinizme geçebilmiştir. Ona göre, insan aklı yalnız başına 
topluma yeni bir düzen vermemektedir.

İnsan, bilincinin dışında bazı kanuniyetlere, ilişkilere bağlıdır. İnsan aklı
nın toplumsal çelişkilerin etkisiyle lıazırlı\acağı kanunların belli zümrelere hiz
met elliği fikrine varmıştır. Fakat kuvvetli ve zayıf problemini tam bir kesin
likle halledemcmiştir. XIX uncu yüzyılın sonunda ve XX nci yüzyılın başında 
yaşıyaıı Türk yazarları, kuvvetli ve zayıf meselesini daha da geliştirmişlerdi. 
Nitekim Hüseyin Rahmi bu meseleyi ütopist sosyalist yönlerden aydınlatmak
tadır.

Nüzhet Ulvi ile komiser Şinasfnin arasındaki münakaşa şöyle devam e t
miştir :

<(— Fakat bu tabiatta var. Biitihı hayvanlar arasında şiddetle hüküm  
süren bir kanundur bu...

— Öyle ama, hayvanların dinleri, peygamberleri, gökten inmiş kitap
ları, tertip edilmiş kanunları, adalet namına mahkemeleri ve hapishane
leri, meşrutiyetleri, müsavat, hürriyet iddiaları yok. Kuvvetli, zayıfa rast 
laytnea onu parçalayıp karnını doy ürüyor. Bu tabiat kanununu diizeltmi- 
ye uğraşmak budalalığı hiçbir hayvanda görülmüyor. İnsanlık cemiyeti la 
kuruluşum an beri bir takım fenalıkların zebunudur■ Kanunlar kiiçük b'<r 
aJ>l~nl s(,a<1 * ( fini sağlamak nuıksadiyle yapılıyor...»

Binada kuvvetli ve zayıf meselesi üzerinde iki, birbirine çelişik anlayış, kav" 
ram arz<( 1 mt ê ,r- Komiser Şiııasi’nin anlayışı Ziya Paşa’nm görüşlerinden 
pek fark ar a ır. o , labiat, bilhassa hayvanlar alemi kanunlariyle arasın
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da ayrıntı yapmamaktadır. Halbuki toplumun, kendine mahsus gelişme kanunla
rı vardır. Onlar, insanların m addi hayat şartlarına, toplumsal üretim ve dağıtı
mındaki ilişkilere, gerçek sınıf ve katlara bağlıdır. Böylelikle kuvvetli ve zayıf 
meselesi, hâkim ve mahkum sınıflar arasında sınıf kavgası halini almaktadır. Bu 
açıdan üst yapıya dahil olan kanuııiyet meselelerinin çözümü de, gerçek ve sı
nıfı bir karakter almaktadır. Toplumun gelişmesinin diyalektiği kavranmak
tadır. Yazar Nüzhet Ulvi komiser Şinasi’ve şöyle d e r :

«Emin olunuz komiser hey, insanların işlediği cinayetlerin çoğunda, 
iştirakleri ve cürümleri göriinmiyen diğer insanların da mücrimler kadar 
iştiraki ve tesirleri vardır. İçtimaî hayatın iyi taraflarını aksettiren çiçek
ler işlenmiş kanavasına sadece yüzünden bakmamalı, menfaat kaygusu ol
madan, tarafsızlık, insaf ve hakkaniyet gözüyle onun tersini de inceden 
inceye tetkik etmelidir ki, bu işlemeli kanavanın yüzündeki göz aldatıcı 
o renk ahengini yaratabilmek için ipeklerin uçları, nerelerden dolaştığı 
ve şeklin tersinde ne kör düğümler, ne karışıklıklar, ne çirkinlikler, ne ka
labalıklar bulunduğu anlaşılsın. İşte ben sizi insaniyet ve gerçek adalet 
namına, bıı işlemin tersini görmiye davet ediyorum. Görünüz, işitiniz, d ü 
şününüz. Beni ancak bundan sonra, istediğiniz adalet zebanisinin eline 
teslim ediniz.»

Epilogta, Sefer efendi o e karısının ölümünden sonra evlâtları Huriye, 
Nuriye ve Mustafa'nın feci kaderleri ile, başka bir İstanbul, başka bir 
Türkiye tasvir edilmiştir. Onlar, işsizlik, yoksulluk ve sefalet içersinde yü
zen emekçilerdir. Böylelikle Türk toplumunun sınıf yapısı ve başka başka 
sınıf ve katları tasvir edilmiştir■ Kuvvetli ve zayıf meselesi de, toplumda 
lıâkim sınıflarla mazlıun sınıflar, sömürenlerle sömürülenler, efendilerle kö
leler gibi, somut tarihsel bir duruma yakın bir şekle sokulmaktadır. İşitil
m edik Bir Vaka romanının da esas konusu, Türk toplum unun esas sosyal 
tezatları, idesi de, sınıf çelişmesi olduğu kendiliğinden açıklanmaktadır. 
Eserde ittihatçı, Genç 1 iirkler komprador hâkim burjuvazisinin politik, 
iktisadi, sosyal ve ahlâk düşkünlüğü, kııram ve uygulamasiyle, emekçi hal
kın, bilhassa işçi sınıfının dolayısnjle bilinçleşmesi anlatılmaktadır.

BÜYÜK BİR İBRET DERSİ

Biz, insan, hayvan bütün canlı mahluklar hayatın ayni kanunlarına tâbüz. 
Bu basit hakikata ermek için, Lafonten gibi hayvanlan insanların diliyle konuş
turmaya hacet yok. Onları kent ı yaradılış, âdet ve insiyakları üzerinde tetkik 
ediniz. Aramızda müşterek çok noktalar görürsünüz. Bazan hareketlerinde o 
kadar kuvvetli ifadeler vardır k. beşeri dil ,le konuşmaktan ziyade bize büyük 
hakikatlar anlatırlar. Ve hatta ibret numunesi olacak hikmet dersleri g ö ste re b i

lirler.
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Bir akşam İstanbul köpeklerinin bana verdikleri derin felsefe dersini hiç
bir biiyiik filozofun düşüncelerinde okumadığımı itiraf ederim.

Bir Ramazan içindeydik. İkdam ’da «Metres» romanı tefrika ediliyordu. İf
tarı Sirkeci lokantalarından birinde ettik. Birkaç arkadaş tashihlerimizi yapmak 
için m atbaaya döndük. Acı, tatlı dertleşmeye başladık. Ramazanın oıı beşine 
doğru padişahın (Hırkaişerif) ziyareti münasebetiyle bütün zabıta, bütün lıafi- 
yeler, silahşorlar, jurnalcdar faaliyete giriştiler- İstanbul’u kasıp kavururlar. 
Sürgünler, hapisler, tazyikler, takayyütler çoğalır. Sansürlerin şiddeti akıl almaz 
bir raddeye varır. Ne derece munis, yumuşak , dalkavukça, sadıkane sözler yaz
sanız lıer kelimenizden zâtı akdesi hümayunları aleyhinde bir hıyanet, bir fe
sat, bir fena niyet kokusu alınır.

O akşam biz m atbaa arkadaşları ağızdan kulağa yine hep bu zeminler 
üzerinde dertleşiyorduk. Bu haris kara cahil adamların ellerinde memleketin 
yuvarlandığı uçurumu düşündükçe başlarımız dönüyordu.

Avrupa'da avam için ne kadar risaleler, ga
zeteler, kitaplar, rom anlar çıkıyor. Piyesler yazı
lıyor, tiyatrolar oynanıyor. Bunların halkın zi
hinlerini aydınlatmak hususundaki hizmetleri in
kâr olunur mu? Bana bir gün : «Sen sinema
makinesi gibisin» demişlerdi; hakikaten öyle- 
> inidir. Kırk senelik vak’alar aklımda kalmıştır.
Ciecclcri, geçmiş senelerin âdetlerini, usullerini, 
hâdiselerini gözümün önünden geçirir, koltuğum
da veya yatağımda, kendi kendime eğlenirim.
Hüseyin Rahm i G Ü R P IN AR .

M atbaadan çıktım. Kafamı dolduran bu kara fikirlerle yürüyerek Türbeden 
tramvaya bindim. Aksaray’da bizim sokağın önünde arabadan atladım; vakit 
yatsıya yaklaşıyordu. İciler camii sırasına geldim. Köşe başında vıizeradan bir 
/atın  konağı var. lam am  oradan geçerken konak kapısının iri kanallarından biri 
açıldı. Başında koca bir tabla ile ayvaz çıktı. Tabla sofra artıklarıyla tepeleme 
dolu. Tatlı, ekşi, hamur işi, ekmek, kemik, sebze, pilâv', çorba, karmakarışık bir 
türlü tığını...

Bu z i y a f e t i n  davellileri on beş yirmi kadar alışkın köpek imaretlerin önüne 
loplanan dilencileıe benzer bir sabırsızlıkla kulaklar dikik, gözler tetikle bekli
yorlar. Kapının önünde kuvvetli berrak bir havagazı feneri vanıvor. Bir sahava 
kadar etraf gündüz gibi aydınlık...

Kopekle ı km ıuk  sallayarak ufak, ufak, kısık sevinç ulumalarıyla tablalı ay
vazın etrafın1 saıcı ar. Ben de ne olacağını görmek için karşıki duvarın önüne
vekildim. Durııyoıum. Allahın verdiği rızk, kuvvetler arasında nasıl paylaşılır, 
bu dersi görecektim.
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Ayvaz tablayı başından indirdi, içindekileri fenerin altına döktü. Orada bu 
yemek kırıntılarından bir tepecik peyda oldu. H orrr... Aç köpek sürüsü hep 
birden saldırdı. Fakat içlerinde tohuma kaçmış, kelle kulak yerinde bir azman 
var. Mübalâğasız hemen sıpaya yakın iri bir gövdede, azı dişlerini güstererk 
korkunç bir hırıltıyla etrafına bir atıldı. Yemeklerin başına üşüşenlerden kimi
ni dişledi, kimini boğarcasına bağırttı, hele ufak tefeklcri ağzına alıp silkerek 
top gibi tâ karşılara fırlattı. Müthiş bir tırpanla köpeklerin hepsini çil yavrusu 
gibi dağıttı. Dişleııenler, fırlatılanlar boğuk boğuk bavlıyarak kaçtılar. Bir tek 
kalan kendisi geçli ziyafet tepsisinin başına, en iyi parçaları, etrafa koku salan 
en beğendiği lokmayı kapıyor, bir iki seri göz kırpması ve baş silkmesiyle yutu- 
veriyordu.

Etrafa dizilip de bu tıkınmayı yutkunarak seyredenleri daima alargada tu
tacak hırıltıyı kesmiyor, kötü kötü soluyarak onlara gözleriyle de ateşler sa
çıyordu.

Bununla beraber etrafa fırlayan birkaç parçayı kaparak uzaklara kaçanlar 
oldu. İri köpek o canavara kuvvetin fütuhatım  tıkına tıkına çatlayacak gibi 
doydu, şişti, tepenin en âlâ kısmını, bütün kaymağım sömürdü, yalanarak ağır 
ağır çekildi.

Bu kodoman doyduktan sonra şimdi ziyafetin başına umumi bir hücum 
daha oldu. Yine gürültülü hırlaşmalar, dalaşmalarla birbirini öldüresiye dişli
yorlardı. Kuvvette pata gelen altısı kaldı. Zorbalara mağlûp düşen zayıflar 
kuyrukları bacak aralarına kıstırılmış, topallayarak, titriyerek, inliyerek yine çe
kildiler. Fakat bütün biitiin uzaklaşmadılar. Açıkça bir daire teşkil etliler. Yi
yintiye atılmak için kuvvetlerinin müsait olacağı sırayı bekliyorlardı.

Oburlar homur homur tıkınırken seyirciler de onlara imrenmeden gözlerini 
yuma yuma ağızlarına biriken salyaları yutuyorlardı.

İkinci zorbalar da doydu, çekildi. Döküntü yerinde, etten, kemikten bir şeş 
kalmadı. En iyi kısım sömürülmüştü. Üçüncü hücum başladı. Buna ihtiyarlar, 
malûller, yavrular hep karıştılar. Lâkin yine ııisbeteıı azılılar etrafa duman at
tırarak birer yaylım ısırma ile otoıitelerini anlattılar. Köpeklerde hemcinsine 
İliç merhamet yok. Dişlediklerini parçalasıya didikliyorlar- İnceli kalınlı ulu
malarla bütiin âcizler alargaca çekildi. Yavrunun birini pek fena daladılar, f a 
sılalı acıklı bir iniltiyle can çekişme haline geldi, yuvarlandığı yerde debeleni
yordu.

Avurtları sarkmış, tüyleri dökülmüş, gözlerinin feri sönmüş, k u y r u k  s o k u 
mu yumruk gibi dışarı f ı r l a m ış ,  bir deri bir kemik kalmış, bir ihtiyar, hainler <>
kadar tartakladılar ki zavallı litreye litreye yaradılışından sikâvet eder gibi 
başım havaya kaldırdı. Iztırabmı cansız cansız ifadeye uğraşarak bir tarafa yı
kıldı.

Dördüncü, beşinci nobel hnenm „ld„. Kaka, , „ tn,„ 5 gibi
gözlerinden acili- ve " a 1111 ' ' ' *' daha ziyafete yaklaşmaya, İn-
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nitıya karışmaya cesaret edemedi. Bir inmeli dermansızlığıyla yavaş yavaş ba
şını kaldırdı, bir kenarda, muztarip, melul, ümitsiz bekliyordu.

Mükerrer hücumlarla köpeklerin hepsi sırayla kuvvetinin payını aldı, çe
kildi. Yağma yerinde ufacık bir kırıntı bile kalmadı. Ne varsa son döküntüsüne 
kadar yutulup yalanıp temizlenmişti. Yağ içen toprak, cilalı bir parke gibi le- 
nerin ışığı altında parlıyordu.

Mâlül köpek hüzünlü, korkak, yılgın gözleriyle sağına baktı, soluna baktı. 
Haydutların hep dağılmış olduklarına iyice emniyet peyda ettikten sonra arka 
ayaklarından birini sürüyerek sarsak sarsak yiyinti yerine yaklaştı- Biraz evvelki 
ziyafetin şimdi dümdüz, mücellâ boş sofrasının önüne oturdu. Kalemle, fırçayla 
ifadesi kabil olmıyan derin bir elemle kara toprağa eğildi. Donuk gözleriyle 
aradı, araştırdı, dişe dokunacak zırnık yok. Toprakta kalan koku nihayet onun 
aç, salyalı ağzım çekti. O parlak kaıa zemini emer gibi içi tilreye titreye, ağır 
ağır, geniş geniş yaladı, yaladı, yaladı... Doymadı, bayıldı. Onun da kısmeti 
buydu.

Toplumun çeşitli sınıf ve tabakalarından gelmiş kişileri, en açık 
nitelikleri re  en keskin çizgileriyle yakalama ustalığının yanısıra, baya- 
Iığa kaçmayan bir güldürü ve anlatım  rahatlığı eserinin oluşumunu ha
zırlayan öğelerin başında yer alır. Sanatındaki kuruluş ve yapı yönün
deki bu rahatlık H. Rahmi’yi kendiliğinden toplumcu gerçekçi anlayışa 
götürür. Şükran K U R D AK U L. Sürekli olarak batıyı laklit vc etkilenme 
yolu ile yıpranmanın ne demek olduğunu anlattı, durdurm ak isteyenle
rin yanında yer aldı. Kendine dönüşte, halkın hayat gücünü, dil ve kültür 
değerlerini kullanmadaki tükenmez yeniliği anladı. Çok dar bir alana 
sıkışmış yeni romanımızı halka sevdirmede, bugünkü romancılarımızın 
uzun süre ulaşamayacakları bir okuma rekoruna ulaştı. Edebiyat onunla, 
«halkla tamamlanan bir millî değer» olma seviyesine ulaştı. Hüseyin 
Rahmi soyundan yazarları değerlendirip yaşatamazsak, yeni edebiyatı
nı. zıa temelleri havada kalacaktır. Biz eski bir kültürü yitirmiş, yenisini 
de heniiz kuramamış bir millet olarak, yeniyi sürekli olarak eskiye bağ
lamak suretiyle, dünyayı altüst eden sanat akımları ortasında yok olmak- 
tan kurtulabiliriz. Çağımızın bütün yazarlarının Hüseyin Rahmi’dcn geçip 
gelen bir can damarı olmalıdır. Dünyanın kütleleri saran kültür ve pro
pagandaları ortasında, yeni yetişenleri, aşağılık kompleksine siirükliyen 
İmi dengesizliğin yıprandırıcı ortamından kurtarmak zorundayız, fah ir  
A L A ı\G U . En önemli özelliği, aşağı yukarı yarım  yüzyıllık bir süre 
bö>ıınca toplum hayatımızdaki değişikliklerin İstanbul’daki belirtilerini 
t (»inanlarında göstermek olan Hüseyin Rahmi ilk rom anlarında toplumsal 
hayatımızın geleneksel yaşayışının yer yer kırılm aya başlamasıyla, top
lumla bağdaşamayan, yerleşmiş değerlerin baskısı karşısında gülünç du- 
ııım ara düşen kişileri anlatırken (meselâ Şıpsevâi’deki Meftun Bey), gi' 
C ?r° i t0P'urnsal ilişkilerdeki değişikliklerin derinleştiği, değer yargılan ' 

' üw kların, toplumsal sınıfların açıkça ortaya çıktığı bir devrin gÇ" 
.... .. 0l.unlarını kurcalamaya başlar; bireysel yozlaşmayı aşan genel bir 
' untftyÜ anlatan rom anlar yazar... Hüseyin R a h m i ,  Avnüsselah ı 

’annıaz Adam romanının kahramanı) kullanarak, bütün bir toplumun
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bozukluklarını göstermek, kendi düşüncelerini açıklamaktır; bu amaç 
için romanı, bir araç olarak kullanır. Kendi söyleyeceklerini, kimlik
lerine aldırm adan, kişilerine söyletir... Ne var ki bu gözlemlere dayana
rak vardığı sonuçlar için doğru denemez. Hüseyin Rahmi, toplumların 
geçit dönemlerinde insanların hayatlarında görülen bozukluklar ve çöa 
küntülerle. toplumların tarihsel, ekonomik durum ları arasındaki ilişki
leri görememiş, bu yüzden, kişilerdeki o yozlaşmayı sadece açlıkla, cin
siyetle. hayvanı içgüdülerle açıklamaya çalışarak yanılgıya düşmüştür. 
F ftlü  N A C İ.

S a n a tla  D il A n lay ış ı

Hüseyin Rallini Gürpınar şu in an ç tad ır: «Bir sanatçı doğayı ne kadar açık
lık ve doğrulukla örnek alabilirse, eserine o kadar ruh vermiş olıır. Buluşta h i ç 

bir muhayyile doğa kadar zengin ve renkli olamaz.» Ahmet M ithat geleneğini 
sürdürür. Romanlarında olayın akıcılığını durduran felsefî görüşlere dalar: 
konunun birlik ve bütünlüğünü bozan ayrıntılara girer. Karagöz, ortaoyunu, 
meddah hikâyelerimizden de yararlanarak kahramanlarını kendi şivelerile konuş
turur. Geniş halk kitlelerinin anlıyabilmesi için, eserlerini konuşma diliyle, siis- 
siiz, sade bir üslûpla yazar. Sanat aıılayışiyle dil anlayışı iç içedir; birbirinden 
ayrılmaz. Bu komıda düşüncesi aç ık tır :

Dil denen şeyi, yazanların yalnız kendileri değil, okuyanların çoğun
luğunun da anlaması şarttır. Dil bir çeşit tarikat esrarı değildir ve öyle d< 
olamaz; yazılan bir eseri, onun yazılaıiyle birkaç seçkin kişiden başkam 
aıılıyamazsa, ona dil denem ez... Düşünce kuvvetsiz olursa ne yapsanız 
nafile; düşüncede kuvvet olursa, odun gibi, yazılsa yine okunur. Türkçe, 
bünyesi, kanı bozulmuş bir viicut gibi yine Arapça, Acemce çıbanları dö
küyor- Bereket versin ki, bu yeni edebiyat filokserası genç bağlarımızın 
körpe filizlerine henıiz bulaşmadı. Dilimiz, başka dillerden yapışarak bu
güne kadar özünü emen asalak yamaları, deyimleri silkine silkine üzerin
den atıp koşuyor. Dilimizde sadeliğin gereklilik ve önemi iyice bilindiği 
gün edebiyat başlamış olacaktır... Tiirkçemiz Avrupa dilleri derecesinde 
olgunlaşmış değilse de, bilim, fen ve edebiyat yoksunluğumuzu giderme
ğe hiç yaramıyacak kadar yeteneksiz de değildir; ilerlemeğe istidatlıdır; 
fakat bugün  o, kendisini Çinceye çevirmeğe uğraşanların sûikastlan, bil
gisizce yıkmalariıyle bitiyor: şivesini, güzelliğim, kuvvetini, açıklığını, bü
tün ulusal özelliğim kaybediyor; zavallıyı kimimiz Fransızcaya, kimimiz 
İngilizceye, kimimiz Acemeeye benzetiyoruz... Dilimiz, başka dillerden ya
pışarak bugüne kadar o zu n u em en  asalak yamaları, deyimleri silkine sil
kine üzerinden atıp koşuyor Buğun bana, tahUsi giT\ban, şâhid-i nâzende-i 
hürriyet, gül-çehre-i hakikat, gonce-ı letâfet, sefil ü rû-gerdan gibi küflü  
tamlamalar Karagöz tekerlemesi gibi geliyor... Ne eskilere, ne yenilere ben- 
zemiyen, kendime özgü, açık, sade bır üslûbum Varclll. BaşJ ım , sağhtja„
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__ Ay yere batsın Sıtkı da, karısı da!. Bu öyle ka
rı boşama filân değil, iş fena!.

—  Ne olmuş canım?
__ Ortalık çalkanıyor. Bursadaki Sağır Sultan

dııydu.Senin hâlâ bir şeyden haberin yok!
__ Ay. yüreğimi oynatm a öyle... Meraklanınca

boğazıma bir şey tıkanıyor, fena oluyorum. Evvelki 
kadar keder götüremiyorum. Pek acıklı ber şeyse söy
leme rica ederim.

.—  Acıklının acıklısı... Evlere, barklara şenlik.
D ostlar başından ırak!.

—  Etme Bedriye... Yüreğim güm bürdüyor...
Acaba Hacı Babama selâmünkavleıı mi geldi? Söyle 
bayılacağım...

—  Dünyaya kuyruklu yıldız çarpacakmış.. •

da işte bu süssüz, parıltısız anlat ıştındır. Benim üslûbum ince değildir 
ama. doğrudur. H epiniz ince düşünüp ince yazıyorsunuz, sonuç olarak 
p ii f  ten başka bir şey yok. Bırakınız içinizde gerçeği, doğayı kopya etm ek
le uğraşan benim gibi bir de kaba yazar'bulunsun. Bizim için artık ede
biyatta, her şeyde, sağlamlığı süse yeğ sayacak zaman gelmiştir..- Diişiineı 
gücü dile de doğruluk, anlatını gücü ve açıklık verir.

Hüseyin Rahmi, görüldüğü üzre : «Dilimizde sadeliğin gereklilik önemi iyi
ce bilindiği gün, edebiyat başlamış olacaktır» inancını ta ş ı r : «Dil durmayıp 
akan bir nehir gibi... Biz de bu nehrin önünde bir çöp... Nehrin akıntısına ken
dini kaptırıp da mansaba kadar gidenlere ne m utlu... Fakat gidemeyip do kö
şede bucakta kalanların vay haline... Dil müthiş süratle koşan bir ekspres gibi.

Hüseyin Rahmi’nin cin, peri hikâyelerini konu olarak alan ve bun
ların boşluğunu sanatla belirten eserleri yıllarca sevile sevile o k ıın rm ıv  
tur; bu eserler bâtıl inanışları yıkmak, halkın zihnini bugünkü devrime 
hazırlam ak yönünde gerçekten yararlı olmuştur, ism et İNÖ NÜ . Konu
ları kimi zaman romantik, ama yazışı lanıamiyle realisttir. Hayatımızın, 
hele İstanbul hayatının belirli devirlerindeki pekçok evrelerini bütün 
çıplaklığıyla, çok kez gülünç, bazan da hazin olarak yazılarında bulu 
ruz. İbrahim Alâcttln GÖVSA. Bence, Hüseyin Rahmi’yi, her orijinal 
kişilik gibi, ayrı olarak almak, ayn olarak incelemek gerekir. Hocası, 
koruyucusu Ahmed Mithat efendinin halkçı roman tarzının etkisinde 
kaldığı ne kadar kesinse, onun getirdiği mizah anlayışının o zamana ka
dar benzersiz olduğu da o kadar kesindir. Çatık kaşlı yazmanın c id d i,  

derin >dzmak sanıldığı, anlaşılmamanın seviyelilik diye yutturulduğu h,r 
ortamda, ona «Avami» denilmesinin, mizahçılığının hafiflik gibi yeril
mesinin nedenleri kolay anlaşılır. Onun yapıtları, Fccr-i A t i ’c ile r in k in e  

■yas a, sadece daha halkçı değil, daha da açık seçik, daha da güçlü idi 
ransızların bir deyimi vardır : oAçık scçiklik yazarın okura ilk n e z a k e t 

rcudun  derler. Fecr-i Âti'nin, sonra Fccr-i Aticilikten çıkmak şartı
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ile. yetiştirdiği iki güçlü romancısı Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile 
Refik Hal id Karay sözümüzün dışındadır. Sahabettin Süleyman'ın, üstün 
gördüğü kendi yapıtlarından bugüne ne kaldı? Oysa aAvami» sayılan 
Hüseyin Rahmi bugün hâlâ yaşıyor. Onun yaşayan yanı, romancı yete
neği, I ahramaıılarını kişileştirmedeki ustalığı, T ürk dilini nefis bir halk 
mizahı i!c yoğurabil işi, Türk sokağını, Türk mahalle konuşmalarını ilk 
defa şaşılaş..ıK bir yoğunlukla link  romanına getirebilmiş olmasıdır. 
Toplumun goçiş döneminde rastlanan bütün aksaklıklara parmak bas
mayı bilmiştir. Alafrangalaşmakta olan bir ortam ın sivrilikleri, batıl 
i n a n . a i l e  uyumsuzlukları, kuşak çekişmeleri, rom anlarının başlıtj 
tem .i . 1  tenkil eder. Hüseyin Rahmi, tipik bir İstanbullu yazardır. Hat
ılım TA Nt ER

B i l i n m e y e n  H ü s e y i n  R a h m i

Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eıı verimli yılları 1921 sonrasından haşlar. Elli 
yıldan fazla durmaksızın yazdı. k itap  olarak yayınlanan eserleri yetmişin üze
rindedir. Gazetelerde, dergilerde kalan yazıları ise bir başka yazarı ünlü yapa
cak kadar değerlidir. Henüz bunlar kitaplaşmak olanağını bulamadı. Bilinen 
kırksekiz romanı, altı tiyatro oyunu, yedi küçük hikâye kitabı, yedi çeviri roma
nı, iki eleştiri kitabı elimizde bulunmaktadır. Refik Ahmet Seveııgil’i burada 
dinlemek yararlı o lu r :

8 Mart 194-1 Türk edebiyatı için olduğu kadar benim  hususi hayat ve 
hatıralarım için de bir karagündiir. Büı/iik Türk edibi Hüseyin Rahmi 
Gürpınar 8 Mart 1944 günü saat on beşi otuz geçe öldü. Türk edebiyatı, 
büyiik çocuğunun öliiınü acısiyle elbette hayli yanmıştır; fakat onun öl
mez eserlerini nesilden nesile devrederek, onların daima okunup beğenil
diğini, üzerlerinde güliindüğünü ve. düşünüldüğünü görerek teselli bula
caktır- 7 ürk edebiyatının Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın eserleriyle arka
daşlığı ebediyetin ebediyetle arkadaşlığıdır. Halbuki benim böyle bir te
sellim yoktur: kısa ve dar fani hayatınım boyunca bu büyük dosttan ayrıl
mış olmanın hüzün ve ıstırabını zaman zaman içimde hissedeceğim. Dört 
yıl önce, onun ölümü aıkasında duyduklarım bunlardır: dört sene sonra 
kendime bakıp görüyorum ki o düşüncemde ve bu duygumda hiç bir deği
şiklik olmamıştır.

Seksen yaşında ölen bu  sevimli ihtiyar benim arkadaşımdı: onunla 
konuşurken pek fazla maziye gittiğimi hatırlamıyorum: onun daima, hali 
de geçerek, istikbale doğru derlediğini gözlerimle gördüm. Hayatında pek 
meşhur olan bu edibin ölümünden sonra unut almamasındaki sebep, onun 
ruhunda ve düşüncelerinde hâkim olan ebedi gençliktir.

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ı çalışırken, hayatının çeşitli safhalarında 
takip etmek fırsatım buldum Bunların içinde bir tnüşahademi bilhassa 
söylem eliyim: Bir g™  onunla birlikte davetli olarak Heybeliada dan kal-
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Hüseyin Ruhini 
Gürpınar'ın 

tiyairotaştmlan  
«Kuyruklu 

Yıld ız A lım da t 
oyunundan 
bir sahne.

kıp, Moda’ya meşhur muharrir ve profesör Necib Asım’a yemeğe gitm iş
tik. Emekli miralay Hulûsi eski harbiye Nazırlarından Ferid Paşa, Yusuf 
Kemal’in kayınpederi Halid Bey de orada idi. Bu dostların' en genci o 
zaman yetmiş yaşında vardı; sofrada insanlar yiyip içiyorlardı, fakat tarih 
konuşuyordu. Kendimi eski ve kıym etli eserler müzesinde seyrana çıkmış 
bir adam gibi görmeğe başlamıştım. Hüseyin Rahmi’yi kendi neslinin 
— lıem de pek münevver— insanları arasında bulup arkadaşlariyle m u
kayese edebilmek benim için hayli enteresan oldu. Geçmiş günlerin tatlı 
acı hatıralarına bağlanıp kalmış olan yaşlılar, zamanın geçişini bir nok
taya kadar takip edebilmişler ve her biri ayrı bir yerde saplanıp kalmış
lardı; maddî varlıkları yaşıyordu,yiyip içiyorlardı; fakat maneviyetleri ya
şadıkları günü sanki iki mûnasiyle idrak etmemişti denilebilir. Bunların 
içinde yalnız Hüseyin Rahmi, mazinin olduğu kadar halin insanı idi re 
böyle oldııgu içindir ki istikbalin insanı olmağa namzet görünüyordu.

Hüseyin Rahmi yi bir çok defalar hayranlıkla seyrettim : Ufak tefek., 
sevimli bir ihtiyar ki saçları son zamanlarında hile tamamiyle beyazlaş
mamıştı: bıyıkları küçük kesilmiş, gözleri hafifçe süzgündü; iistü başt fev
kalâde temizdi; itina ile, hattâ bütün ciddî kıyafetine rağmen biraz siislû 
giyinirdi; çevikti; bir ayağım ötekinin üstüne atıp zarif bir pozla oturur
ken pantolonunun asla bozulmıyan ütüsü dikkate çarpardı; eldivenleri ve 
bastonu bu ~arafetin birer lüzumlu tamamlayıcısıydı.

bıı, onım cemiyete görünmek için seçtiği dış kıyafetidir; fakat ona 
dikkat e )a t mca küçük cüssesini, büyüyüp abideleşmiş bir halde bulur

129 F. 9



lardı; bir kültür kaidesi üstünde yükselen bir sanat heykeli... kaymyan  
bir zekâ, kuvvetli bir müşahede ve olgun bir yaratıcılık kudreti bu hey
kelin yuğrıdduğu maddeye karışarak ona sağlık ve sağlamlık vasıfları ka
zandırmıştır.

Bu heykel adamın bana başka bir görünüşü de başı dumanlı, çamlı„ 
ardıçh dağlardan devrilerek gelen ve çağıl çağıl akan gür bir pınar m an
zarasıdır■ B u çeşmenin hâzinesi irfan, bilgi, istidat, zekâ ve sanatla dolu 
idi; görünmez iki oluğunun birinden mizah, ötekisinden hüzün akardı rc 
bunlar hâzineden dışarıya birleşerek çıktıkları için muharririn yazıların
daki niikte ve zarafette buruk bir lezzet vardır. 1933 te Mısır’dan bana 
gönderdiği bir m ektupta oradaki müzeleri anlatıyor; bu cümleler o m ek
tuptan alınm ıştır: «Hepsini gezip gördüm. Hiç bir emisyon duymadım. 
M üzeyi gezerken nasılsa gözlerim koridordaki bir aynaya takılıp kaldı. 
Aman Yarabbi, kendim i ne kadar göçmüş, buruşmuş, asrarmış gördüm  
Oradaki antika tabutlardan birinin içine uzanmış olsaydım Avrupalı enayi 
seyirciler beni de m um ya sanıp kimbilir kaçıncı Ramses devrine nisbetle 
katalogda numaramı arayacaklardır!»

Hayatımda kendisiyle bu kadar zeki ve güzel alay eden adam gör
medim.

M elımed Sait Paşa’nın 1864 te İstanbul’da doğmuş olan oğlu Hüse
yin Rahmi, Türk İstanbul’un çocuğudur; iistüste yangınların silip süpür
düğü fasılasız harblerin yere vurduğu, çeşidli iktisadi zaruretlerin yiyip 
bitirdiği eski İstanbul, senelerce süren can çekişme devrinin bir zama
nında bu büyiik muharririn adesesi önüne düştü. Asırlarca devam etmiş 
büyiik bir imparatorluğun payitahtı ve insanları elbette öyle bir günde 
sönüp silinemezdi; eski Türk İstanbul’un ölümü m uhteşem  bir yıkılıştır; 
Hüseyin Rahmi, Türk edebiyatının yenileşme çağında ve Türk cem iyeti
nin Avrupalılık adı altındaki bocalama ve taklid devrinde yetişti; ken
dimizi görüp kendim izi söylemek, mahalli hayatı, yerli tipleri ve Türk İs
tanbul ıı yazıya ve sanata geçirmek için ayak diredi; eski payitahtın sene
lerce süren haşmetli ölümünü çeşidli safhalariyle, semtleriyle, mahallele
riyle ve insanlarıyle kitaplarının yaprakları arasında film e çekti. Hüseyin 
Rahmi Gürpınar, son asır edebiyatımızın taklitçi Avrupalılık hareketi kar
şısında bir millî m ukavemet kalesidir.

İlk yazısı 1887 yılında yayınlanmıştı; demek k i elli altı yıl muharrir
lik etmiş; tercümeleri bir tarafa bırakılacak olursa elli altı ciltte te lif ki
tabı var. Öyle eserler ki yazıldıkları dilin edebiyatı için kazanç, muharriri 
için şeref sayılır-

Hüseyin Rahmi kütleyi kendisine okuyucu olarak seçmişti; bu külle
n in  eserlerini okuyup an tya ı mest için de bunların sade bir dille yazıl
ması lâzımdır. Bundan o lu z beş y ıl once «Zamane m ünekkid i erine cevap»
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başlığı altında çıkardığı risalede şu  cümle vardır: «Lisanımızda sadeliğin 
lüzum ve ehem miyeti bilindiği gün edebiyat başlamış olacaktır.»

Halk için yazan muharrir, mevzularını halkın yaşayış, duygu düşün
ce ve konuşmasından aldı. Üstadın romanlarım okurken bu kitaplardaki 
kahramanları bir bir tanır gibi olurum- Onlar sanki sabah akşam gördü
ğümüz, belki de birlikte diişüp kalktığımız, konuştuğumuz insanlardır 
sanırım. Hüseyin Rahmi’nin tip yaratmaktaki ustalığı harikuladedir. M u
harririn dimağı bir insan imalâthanesi gibidir; orada yerli malı olmak şar- 
tiyle her nevi tipler pek maharetle imal olunur ve bunlar cinslerinin eıı 
iyileridir.

Bütün tipleri ve bunların arasında geçen vakalarla Hüseyin Rahmi’nin 
romanları son yarını asırlık T ürk İçtimaî hayat tarihinin en kuvvetli ve 
kıym etli vesikalarıdır.

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın tüm cephelerini incelediğimiz zaman, onu şu 
başlıklar altında öğrenmek gerekliliğini d u y arız : Çeşitli yazıları, Hikâyeleri.
Sahne vc Şaline ile İlgili Yazılan, Anket Soruları, Röportajlar, Mektuplar, M u
hakemesi, Şiirler, Fotoğraflar, Karikatür ve Elyazısı, Tartışm a ve Eleştirmeler. 
.Milletvekilliği, Roman, Büyük Hikâye ve Tefrika Piyesleri, H ayatında Yazılan
lar, ölüm ünden Sonra Yazılanlar, Posta Pulıı, ve yazarlarla yayıncılarına göre 
indeksler. Romancımız bıı denli önemlidir.

Eski ramazc tarda dekor ve kişileriyle nesillerin eğlence yeri olan İstanbul'un Unlu
D İR EK LE R  A R A S I



Hüseyin Rahmi G ürpınar’ın, henüz kişiliğini bulm adan Ceride-i Ha- 
vadis'leki} sonradan M üntehabat-t Hiiscyin Rahmi adıyla basılan ( 1 8 8 9 ,  

iki cilt) Terceman-ı Hakikat'teki yazıları; 1 8 8 9 - 1 9 0 3  arasında basılmış 
rom an çevirileri; gazetelere, dergilere dağılmış söyleşi, makale, tartışma, 
öyküleri; yine gazetelerle dergilerde kalmış mektupları, kendisiyle yapıl
mış konuşmalar, anketlere cevaplan vardır. Kitap olarak h ikâyeleri; 
Kadınlar Vaivi ( 1 9 2 0 ) ;  Katil Buse ( 1 9 3 3 ) ;  İk i Hödüğün Seyahati ( 1 9 3 3 ) ;  

Namusla Açtık Meselemi ( 1 9 3 3 ) ;  Tünelden İlk  Ç ıkış ( 1 9 3 4 ) ;  Gönül Tica
reti ( 1 9 3 9 ) ;  Melek Sanmeştını Şeytanı ( 1 9 4 3 ) .  Tiyatroları : Hazan Bül
bülü ( 1 9 1 4 ) ;  Kadın Erkekleşince ( 1 9 2 3 )  Kitab halini almamış, fakat tem
sil edilmiş piyesi Mürcbbiye. Son bulunan iki oyunu : «İki Damla Ya.?*, 
«Tokuşan K afalar». Ç evirileri: 113 Numaralı Cüzdan (1889); Battignol- 
lis'Ii İhtiyar ( 1 8 9 1 ) ;  Bir Kadının İntikam ı ( 1 8 9 2 ) ;  Paris'te Bir Teehhiil 
vc İki R efik i Tahrir ( 1 8 9 3 ) .  Frederik ile Bencrct ( 1 8 9 7 ) ;  Biçare Bakkal 
( 1 9 0 3 ) .  Değişik Eserleri: MüntcUibatı Hüseyin Rahmi İki cilt ( 1 8 8 9 )  bu 
eserde gzaetede yayınlanmış telif ve çeviri birçok fıkralar vardır.) Şeka- 
veti edibe ( 1 9 1 3 ) ;  Cadı Çarpıyor ( 1 9 1 3 ) .  R om anları: A y in e - Şık, ( 1 8 8 9 )  

K ırkam bar Matbaası, (ikinci tab’ı ( 1 9 2 0  de yalnız «Şık. ismile Hilmi 
Kitabevi); Bir Muadelet Sevda, 1 8 8 9  İkdam matbaası; Metresf 1 8 9 0  İk
dam  matbaası; Tesadüf, 1891 İkdam matbaası; Şıpsevdi, 1 9 1 1  (Bu ve 
bundan sonraki rom anların hepsi Hilmi Kitabevi tarafından basılmıştır); 
Sevda Peşinde ( 1 9 1 2 ) ;  Kuyruklu Yıldız Altında İzdivaç. ( 1 9 1 2 ) ;  Cadı 
( 1 9 1 4 ) ;  Gulyabani. (1914); Hayattan Sahifeler, 1 9 1 9  ( 1 9 4 0  ta ikinci de
fa basılmıştır); Hakka Sığındık ( 1 9 1 9 ) ;  Toraman ( 1 9 1 9 ) ;  Tebessümü 
Emel ( 1 9 2 3 ) ;  Son Arzn  ( 1 9 2 3 ) ;  Efsuncıı Baba ( 1 9 2 4 ) ;  Cehennemlik 
( 1 9 2 4 ) ;  İlen Deli Miyim? ( 1 9 2 5 ) ;  Meyhanede Hanımlar ( 1 9 2 5 ) ;  Billur 
Kalb ( 1 9 2 6 ) ;  Tutuşmuş Gönüller ( 1 9 2 6 ) ;  Mürcbbiye ( 1 9 2 7 ) ;  İffe t ( 1 9 2 7 ) ;  

Kaynanam Nasıl Kudurdu? (1927); Nimetşinas ( 1 9 2 7 ) ;  Mutallaka ( 1 9 2 7 ) ;  

Kokotlar Beyi (1928); M uhabbet Tılsımı (1928); M ezarından Kalkan 
Şehit (1929); Şeytan İşi (1933); Utanmaz Adam  ( 1 9 3 4 ) ;  Eşkiya İninde 
( 1 9 3 5 ) ;  Gulyabani (1938); (yenibasım); Kesik Baş ( 1 9 4 2 ) ;  Gönül Bir 
Yeldcğirınenidir (1943).

H i k â y e c i l i k t e k i  U s t a l ı ğ ı

Hüseyin Halimi Gürpınar; gerçek hikâyeciliğin bilimsellikten kaynaklandı
ğına inanır. Romancılık sanatı gibi, hikâyeciliği de natüralizmden yararlanır. 
Ahmet M ithat Efendi ile Beşir Fuat anlayışı içerisindedir. Tüm  bilimlerle fen- 
leri kapsayan, her türlü çirkinliği, kötülüğü konulaştıraıı, ahlâklı olabilmek için, 
ahlâksızlıkları inceleyen bir hikâyeye yönelir. Cenap Şahabettin haklıdır:

Geçenlerde üstat Hüseyin Rahmi’nin bir hikâyesini akudum da ki aç
lıkla sukut-u ahlâkının münasebetlerinden bahsediyordu. Muharrir bu 
küçük hikâyesile bermutat curuh-t içtimaiyeden birini deliyordu. Hem dr 
gülmiyen ve a ğ h m ıya n b ir  felsefe neşretile!. Hüseyin Rahmi, benim key
fin ce  bir filozoftur; yalnız kanun-t dhyei, ariyan, harn { h  f  değil>
La Bruyere’in tarifine mâsadak bır fih z o  ; cem iyeU  mıJ  , ı m  ve 
tahlil eden ve m ahiyetim *. bilhassa çnkinUklerile orlaı/a '  Jj[r fiIn.
zo f... Bir kitap meraklısı bana sorsa.
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—  Kütüphanemde Hüseyin Rahm i’nin âsarmı nereye koyayım?
Derim k i:
— Kant’m, Descartes’m  hattâ yanma değil, yerine... Zira, içerisinde 

yaşadığım âlemi bana onlardan iyi öğretir. Ve ilâve ed erim :

— Onların yerine ve Schopenhauer’in yanına■ Çünkü Hüseyin Rah
m in in  zekâsı, hasbezzahir gülen, fakat içinden ağlıyan bedbin bir filo
zoftur. Fazailden ziyade nekayısı görür, ve meziyattan ziyade meatibi şerh 
eder, üstadın yüzlerce tadat edebileceğimiz eşhas-1  hıkâyatı arasında hir 
tanesi olsun güzel nümune-i insaniyet olmak üzere teşhir edilemez. Kah
ramanlarının elbisesini ve cildini deler, bütün gizli pürüzlerini meydana

Hüseyin Rahmi'nin  
i Kaynanam  

Nasıl Kudurdu? * 
oyununda  

Suna Pekuysal 
Ergim Köknar 

ve Tulü Çizgen

çıkarır. O size bir kere baktı mı, bütün m evcudiyetiniz soyunmağa m ec
burdur: ve o artık biraz zalimane ve biraz sanatperestane, sizi ve ruhu
nuzu didikler. Ve didikleyişi alaya benzer. Fakat ince bir hicivv-i içti
maidir. Eşlıas-ı vak’asını bir üstat hayalci meharetile karşınızda oynatır, 
onlara bu vaziyetleri öyle ustalıkla verir ki eşhas ya bilihtiyar veya seı k-ı 
vukuat ile bu  vaziyeti kendileri aldılar zannolunur. Bir cemiyeti tahriş ; <• 
iğzab etmeksizin bütün azasına itab ve muahazede Hüseyin Rahmi’den 
z iy a d e  muvaffak olmuş bir hikâyenüvis tanımıyorum.

Hüseyin Rahmi Gürpınar : «İnsanların kabahatlerini, günahlarını k* udile
rine açık olarak göstermeli ki, onları tekrardan kaçınsınlar» görüşünü roman ka
dar, hikâye için de söyler. «Herkes kupkuru felsefeyi okur mu? Halka onları 
okutmak için hikâyenin içinde parça parça vermeli» görüşündedir. T o p lu m sa l 
eleştirisin» çoğunlukla hikâyeleştirme yoluyla yapar.

İstanbul’un mahalle hayatını .mahalle kadınlarının psikolojisini Hu- 
seyin Rahmi Bey ayarında bugüne kadar hiçbir romancı çizmem iştir. Ah 
m«  Rasim Bey’Ie Hüseyin Rahmi Bey, edebiyatımızda biri makaleleriyle.
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biri hikâyeleriyle İstanbul’un renk ve hayatını tesbit etmişlerdir. A li Ca
nip YÖ N TE M . Hüseyin Rahmi'yle, Hemedanîzade Ali Naci (Karacaıı) 
ve Şahabettin Süleyman arasında çok şiddetli tartışm alar geçtiği ve H ü
seyin Rahmi'nin ağır saldırılara uğradığı o günlerde Viyana’da  bulunan 
Abdülhak Hâmit, duyduğu üzüntüyle Hüseyin Rahmi’yi savunan «lh- 
kak-k istihkak» (Hakkettiği şeyi hakkı olarak almak) başlıklı on dört
lükten kurulu bir şiir yazmış, bunu Süleyman Nazif aracılığıyla Hüseyin 
Rahmi’ye göndermişti. Bu şiirden üç dörtlüğü örnek olarak sunuyoruz;:

Ey lıikâyet-nüvis-l l/î mâtıend.
Hüseyin Rahmi-i hakikcugû!
Sen iken Tiirklerin Em il Zota'sı 
Ne dem ek kaale almamak üdeba?
Gâh gâlı âmiyaııe olsa bile,
Sözlerin bcnce aynı felsefedir.
Nazm -ı mensurun ey musavvir-i şî’r.
Olmaz erbab elinde maltv ii heba.
Ren eminim ve sen de m utm ain ol.
Sökecek öyle bir şafak ki yarın,
Senin ey vâiz-i hayâ ii edeb.
Olacak nâmın ebleg-i üdeba.

Türk rom anında hakiki konuşma Hüseyin Rahmi’yle başlar. Onda 
her cins adam ve her cins konuşma vardır. Hüseyin Rahmi'nin büyük 
kuvveti insan yaratmasını bilmesidir. K ahram anlan, kitabın ortasında 
tabii muhitlerindeymiş gibi yaşarlar. Biraz fazla saçılır, dökülürler! Ama 
yaşarlar! O, halkımızı ve hayatımızı tanıyan yazarlardandır. Ama asıl 
edebiyatımıza sokak onunla girmiştir. Hüseyin Rahmi’nin mizahı biraz 
psikolojiyle birlikte yürüseydi insanları biraz birey ve talih olarak gör
seydi ne kadar iyi olurdu. O zaman kitaplarını dolduran ve çoğu gerçek
ten lezzetli olan ve konuşmalar yalnızca gerçekten yakalanmış küçük çiz
giler ve onların abartmaya kaçan orkestrasyonu olarak kalmazlardı. O 
zaman herkes kendi talihinin hissiyle yaşanmış bir yaşamın tecrübesi 
içinden vc onun kendi ağzında kalmış tadıyla konuşacağı için, kitapları
nın sonuna koyduğu o felsefî mülâhazalar, o soyut düşünceler bıı eser
leri boü yere ağı rl açtırmazdı. A hm et Hamdi T  A N  P IN A R . Bir hikâye 
ö rn eğ i:

TOSUN

Sülüklü’nün dar, dolambaç sokaklarından biriııd ı ı 
kimyalarım bozuk kaldırımların üzerinde at nah «il • ? ay arm^ a'<' la‘
çocuğu, viran bir evin önünde durdu. Kapı tokma&m V  'ı atara^ koşan ^ ır
M i .  Acan o lm a* . 2" "  ^  « * •

Biribirine yaslanmakla ayakta durabilen bu kavs-
sıraya gelmiş, uyuyorlar. Yerde, duvar üstünde sönük- ı \ C(3ğizler, sanki bir 

' . . . ... ı---------------------- -- . , bakışlarla ağır ağır gezi----/A'
nen tüyleri seyrelmiş, karııı kaınına >apışmış birkaç aç kedi, sokağın h a r e k e t 
sizliğini canlandırıyor..- Cumbaların birine asılmış küçük kal 
mahpesinin çubuklarım gagahyarak aşağı, yukarı çırpımyor.
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Takunyalı kızın elinde küçük bir kâse var. Açılmıyan kapının tokmağına 
bir daha yapıştı. Tak, tak, tak... Gene çıt yok... Bu defa çocuk sinirlendi; tok
mağı oyuncak yaparak tak, taka tak, tak, tak, taka tak tak, tuhaf bir kadans 
tu tturdu. Ve bu takırdm m  ahengiyle gittikçe cezbelenerek, elindeki kâse m uh
teviyatının, çalkaııa çalkana, yarısını döktü,,

Nihayet içeriden, kart, kısık bir ses fışk ırd ı:
— O takırdıyı yapan ellerin ilâhi teneşire gelsin, emi? Ben alil vücut bir 

kadınım. Hangi bir işe yetişeyim? Sizi kapı dibinde mi beklemeli? Terbiyesiz... 
Patladın mı? Ne oluyorsun? Biraz bekle...

Bu taltifkâr sözlerle kapı açılır. Kızcağız, kırçıl saçları didiklenmiş yün gibi 
şakaklarına yapışmış koca kafalı, kısa, yuvarlak, ellilik bir kadınla karşılaşır. Bu 
muvacehede kocakarı, öfkesini yenmek lüzumiyle sözünü değiştirerek:

— A! Zehra, yavrum, sen misin? Bilemedim. Lâfımı geri aldım. Darılm a... 
Çok yaşıyacaksın inşallah... Elindeki kâsede ne var?

—  Okunmuş su... Annem yolladı. Amcama içirecekmişsin.
—  H a... ha aklıma geldi... Söylediydi. Kazancılar şeyhi Mümin Efendiye 

'okutacaktı- Nerde buldu bu adamı? Hastaya nasıl içirilecek bu su?
— Bilmiyorum. Annem gelip kendisi tarif edecek...
Kız, arkasına b ak arak :

Direklerarası’nda eski ramazan akşamlan-



— Annem işte geliyor, dedi...
Morarmış bir çift baldırın altında takırdayan sesler gittikçe yaklaşıyordu 

Günlerden beri tuvaleti ihmal edilmiş saçaklı bir baş, yam n yumru kaldırımla
rın üzerinde sallanan vücutla beraber sarsılarak kapı önüne gelebildi. Hane 
sahibi so rd u :

— Emine, nasıl becerdin bu işi?
— Artık sorma... sus... kimsecik duymasın...
—  Nasıl içirilecek?
— Üç Kulhüvallahü bir Elham  okuyacaksm. Bu suya üfleyip içirecek ve 

sonra gökyüzüne baktırıp hastanın üç defa arkasını sıvayacaksın...
—  İki rahmetin biri değil mi? Ya iyi olacak ya ölecek?
—  Rabbimin işine karışılmaz... Fakat demelerine bakılırsa öyle...
—  Hay ağzını öpeyim kardeş... O ölmezse ben öleceğim. Toprak kesildi, 

kaldırıp koparamıyorum. Gençliği, paralı zamanı ellere yaradı... Bu könkürle- 
miş hali bana kaldı... Yukarı çıkalım da bir bak. Daha ne kadar yaşar? Bir talı- 
minleyiver.

İki kadın, çocuk, birinci kata çıkarlar... Mevsim, sıcak bir sonValıar. Ce
nuba nazır küçük bir sofayı dolduran güneş yaz gibi ısıtmış...

Bir kenarda, koltuğu üzerinde sakallı menzul bir ihtiyar oturuyordu. Orada 
bulaşık kablar, telveli fincanlar, kirli bezler, süt, şeker, yemiş döküntüleri... Or
tada biri gezindikçe küme küme sinekler bir yerden kalkıp diğer taraflara tak
sim oluyorlar... Menzulün suratında, ellerinde nafaka arıyanlar yer değiştirmeğe 
nazlanıyorlar.

Meflûç adam, âdeta şişman, geniş omuzlu, göbekli, kırmızı yüzlü, gür kaş
lı... H areketten kalmış vücudunun bütün ifadesi yumru alnının altındaki göz
lerine toplanmış... Yüzünün aşağı kısmını çerçeveliyen top sakalında bir nevi 
halavet var. Menzulün zevcesi Hayriye Hanım, komşusu Emineyi yakasından 
çekerek:

— Gel kardeş bak. Bunda lıastava benzer surat var mı? Pancardan kır
mızı. Malak gibi bıngıl bıngıl. Böyle hiç kımıldamadan lök gibi oturuşunu ba
na eziyet olsun diye inadına, yalancılıktan yapıyor sanıyorum-..

Komşu kadın, hastayı çok sağlam bulduğuna teessüfünü bildirir bir yiiz 
buruşuklıığiyle:

_  Vah zavallı Hayriye! Sen daha bundan çok çekeceksin. Bu, bu aynı, 
öbür ayın işi değil... Anladın mı. Allahın hikmeti, niçin böyle oturdukça se
miriyor?

— Nasıl semirmez Emmecığım. Bu herifin tıkındığım fil yese çatlar. Biraz 
aç kalsa danalar gibi bağırıyor... ı\ece - yetiştiremiyorum billâlı Pişir, kur
tar, tık tıkıştır, sonra temizle... Baksana gemi aslanına döndü. Görenler «tosun» 
olmuş diyorlar.

-— O da ne demek?
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— Ne demek olacak... Tos vurarak Azraili korkutmuş demek. Böyle yer 
içer yıllarca ölmez dem ek...

— Rabbim acısın kardeş sana d a ... Ona da.
Bu menzul Tosun, kulağı dibinde edilen bütün bu sözleri işitip anlıyor, 

gözlerini bel bel bu insafsızların üzerinde gezdiriyordu.
Hayriye Hanım üç Kulhüvallahü bir E lham ’ı okuyup kâseye üfledikten ve 

«Rabbim tesirini göstersin» duasından sonra bu nefesli suyu ihtiyarın çenesine 
yaklaştırarak:

— İç bunu.
Munzul adam, buruşuk yüzle ret tavrı gösterir.
Hayriye Hanım pür hiddet hayk ırır:
— Görüyor musunuz a dostlar. Kendisini zehirleyeceğim diye benden şüp

heleniyor. Canımı dişime takıp bu herif için bu kadar didiniyorum da bakınız 
hiç iyilik bilmiyor mu? Bu nankörlüğe tahammül olıınıır mu?

Kâseyi zavallının burnuna sokarak :
— İç diyorum sana.
Hasta, bu ikramdan ağzını kaçırmaya uğraşır ve anlaşılmaz bir şeyler ho

murdanır.

&

Sümbütefendi Camiiııin efsaneli çınarı-



Hayriye Hanım  açar ağzım, yumar g ö zü n ü :
—  Komşucuğum, bu herife adlan sanlan muhasebeci Raşit Efendi derler... 

Yalnız bu işle kalmadı. Avuç avuç paralar kazandı- On para tutmadı. İçki, cüm 
büş, kumar, her gece bir ziyafette idi.

Derilerini döktükçe ateşlenen Hayriye Hanım, omuzlarından tuttuğu meıı- 
zulü iskemlesi üzerinde birkaç defa kaldırıp hmkadak hınç almaya uğraştıktan 
sonra, hastaya hitaben :

— Öyle değil mi koca Tosun? Hayatın başkalarınındı. Bayatın bana kaldı. 
İliklerine varıncaya kadar bütün özünü sömürdüler, sömürdüler, posasını benim 
başıma attılar. Rabbim bütün bu günalılarım cezalandırmak için seni yıldırımla- 
vıp işte böyle iskemleye oturttu.

Hayriye Hanım hiddetini bir türlü yencmiyerek menzulün yüzüne:
— T uh... Allah belânı versin...

tahkiriyle bolca tükürdükten sonra arkasına da tokça iki üç yumruk indirdi.

Bu hırpalanm ada barsaklarına kadar sarsılan mefluç adamın bütün ye’si 
naçar bir tahammül ile temeyyü ederek gözlerinden sıza sıza boşandı. Bu sâkit 
yüzün aldığı feci ifade karşısında merhamete gelen komşu kadın, zalim zev
cenin kolundan çekerek :

—  Vurma kardeş... Vurma... Mademki bu kadar bakıyorsun ecri vardır. 
Sabret de Allah sana sevap yazsın.

— Böyle pislik temizleyerek bu herifin yüzünden cennete gitmeyi de is
temem. Bana o kadar ettikleri... O kadar hicranları vardır ki... Kırk yıl söy
lesem bitmez... Baksana okunmuş suyu içmiyor... Şüpheleniyor... Ölümden 
korkuyor. Bu haline bakma. Onun domuz gibi aklı vardır. O ne hinoğlu hin 
Haşittir o... Bu hastalığının yarısı da baııa eziyet olsun diye inadına yapmadır 
diyorum sana.

Emine Hanım, tuhaf bir tecessüsle eğilip dikkatli dikkatli hastanın yüzüne 
b ak a rak :

— O, içse de, içmese de zaten ölecek, bundan kalkan var mı?

Hayriye Hanım büyük bir can yangınlığiyle iki elini havaya kaldırarak :
— Aman Allahım, iki rahmetin biri... Raşit kulunu tez vakitte bu uzun ha- 

vattan, beni de ezadan kurtar Yarabbim*

*

Kâh güneşlenen, kâh lâpa lâpa yağan alacalı bir şubat havasında m en zu lün  
kapısı önüne cemaat toplanmıştı. Olu tezkiye edildi. D,,a okundu. M ah alle lid en  
h e lâ llik  d ilen ild i. Her ağızdan gurul g ü rü l:

— Helâl olsun...
sadaları avluyu inletti... T abu t \ıpı< an çıkarılıp ^  Qmuzun iizcı-jnde 
dalgalana dalgalanan son ararg- ına gıccı en viran evden yumruklanan cam-
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ların kırıntıları cemaatin üzerine yağmur gibi dökülmeğe başladı. Ve acı acı 
sn feryat koptu :

— Beni bırakıp da nerelere gidiyorsun? O luz beş senedir biribirimizden
incinmedik. Bu kadar zaman hasta yattı. Yüksünmedim baktım. Helâl ü hoş
olsun... Keşke kırk yıl adalı yataydı da bakaydım. Nefesi bana fayda idi. Ça-
vır çayır yüreğim yanıyor... A dostlar! ayal acısı hiçbir şeye benzemiyor... 
Aha benim  top sakallı, paşa yapılı kocacığım.

Bu çığlıkların acılığiyle kulakları yırtılan bir ihtiyar, birkaç lahavle çeke
rek başını salladı ve şöyle mırıldanarak cem aate k arış tı:

— Biraz daha bu kahpe yaygaraları dinlersem bana da nüzul gelecek 
Onu Azrailden evvel sen öldürdün be kadın!.

Hüseyin Rahmi. «Ben Deli miyim?» romanının savunmasında, 
görüşünü açıkça belirtir : «Toplıımıın her tabakasından seçilecek ol
gun, bilgin, fesatçı, câhil, alık, akıllı, düşkün birçok kişilerin davra
nışlarını, çevreleri içinde gözleyerek inceleyerek, sonra onlara doğal 
çevrelerinde yaşadıkları gibi bir olay içinde yaşatacak, birçok toplum 
hastalıklarının üstünü deşecek, delilik, firengi, ruhsal sapıklık, feci
hastalıkların verasetten gelen tesirlerini bulup göstereceksiniz»

R om an Sanatı

Hüseyin Rahmi Gürpınar; ütopik sosyalist bir yazardır. Bu özelliğini ro
manlarında daha bilinçli olarak yansıtır. Kendisinden öncekilerin toplumcu çiz
gisini çok aşmasına karşın, kendisinden sonra gelen Türk romancıları da o m u

çok aşacaklardır. Ancak onun aşılmaz yanı, gözlemleme gücü olacaktır. Top
lumsal düzensizliklerin, kötülüklerin kaynağı olduğunu açıkça dile getirir. «Ben 
Deli miyim?» romanı «Son Telgraf» gazetesinde tefrika edildiği 192-4 yılında 
Savcılıkça «âdâb-ı uınıımîye» davası açılmıştı. Hüseyin Rahmi’nin mahkemede 
yaptığı savunma, roman sanatını gösteren görüşleri de taşımasıyla ayrı bir 
''leğer taşır :

Ünlü fizyoloji bilgini Klod Banar, deneysel ıısulü tıp bilimine uygu
ladıktan sonra, roman yazan Emil /o la  bu usulü roman alanına bir araş
tırma metodu olarak aldı.

Deneysel usul nedir? Fizik, k im ya gibi tabiat bilim leri bu usul ih '  

araştırılır ve öğretilir. Tabiat te olan bazı olayların etken unsurlarını toph- 
yaıak bu bilimlerin araştırma çerçevelerine girm iş olanları b ir laboratuı ar 
içinde l>i~ ,neydana getirebiliriz. Bu usul sayesinde bu  gün  bazı bilim 
ler, eski teorilerin hayalleri üzerine kuru lm uş yanlışlıkları şim di kendi 
alanlarından sürıip çıkarıyorlar...

bir olayı görüyoruz. Onu beş duyum uz aracılığı ile duyuyoruz, (d a 
yın gerçe ' ıe  ya tnligmı korumak için onu kavradığımız vc gördüğümüz 
gibi göstırmeg mecburuz. Tabii olaylardaki algılarımız her ne ise ona

m  ■ « k c .
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kendi dimağımızın yarattığı hayalleri karıştırmak veyahut onda aslında 
var olan şeyleri atmamakla aradığımız gerçeklere ulaşmak kabil olmaz.

Zamanımızın çocuk zihniyetinde olanlarını eğlendirmek için her dil
den kucak kucak çevirilen garibelerle dolu masalları bir yana bırakırsak, 
bu gün  «realizm» ve «natüralizm»in bilimsel sınırları içinde bir hikâye 
yazmak büyük bir kavrayışa lüzum  gösteren derin bir bilimdir.

Ilerşeyden önce illim i ile, güneşi ile, havasile, sosyolojisi ve morali 
ile iyi, kötü mizâç ve âdetlerde, hâsılı bütiin etkenlerde bir çevre alacak
sınız. Sonra her tabakadan seçeceğiniz kahramanlarınızın ruhlarına işli 
yerek, bu olgun, fesatçı, bilgin, câhil, iyiliksever, alık, akıllı, cânî, ma 
sum, namuslu, namussuz, terbiyeli, terbiyesiz, gadre uğramış, gaddar, zâ
lim, mazlum şahsiyetleri bir olay içinde, tabiatte gördüğünüz gibi yaşa 
tacaksmız. Sosyal türlü türlü iğrenç yaraları açacaksınız, frengi, cinnet 
gibi.

Acıklı hastalıkların soydan gelen etkilerini göstereceksiniz, doktorla 
birlikte fahişelerin muayenesine gideceksiniz. Otopsi masasının başında 
çürümüş etleri, sinirelri karıştıracaksınız. Bilim ve gerçek adına yüriiyc 
cek ve insanlardan birşey gizlemiıjeceksiniz. Em ile Zola olayları topla 
yıp, lıer nedenin aslını ve  yapısını araştırarak karşılaştırmasını yaptıktan 
sonra bunların hangi oluklardan hangi, sonuçlara ıd aştıklar mı göstermek
tedir. Bu bilim üzerinde biraz bilgi verebilmek için sayın topluluğumu; 
karşısında böyle bir kaç yü z  sayfa okumaklığım gerekir■ Burada bilirin 
bilinemediği için değer ve önemi takdir olunamıyan gerçek hikâyecilik, 
bütün bilimleri içine alan, her fenalığın, her hastalığı, her gizli fesadı 
yarayı aydınlığa çıkaran yüksek bir kudrettir. M emleketim ize ginııcğe- uğ
raşan bu yaratıcı analizciyi, bu aman vermez tasvirciyı, tevkif ettirmek 
için savcı köşe başında jandarmalar ile beklememelidir. Ünlii eserindi n 
dolayı ortada kopan dedikodulara karşı Viktor Margarelte şöyle bağırdı

«.Gerçek bazılarımıza bukadar dokunan şey gerçeğin kendisi değil 
mi. Onu çıplak görmeğe tahammül edemiyorsunuz. Kirli ellerinizi eldi 
venlerle örterek temizlik taslamak istiyorsunuz ve böyle kılıf içinde kir
liliği açık temizliğe tercih ediyorsunuz.»

Sanatın piri, fram ız edebiyatının en olgun, en yüksek ustası A n a ! oh 
France şu nasihatleri ve rd i:

«Efendiler, yalnız genel vicdânm halledeceği bir dâva üzerinde hü
küm vermeğe kalkışmakla düşeceğiniz tehlikeyi size saygılarımla arzet- 
meme izin veriniz. Bu soy dâvalar daha önce de yargıçlar önüne çıkarıldı- 
Fakat sonunda adalet bu davranışlarından dolay, hiç de kendini tebrik 
edecek bir başarı elde edemedi.»

Efendim, bendeniz de sayın heyetinizin müsaadelerini dileyerek a ,  
zediyorum ki: «ıddıa makam, böyle aç,k ve kaba görünen ta sv ir le r in  bi
limden edebiyattan sayılabileceğine» ihtimal veremiyor
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Romanın teknik ve biliminden biraz söz ettim. Siz kanun ve acUilct 
adamlarısınız. Kanunu vicdanınızla uyuşturarak her türlü hüküm vermek 
yetkilerine sahipsiniz. Fakat kırk senedir, araştırmalarına emek verdiğim  
sanat ve bilimingereklerini düşünürseniz, hareketimde sorumluluğu ge
rektiren birşey bulunmadığına hükmedeceğinizden eminim. Ihılk roman
larımı okur ve beni sever. Çünkü gözlerinin önüne serdiğim çirkin, giizel 
satırların namuslu bir kalemden çıktığına yıllardanberi kanaat getirmiştir.

Edebiyatta derece, çeşit kabul etmeyen dar bir kafa sahi
bine nc denir? Bugün Avrupa’da halk için ne kadar broşürler, 
dergilet, kitaplar, rom anlar çıkıyor. Oyunlar yazılıyor, tiyatro
lar oynanıyor. Bunların, halkın düşüncesini aydınlatması konu
sundaki etkileri hizmetleri inkâr olunur m u?... Memleketin bü
tün maddî çalışma zahmetleri altında ezilen işçi takımının dü
şünce bakımından tatlandırılmasın], eğitimini, içini açmayı dü
şünmemeli midir? T iyatrolar var ki pazar akşam lan yalnız işçi 
ile doluyor. O işçi ki içinde bizim edebiyatçılarımıza edebiyat 
dersi verecek sosyalistler ve hükümetlerinin yönetici topluluğunu 
zaman zaman bombalarla sarsan anarşistler var.

\

Kanun çok defa bilimin muammaları önünde durur, ondan oy ister■ 
Adli tıpta olduğu gibi bir kan lekesinin sırlarını, bir suçun işlenişini bi
limden sorar. O zaman doktor söyler, hâkim dinler. Delilik adlî tıbbın  
yetki alanına giren bir hastalıktır. Biz bu hastalığı romana uyguladık. U z
manlarla, yani doktor arkadaşlarımla birlikte okuyucuların önünde bir 
«klinik» yapıyoruz. Hikâye sayfalarında deliliğin bütün yürüyüşünü, bütün 
hezeyanlarını, bazı hayasızcza tecâvüzlerini keskin bir objektifle alıyoruz, 
iddia makamı buna suç diyor. Ve bunu gazete sürümü temin etınek için 
yapılan edepsizliklerden sanıoyr. Sürüm temin edecek konu bu değildir. 
Savcı Bey, hergıin karşınıza sözlerine pek az güvenilir sanıklar çıkardı
ğından. beni de onlardan biri sanıyor. K ıık yıllık sabıkasız namuslu ha
yatımın önünde nasıl olup da kendisine bir düşünce duraklaması gelme
diğine şaşıyorum. Nasıl olup da bir vicdan sesi kendisine hakikati duyu l
muyor.

Natüralist romanın toplumsal faydalarından iddia makamına bahset
mek liizumu karşısında mahçup oluyorum. Bir gün toplum içinde öyle bir 
tipe tesadüf edeceksiniz ki, «işte Kalender Nuri» teşhisi ile parmağınızı 
uzatıp onu göstereceksiniz. «Kalenderdi hikâye sayfalarından ç ıka rm a k la  
tabiattan da çıkarmış olmuyoruz.

Victor Margueritte diyor ki ;
«Cet, en ııiLyıhn en ahlâkî romanı olan Madame Bovary yazan Güs- 

tave a a eyhinde kovuşturma yapıldığı zamandan şimdi uzağız-
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Emile Zola’nın çıplak dişi kahramanlarının kopardığı iskandalleri dc hayli 
geçmişte bıraktık. Dansing neslinin bize vadelliği erkek kızlar nazarında, 
bundan yirmi yıl sonra beninı bu giinkii kahramanını Monik Lehbiyr mir 
Onu çıplak görmeye tahammül edemiyorsunuz.

«Gerçek, bazılarınıza bu kadar dokunan şey gerçeğin kendisi değil 
acaba ne olacaktır? Belki pek masum bir kız... Ahlâkın bozulması böyU 
şiddetle devam ettikçe tasvirlerinde beninı gibi samimi olacak geleceğin 
romancılarına acıyorum ...»

Geçen mahkememizde iddia makamı, dâva konusu tefrika aleyhindi 
«eserin bu kısmı o kadar ahlâka aykırıdır ki, örtme ve çevirmeğe imkan 
yoktur. Bu gibi suçlar üzerinde bütün devletler uyanık bulunmaktadır.. 
buyurmuşlardı. Acaba savcı beyefendi şu saatte diğer memleketlerde ne
ler yazıldığını biliyorlar nıı? Ytttardanberi yazdığım üzere roman ahlâktı, 
aynasıdır. Onun objektifi, gördüğü manzarayı alır. Savcı istiyor mu ki 
roman gördüğü çirkinlikleri, yaraların kokusunu değiştirsin. Riyâ, ce lid ir ! 
ve taassuba âlet olarak gerçekleri diri diri gömdünneğe râzı olsun.

Fakat o zaman hikâyenin, sanatın anlamı, lüzumu kalır mı? Hayır efen
dim, hayır... Hiç bir hükümet hiç bir memleket, sanatı asâletinden so
yup yalancı şahitlik derekesine indiremez. Aksine iyi şeyler görmek is
tiyorsak, aslı islâh etmeliyiz.

Savcı beyefendinin buyurdukları örtme ve çevirme kelimelerini - 
reksiz sayarını. N eyi öğreteceğim? Neden dolayı çevirme yoluna sapıyo
rum? Herkesin gözü ve kulakları önünde, gerçek, bütiin açıklığı ile ağ
zımdan, kalemimden şelâleler gibi fışkırırken örtme ile çevirme ile dâva 
kazanmaya aslâ tenezzül etm em ... Yalnız iddia makamından değil, lin. 
kimseden örtecek bir işim ve hareketim yoktur.

Gelecekte hayatın çirkin, güzel, bütün manzaraları realizm çerçi re
sine girecektir. Sahte vekarlı aldatıcılıkların, ikiyüzlülüklerin, kelime 
oyunlarının kaleleri, temcilerinden yıkılacak, bilim ve fen projektörler: 
toplumsal yaraların üzerine çevrilecektir. Çeşitli hastalık müzeleri halk, 
uyandırmak için açılıyor. İrinli yaraları ile ortaya serilen gizli organların 
önünde kimsenin aklına ayıp sozii gelmiyor. Aksine, o manzaralardan ah
lâk dersleri alınıyor. Korku ve tiksinmeyle titreyen kalplerde o müthiş 
dertlere uğramamak için korunma ve ders alma duyguları uyanıyor. Asıl 
mesele sanatla rezaletin, edeple edepsizliği,, »unlum u tâyindedir. Mtlcik 
telâkkileri zamana gore değişiyor.

Bazali rahimde çocuğun ters bir durum ahnasile güçleşen d o ğ u n d a ,  

vardır.
B i ç â r e  kadm. menzil iskemlesi üzerinde ,ahem m m m n  „ „  d c r s c e s i .
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ne kadar ağrı çeker. Can dayanmaz feryatlar koparır. Kadın ebeler çare
sizlik içinde tehlikeyi haber verirler. Bir doktor çağrılması gerekir. Fakat 
ayıbın sınırım tâyinden âciz olan mutaassıp koca :

— ölürse ölsiin. Ben karımı öyle açık, saçık bir hâlde bir erkeğin eli
ne teslim edemem.

diyerek ayak direr durur. Biçare kadın bağıra bağıra ölür■ Çocukluğum- 
danberi böyle kaç olaya şahit oldum ...

Her hangi bir sanat fırçası, bir mezbeleyi, bir pisliği t ası: ir etse, ger
çeğe uygunluğu ölçüsünde nezihtir. Mesela resmimizde 'içm iş iskelesi c i
varını tesbit edeceğiz. Kıyıyı dolduran pislikleri, çürük meyveleri, kokuş
muş sebzeleri, suyun yüzünü örten o yekpâıe cüzamlı, kokmuş halıyı, ba
zılarının içinde güneşe karşı billi insanlar uyuyan o murdar kayıkları,
yağlı, katranlı, rakılı, şaraplı, gazlı, benzinli kaim  bir çamur tabakası ile
örtülü sokakları, sineklerde, anlarıle, uyuz kedilerile, pis miçolarile mey- 
hûnclerden tüten m eze kokulan ile, sarhoşların nara ve küfürlerde göster
m ek gereklidir.

Eğer bütün bu iğrenç şeyleri temizler, Şarap İskelesini, Nis, kı
yılarından göz alıcı bir parça gibi tasvir edersek, sanalı tahkir ederek, iki 
asır geriye tekm elemiş oluruz.

Hüseyin Rahmi'nin eserlerinde orta oyununun 
izleri görülür. Dram atik gayet kuvvetlidir. Birçok 
sahneler b ir piyesi canlandırır. O LC A Y TO . Hüsc-
viıı Rahmi, halkın kaynağıdır. Romanlarındaki leh
çe taklitleri eserlerinde realizmi daha kuvvetli bir 
suretle belirtmek için konulmuş renklere benzer. 
U LU N  A Y .  Ben Hüseyin Rahmi’yi T ürk toplımnı- 
nun en samimi romancısı olarak tanırım . O konu
larıyla. kahram anlarıyla bu toplumun malıdır. Mü
balâğası, felsefesi b ir tarafa bırakılırsa kendi ölçü
lerimizle dünya çapında bir sanatçıdır. Burhan C A 
HİT. O bize, romanın bir teknik meselesi olmayıp 
bir sGörme» meselesi olduğunu en doğru şekilde 
ispat eden yegâne san’atkâr ve büyük romancıdır. 
Cahit T A N Y O L . O beşikten mezara kadar insanın 
başından geçmesi kabil olan herşeyden bahsetmiş 
bir mevzuya saplanıp kalmamıştır. Suphi R IZ A .

nen  /»<-- "î'uuuKiıer sırasında büyiik bir romancı olduğumu iddia ç i
miyorum- ene eni*, memleketime göre bir hikayeciyim..

Hiçbir hasis menfaat önünde baş eğmeyerek, yalnız sanat ve g e rç e k  
aşkile yun m. alemim kırk yıllık emeği ile ancak küçük bir kıvılcım  
parlata enç er bu küçük kıvılcımdan güneşler doğurtacaklardır.
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Geçmiş, kişinin iş ve ahlâk aynasıdır. Bugün bir sınav alanı, gelecek 
ise hepim izin en büyük yargıcıdır. B iz sustuktan sonra o söyliyecektir.

Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın romanlarındaki biçimsel niteliklerin pek o 
denli ustaca olmayışına karşın, bir bildiriyi amaçlamasıyla, konuşmalardaki us
talığıyla eşsizleşir. Suçluyu suça yöneten nedenleri, ruhsal ve sinirsel hastalık
ların bizdeki kökenlerini, yoksunlukları, batıl inançları, ailelerin çöküşlerindeki 
bireysel - toplumsal bozuklukları, moda düşkünlüklerini, yabancılaşmaları, D o
ğulu - Batılı anlayışlardan doğan diyalektik çatışmaları gülmeceli usturasiyle bi
rer b irer neşterler-

Hüseyin Rahm i’nin rom anlarında gördüğümüz geniş yaşam alanı, 
çeşitli ve kalabalık kişilikler, olaylar bir yana, büyük yazarın bitürlü 
derlenip toplanıp İstanbul dışına çıkamadığını görürüz. İstanbul dışı, he
men Üsküdar’dan itibaren, bir karanlık dünyadır. Yazar, ancak zorda 
kaldıkça ve yaban gereçlere gereksinme duydukça, o  da yarı komik bir 
geçit, yarı maskaraca bir m otif uğruna, memleketin öteki yanlarına göz 
atar. A tar ya, oralarda seçebildiği, görebildiği hele alıp getirebildiği hiç
bir şey yoktur. Benzetme rahmetlinin nıhunu ne kadar incitecek de 
olsa şıınıı söylemek gerekir ki Hüseyin Rahmi, ancak Karagöz’ün duy
duğu ihtiyaç vc zorunluğa benzer etkilerle başkent dışına uzanmıştır. Ya 
da buna benzer bişey... Bunları elbet o  büyük yazan küçültmek gibi bir 
erek ile yazmıyonım. Tam tersine, onun görmediği hiçbir motife yaklaş
madığını, bundan tırım  tırım  kaçtığını belirtmek istiyorum. Ilhan TA- 
RUS. Kanunî Sultan Süleyman’ın bir sözü vardır : a Bize halk sanatı
gerekir; yoksa halktan ayn olan sanatın binde b ir isteklisi bulunmaz». 
Bu anlayıştan ötürii, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Edebiyat-ı Cedide’nin 
aristokrat çevresi dışına çıkarak halk sanatına önem verdi. Kökleri halk
tan gelen sanat, süratli olarak özlü ve canlıdır. Sanatın kaynağı halktır. 
Halk için yazılır, halk için söylenir. Hüseyin Rahmi G ürpınar’ın gücü
nün kaynağı da burasıdır. O, kendisine konu olnrak halkı aldı. Halk yı
ğınlarını yakından tanıdı ve onu sevmesini bildi. Romanlarının kahra
m anlarını da halkın içinden seçti. İstanbul’u ve insanlarını onun kadar 
yakından tanıyan azdır. İstanbul’u semtleriyle, mahalleleriyle, küçük 
insanlariyle vc yaşantılariyle dile getirmiştir. Hüseyin Rahmi Gürpınar, 
hayata ve gerçeklere bağlı bir sanat adamı olduğu için, toplum hayatını 
yakından ve ilgi ile izliyordu. Hayatı ve insanlan seviyordu. Bir toplu
mun temelim teşkil eden, bir toplumun ham maddesi olan küçük in
sanlar onun va ını idiler. O, toplumu ve insanlan bir hiciv açısından 
ele alarak tenkit eden bir ahlâk yöneticisiydi. Fiiruzan Hüsrev TÖKİN. 
Hüseyin Rahmı G ürpınar da, dikkatle idenecck bir sanatçıdır. O. bugün 
gerçekçi sanat, yürüten erin hamurundan, ayn, yolun yolcusu; yolcusu
dur. En ısrar . yolcusudur. El,t zümre edebiyatı yapanların «edebiyatın  
başka türlü olamayacağını sananların y a n ın d a  k i - m tm
halk için, halkın mutluluğu için, haJkI'  ^  »aşma, gerçek sanatın

eri. Halktan kopmuş, halka rağmen sanat vn U?|U m  ol
madıklarını, kaytardıklarını cesurca ileri sü rm ü /h "  “T  ™ ^ a sa d ıö ı 
çağm insanlarını iyi anladığını söyleyebilirin, R o n L Z n T k i  kişilerin
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Heybelimin 
korulukları 

Hüseyin Rahmi 
G ürpıtuır'ın 

romanlarındaki 
aşkların 

esinlenme 
kaynağı olur.

her birini iyice belirliyor, büyük iz kalıyor insanlarda onlardan. Orhan 
K E M A L.

T a n ı n m ı ş  R o m a n l a r ı

Eleştiri, makale, mizahi m m zam e, ^

■ “  > * « * • •  « ■ *  eser verdi. Romanla,mm en t a m L s -
'g!l| b,r SMoin macerasını anlatan «Ayna» yahut Şık

(1888) gerçek b,r olay, romantik olarak veren İffe t (1896) evlere abn â 
bancı kaaınların kötülüklerini yansıtan , •
kavgasını gösteren Mulallâka (Boşanmış Kn 1 w m  >r gelın-kaynana
hoppalıklarının sonunu anlatan Mefre4- H î  Ç0CukJarmm
meyi ortaya koyan (1902^ lriİ m" ^  ha2İn bİr diren'
den uğradıkları sefaleti hikâye PdP7 ç ,bdr aıIf  çocukların,n aşkdaşhk yüziin- 
mıza çarpacak mı çarpnuyacalc m ı ' , (19° 9)’ H aIey y,ldlzınm  dün>'a ’
rası Ku«/r«W« T ıM « Afofcfa Bfr ,  ^ ° ^ " i nm «evrelediti bır aşk mace-
esinivle yazılan Gulyabani H q ,o /  (J 910 ’ lsP“Jtlzma ve polis olaylarının------- tzuıvaç  uyiU), ıspirtizma ve polis olaylarının
esiniyle yazılan « y a  ani (1912), savaşın İstanbul hayatında oynadığı rolü an

latan H a k k a  ıb ttı ı -  (1919), Edirnekapı mezarlıklarını tasvir eden sansür yü zünden sonu ge in  mpınış bir eser Hayattan Sahifeler (1919), ramazan ayların

da başta ız o inak üzere, İstanbul alemini c a n l a n d ı r a n  Son Arzıı
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(1923), bunlardan başka Efsuncu Baba (1924), Meyhanede Hanımlar <1925), 
Kaynanam Nasıl Kudurdu? (1927), Mezarından Kalkan Şehit (1928), Ben Deli 
iniyim? (1929), İki Hödüğün Seyahati (19.33), Ulanmaz Adam  (1934), Tünelden 
İlk Çıkış (1934, Eşkiya İninde (1935), Gönül Ticareti (1939), Sanat ve Edebiyat 
(1972).

Hüseyin Rahmi’nin romanları «töre romanındır. Büyük konak vc 
yalılarda yaşayan insanlardan en kenar mahallelerde yaşayan yoksul ha. 
ka kadar, paşası, efendisi, hanımı, küçükbeyi, gelini, kaynanası, müreb- 
biyesi metresi, züppesi, zamparası, delisi, doktoru, hacısı, hocası, emeklisi, 
küçük memuru, ahçısı, hizmetçisi, yanaşması, evlatlığı, üfürükçüsü, bü
yücüsü, tulumbacısı, dilencisi vb. ile eski İstanbul un her katından in - ' 
sanları onun eserlerinde kendi çevreleri, kılıkları, görenek vc gelenekleri, 
düşünceleri, inançları, dilleri vc her türlü özellikleriyle yaşamakta; yarım 
yüzyıl önceki İstanbul’un atlı tramvayları (Şıpsevdi), Kâğıthane âlemleri 
(Bir Muadele-i Sevda), ramazan gecelerinde Şehzadebaşı gezmeleri (Son 
Arzu), mahalle baskınları (Tcbessiim-i Elem), ölü gömme törenleri, ke
nar mahalle kadınlarının konuşmaları vb. bütün ayrıntılarıyla yazıya 
geçirilmiş bulunmaktadır. Cevdet K U D R ET. Hüseyin Rahmi Gürpınar. 
Türk romancılığında bir aşamadır. Hayatı boyunca kaleme aldığı çeşitli 
rom anlar ve hikâyeler, toplum hayatımızın 100 yıldanberi geçirdiği ev
releri canlandırıp yaşatan birer sergidir. O. rom anlarına seçtiği konuları 
hayattan alırken, olduğu gibi tasvir etmedikten başka, kahramanlarının 
davranışlarına kayıtsız kalmamış, onları bazı kere benimsemiş, bazı kere 
kınamış, kendi düşüncelerini ve hükümlerini de eklemiştir. Son hükmü 
okurlara bırakmamak, bu işi kendi üzerine almakla realizmin ilkelerin
den de ayrılmıştır. Hüseyin Rahmi'nin rom anlarında romantizme kaçan 
yönler de çoktur. O edebî mesleklerin hepsinden yararlanmıştır. Hüse
yin Rahmi’nin romanları bir tak ım a eski gelenek ve görenekleri bütün 
canlılığıyla yaşatan birer «moeurs» romanıdır. Agâh Sırrı LEVEN'D. 
Yazar, bütün hayatı boyunca.şehrin ve şehirlinin sanatçısı olarak kal
mış gibidir. Romanları, İstanbul’un eski kale duvarlarını aşamamıştır. Kn 
geniş coğrafya çerçevesi, doğuda Yakacık ve batıda Yeşilköy’dür. Bıı 
iki nokta arasında ve Boğaz’ın iki kıyısına yapışmış dar şerit içinde İs
tanbul, 1 anzimat ve Edebiyat-ı Cedide rom anında olduğu gibi Hüseyin 
Rahmi’de de kapalı bir bütün olarak kalmıştır. Ancak burada pek farklı 
bir nokta görüyoruz. Hüseyin Rahmi, yaşadığı günlerin bazı yazarları 
gibi köy deyince güllük gülistanlık bir cennet köşesi anlam amaktadır. Sı
rası düşüp de yolu köye doğru uzanınca, yüzyıllarca sefalet ve darlık 
içinde kıvranan Türk köyünün - a n a  meselelerini olmasa b i l e -  hazin ve 
yürekler p a r a l a ^  görüşünü gözden kaçırmayacak kadar anlayışlıdır. 
Hüsamettin 'O Z O K . Huseym Rahmi Gürpmar, Türk edebiyatının yeni
leşme çağında ve Türk toplumunun batıl.laşma ad, altındaki geçiş dev
rinde yetişti. Bat, He dogu arasındaki bocalama ve bu devrin toplumu 
içindeki insanların davranışlar, yaşam,ları, tutum lar,, inanç ve düşün
celeri onun ronıanlaıında görülmektedir fi-.,, - , ,„ ıîs
ki,eri halk yığınlar, üzerindeki etkileri G ü " n Z
plânda yer alır. Ve sürekli olarak geleneğ i?  h ?  rom anlannda 
halk düşüncesindeki yerleşik inançlariyle al c ,cnn’ m 'Jhafazau ıgın
batı anlayışını savunur. Toplum y a ş a n t ı ^  on,a"  .W

Vl- insanlar, tenkit suzgecın-
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den geçirir. Hüseyin Rahmi’nin romanları, son yarım yüzyıllık sosyal 
hayatımızın en değerli belgeleridir. Füruzan Hiisrev TÖKtN.

KUYRUKLU YILDIZ

Halkımızın toplumsal töresel yaşantılarını, aile geçimsizliklerini, bâtıl 
inançlarımızı gülünçlü, acıklı yönleriyle ustaca yansıtan Hüseyin Rahmi 
G ürpınar, eserlerini konuşma diliyle, siissiiz ve sade bir üslûpla yazar. 
1910 yılında Haley kuyruklu yıldızının dünyaya çarpacağı rivayetleri ol
dukça korku ve dedikodu uyandırmıştır. Hüseyin Rahmi G ürpınar bu 
olaydan faydalanarak «Kuyruklu Yıldız Altında Bir izdivaç» isimli bir 
ıom an yazmıştır. Eserden bir parça :

Em eli Hanım  — ... Her tarafım  tutulm uş... Evin içinde akşama ağzımıza 
koyacak çöp de kalmadı...

Hayriye Hanım  — Aman anne, yiyecek içecek neme lâzım benim ... Birkaç: 
yum urta kırar yeriz... Bedestenlilerin evinde kuyrukluyu pek fena söylüyorlar... 
Ne yapacağız?

Emcti Hanım  komşuya seslenerek :
— Bedriye Hanım kızım, lıu!...
— Ne var Emeti Hanım?
— ... Hayriye’m kuyrukluyu anlatıyor... İş fena imiş... Pek fena... Kız 

söylerken kederinden heo gözleri doluyor...

Bedriye Hanım — Halamın yıldızı için söylüyorlar... Artık lamı cimi kal
mamış... Geliyormuş... Çarpacakmış...

Mebrure, korkudan dudakları göverip tilıer bir heyecan haliyle :
— Hanım teyze nasıl?... Ne vakit?... Aman fena oluyorum... .

—  G el!  dinle, dinle... (Üteki komşuya seslenerek) Emeti Hanım, Hayriye 
Hanını a n l a t s ı n . ..Pek merakta kaldık, biz de işitelim ... Neler duymuş.

— Kuyruklunun velvelesi cihanı tutm uş... Bu mayısta çarpacakmış?... Şim
diden hazırlığa başlamışlar.

Bedriye Hanını — Ne hazırlığına?

Hayriye Hanım  Sultanahmet, Beyazıt meydanlarına seyirciler için ke
revetler kurulacakmış... Kırkar paraya seyrettireceklermiş...

Bedriye Hanım  A, alay mı bu?

Hayriye ilanım  Alaydan daha iyi olacakmış... Gökten üzerimize kangal
kangal fişekleı. dalımeler, maytaplar yağacakmış... Donanma gibi olacakmış*

Mebrure biraz korkuyu unutarak :
— A> anne, biz de gideriz, değil mi?

Emin1- Har Sus, patlama aman!... Oğlan uyudu... Gürültü etme!...
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Emeti Hanım  — îşte gördünüz mü? Hanımlara iş, erkeklere masraf çıktı... 
Şimdi kadınlar kimbilir bu donanm a için ne süslü çarşaflar yapınırlar...

Bedriye Hanım. —• Haniya kuyruklu çarpınca bu dünyada kimse kalmaya
cak diyorlardı. Bir felâkete mi uğrayacağız, yoksa şenlik mi olacak? Anlaya
madım...

Hayriye Hanım  — Birkaç rivayet var... Bir rivayete göre Frengistana çar
pacakmış, burada bize bir şey olmayacakmış...

Em eti Hanım  — OIı, ya Rabbi şükür...
Bedriye Hanım  — Bir rivayete göre çarpmayacakmış... Yalnız kuyruğu 

dokunacakmış...
Mebrure — Biz kuyruğu okşarız, severiz de bize bir şey yapmaz.
Hayriye Hanım  — Nasıl yapm az?... Kuyruğu zehirli imiş...
Bedriye Hanını — Yılan mı bu ayol?

Hayriye Hanım  — Zehirli im iş... Dokunduğu kimseleri sanı rüzgârı vurmuş 
gibi telef edecekmiş. Kibarlar demir kapaklı mahzenlere girmeye hazırlanıyoı- 
larmış... Fazhpaşa’daki Binbirdirek’in tepe deliklerini kapatıp içine birer lira 
duhuliye ile adam koyacaklarmış...

Emeti Hanım  — Parası olmayanlar ne yapacaklarmış?

Hayriye Hanım  — Parası olmayanları kim düşünür ilâlıi anne!...
Emeti Hanım  — Biz de borumu hazırlayalım bari. Deliği deşiği tıkanır

sa mahzen gibidir.

☆

Bedriye Hanım  — ... İrfan Bey hep onları adları saıılariyle anlatıyor. O 
kitapta kuyruklu bir tane değil ki, dolu... Hepsinin zamanı varmış kimisi on 
senede, kimisi yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, yüz, daha bilmem kaç senede gelip 
bizim dünyanın yanından geçerlermiş...

Emeti Hanım, teessüründen birkaç defa geğirerek :
Aman, geçsin. Kimseyi incitmeden geçsin- İki gözüm, bizden ırak olsun.

Mebrure, Emine H an ım a:

— Anne, biz de gidip kuyruklunun resmine bakalım. Kedi kuyruğu gibi 
mi acaba?

Em eti Hanım —  Gecenin birinde gelip de çatarak evlerimizin damlarını 
giimbür gümbür başımıza indirirse kedi kuyruğunu o zaman görürsün. Aman
bu şimdiki tazeler...

Bedriye Hanım  -  İ r f a n  Bey, kitaptaki birçok kuyrukluların içinden bı*J 
tanesini parmağı ile gostcre ıc ' « <- ıp c n /e  çatacak diye korktuğumuz has
pa işte bu!» dedi.
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Em eli Hanım  — Kız, nasıl şey... tarif et!... M eraktan çatlayacağım. Ben 
de gidip görevim bari.

Bedriye Hailim  — Ah, nasıl tarif edeyim, anacığım? Denizkızı gibi mi de
sem? Ankara keçisi mi, Van kedisi gibi mi desem? İşte öyle saçaklı bir kafa... 
Badem gibi çekik gözler... O taranmış keten gibi beyaz mırani saçlar ta topuk
larına kadar inmiş.

Em eli Hanım  — Kız, ihtiyar mı, ak saçlı mı?
Bedriye Hanım  — A, ihtiyar zâlıir. Âdeta ak papa... O kitapta yazıyor, bil

mem kaç yüz yaşındaymış.
Em eli Hanım  — Bize dokunmasın da Ceııab-ı Mevlâ daha uzun ömürlü 

etsin.
Mebrure — Anne, ne olur, biz de gidip görelim.
Emine Hanım  — Gideriz, görürüz... Gürültü etme, H aydar uyanacak 
Bedriye Hanım  — Adı da var. Dur bakayım ne idi? Şey... Halanım yıl

dızı...
Em eli Hanım  — Ah, kuyruklu ile çarçabuk hısım akraba oluverdiler On

ların halası ise, iki gözüm, benim de teyzem olsun, bize dokunmasın.

ŞIPSEVDİ

Hüseyin K:ıhnıi G ürpınar; bu rom anında körükörüne Doğu ile Batı’- 
ya bağlananları eleştirir. Romanın asıl adı : «Alafranga»dır. İstibdat ça
ğının sansürü yüzünden adı değiştirilmiş, 1901'de »İkdam gazetesinde 
tefrika edilirken yarım bıraktırılmış, ancak Meşrutiyet sonrası Sabah» 
gazetesinde tamamlanabilmiştir. Paris'te öğrenim gören Meftun Bey, 
alafrangalık budalası, züppe bir tiptir. İstanbul’a dönünce, babadan kal
ma Erenköy’deki köşke yerleşir. Fransa’daki yaşamını sürdürmeye, köşk 
halkına alafrangalık dersleri vermeye kalkışır. Zengin yaşamını daha da 
zenginleştirebilmek için köşk komşusu Kaşıkçılar Kethüdası Kasım 
Etendi'nin kızı Edibe H anım ’la evlenmeyi kafasına koyar. Kasını Efen
di ise. son derece pinti, mutaassıp alaturka bir adamdır. Bu adamın oğlu 
M ahir de, Mcftun'un kızkardeşi Lebile ile sevişmektedir. Evlenirler. 
Meflun da. kendisine piyangodan büyük ikramiye çıktığını yayarak Edibe 
Hanım la evlenmenin yoiunu bulmuştur. Pinti ihtiyar baba, kızıyla oğ
lunun geçimini Meftun’a yüklemekle kalmaz, hem oğlunu evlâtlıktan 
reddeder, hem kızını zorla M eftun’dan ayırır. Sonunda Meftun Paris’e 
k.ıçar, M ahir yaşamına kendi eliyle son verir. Edibe, yabancı erkeklerle 
düşüp kalkmaya başlar. Bunları öğrenen Kasım Efendi'ye felç gelir, t.e- 
bıbe ise, Mahir'dcn olan çocuğuyla ortalarda kalır. Aşağıdaki parça Mel 
tun Beye piyango çıktığı söylentisinden sonraki gelişmeyi a n l a t m a k t a d ı r  .

M eftım 3 piyango vurduğu söylentisinden sonra Kasım’ın haline bir dur
gunluk geliı O zamana kadar züppe, terelelli, bulduğu alaylı sözlerden birini 
katmadan adını anmadığı halde şimdi sadece komşu Bey demeye başlar.

]}irk.u güı geçirdikten sonra Meftun, im zasiyle: «Mahir Bey’in Lebibe yi 
iğfal eder< açıııp ve ileri razı olmadığı halde uzak mahallelerde gerçekleşen
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evlenmelerinden, kızın bu kaçışı sırasında evden birçok kıymetli eşyanın da 
kaybolmasından, şimdiye kadar ilgili makamlara şikâyetlerini duyurmamanın 
kendisine büyük ikramiye vurduğu için bankaca olan işlerle uğraşmasından ileri 
geldiği» yolunda bir tezkere gönderir.

Kasım Efendi’nin paraya karşı o kadar büyük bir zaafı ve saygısı vardır ki, 
onıııı gözlerinde her lira, yaratılmış şeylerin lıiç birinde bulunmayan maddi ve 
manevî bir kudrete sahipli. Her şahsın ehemmiyet ve gücünü, ondaki para mik
tarıyla ölçmeye alışmıştı. Şimdi ilk anda on beş bin liralık (altın para) bir güç 
ilâvesiyle itibarını vc nüfuzunu artırmış bulunan Meftun, ihtiyarın gözünde 
büyümüş Alyon kesilmişti. Artık böyle bir adamın sözünü özel bir gözle gör
mek, önemsemek gerektiğini kendince farz biliyordu. Kızı Edibe yi Meftun 
şimdi istese, sevinçle vermeye hazırdı. Ama daha önceki islemesini terslediği 
için delikanlıyı kesin olarak gücendirmiş bulunduğundan pek korkuyor, tasa
lanıyordu.

Şimdi M eftun’la görüşmek, talihin böyle bir lûtfıına uğramış bir adamla 
temas kurmak kendince de kısmetinin açılacağına yarayacağı gibi garip fikir
lere kapılmıştı. Tezkere gönderilmesinin ertesi günü sabahleyin Şaban Ağa orta 
kapıyı vurup: «İhtiyar bir misafir geldiğini, selâmlık odasında Meftun beyefen
diyi beklediğini» içeriye haber verdi. Bu misafir, sayın komşuları Kasım Efeıı- 
di'ydi. M eflun’un kabul salonundaki dekolte tablolar, bazı meşhur kimselerin 
büstleri; insan, hayvan heykelcikleri; kısacası taassubunu incitecek, nefretini çe
kecek birçok eşyayı bu sofu misafir, âdeta şaşılacak bir dayamkhkla seyrediyor, 
hattâ bazılarım garipseyerek, hayretle gülümseyerek karşılıyordu. Bu küçük 
şeylerin bir takımına paralar verilmiş olduğunu Kasım Efendi hileydi, mutlak o 
garipseyen gülümsemesi dudaklarında donakalırdı. O, bu eşyanın en değerlisi
ne iki mecidiye çeyreğinden fazla fiyat biçmiyor, bunların birçoğunu değerce, 
bizim şekercilerin satlıkl.ııı kolini ı sema halinde uzamış sarılı kırmızılı Mevlevi 
dervişleri şekerlemelerinden pek farklı zannetmiyordu.

Kasım Efendi, nasıl bir kabul şekliyle karşılanacağı hakkında, büyük bir 
endişe ve basıp yürüdüğü yerleri aşındırıp eskitecckmiş gibi cimrilere vergi bir 
tereddüt ve acayip çekinme, içinde salonda yavaş yavaş ilerleyerek oturacak bir 
yer arıyor, ama her zamanki oturuşıyle bağdaş kuracak, yahut diz çökecek bir 
yer bulamıyordu. Sağına soluna bakındı- Bir şey devirmemek için son derece 
ürkek bir iki adım altı. Nihayet kııçuk bir kanapenin önüne serilmiş halının 
üzerine bacaklarını kıvırarak çoktu. Namazda oturur gibi ellerini de dizlerinin 
üzerine koydu. Ağbânî sarıklı başını oraya buraya çevirivor, gözlüğünün altın
dan odadaki resimleri, bütün o biblolar, incelemeye uğraş,yordu. Etrafına ba
kındı: ağzından: «Oda d e ğ ı  - ç> ıt çaışısı, m pazarı» sözlerini kaçırdı. Acaba 
bir işiteu oldu mu diye hemen çekme çekme sağına sohnıa göz gezdirdi. Kapı
nın sağ t a r a f ı n d a k i  köşeye derede yıkanan çın lçlplak b |r ^  ^  ^  ^  
resmi asılmıştı. Peri, öyle bir goz okşayan vazıyette sUyun yüzüne eği,miş ki.
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omuzlarından aşağıya dalgalanan saçlarıyle bel çizgisinin içeriye doğru kazan
dığı kıvrımlar, ihtiyarı kendinden geçirecek kadar süzük bir gülümsemeye zor
ladı Kendi kend ine:

— Aman bu Frenkler... Aman bu Frenkler... Her şeyi yapıp yakıştırıyor
lar; yalnız bir can veremiyorlar... Sanki güzel bir kızı soymuşlar, soğana çevir
mişler de şuraya, çerçevenin içine oturtmuşlar. Canlıdan hiç farkı yok. Hemen 
dudakları kıpırdayacak, lakırdı söyleyiverecek sanıyorum. Bunların şu dünya
daki yapıcılarına yarın â h ire tte : «Haydi şu yaptıklarınıza can veriniz, bakalım.» 
denecek. Bilmem o zaman iş nasıl olacak... dedi.

G ürpınar’ın öz değeri millî devletin kurulmasından son
ra anlaşılmıştır. Türk devrimi. Türk olan lıerşeye değerini 
verdiği gibi, dolayısıyla en büyük halkçı edibin eserlerin
deki millî değeri dc ortaya koymuştur. Ismaytl H akkı B AL- 
TACIO C LU . Bugünkü genç sanatkârımız, eserlerinde, ke
lime oyunları, hayal kırıntılarından sahte fikirlerden kur
tulup «ilim» vc «Gerçeği» rehber olarak kullanmış, objek
tif ve samimî bir edebiyat yaratmağa yönelmiş, bunda kim
se Hüseyin Rahmi kadar muvaffak olamamıştır. Sdûhattin  
Hakkı ESATO Ğ LU . Bütün rom anları bir araya getirilince 
son 76 yıllık sosyal tarihimizi, adet vc ananelerimizi tespit 
etmeye yarar zengin b ir malzeme topluluğu teşkil eder.
Ercüment Ekrem T A LU.

Sonra ihtiyarın gözleri, bu çıplak kız resminde belirsiz bir nokta araştırdı- 
Gözlerini resmin çukurlaşan, gölgeli bir yanına götürmeye uğraştı. Onun ara
dığı yeri ressam, ayrıca, bir nilüfer çiçeği ile örtmüştü. Ressamın bu namuslu
luğunu keşfedince, ihtiyar gene sırıtarak:

— Oraya şu çiçek rastlamasaymış, Allah bilir, insanın abdesti bozulacak 
iniş. Çünkü kılfirler yaptıkları şeyi tıpkı tıpkısına benzetiyorlar, dedi.
Meftun birdenbire içeriye girdi. İhtiyarı, gözlerini son derece inatçı bir bakış
la, su perisi tablosundaki nilüferin altındaki gizli şekli keşfetmeye uğraşır, öyle 
ağzı açık, hayran, adeta kendinden geçmiş buldu. Ev sahibi güler yüzle, bu sa
yın misafirine doğru y ü rü d ü :

__ Boııjıır efendim...

diyerek, hemen ihtiyarın elini yakaladı. Kasım Efendi M eftun’un, kavradığı 
eli öpecek sanara ıırınma doğru uzattı. Ama Meftun bu eli, dostluğu pekiştir* 
inek için bi< v l( ( a 1 tenk usulüne göre sarsıp bıraktı. Bu sarsıntı s ı r a s ı n d a

ihtiyarın 1,1 ‘ uc,*< "< yıllanmış bir dut ağacı gibi silkintiler geçirdi. Mef
tu n u n  ah ş 'an  ‘ soye(Jigj bu «Bonjur» sözünden Kasım Efendinin pek hoş
lanmadığa y liren buruşmalardaıı anlaşılıyordu. Meftun, sevincin-
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den, âdelâ ne söyleyeceğini bilemiyordu. Bonjurdan sonra, ikinci bir lâf ol
mak üzere, dedi k i :

— Tabloya pek dalmıştınız baba efendi; büyük bir «connaisseur» (anla
yan, tamyan) sünüz zannederim.

Kasım Efendi şaşıra rak :
— Affedersiniz evlâdım anlayamadım; Kuıısol mu buyurdunuz?
— Hayır; sanattan anlıyorsunuz galiba?

— Bunda anlaşılmayacak ne var? Eğer ressam oraya o çiçeğin resmini 
yapmamış olsaymış iş tamam olacakmış. Bakanlarda ne ab d est kalacakmış, ne 
taham m ül... Çiçekle avret yeri örtm ek... Bu da Frenldere m ahsus bir zariflik, 
tuhaf bir namusluluk... Gene aferin... Bu terbiyeli bir ressammış. O nların pek 
edeplisi olmaz, yani ya edepli olup da nedir? Herif yestehlemiş am a üstüne tüy 
dikmemiş. İşte bu kadar...

—  Bu gördüğünüz ve o kadar şaşarak baktığınız resim, m eşhur M illett’ııin 
senbolik bir tablosudur. Orasını itiraf edelim ki, oriijnali değil, bu  bir imitas- 
yonudur efendim. Bakınız, dikkat buyurunuz; gerdandan aşağıya iki m em e 
arasındaki gölgeyle ışığın zıtlaşmasına bakınız. Oradaki «jeu de lum iere» (ışık 
oyunu) e dikkat ediniz. Ressamın ışıkla gölgeyi duygulu parm aklarının arasın
da ezmiş, oraya buraya dokunarak bir hiçi gerçeğe çevirm iş... En şekilli, en 
sert şeyleri ressamca ustalığına o kadar boyun eğdirmiş ki şaşm aktan insaıı 
kendini alamıyor.

— Acaba her şeyi lamam tasvir ettikten sonra mı bu çiçeği oraya kondur
muş? Benim merakım da burada... Hani ya şunu demek istiyorum  ki, o çiçek 
kazınsa altından lıüve zamiri çıkacak mı?

☆
Meftun -  O rada konsolun üzerinde sürahi ile su var. B ardağa doldur da 

iç bakalım.
Rabia, bardağı beş parmağı ile yakalar. Suyu doldurur. Lakır lakır içerken 

annesinin usulca yanındakine:

_  İŞ su üzerine olunca hemen tecrübe  ediliyor. Şeftalilerin, arm utların  
yalnız sözleri ile vakit geçiriliyor... D ediğini işitince R abia  gülm ekten kendin i 
alam ayarak suyun b ir kısmını genzine kaçırır. Kalan kısmını d a  yanm dak ilerin  
yüzüne püskürtüverir.

M eftun — (Tiksinti ile) Kız, sana yazıklar olsun Alafranga sofrada böyle 
mi su içeceksin? Yanma rastlayan talihsiz sofra komşularının suratları, üstleri, 
başları ne olur s o n r a ?  Önce şunu haber vereyim ki, Frenkler sofrada su değil
başka şeyler içerler Bunların ^ ' ^ ‘ hep b  b  ^  ^  ^  ^  ^

şu denemede suyu b i r a ,1ıkor, şampanya, bordeaux, bourgog„e niyetine içebi
liriz. Bakınız baron Staff, sofrada içmeyi nasıl tarif ediyor
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«İçmek istenildiği zaman öyle beş parmağınızı açarak bardağı kavrayıver- 
memeli. Parmaklar, şöyle hafifçe, nezaketle ayağından tutmalı, bardağt süku
netle ağır ağır kaldırmalı. New-York’taki güzellik okulunun tariflerine göre 
dudaklara, sözde içenin dudağı bardağı kenarından öpüvormuş gibi, hafifçe do- 
kıındurmalı...» Anlayabildiniz mi?

Vesile Hanım — Hayır, anlayamadım. Böyle bir sofrada öpüşmenin ne işi
var?

Meftun, üzüntüsünden iki eliyle yüzünü kapayarak :
— Ah, varlıkları ile gerçekten utanacak bir soyum varm ış...
Vesile Hanım — (Ağlayarak) A evlâdım, seni utandıracak ne yaptık? H a

mamdan bohça kaldırmadık, Bedestenden takım çalarken tutulm adık...
Meftun — Yine lakırdıyı dallandırıp budaklandırmayınız. Söz söylemekte 

bana meydan veriniz. İnşallah öteki konuşmamızda size dinleme terbiyesini öğ
retirim. Bardağın içindekileri bir hamlede sömürmek pek ayıptır. Bir-iki yudum 
içmeli, bardağı yine aynı zarif yavaşlıkla yerine koymalı. Bardağın içindeki şey 
bilmemeli. Yalnız, hafif hafif azalınalı.

Vesile Hanım — Affedersin oğlum. İnsanın ne kadar harareti olsa yine 
sofrada kana kana su içemiyecek mi?

Meftun — Hayır içemiyecek. Sofrada «Savııar vivr» dışında bir şey ol
mayacak.

Vesile Hanını Biz evimizde» yemekte yanı başımıza su koruz. Çoluk ço
cuk maşrapayı doldurur doldurur kaııa kaııa içeriz. Karnımız lıngır lıngır kır
baya dönmedikçe doyduğumuzu anlayamayız ki...

Meftun — Ben şimdi size evinizde ne... yaptığınızı sormuyorum. Sizi be
nim söylediklerimi öğrenmeye çağırıyorum. Haramlar, affedersiniz kadın huzu
runda söylenmesi kadınlara karşı saygı duygusuna aykırı bir şeyden söz edece
ğim. Ama ne yapalım? Bu derste ondan söz etmeye gerek var. Meselâ sofrada 
sümkürmek icap elti. Ne yaparsınız?

Vesile Hanım Yayyy ...rahat rahat su içmek ayıp olan bir sofrada insan 
burnunu nasıl siler? Şöyle bir hokkabazlığa getirip de entarimin yenine silebi
lirsem ne âlâ! Silemezsem bırakmalı, aksın... Başka çare var mı?

Meftun — Ieyze, bugün beni üzüntüden öldüreceksin. Hiç alafranga sof
rada elbise yenine burun silinir mi? Bu terbiyesizlik ne alafranga, ne «â la Chi- 
nois» hiç bir sofrada olmaz.

MÜREBBİYE

Rahmi G ürpınar; nutüralist romancılığının özelliklerini us- 
rie 'b U, r° manmt*:l uygular. Yabancı mürebbiyclcrin eğitim ve öğretimi- 
'mınd-1"11 ' 'an t' ocu^ anm ,z,n (itişebileceği kötü durum ları belirtmesi bakı- 
zen •°h‘ değer gözlemler getirmektedir. Dehrî Efenıli. y:ı>*' b 'r
o tu r"1- v ^ a ' lslnda oğlu Şem'i, kızı Melahat. damadı Sadri’yle birlikte 
robbh'1- |la car'ycden olma Nezahat ile Vâhip’e Anjel adında bir mii-

° en ders aldırmaktadır. Matmazel Anjel Parislidir; gerçekte bir
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tüccarın metresliğinde îstanbul’a gelip yerleşmiş, aşüfte bir kadındır. Az 
bir süre içerisinde yalıdaki erkekleri etkisi altına almasını bilir, önce, 
Şenı'i, sonra Sadri’yi, daha sonra da D ehrî Efendi’nin kardeşini tuzağına 
düşülür. Yalının kâhyası Edâ Kadın, durumdan şüphelenir. Sofa ışıkla
rının son zamanlarda erken söndürülmesi onu kuşkulandırmaktadır. Bil
gece el ayak çekilince K am bur Amca’yı Anjel’in odasında görür. Kuş
kusu artar. Şem’i ise sırılsıklam Anjel'e tutkundur. Kıskançlıktan amca
sıyla eniştesini bahçede dövmeye kalkışır. Aşçı Tosun da mürebbiyenin 
odasında nasibini alanlar arasındadır. Sıcak havulaıda ise sevdalılarını 
korulukta kabul eder. Şem’i bunları öğrenince çılgına döner. Bir gece ya
rısı hançeri beline sokar. Sadri’nin Anjel’in odasında olduğuna inanm ak
tadır. Tüm güciinü toplayıp kapıya yüklenir. Kapı ardına dek açılır. 
Her yanı araştırır. Dolabı açar açmaz, hayret! Ak sakallı babası Dchrî 
lifendi’vi karşısında görür.

M ürcbbiye Anjel görünüşte lâ'tif, fakat koklayanın başını döndüren bir çi
çeğe benzer. Güzellik baharının, kadınlık, letafetinin tam olgunluk çağında, 
yani yirmi yaşındadır. Boyu orta, bosu narin, ama gerdanı, yanakları olgunca, 
elleri tombulca olması o beden inceliği ile hoş bir zıtlık meydana getirir. Be
line bakan, kendisini zayıf, yüzünü gören semiz sanır. .Şişman veya inceden 
hoşlanan ikiçeşit zevk sahipleri de o vücudu beğenebilir. İşte kızın bu hoş vü
cut yapısı icabından olarak Amca Bey, rüyalarında ince bir hayale hücumla 
uğraşır, ahçı başı da şişman bir kadınla dalaşır.

Anjel’de renk, pembe beyaz. İnçe kumral kaşların alt uçları biraz düşük, 
ağız da biraz büyük, ama sarma ipekle yapılmış sanılan kırmızı renkte ince du
dakları arasında konuşma, daha tatlısı gülümseme sırasında gözüken iki sıra in
ci diş bu ağız büyüklüğü kusurunu her görene affettiriyor. Ham şeftali kadife
sini andıran biraz çıkıntılı yanakların en arızalı nok'taları ile o top çenenin mer
kezindeki çukurun arası zihinde birer çizgi ile birleştiıilirse meydana gelecek 
kenarları eşit üçgenin içinde bakışlar çıldırmış gibi dolaşarak bir temel dünyası 
seyreder. İlle o gözler... İlle o gözler. Uzun kirpiklerle çevrili açık kestane ren- 
gindeki gözlerini istediği vakit o kadar süzer, o kadar bayıltır ki bu gönül av
cısı bakışa uğrayıp da baygınlıklar geçirmek derecesinde bir şeyler duymamak 
mümkün olmaz-

Giyinişi pek sadedir. Kumral saçlarını yalnız Paris kadınlarına mahsus olan 
bir ustalıkla tepesine toplar. W .  mevsimlerinde arkasında her vakit düz beyaz 
veya çizgili ketenden bir korsaj, onun altında bir siyah fistan, belinde bir kayış 
kemer bulunur. M ürebbiyenin ev içindeki tuvaleti bundan ibarettir.

Şemi bir hafta okuldan y a lıy a  d ön ü şü n d e  M ü reb b iye’y i görünce şa ş ırm ış 
tık  bakışta kıza o  kadar kan, k ayn ad ı kı h em en  g id ip  efendi babasmm  etek
lerini öperek: Okula gitm ek  ne azım . P a ris h  M atm azel okuldaki h o c a l a r d a n  
d ah a  âlimdir. Onun karşısında  a la ca ğ ı b ılg ıy ı en derin  b ilg inlerd cn  a l a m a y a c a 

ğ ım  bildirerek kardeşlen N e z a h e t ve V aln p  ,le beraber M ürebbive’nin önüne
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diz çökmek isteğinde bulunduğunu anlatmak istedi. Birkaç saat bu ham haya
lini genişletti, durdu. «Efendi babam ın karşısına şöyle çıkarım. Fakat çıkarım 
da ne derim?» diye düşündü. «Efendim, kulunuz okulda lâyık olmadığım hal...» 
diyo başlayan bir iki nutuk düzenledi. Ne yazık ki nutukların alt tarafını, ken
dince pek parlak saydığı bu «Efendim, kulunuz okulda layık olmadığım halde» 
başlangıç cümlesi kadar parlak düşüremedi. Birden bire babasının o heybetli 
çehresi, korkunç gözleri gözünün önüne geldi. Titremeye başladı. Babasının 
birden p arlayarak : «Şaban Ağa, Eda Hanım buraya geliniz. Baksanıza çapkın 
okula gitmem diyor. İndirin falakayı. Yatırın şu katırı» diye vereceği emri o 
titremeler içinde işitir gibi oldu. Babasının bu birkaç emrini kendisinin hazır
layacağı yüz nutuktan daha tesirli, daha kuvvetli buldu.

Ya beri yandan Anjel’in baygın gözleri, zavallı delikanlının bütün sabrını 
yakıyor, kendisine en büyük tehlikelere meydan okuyacak bir atılganlık veri
yordu. Mürcbbiye ile tenhada buluşmak bahtiyarlığını zihninin şairane düşün
cesi derecesinde parlak hayaller içinde düşündü. Duyduğu âşıkane lezzetleri en 
kalın kızılcık sopalarının acısını unutturacak kadar cana can kalıcı buldu. Ço
cuklarla beraber M ürebbiye’nin derslerine katılmak ihtimalini -Bu işe babasını 
razı edemeyeceğini düşünerek- aklından çıkardı. Gene okula gitmek üzere baş
ka yoldan isteğine erişmek, haftada bir gececik olsun Anjel ile kalmaya bir yol 
bulmak çarelerini aram aya girişti. Kendisi kızı çıldırasiye seviyordu, ama b a
kalım kız da onu seviyor mu?

«Aşk oldu evvel diişer maşuka andan aşıka
Şem’i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi»

mısraları kaba düzenlenmiş bayat sözlerdendir. Lâkin böyle acemi âşıkların im
dadına yetişecek, avutucu bir hikmeti vardır. Ben aşkına düştüğümü anlatırsam 
belki acıyarak o da beni sever ümidiyle Şemi yüreğinde yer tutmuş olan sev
da ateşini yelpazeleyecek olan gençlik hayallerini genişlettikçe genişletti. Za
vallı çocuk Mürcbbiye nin öyle kendisine baygın baygın bakışı, gönlünü avla
mak için olduğunu bilmiyor, birden bire böyle bir yıldırım hızı ile ateşe dü
şüşü Miirebbiyc nin ustalığı yüzünden olduğunu ise bir türlü anlamıyordu.

Şemi her şeyi göze alırdı. Başarabilecek bir şekilde sona erecek surette sev
gisini ilan etmenin biı \olunu düşünmek için günlerce zihnini yordu: «Sofradan 
kalkarken elini nıi sıksam: Bahçede dolaşırken eteğini mi öpsem» yolunda ço
cukça bin tiirlü 51 > düşündü Derslerine bir türlü aklı ermeyen o beyinsiz 
Şeni i, bıı mühim ' tecrübesi çok bir âşık kesilerek hikâyenin baş t a r a f ı n d a n  

görüldüğü g'bi a rceşi Nezahet’e öğrettiği «Aimer» (Sevmek) fiilinin üçün
cü m ü f r e d  ş<> ısl nı ıa>et sevgilisine içindekini anlatmayı buldu.

K urna* : kar , » -e so iıada Şem i’ye çehreyi çattı. A rada b ir yine bakmak 
lü tfunda )l1 un" ' ’ a a t evvelki gönül alıcısüzük b a k ış la r la  değil, bu se-
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fer paylar gibi bakıyordu. Şenıi sevgilisinin bu yolda kızgın bakışlarına hedef 
oldukça kâh kızarıp, kâh sararak gözlerini kızın göz bebeklerine dikerek : «D av
ranışım büyük kabahat ise affediniz. Nc yapayım gönlüme söz anlatamadım.» 
mânasını bin türlü ümitsiz tavırlarla anlatmaya çalışıyordu. O gece aralarında 
başlayan bu bakışla duyguları anlatına işi bir sevişme başlangıcı demektir, Fa- 
kat Şemi, bunları ayırt edemiyor, M ürebbiyeyi darıltm ış olmaktan başka bir 

şey düşünmüyordu.

Çocuğun o akşam kederinin şiddetinden gözlerine uyku girm edi. Krtesi 
giin okula gitti. Zaten anlamadan ezberlediği derslerini bu  balta hiç ezberii- 
vemedi. Gündüzleri zilini hep kızın hayali ile uğraşıyor, geceleri ancak birkaç 
saat daldığı ıstırapla dolu uykusu içinde de ondan başka bir şey düşünm üyor

du.
Ertesi hafta yalıya döndüğü zaman yüzüne dikkatle bakan olsa idi. hayli 

zayıflamış olduğunu anlam akta zorluk çekmezdi. Hu dikkati Anjel den başka 
kimse etmedi. Vlürebbiye, başardığı işi kendi kendine tebıik etti.

Çocuk, efendi babasının önüne ççıktı. Hemen tah ta  başı im tihanına çekildi. 
Birinci suale karşı sustu. İkincisinde dili büsbütün tu tu ldu . Ü çüncüsünde falaka 
emri verildi. Çıplak ayağına yediği on iki değnek o h a fta  çektiği acıların  tuzu 
ve biberi yerine geçti. Fakat o akşam Anjel’den gördüğü iltifatlı bakışlar bu 
acıların bepsini unutturdu.



EB U B EK İK  HÂZIM  TEPEYRA N

(1864 - 1947)

Anadolu'nun , bütün memleketlerimizin, bü
tün acıklı olaylarından söz açılacak oha sayısız 
ciltler dolar: yazar da, okuyan da usanıp takat
siz düşer, onlar yine tükenm ez... Gerçeği görmek
ten çekinmemeliyiz: doğru sözlere kulaklarımızı 
tıkarsak kendimizi aldatmış oluruz: yaramızın
nerede olduğunu bilirsek sağaltması kolaylaşır.

V  İCDK’nin Tepeviren yöresinde doğdu. Yazar Oktay AkbaPrn dedesidir, 
i - '  Niğde rüştiyesini bitirdikten sonra özel öğrenim gördü. Orıbeş yaşlarında 

resmi dairelerde görev aldı. Kâtiplikle başladığı devlet memurluğunda, önce 
mutasarrıflığa ardından valiliğe yükseldi. Meşrutiyetle dek; Niğde’den başla
yarak Konya, Kastamonu, İzmir, Dedeağaç, Musul, M anastır ve Bağdat’ta bu
lundu. Meşrutiyet’in ilanından sonra Sivas ve Ankara valiliği yaptı. 31 Mart 
olayı ve Abdülhamit in tahttan indirilmesi sırasında İstanbul Şehremini’nde bu
lunuyordu. Yıldız Sarayının boşaltılmasında görevli komisyonun başkanlığına 
getirildi. Bursa valiliği (1918-1920), Dahiliye Nazırlığı yaptı (1920). Damat 
Ferit hükümetinin kurulmasıyla, önce Yıldız’ın boşaltılmasında yolsuzluk yap
tığı savıyla tutuklandı. 1946’da yayımlanan «Zalimane Bir İdam  Hükmü» adlı 
kitabında tutuklanışını şöyle an la tır;

1920 senesi mayısının yirmi dördüncü günü akşamı İstanbuldan Eren- 
köyütıe gelip şimendifer istasyonundan kimbilir neler düşünerek dalgın 
bir haldi evime giderken bahçemin duvarı hizasına gelince gafil bir 
kuşa yaklaşan avcı kediler gibi iki polis memurunun bana doğru gelmekte 
olduklarını gördüm.

Hanlardan biri:

. İlac ın Bey siz misiniz? diye sordu.
Şu ansıdın sııalle derin bir uykudan uyandırılmışa dönmekle beraber .
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— Evet, dedim, benim.
Öteki polis:
— Bizim memıır efendi sizi görmek istiyor, dedi. Arkadaşlarla bera

ber öteki kapının önünde.
— Pekâlâ gidelim de görsün.
Ben köşke girdikten birkaç dakika sonra sicil kıyafetli biri gelerek 

polis umum müdürünün beni istediğini söyledi.
— Vakit geçti, dedim , yarın sabah gelsem olmaz mı?
— Olmaz, bu akşam mutlaka gideceksiniz, emir böıjledir. tren zama

nı da yaklaştı, cevabını verdi.
İçeriye girip refikama:
— Benim böyle bir siirii polislerle götürülecek bir hal ve hareketim 

olmadığını bilirsiniz. Merak edecek birşey yok demek, diyerek çıktım
Kızıltoprak merkez memuru olduğu sonradan anlaşılan bu efendi re 

ileride, geride birçok polis memur ile istasyona geldik.
Oğlum Celâli biltcsadüf istasyonda buldum.
Böyle mahkûm ve firari bir cani gibi aranılmamı ve mahfuzan gi)tii- 

rülmemi mucip olan sebep Bursada Vali ve müteakiben Dahiliye \a zırı 
iken kuvâyı m illiyyeye taraf dar olarak muvaffakiyetine hizmet etmekle 
beraber gazetelere taşkınca beyanatım olduğunu benim gibi Cehil de bi
liyordu.

İkinci defa olarak Dahiliye Nazırlığile dahil olduğum Salih paşa ka
binesinin istifasından iki gün sonra müşarünileyh, bu kabinede Bahriyi 
K azın olan Esad paşa vasıtasiyle, Ddmad Ferid paşa hüküm eti tarafından 
takip ve tevkif ettirilecek zatların listesine yazılmış olan adımın üstüne kır
mızı bir zait ( + ) yapıldığı görülmüş olduğundan bir, iki gün bir yerde 
gizlenerek ar anıldığı m takdirde saklandığım mahalden Anadoluya savuş
mak çaresine bakmak lüzumunu ihtar etm ek lûtfıında bulunmuştu.

Binaenaleyh bir hafta kadar Beylerbeyinde ve, Çengelköyiinde gizlen
diğim lıalde aranılmadığım için Erenköyüne avdet etmiştim.

Fakat takipten vazgeçemediği ve geçilemiyeceği lıakkındaki ihtarlar 
üzerine, kendi kendim e Anadoluya kaçmakta diiçar olduğum müşkilâttan 
dolayı Edirııeye giderek badehu emin bir sıııelte Anadoluya geçmek m- 
yetile Bakırköyüne gittiğim halde bu hususta evvelce bana muavenet va
deden R em eli Osman beyi evinde bulamtyarak eski dostum doktor Baj- 
ralı Yankontm evinde bir hafta kaldığım halde bir takip eseri görülme
diğinden yine Erenköyüne geldim. Buradan bulabileceğim delil ve vasıta 
He Anadoluya gitmeğe cesaret edemiyordum. Çünkü kaçarken tutalıntık 
daha tehlikeli idi.

Anadoluya iltica çaresi bulunmadıkça er, geç yakayı ele v e r m e k  tabii 
idi vc öyle oldu-

Saat yirmi treniyle polis ve sivil kıyafetlerde birçok eşhasın Pe^



nezaretleri altında Erenköyünden Haydarpaşaya geldiğimiz zaman orta
lık tam amüe kararmıştı.

Haydarpaşada birkaç polis memuru tarafından karşılandım. Bunlar
dan biri:

—  Biraz evvel, dedi, um um  polis müdürü Tahsin bey t defonla  “vakit 
geçti; Hâzım bey yarın gelsin” dediğini söyliyerek beni serbest bırakmak 
istediyse de diğerleri muvafakat etmiyerek beni gardaki polis odasına gö
türdüler ve "Polis birinci şube müdürü Şerafettin efendi buradaki lokanta
dadır, kendisiyle görüşünüz” dediler.

Polislerle beraber lokantaya girip şube müdürünü bularak Tahsin be
yin telefonla verdiği emirden bahsile serbest bırakılmamı rica ettim.

— Siz o telefona bakmayınız. Aldığım emir kat’idir. Bu gece m ut
laka umumî müdür beyin dairesine gidilmesi yolundadır, dedi.

Binaenaleyh saat ona doğru üstü açık ve iki kürekli bir sandal kadar 
olsun kuvvetlen mahrum bir otokano ile Haydarpaşadan hareket ettik.

Hava serin değil, soğuk ve pek ziyade rutubetli idi.
Otokano lstanbula değil Kızkulesine doğru gidiyordu. Kulenin ya

nına gelinceye kadar omuzlarım ve dizlerim taınamile ıslanmış, ayakta 
duran şube müdürü de rutubetlen ve soğuktan şikâyete başlamıştı.

Kule sabık Dahiliye Nazırını meşhut cüriim halinde tutulm uş bir cani 
gibi polislerle alıp götüren otokanonun patırtısile sükûnu ihlâl edildiğin-
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den m ünfeil gibi kırmızı göziyle bize değil uzaklara bakıyor, üstümüzdeki 
buharla meşbu kirli sema donuk yıldızlariyle, altımızdaki deniz küçük, 
küçük sessiz dalgalariyle bize karşı lakayt görünüyorlardı.

Otokano kuleyi geçtikten soma da İstanbul cihetine dönmiyerek koyu 
karanlık içinde altından, üstünden, önünden, arkasından ziyaya tahavviil 
etmiş ervahı habise gibi rengârenk ışıklar fışkıran itilâf devletleri zırhlı
larına doğru gidiyordu.

Bütün dünyayı letafetine hayran eden Boğaz bilhassa son aylardan- 
beri hâifane sükût ile etrafından akan gözyaşlarından toplanmış gibi ha
zin bedbaht İstanbulun tulârii bir matem alâmeti gibi simsiyah serilip ya
tıyor, şehrin sakinlerinden yalnız Türklerin tazallümden de memnu lisan- 
larile hemhal olarak sâkit duruyordu.

Şu anda dünyada yalnız bir kayığa, bir ağa, bir oltaya malik yerli, 
yabancı hıristiyan bir balıkçı da buradan geçse zulm et içinde yine bir 
başka tiirlü cazip, sehlıar, güzel olan boğazı benim  gördüğüm gibi hazin 
görmezdi. Asıllan da, su içinde oynayan akisleri de temaşaya şayan olan 
bu lâtif ziyalar ona; bana göründükleri gibi görünmezlerdi.

Ben böyle hüzün ve kederle düşünürken otokano arasııa yer, yer be
yaz parçalarla sedeflenen bu karanlık sathın muttarid hâreleri arasında 
halezonî hareketlerle oynayan muhtelif renkli ziya akisleri uzanarak, kı
salarak birbirinden ayrılıp yine birleşerek peyda ve nihan oldukları m ıntı
kaya yaklaşıyordu.

Bizim memurlarımız beni İngiliz zırhlılarına götürecekler zannederek 
m ü d ü re:

— Istanbvla gitm iyecek miyiz? dedim.
— Gideceğiz, fakat akıntıdan kaçıyoruz, cevabını verdi.

Bu suretle bir buçuk saatten ziyade biri lâtif, diğeri kesif iki sudan 
birinin üstünde, ötekinin içinde kaldıktan sonra, Sirkeci iskelesine çıktık 
ve Aydın dağlarında aranırken İstanbulda tutulm uş bir Çakır cali gibi, 
birçok polisler arasında I olis Müdiriyeti Umumiyesine (Şahinpaşa ote
line) götürüldüm.

Z alim ane B ir İdam  H ükm ü

Ebubckir H feım  T e p e y im  Iranda,, sonra da B„rsa va| mgi slrasmda Ku- 
•va-y, Milliye'ye yardım etmekle suçlandı. Kürt Mustafa UivaIW ,.Iarbi'„ce, 
“ ...Kuva-yı Milliye namıyle müteşekkil cemiyet-i bâg,>e„i„ „ lllharri|. ve mii- 
gevvilderinden ve yıldız saray ı luınayutıu yağm agderiııdon olmak ü /A -re  

mücrimiyeti ciheUle" ı j m *  ■ * >  « '' 'd i .  ancak „ adİ5ah Vahdellin cezas„„ 
küreğe çevirtti. Tevfik PaSa ^  « k an lan  a van., ölfilerln
verdiği hükümlerin tem v '/ 'y e  „ . arnameden yararlanarak affolundu. İs-
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Ebubekir Hâzini; otodidakt bir romancıdır. Anadolu insa
nını içinden tanır. İdarecilikten, yaşamdan yelen bir gözlem 
yanı vardır. Köyümüzü, köylümüzü ilk tanıyan aydınlarımızın, 
köy gerçeklerimizi rom anlaştıran ilk sanatçılarımızın başında 
gelir. Tepeyran soyadını doğduğu yer olan Tepeviren'den al11 

Fransızca’yı, bu dille şiir yazacak kadar, kendi kendine öğre
nir, «Kuvayı Milliye’ye yardım ettiği savıyla «Kürl Mustafa 
Divan-ı H arbune verilir. İdama mahkum edilir.

tan b u la  geldi, az bir süre sonra Ankara ya geçerek Milli M ücadele’ye kalıklı.
Önce Sivas, sonra da Trabzon valiliğine atandı. Niğde milletvekili oldu (1923). 
İstanbul’da öldü (5 Haziran). Mezarı Krenköy'de, Sahrayı cedittedir. «Umumî 
Hapishane»de geceleri küçük kâğıtlara yazarak, yatak altına saklıyarak, akraba 
ve dostlarıyla parça parça dışarıya kaçırtarak hazırlanan «Zalimane Bir İdam 
Hükmü» adını verdiği 232 sahifelik otobiyografik eserinin onuncu sahifesiıı- 
deki 25 Mayıs 1920 tarihli günlüğü:

Sabah saat beşte uyandım. Diinkii maccraı/ı düşündüm ve hiddetten  
ziyade hayretle mütehassis olduın-

Yıldız meselesi, hükümetçe ikinci Abdüllıamidin emvaline resmen 
vaz’t yed edilmekten ibaret bir muamele iken buruları dolayı on iki sene 
sonra beni tevkif etmek hakikaten bir lüzum garibesidir; fakat kimden ki
me, şikâyet etmeli?

Ilükûm et reisinin, hattâ padişahın rey vc müsaadesi alınmaksızın sa
bık Dahiliye Nazırının tevkif edilmeyeceği aşikârdır.

Akıbete mütevekkilâne intizardan başka beninı için şimdilik yapacak 
birşey yoktu. Yalaktan kalkarak giyindim; koridora açılan kapıyı açtım.

İçinden çıkacak kuşu tutm ak için yuva deliği önünde bekliyen kedi
ler gibi iki polis memurunun kapı önünde oturduklarını görerek aptesi - 
liğin mevkiini sordum.

Satıl dokıı^, buçuğa kadar polis müdürünün odasında biitün sabah ga
zetelerini gölden geçirdim, tevkifime dair bunlarda birşey yoktu. Bir saat 
sonra slanbul muhafızı ve polis müdürü geldiler.

 ̂ "î'l'l C'' f*Van,h(,rbe gideceğimi, fakat öğleden sonra ikiye doğra 
toplant ı an ıçin o zamana kadar burada kalmadarısa İstanbul m u h a f ı z 

lığı aırcsınce ulunmak daha muvafık olacağını söyledikten sonra tele
fonla muavinine şu emri v e rd i:

i ,  "  " J



“H azım Beyefendi oraya gelecek, benim odayt açtırarak kendisini ora
da hürmetle kabul ediniz.

M uhafızlık makamı, Harbiye Nezareti (İstanbul Üniversitesi) kapısı
nın sol tarafındaki köşkte bulunduğundan bir muhafızla oraya gönderil
dim:

Emin Beyin odasında saat üçe kadar bekledikten sonra m ezkûr neza
ret binasının arkasında bulunan bir numaralı divanıharbe. götürüldüm. Bu 
divanıharp (Nemrut Mustafa Divanıharbı) adı ile anılıyordu. Harbiye Ne
zareti dairelerde bilcümle müteferriatı İngilizler tarafından işgal edilmiş 
olduklarından divamharbin kapısında da silahlı bir İngiliz askeri nöbet 
bekliyordu.

Osmanlı divanıharbinin kapısında ecnebi askerinin nöbet beklemesi 
gariptir. Fakat bunu işgal kuvvetlerinin divan reisinin ricası üzerine koy
dukları o zaman rivayet edilmişti. Çünkü o binada divanıharpten başka 
ve ecnebilere ait hiçbir şey yoktu-

Tiirk düşmanlığile maruf olan, hattâ bu husumet alenî bir şekil al
masından dolayı Bursa'dan teb’it olunan Mustafa Paşanın kapısında rnü- 
sellâh bir ecnebi askeri bulunan binada (Karakuş) vâri bir mahkemeye 
riyaset etmeyi daha şerefli ve orada kendisini hertürlii taarruzdan daha 
ziyade m ahfuz saymış olduğunda şüphe yoktur.

Örfi divamharpleri teşkil eden muvakkat kanun İstanbul un o pek kö
tü günlerdeki ahvalini tamamile izaha kâfi resmî ve tarihî bir vesika ol
duğundan bazı maddelerini okuyucularımın lütfen okumalarını rica ede
rek buraya naklediyorum :

Madde 3 Divanıharbi örfiler tehcir, taktil, ihtikâr, isyan, alenen 
gasp ve garet. tahribi bilâd cürümlerini irtikâb etmiş ve Devleti Osmani- 
yenin emniyeti dahiliye ve hâriciyesini ihlâl eylemiş bulunan bilcümle 
cerâim esbabını muhakeme eyliyerek kabili tem yiz olmamak üzere itayı 
hükmeyler.

Madde 4 —  Divamharplerin muhakemeleri alenî olmayacağı gibi es
nayı muhakemede vekil ve mehami de bulundurulmaz.

Madde 5 — Divanıharbı örfiler idam cezasına ittifak veya ekseriyeti 
sülüsanı ârâ ile ve diğer cezalara ekseriyeti mutlaka ile hükmeyler.

M a d d e  6 -  D ivan ıharb i örfiler h ü kü m e tç e  ten sip  ed ilen  her  m ahalde  
teşkil edilir.

M a d d e  7 -  Dınan,harpler bulunduklar, meoki,m m  M kim eH  
te r iye  t a r a f  inden k e n d ile r im  evrakı şubat,yeşile teslim  o lunan  m a zn u n -  
lan m u h a ke m e ederler.
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M adde 8 — Ceraimi ânife erbabının sıfat ve haysiyeti resmiye ve lııı- 
susiyesi bir gûna muafiyet ve istisnaiyet tem in e tm ez...”

Böyle bir kanun neşredilebilen bir m em lekette, böyle bir hükümetin 
idaresi altında bulunmak fitili yakılmış bir bombanın üstünde oturmak 
kabilinden birşey olduğunda şüphe yoktu; fakat kaçmaya muvaffak ol
sam bile gayri muayyen bir m üddet ecnebi memleketlerde yaşayabilecek 
halde bulunmadığım gibi tehlikesizce Anadoluya geçebilmek imkânını' 
bulamamakla beraber hedef olduğum kin ve gayzın derecesini de lâyikile 
takdir edememiştim.

Divanıharp reisinin yaveri odasında bir müddet bekledikten sonra 
büyiik bir odanın tahta perdelerle ayrılmış üç bölüğünden bilinin diva
nın âza mülâzımlerirıden (riyazi) yahut (deli) lekuplarile maruf miralay 
Niyazi tarafından istintak olundum.

Ebubekir Hazım Tepeyran; Divan-ı Harbin verdiği idam 
hükmünden sonra miicbbel hapse mahkûm edilir. «Zalimane 
Bir idam Hükmü»nün her satırında o günlerin gözlemlerile 
acı anılarını buluruz: cUykıınun en iyisi ııyuyabilmektir. Bir 
kere uyuduktan sonra ister muhteşem bir sarayda, isterse böy
le bir zindanda uyumanın hiçbir farkı yoktur.. Muhteşem bir 
sarayda uyuyup da bir zindan hayatı yaşatan rüyalar görüldüğü 
gibi böyle biraz büyük mezar kabilinden bir zindan hücresine 
yatıp da cennet gibi saraylarda yaşatan rüyalar görüldüğü de 
vaki o lur... Sultan'ın dua kitabı içinde, sual vc cevaplar yazıl
mıştı : -İyi adam nasıl olıır?- İyi adam âdil, halîm. kerîm, afif, 
mustakîm. sâbir vc rahim olur.ı

Bu deli müstantikin sorduğu ve Avni efendi adında sivil bir kâtibin 
ı/azdığı suallerin divanıharpçe tertip olundukları anlaşılıyordu. Bunlar ka
milen Yıldız komisyonuna ait oldukları için isticvaptan sonra serbest bıra
kılacağımdan emindim.

Suallerin hülâsası şundan ibarettir :

"Sen büyük bir memur olduğun halde Sultan Abdiilhamidin ve şeh
zadelerin mallarını niçin zaptettin ve ettirdin?”

Benim cevaplarımın hülâsası da şu y d u :
Keti kimsenin malını zaptetmedim  ve ettirm edim ; Selânikten g e l i p  

Sultan Abdülhamit gibi kudretli gibi padişahı fetva ve meclisi u m u m i  

kararih tahtından indirerek Selâniğe teb’it eden bir ordunun kumandanı 
olan Ma unut Şevket Paşanın talebi, Babıâlinin muvafakati, m eb’usan ve 
ayan mcc is erinin tasvibi ve yeni padişahın kabul ve iradesi üzerine m ül
ki i i  as trıc >n urlar d an teşkil olunan komisyonun, o sırada Ş e h r e m i n i
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ve İstanbul Valisi olmak münasebet ile bana tefviz edilen reisliğini redde
dem ezdim . Trabzon m ebusu İmadiiddin ve İzze t efendilerle H alep m e
busu Ali Cenâni Beyi komisyonda bulundurmak suretile bu muameleye 
mebusan meclisi de fiilen iştirâk etmiştir. Meşruti bir m em leketle bir ka
nım için lâzım, olan merasim ve şeriat tamamile icra olunarak tekarriir 
eden bu muamele Sultan Abdülhamidin nukûd ve emvaline resmî bir 
vaz’ı yed  muamelesidir. Komisyon bir âlettir, bu işin esasından dolayı bir 
mes’ul aranıyorsa bu mes’td  zamanın hükümeti, mebusan ve âyanı ve pa
dişahtır. Şayet komisyon vazifesinde bir yolsuzluk yapmışsa o halde ko
misyon âzasından ve  benden değil kanunî m erd im iz olan Dahiliye Neza
retinden sorulması lâzımgelir.

Ben bu cevaplan yazarken kırmızı bir astar ile sımsıkı örtülmüş olan 
masaya, üstünde yazı yazmak kabil olacak kadar yanaşmak mümkün ol
madığından dizim in üstünde yazm ak üzere bir bacağımı diğerinin üstüne 
koyar koymaz Niyazi pek sert bir tavırla değil bit tâbirin tavsif edemiye- 
ceği kadar valışiyane bir ses ve öfke i l e : “Doğru otur!” diye bağırdı

Gerçekten bir mecnun karşısında bulunduğumu anlayarak bacağımı 
indirdim. Cevapları el üstünde yazdım. Böyle vahşi bir hayvan gibi hay
kırıştan kâtip Avni efendi de hayli sıkıldı. Niyazi sual ve cevapları lıaı i 
kâğıtları alarak üçüncü defa reisin odasına gidince Avni e fe n d i:

— Bunları niçin karıştırıyorlar bilmem. Bir cürüm bile olsa müru
ru zaman var, diye mırıldandı.

—  Evet müruru zamandan başka umumî aflar da var dedim, fakat 
benim zaman mürurundan ve umumî aflardan istifade edecek bir suçum 
bulunmadığından bunlardan bahsetmiyorum ve etmiyeceğim.

Niyazi avdet ederek, bir iki saçma sual daha sorduktan sonra :

“İsticvap b itti” dedi. Yine yaver odasına götürüldüm. Mademki is
ticvap bitmiştir ne zaman istenilirse gelmek üzere evim e gitmeme müsa
ade etmesini reise söylettirdim.

Yâver, reisin “gitsin” dediğini söylediği için oğlum Celâlle divanı
harp binasından çıkınca bizi bir zabitle iki silâhlı askerin takip ettiklerini 
görerek sebebini sordum.

İstanbul muhafızlığı vasıtasile celbedilmiş olduğunuz için alelusul 
yine oraya götürüleceksiniz dedi. Ve İstanbul muhafızlığına varınca 
orada tevkif edileceğim hayretle anlaşıldı.

İstanbul muhafızına, yahut m erkez kumandanına lalısis olunan 
'^ün yanında inzibat memurları için muvakkaten yapılan barakanın , 
bölmelerinden birinde kalacağımı söylediler. M erkez kumandanı baraka
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«Ben hiçbir memuriyette bulunmadığım bir zamanda hükümet 
Bahriye Nazırını göndererek kendilcrile itilâf etmiş ve kuvayı mil- 
liyenin ileri gelenlerinden birkaçının da mebus sıfat île dahil ol
dukları mebusan meclisi m utat merasim ve padişahın nulkile açıl
mış, mevcut kabineye itim at edildiği gibi bu kuvvetin önünde bu
lunan Mustafa Kemal Paşa, Sivas mebusluğuna intihap edilmiş 
olduğuna göre, hükümetle kuvâyı milliye arasında ihtilâf var de
mek resmen, fiilen ve alenen cereyan eden ahval ve el ale karşı 
garip bir söz olm az mıydı?»

hazırlanıncaya kadar kendi odasında kalmama lütfen müsaade etli vc 
“merak” etmeyiniz, beyefendi dedi, sadrazam paşa hazrellerinc güzelce 
bir istirlıamname yazınız bizzat ben takdim edeyim; inşallah birkaç gün 
içinde tahliye olunursunuz.”

Tevkifim e kanuni bir sebep olmadığı için ve yarın mutlaka serbest 
bırakılacağımı ümit ettiğimden bu sözden müteessir olmakla beraber 
“kendimi kimseden merhamet dilenmeye muhtaç bir mücrim mevkiinde 
görmiyorum” diye hiçbir şey yazmadım.

Erenköyünden telefonla istediğim portatif bir karyola üzerinde geceyi 
o küçiik baraka bölüğünde geçirdim; bütün gece iki asker, her b(ş. atı 
dakikada bir kere, yerden iki karış yukarıda bulunan pencereden hak,ı/oı. 
ve her saatte değişen nöbetçiler kapıyı açarak benim içerde bulunup bu
lunmadığımı yoklıyorlardı■ Şu suretle muhafızdan muhafıza d e m i teslim 
olunarak uykum  parçalanıyor, ramazan sebebile pek yakından alılan sa
hur ve imsâk lopları ince tahtalardan yapılmış olan barakayı fena haldi 
sarsıp sallıyordu.

hvvelki gece yalnız, ince bir kostüm ile bir buçuk saat deniz üstiindı 
dolaştırılmış olmanın tesirleri birer, birer baş göstermiıye başladılar. R o
matizmadan, nevraljiden ve mide ağrılarından muztarip idim.

Köy Rom ancılığı

E bubekir H azım  Tepeyran; Türk edeb iyatı’na N ab izade  N âzım ’ııı «kan ı- 
bibik» i d m a n ı m  a n  sonra «Küçük Paşa» ile ikinci köy rom anını kazandırır K">- 
leıd< yaşıyan nı 'iıııi/.ı, köy yaşantısını, diliyle sorunlarıyla verftıcye çalışan 
<4< id  (.1 rr rom  ı ır Küçük P a şa : «Bıı k itap ta  A nadolu fecâyiinin kafi esi de- 
ğ i , t u • ,1,” esı âzım gelenlerden bazıları söylenm iş o ldu ... Köylii söz-

1 V’ r'ı'ıstır» d em ek t°  •"en^1 ^ lma^ arı» kendi lisanları ile düşünü lüp  y a z ı l m a ğ a

SttSStS» “STd0' Niz>m  m k ™ ‘ - ******Airl *imiz'dan da söz açar : “asımının önsözünde E bubek ir H azım  Tepeyran
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Türkiye edebiyatında şehir esnaf ve zanaatkârlarının, aydınların, kö
yün  ve köylünün hayatlarını nutüralist, hatta tenkitçi gerçekçi bir gözle 
yazanlara Sabahattin'den çok önce rastlıyoruz. Burda şunu kısaca yaz
madan edemeyeceğim. M ahmut MakaVın meşhur Köy Anılarından hemen 
hemen elli yıl önce ‘Küçük Paşa’ adında bir roman yayınlanmıştır Türki
ye ’de. Bu romanın birinci bölüntünde anlatılan köyle elli yıl sonra Mah
mut Makal’m  anlattığı köy arasında, açlık, sefalet, cehalet, çocuk ve kadın 
istismarı vesaire bakımından hemen hemen hiç bir fark yoktur. Her iki 
kitapta da natüralizm  ağır basmakla beraber, tenkitçi - gerçekçilik unsur
ları da bulmak mümkündür.» Atilla Özkırırnlı ya göre: Küçük Paşa
görünüşte siyasal değişimin gerçekleştiği, ama temelde toplumsal yapıya 
ilişkin dönüşümlerin sağlanmadığı bir dönemin ürünüydü. Kurtuluşun, 
siyasal üs t yapının değişiminde arandığı bir dönemde, üstelik baskıcı 
bir yönetime karşı özgürlük savaşı verilmişken, köyün ve köylünün so
runlarını edebiyata getirmek bir orjinalite olarak görülecekti elbette. Bu 
açıdan bakılınca tam gerektiği anda yazılmıştı aslında■ Ama ne gününde, 
ne de dalıa sonra yeterince değerlendirilebildi. Bütünüyle gözlem ürü
nüdür "Küçük Paşa". Ebubekir Hazım, yalnız olayı anlatırken gerçekçi 
tablolar çizmekle kalmamış, sırası gelince “saded haricine” çıkarak Ana
dolu’daki eğitim  sorunundan sağlık ve ulaşım sorunlarına, yakacak der
dinden ormanların yok edilmesine kadar, günümüzde de çözümlenemem iş 
toplumsal sorunlara ilişkin uzun uzun bilgi verir. Bir ara eski eserlerimize 
bile sahip olamadığımızdan, onları çaldırdığımızdan söz ederek yabancı
ların yaptıkları kazıların, kaçırdıkları eserlerin döküm ünü yapar. Böylece 
belgesel bir nitelik de kazanır “Küçük Paşa".

Ebubekir Ilazım  Icpeyran: Nabizade Nazım ın «Karabibik» romanından 
sonra «Küçük Paşa» ile köy romancılığımızın ilk önciilerindendir. «Les Fleıırs 
Degenerees» adlı Fransızca bir şiir kitabı hazırlayacak kadar Batı hayranıdır. 
Başlıca eserleri: Eski Şeyler (Hikâyeler, 1910); köy romancılığında ilk aşama 
sayılan Küçük Paşa (roman, 1910); Zâlimane Bir İdam H ükm ü  (otobiyografik 
eser. 1946); Canlı Tarihler (anılar, 1947).

Ebubekir Hazim beyin «Küçük Paşa»s, bizim bugün anladığımız 
mânada, realist edebiyat,n tipik bir örneğidir.. Türk edebiyat, içinde ilk 
defa bu Kuçuk Paşad ır kı memleket meselelerine doğru uzanarak ger
çek bir roman soruşunun temelini atm,şt,r. Geçmiş nesi,|er arasmda
ileri görüş sahibi bir müellifin varhğ,, 0 edebiyatçı nesillerin kıymetlen- 
dirılmeşinde bize yeni bir olçu kazandırmış,,,. Fahir ONGER. Ebubekir

fit Ü n  *û"has,r çok dokunaklı, çoközlü bir Anadolu romanıdır. Ivendi 7 âten ^ < r-v « * i
o ld u ğ u  için Anadoluyu içinden biliyor tik . Anadoludakl  N lg .e en d velerile  bu romanda konuşur J w £ ^ A,“dö,u ^ »  ken
t i /  Habib SEVÜ K. Küçük Paşa d e v d in  T ?  ■' ^  T
bjr kitaptır. Üslûbu devrine ait kaldığı halde h Uİ>lUbU 6bır K H J,ae “uğun kendisinden bahset-
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tirecek kudrettedir. Muhtevanın kudreti kendisini derhal mevzuu ile his
settiriyor. Sadri ERTE M . «Zalimane Bir İdam Hükmü»nden :

H ücrede B ir Gün

Niğdede, Koııyada, Kastamonuda, İzmir ve Edirnede muhtelif memuriyet
lerde ve Dcdeağaç mutasarrıflığında bulunduktan sonra sırasiyle valilik ettiğim 
Musul, Manastır, Bağdat, Sivas, Ankara, İstanbul, Hicaz, Beyrut, Bursa, T rab
zon vilâyetlerini hayalen dolaşarak Bağdatta vukua gelmiş olan bir hâdise üze
rinde durdum.

Bu hâdise şudur : Defterdarlıktan Bağdat valiliğine tayin olunan Namık 
paşa is’afı mümkün olmıyan arzularını terviç edememesinden münfeil olan asker 
kaymakamlarından M ustafa bey, validen intikam almak gayretine düşer; Namık 
paşanın her cuma gittiği camiin hatibini iğfal ederek, minberde, halifeye düa 
edildiği sırada hatip: “Hususan vali Namık paşa edâmallahü iclâleh..” fıkra
sını ilâve eder.

Zavallı Namık paşa ile beraber bütün cemaat mebhut ve mütelıayyir ka
lırlar. Kaymakam bey hemen camiden çıkarak mabeyin başkâtibine evvelce 
yazıp hazırlamış olduğu şu ihbarnameyi telgrafhaneye götürür :

“Bağdat valisi Namık paşa bugün camide ismine hutbe okutturarak ilânı 
istiklâl ettiği hasbessadâka maruzdur ferman.”

Valinin azlolunduğu, ertesi gün kendisine tebliğ olunur- İşte beni idama 
mahkûm eden divamlıarbin reisinin bu kaymakam Mustafa olduğunu, Bağdat 
eşrafından, hapishaneye gelen Çadırcızade Rifat efendi söylemişti. Bu hâdiseyi 
Bağdatta işitmişsem de bıı mel’aneti yapan kaymakamın divanıharp reisi Mus
tafa paşa olduğunu bilmiyordum.

*efc *

Kızımın Umumî lıapisane kapısı önündeki feryadı hâlâ kulaklarımda çın
lıyordu. Şu anda şüphesiz bütün aile efradı ve akrabam tevkifhane önünde top
lanarak benden bir haber almak için bu tevkifhane cehenneminin tek başlı ser- 
beri (mitolojide cehennem kapıcısı olan iiç başlı bir köpek) olan Habeş Yasin
den merhamet dileniyorlardı. Bu manzara gözümün önüne gelince yanıma an
sızın yıldırım düşmüşe döndüm, bütün metanetim sarsıldı.

Gözlerim karardı. Kulaklarım da bir uğultu peyda oldu. Bu anî hâdisenin 
sersemliği geçirici daha geçen sene valilikle Bur say a giderken padişahın :

Şimdilik Bursaya gidiniz, bakalım. İnşaallah bütün memleketimizi işi ah 
için tecrcü e \< uıa umatımzdan istifade edeceğiz” dediği hâtıralar kafilesine 
iltihak etti.

V ı d ^ um,ehde, Suriyede, Hicazda, İraktaki memuriyetlerimin 
mahsulü e memlekete yarayabilecek? tecrübelerim vardı. O ralarda
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kanuna, vicdana mugayir eslıab vc m uam elâtla kimseyi izrar etmedim; bilâkis 
Rumeli'nin karları, buzları arasında, Irakın çöllerinde, Mekkeııin boğucu sıcak
lan , Suriyenin pek karışık ahvali içinde memlekete ve herkese nâfi’ olmıya ça
lıştım.

Bu vilâyeÜerin hiçbirinde beni şu feci akıbete müstahak görecek bir kim
se bulunmadığından bunların cümlesinin beni bu aleni zulümden kurtarmak 
istiveceklerinde şüphe yoktur. Yazık ki ben artık kimsenin m uaveneti giremi- 
yecek bir yerde bulunuyordum; daha sağ iken bir m ezar hayatı yaşayan bu 
hücrede haşri bekliyen lıassâs bir ölü gibi idam saatini bekliyordum. Meş um 
m ukadderat bu noktaya kadar geldikten soııra tekamül etmesine kimse mâni 
olamaz. Ben zihnen böyle geçmiş hayat, yani eski rüyalarla meşgul iken epeyce; 
zaman geçmiş. Aptesaneye gitmek ihtiyacı beni tazyika başladı. Kapının deliği
ne ağzımı yaklaştırarak bir, iki defa “arkadaş, asker-’ diye çağırdım.

Bizim memleket memurlarının erzak kapısı gibi açılıp kapanmasından içeri- 
dekinin hiç dahli, tesiri olmıyan kalın, sağır kapıya iskarpinimin uciyle birkaç 
kere dürttüm.

Asker gişenin (deliğin) önüne gelerek :
— Ne istiyon? dedi.
— Oğlum kapıyı aç,dedim. Aptesaneye gideceğim.
—  izinsiz açamam.
—  Kimden izin almak lâzımsa al, aç.
— Bir pusula yaz da m üdüre yollayım.
—  Yasin efendiye mi?
— Beli.
— Müdüre bir ricaname yazdım, bir çeyrek saat kadar sonra nefer gişeye 

gelerek :
Efendi bana balı, kapıyı açacağım ayak yoluna gideceksin em m e gi

derken, gelirken kimseye bir lâf söylemiyeceksin. Anladın mı?

— Anladım. Aç.

Kapı açıldı henüz nâtamam iken divamharplerin günden güne çoğalan 
mahpuslarım, mevkuflarını mevcut hapisane ve tevkifhaneler istiap edemedik
leri için lâğımları yapılmadan istimaline mecburiyet hâsıl olan, hattâ  musluk
larına su akıtılmamış bulunan bu zindanın pek müstekreh bir haldeki aptesanesi 
bizim hücreye birkaç adımlık mesafede bulunduğu için kimsenin yüzünü gör
meksizin gittim, fakat dönüşte koridorun nihayetindeki hücrenin kapısı önünde 
esmer bir delikanlının yavaş yavaş bana doğru gelmekte olduğunu gördüm .

Hücreme girdim. Kaim lap . evvelkinden daha 5iddetIi kapandı- Bütün dün
ya ile münasebetim bir kere dalla kesildi.

Kapının önünden gelen, g re n le r in  z i y a d e l e ş ,^  ayakkabılar,,,,,, seslerin
den ani,yordum. Çfemel. olan askerlerden maadası y ,  ^  ^  Skçesi,
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tahta pabuçlu idi. Bir m üddet sonra askerin kapı önünden uzaklaştığını ve d ö n 
mediğini çizmelerinin seslerinden anladım. Gişeye yanaştımsa da bir şey göre
medim. Bir aralık sol taraftan ancak işitilebilir bir ses :

— Bu kapah locaya mutasarrıf Nusret bey kondu, asıldı. Hafız Abdullah 
kondu, o da asıldı. Sen de asılacaksın, dışarıda gömlek dikiliyor, dedi. Bu söz
leri bana söyletmekteki alçaklığın mucip olduğu hayretle susarak hiçbir cevap 
vermedim.

KÜÇÜK PAŞA

Ebubekir Hâzım Tepcyran; «Küçük Paşa» romanıyla, toplumsal 
gerçekçilikle, köy romancılığımızın en güçlü gözlemini sergiler. Kendin
den sonra geleceklere «Türk Köy R om ancılığ ın ın  cn başarılı ilk ö r
neklerinden birini verir. Niğde'li oluşunun, o yöreyi içinden tanıyışının 
büyük katkısı vardır. A nadolu’nun bir köyüyle İstanbul’da, 1887 - 189f> 
yılları arasında geçen rom anın konusu kısaca şöy led ir: İstanbul’a, bir 
paşu konağına sütannelik için getirilen Selimc'nin oğlu Salih konakt.ı 
büyür. Paşanın sevgisini kazanır. «Küçük Paşa» olarak çağrılır. Baba
sıyla annesi köylerine dönünce de onu manevi çocuğu sayan paşanın ya
nında kalır. Ancak bu güzel günler çok sürmez. Babası bir iftira üze
rine annesini boşar, başka bir kadınla evlenir. Annesi komşu köyden 
başka bir adama gider. Koruyucusu paşanın ölüm ü üzerine Salih’in ko
naktaki yaşamının sonu gelir. Köyüne gönderilen «Küçük Paşa» yalnız 
köy • yaşamının yoksunluğuna değil, üvey ananın eziyetlerine de katlan 
mak zorunda kalır. Üvey babası onu istemez. Babası yeniden askere alı
nıp Yemene gönderilince horlandıkça horlanır. H asta düşer. Öksürük
lerinin arttığı bir gece, üveyana onu kapı dışarı eder. Nereye gidecek
tir? İstanbul'da, Paşanın ölümünden sonra, paşanın karısı Naime H anım  
genç biriyle evlenmiş, ilk çocuğu ölü olarak doğmuştur. İkinci çocuğuna 
gebe olduğu bir gece, rüyasında köy meydanında vahşi hayvanlarla 
boğuşan Salih'i görür. Hemen Küçiik Paşa'nın İstanbul'a getirtilmesini 
ister. Ama daha haber gelmeden sağlığı bozulur, ikinci çocuğu da ölti 
olarak, eli. ayağı parçalanıp alınır. Naime hanını ise çıldırır. Bu sırada 
gelen telgrafta «Küçük Paşa» adı verilen çocuğu, «üç gün önce, köy 

^/meydanında kurtların parçaladığı» haber verilir. On bölümlük «Küçük 
Paşa »nın birinci ve ikinci bölümleri :

Anadoluda bir köy...

Bir buçuk yıl evvelim» L-, ı ,
ve tahsil etm ek lAzm, g e l d i k ç f j ^ f -  t  ~ f  ̂ İ "  asker alm ak* vcrgi ^  » KÇt hatırlad ığ ı köylerden b in .

A nadoluyu görmivenlerin u - ,
s ı k ı ld ı k ç a  birer siikûn ve hu Şehirlere mahsus her tiiriü gürültülerden
leı i fakir ve sefalet yuvalar. T  ' T  m a ,an  tasavvuru ile sakinlerine gıpte ettik-

n an biri olan bu köyün mevkii hir şâiri, bir ressamı
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yalnız bir şiir yazmak, bir tablo krokisi çizip geçmek için belki memnun ede
bilirdi.

Bu küçük köy dört taraftan yüksek, alçak, çoğu çıplak dağlarla çevrilmiş, 
enine, boyuna birer ikişer saat uzayan ve topraklarının kuvvetiyle ünlenen bir 
ovanın kıızey batısına doğru keman sapı halinde kıvrılarak iki dağ silsilesinin 
arasına girdiği yerde kurulmuştur.

Bir saat kadar yanyana uzayan bu iki dagııı eteklerinde sağdan, soldan hiç 
umulmaz yalçın kayalar arasından süzülüp çıkan berrak suları toplaya toplaya, 
gittikçe çoğalarak, taştan taşa çarpıla çarpıla köpürerek bir çay halinde akıyor; 
ötede beride etrafı yeşil çimenli çukurlarda biıaz durarak, giizel bulut akisleriyle 
yere düşmüş birer gök parçası gibi parlayarak ve sanki her şeye can veren kud
retini bilir gibi m ağrurane bükünlülerle iki yanını selâmlıyarak, kah billurî m ı
rıltılarla, kâh velvelcli çağıltılarla lıaylı aktıktan sonra yüksek bir kaya üstünden 
cam gibi şeffaf bir şelale şeklinde döküldüğü mevki de bu köy civarının güzel 
manzaralarından b i r i d i r .

Çayın sol tarafında yükselen dağın kırmızı toprakları üstünde kısmen gö
rünen ve bazıları köyün arkasına düşmüş olan çok büyük taşlar gibi kimbilir 
ııekadar korkunç bir gürültü ile yuvarlanarak bir veya birçok insanları, hay
vanları ezmek için hafif bir yer depremi veya şiddetli bir yağmur bekleyen taş
lar, kayalar altında ev. köy yaparak yaşamağa bıı köy ahalisinin nasıl bir tehdit 
ile mecbur oldukları birdenbire anlaşılamaz.

Yaşayanlara yıırd olmak değil ölülere ırfezarhk yapılmak için de hiç elveriş
li olmayan bu mevkide kırk kadar sefil evlerle bunlar içinde azaplı bir hayatı 
uzatmağa çalışanların hal ve kılıkları görülünce buralarda pek şiddetli olan ve 
uzun süren kışın şerrinden bir dereceye kadar sakınmak için bu müthiş uçuru
mun dibine sokuldukları anlaşılır.

İnsan sığınakları oldukları ancak kapıları önünde kışın karlar, yazın güb- 
reli çamurlar içinde görülen çıplak insan ayakları izlerinin yardımivie anlaşılan 
bu pek miskin taş, toprak, çıılı, çırpı yığınlarından (lıarıe) diye vergi almak, 
bu acıklı manzaraları göriipte bir iyileştirme çaresi düşünmemek asırlar da geç
se hiç af olunmaz bir cürümdür-

Bu uçurumdan ara sıra müthiş gürültülerle köyün arkasına yuvarlanan çok 
büyük taşları parçalıyarak faydalanmak zahmetine katlanmadan düştükleri yer
de önüne, iki yanına birer duyar yaparak onu dördüncü bir duvar gibi kullan
mak suretiyle vücuda getirdikler, görülen evcikler içinde gönül rahatlığiyle ya
şayanlar da vardır.

Her şeye, her hale pek çabuk ahşan insanların en korkunç bir tehlike ile 
de iki kardeş gibi yanyana yaşayabileceklerini, koca A nadoluda ver bulamamış 
gibi bu köy ahalisinin korkunç uçurum un a ltında  yerleşmeleri isbata kâfidir.
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«Küçük Paşa romanının yazıldığı yıllarda Anadolu kasabasından bir sokak.

I I

1312 (1S96)  ̂ılı şubatının son günlerinden biri idi; şiddetle hüküm süren 
kış bu güne mahsus müstesna bir lütuf olmak üzere birkaç saat umulmaz bir 
ılıklık göstermiş bava açılıp güneş görünmüştü. Böyle uzun bir kışı karanlık 
o\ lerinde, ahırlarında geçirmekten pek bıkmış olan kadın, erkek insanlarla bii- 
tiin hayvanlar sokaklara, kapı önlerine çıkmışlardı. Köyün önündeki, arkasın
daki dağların a\lardanberi karla örtülü tepelerine küme küme ak bulutlar yığıl
mış, yalçın kayalar arasında mucize kabilinden yetişmiş ve yanlarına yaklaşmak 
mümkün olmamasından dolayı köv baltalarının tecavüzünden masun kalmış bir
kaç meşe, aıdıç ağaçlarının üstlerine ince tüller gibi saçaklar salıvermişlerdi, 
(rüneş hafif bi. hararetle çeşme önündeki gübreli çamurlar içinde hayvan iz
lerini öıteıı iıı< ı . şc. faf buzları çıtır çıtır eritiyor üstlerindeki karlar kürüyüp 
atılarak siipüru ıniiş o an damların ve cami önündeki meydanın yaş toprakları 
buğulanarak bir bahar kokusu dağılıyordu.

'ı ' ■ t ta u ı^ au> kazları, ördekleri ve bunlara karışan sürü sürü ser- 
çı lcr ö t e  e rı e onjnıış olan gübrelerin biraz yumuşamış olan güneşli taraf-

/“yrfcHndeıı m ü m k ü n o ld n L ^ f lerİ dİdİlde>'erek labiat,n bu bir iki saat süren
lannın kılları dökülmüş, baa  fa>daIaılmağa çalışıyorlardı. Vucut-

L-ır<;ı vın  . >erlerı yağlı kara sahtiyan gibi parlayan iki man- 
f a ®""e - a arak bir şey düşünüyorlar gibi görünen gözleriyle etrafı
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temaşa ediyorlardı. Çeşme önünde toplanan inekler, iğdiş öküzler üzerlerine yat
tıkları için tüyleri karışmış, kirlenmiş olan böğürlerini yalaya yalaya düzelterek 
temizliyor; Kuranda tavsif edildiği veçhile renkleriyle bakanları sevindiren inek
lerin nesillerinden olduklarını ispat eden altın renkli danalar kuyruklarını dike
rek koşuşuyorlar; boz, kara ve demiri kır renkte ve ekseriyetle kulakları dü
şük, zaif eşekler kuyruklarını oynatarak üst dudaklarını büzerek kaldırıp, don
muş gübrelerden bir koku almak için uğraşıyorlardı. Turuncu, kırmızı ve siyah 
dizlili (önlük) leri ile kapı önlerinde çömelen, duvar diplerine dizilen, koyu mor. 
gögez ve yeşil yazma yemenilerle yalnız burunlarıyla gözlerini açık bırakmak 
suretiyle başlarını örten, yanlarından geçerken tütün balığı gibi is, kekik, na
diren ıtnşâhi kokuları hissedilen kadınlar yün çorap örüyor, yahut iğle, kermen- 
le iplik büküyorlardı. Ekseriyetle karınları şişik, benizleri soluk bir kaç donsuz 
çocuk çamurla evcik yapmakla eğleniyor, bir kaç delikanlı, iki elle birer, ikişer 
okkalık taş atmakla kuvvet müsabakası yapıyorlardı, yahut adım atlıyorlardı.

Kenarı büyük taşlarla çevrilerek bunların iç taraflarına birkaç söğüt, ka
vak dikilmiş olan namazgahın, daha doğrusu köylülerin yaz günlerine mahsus 
uyku ve umumî konuşma mahallinin m ihrap mevki indeki büyük taşın yanında 
iki adam konuşuyorlardı. Gerek insan, gerek hayvan derneklerinin bazılarına 
kuyruğu kulağı, veya yalnız kuyruğu kesik muhtelif renkte aç, yaltak köpekler 
karışıyorlardı. Bu derneklerden hiç birine karışmak değil yaklaşmak bile iste- 
miyen kendi başına gezinen tuhaf kıyafetli biri daha vardı ki, altı üstü birbirine 
uymayan çeşitli esvap eskilerine nazaran çocuk mu, yaşlı bir cüce mi, kız mı, oğ
lan mı? ne olduğu kestirilemiyordu. Üstündeki eski ceket, bir kolunda kısmen 
mevcut sırma şeritlere göre bir general ceketi idi- Buna bakdınca ya emekli, 
yahut sürgün bir asker paşası zannedilirse de ancak sekiz, dokuz yaşlarında bir 
çocuk cüssesinde görünen bu sefil mahlukun böyle küçük adımlarla yükselme 
yolunda bu rütbeye kadar ilerlemesine imkân tasavvur olunamazdı; alelâde bir 
general ceketinin eskisi küçültülerek giydirilmiş olması ihtimalini de hiç bir 
yerinde bir buruşukluk, bir bolluk bulunmaması gideriyordu. Sarı maden göğüs 
düğmelerinden bazılarının kıvrılarak zorla koparıldıkları anlaşılan bu ceketin 
ayni yaşta bir paşa çocuğu üzerinde a z i z  ömrünü geçirdikten sonra fakir biı 
köylü çocuk sırtında ezelî ömrünü yaşıyor denilebilirdi. Fakat bununla m u a m m a  

çözülmüş olmazdı.

Ceketin altındaki koyu yeşil zemin üzerine küçük mor çiçekli her tarafı san 
lekeli basmadan yapılmış ve ipten bir uçkur takılmış olan don ve b a ş ı n d a  y»l( 
bu sarı lekeli basmadan gelişi güzel yırtılmış bir sargı görülünce bunun kızını, 
oğlanmı olduğu şüpheli kalıyordu. Ayaklarındaki potin eskileri y a m a l ı  ^orap 
larla giyilemediği için boğazları ve arkaları kesilerek tahta pabucu şeklmc ^  
kulmuştıı. Ellerinden birini donun altından göbeği üstüne sokmuş olan 
Çuk köylüyü yakından görmek nevini, yani k ız ın ı ,  oğlanmı olduğunu kestir" 11 
kol ay] aş 11 ram azd i.
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Kulaklarının altına kadar uzayıp güneş tesiriyle uçları solarak bozarmış saç
larına ve paçaları torba ağzı gibi büzülmüş olan donunun şekil ve rengine na
zaran kız, ceketine bakınca oğlan olması lâzımgelirdi. Ceket altında rengini 
m uhafaza etmiş olan küçük, sarı maden düğmeli kırmızı çuha yelekten başka 
gerek esvabında, gerek simasında solmamış, bozulmamış bir renk, bir şey kal
mamıştı. Açık mavi gözlerinin altları morarmış, çürümeye başlamış bir ayva 
rengi almış simasının ötesi berisi değişmiş, mini mini burnunun ucu kızarmış 
penesi henüz kapanmış bir çıban yerinin morluğu, kırmızılığiyle çürük bir kan 
portakalı içine benzemişti. Namazgahın m ihrap taşı yanında konuşan iki adam 
dan biri zaptiye süvarisi idi. Tellerinin yarıdan ziyadesi dökülmüş asker püskülü, 
hiç kalıplanmadığı için kulağının yarısına kadar inen kırmızı eski fesi, bacak 
arasiyle dizlerinin ak iplikle dikilen yamalarla tamir olunan pantalonıı ötesin
den berisinden defalarla söküle, dikile garip bir şekil alan çizmeleri, rengi uç
muş turuncu ve siyah kaytanlarından yalnız arkada birer miktarı kalmış olaıı 
lâcivert şayaktan eski ceketi ile bir dilenci olmadığını ancak mihrap taşına da
yadığı “kapaklı., denilen tüfekten anlaşılıyordu.

Uçları arkasından da görülen uzun bıyığının kabalığına rağmen cılız ve 
rengine rağmen ihtiyar bir adamdı. Beş altı saatlik mesafedeki liva merkezin
den iki günde u sa ah gelebümişti. Bu geceyide burada geçirecekti; en çok 
senede ye i, 11 a iren sekiz ay alabildiği maaş çoluk çocuğunun iaşesine yetiş
mediği iı.i" .11 pasının samanının parasını yediği atını açlıktan kurtarmak a n c a k  

öjle kısa m . e meeeanen yem, yiyecek veren köylerde geçirmekle müm- 

\  ^ fr  abnd“  h«  « P *  « m an  en ucuz ise vilâye-

l^ b 'm d a  nekadar k u v v e t" ^ ™ ^ ”, * ^ "  “ ' 7  « f »  “ •*>»
b eslem ek  için birbirine vık-,, ı • , Mumkun 0,sa atlarl yormamak ve bedava

köylerin her birinde birer gün, birer gece geçir

Bıı köyde de, pek çok Anadolu köylerinde olduğu gi
bi, sıhhate uygun bir apteshane yoktu. Yan yana konul
muş iki taş bu ihtiyaç için kâfi geliyordu. Suat Paşa ko
nağının hamamı gibi beyaz mermerli, geniş aptesanelerine 
hayran olaıı Selime, İstanbul'dan döndükten sonra, hisset
tiği lüzumundan dolayı, onun ısrarı üzerine kocası Ali’ 
ye. avlunun köşesine iki iiç sıra dizdirmeye muvaffak ol
muştu. Fakat hazır ellerinde para varken bu damların üs
tüne bir de oda yapılması için Selinıe'nin hatırlatm asını 
Ali dinlememişti. Elindeki paranın bir miktarını Selime 
ile evlenmelerinde, Anadolunıın zenginlerini fakirlerini pek 
ziyade zarara sokan düğün âdetlerini yerine getirmek için 
aldığı yüzde yirmi faizli borca yatırmış, bir kısmı ile de 
vaktiyle babasının s.ıttıgı tarlayı, sattığından bir kat fazla
sıyla, geri almıştı.
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mek isteyen zaptiyeler mazur görülebilirlerdi. Bu süvari boya tutan bıyığını biı 
velinimet gibi sever ona öyle hizmet ederdi.

Alay merkezinden ara, sıra bir zaptiye subayı geldikçe ihtiyar süvari boya
lı bıyığının rengine uyan bir gençlik tavrı göstermek için hayli sıkılırdı; çün
kü bir aralık ak saçlı, sakallı zaptiyelere yol verileceği şayi olmuştu- Zavallı 
süvari zaptiye alay komutanının albay üniformasının sıkıntısına ve asker kılıcı
nın ağırlığına dayanamıyacak kadar ihtiyarlamasından dolayı mülkiye rütbesi 
olan “ Mirimiran.. lık (Saadetin paşa) ünvam verilerek sivil giydirilip yükü ha- 
fifletildiği için artık tabiî rengini almasında bir mahzur kalmayan ve dipleri be
yaz, uçları siyaha yakın sincabı bıyıklarının altında kar gibi ak bir sakalın ala
bildiğine uzamakta olduğunu bilmezdi. Zaptiyenin yanında oturan köylü, bir 
zaptiye ile ahbapça konuşmak şerefine mazlıar oluşundan da anlaşılacağı veç
hile bu köyün muhtarıydı.

Bu adamın başına geçirdiği ve üstüne mavi, gögez yazma yemenileri bir
birine dolayarak sardığı keçe külah bindiği kulakları yarılarına kadar büküp al
tına almıştı. Üst dudağını tamaıııiyle gösterecek kadar kısa kesilen bıyığın uç
ları hemen ağız köşelerinden aşağı inmekte acele ederek uçları birer tirbüşon 
gibi kıvrılan sakalın üstüne yatmıştı; bu sakalın üzerinde kızaran buruna göre 
pek kiiçük görünen ve önlerine ak kara kaş telleri gerilen gözlerinin rengi an
laşılamıyor, yalnız kuru otlar arasında kalmış küçük birer kaynak gibi ziya gör
dükçe ara sıra parlıyorlardı. İnce mor çizgili pamuk alacadan yapılmış mintanı 
ak sakala uygun bir zemin olduğu gibi en ziyade omuzlan soluk mavi çuhadan 
fermane dahi mümkün m ertebe yakışmak istediği halde kalın bir kuşak üstüne 
“silâhlık,, diye beline bağladığı katmerli kırmızı sahtiyan altında başlıyarak ak 
çoraplı ayaklarındaki kırmızı yemeniler üstünde nihayet bulan siyah keçi kı
lından dokunmuş potur sakalın maharetini bozarak gülünç bir kılık teşkil edi
yordu.

Bir siyah kıl kaytanla silâhlığa bağlanmış beyaz boynuz saplı çakıdan baş
ka silâh nevinden hiç bir şey bulunmayan bu katmer silâhlık muhtarın her za
man yanında bulunması lâzımgelen her şeyi, uzunca sigara ağızlığını, tütün 
kutusu, kav ve çakmağı hep bunun içindedir: mühim kâğıtlarının cüzdanı da 
kenarı kara kaytan geçirilmiş gibi kirlenmiş olan külah ile bunun altındaki da
ha küçük külahın arasıdır, hattâ kâğıt paralar geçtiği zamanlardan kalma mavi 
renkli beş kuruşluk bir kayme de senelerdenberi yağlı paçavraya dönmüş ol
duğu halde orada saklıyor; eski devrin “evrakı muzurrası,, gibi bulunduğu h< r 
veri mutlaka zararlandırmış olan bu uçucu paranın tekrar geçmesi m i i m k i i n  ol 
madiğim söyleyenlere: “Salıla samanı gelir zamanı,, diye cevap veriyordu.

M uhtar bir aralık bu çifte külahım çıkarıp dizi üstüne koyarak ve mümkün 
olduğu derecede dudaklarını açıp sırıtarak aynı ihtiyacı hissedenleri imrendin 
cek surette tatlı t a t l ı  başım  kaşıyor, zaptiye bir köylü çocuk t a r a f ı n d a n  gez
dirilen terli atını gözle takip ederek çatlak dudağına sigara kâğıdı yapışt"->rkt;n 
yanlarından geçen bu general ceketli basma d o n l u  sefil mahlûku görünce mu ı-



ların yüzünde kaşınmadan doğan hoşlanma çizgileri değişerek merhamet eserleri 
peyda oldu. Zaptiye sordu :

__ Ru iki yd önce İstanbuldan gelen çocuk değil mi?
— Belii o, şu Keleşlerin Ali’nin oğlu.

— İstanbuldan geldiği zaman gördümdü, bizim Mutasarrıf paşadan daha 
kurumlu idi, şimdi ne olmuş. Tüyü tozağı dökülmüş baykuş yavrusuna dönmüş. 
Hey gidi dünya hey!

— Belli öyle oldu, Allalem biraz alilim da bozdu, oynamaz, gülmez, yalnız 
başına gezer, kendi kendine söylenir, yahut üzerinde çıngıllı (çaylak) dolaşan 
tavuk oülüğü (piliç) gibi bir köşede durur bii/.ülür, yediğini içtiğini gören yolı, 
yiyecebte yoh va.. Güne küsen (kahkaha) çiçeğine döndü sanki her solukda bi
raz daha sararıp soluyor, buruşuyor. İnce hastalığa yakalanmış olmalı.-

Yüzüne balı hele kırağı vurmuş pancar yaprağına dönmüş, her çeşit boya 
var, bu bazı geceleri köy sokaklarında dolaşır, karanlıkta insanın yanından haya
let gibi geçer, kölü, kötü öksürür.

Şu konuşmaya güre basma donunun delâletine rağmen kız değil, ceket eski
sinin şahadeti veçhile erkek cüssesine rağmen cüce değil çocuk olduğu anlaşı
lan bu bahtsız mahlûk yalnız bu köye değil biitün dünyaya yabancı, her şeyden 
hattâ  kendi mevcudiyetinden de nefret etmiş gibi geziniyordu.

«Küçiik Paşa» Anadolu kadınının, köy insanlarımızın çile
sini. ilk ortaya dökmekle kalmamış, günümüz köy romancılığına 
gelinmesinde önemli bir aşama sayılmıştır. Köylerimizin sorunla
rı, dertleri bugün de bitmiş değildir. Orta Anadolu'nun yoksul
bir köyünü yansıtan bu romanın son bölümünde Naime söz söy
lemeğe muktedir oldukça: «Kuzum Nazikler, köye telgraf çabııl 
çekilsin. Salihi. hemen getirsinler» diye vc daima onu düşünerek :
«Salih. Küçük Paşa, gel, çabuk gel. rahmetli Paşaya da, bana da 
benzeyen güzel çocuk, gel, gel» diye sayıklar.

Bir şeye göz dikerek kendinden geçiyor, bir müddet sonra birdenbire işi-
denlerin, mutlaka tüylerini ürpertecek kadar hızlı, vahşi hayvanların ulumaları
kadar korkunç çığlıklarla yerinden sıçrayor; fitil fitil saçlarını yoluyor, dişlerile 
esvabım didikliyor, kollarını kemirip, ellerini parmaklarım ısırarak kanlar için
de bırakıyordu.

Arasıra delilik feveranları muvakkat sükûn ile durdukça (Küçük Paşa!) di
ye bağırt)or, >as ı arı kucaklıyor, vorgaıı köşelerini kıvırıp «Salih, min imin i  
yavru!» diye okşayor, öpüyordu.

_ . ( " nr  ^Şanım da Naime yanındaki kadınlara hattâ o kadar sev-
manı geldiğini hekim* ba§lad,£ ' deli gömleği giydirilmek za-

beye ihtar etmekte iken Şirin dadının içi kırmızı
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kara elile Zarif beye uzatılan kırmızı kâğıtlı tel yazısı da müthiş bir kara ha
ber vermekle istical etmekten sıkılmış gibi kızarıyordu.

Behçet imzalı telgraf şöyle i d i :
«C. Merkum sabi üç gun evvel geceleyin köy içinde kurtlar tarafından itlaf 

ve ekledilmiş olduğu maruzdur.»
— Elektrik kuvvetile gelen şu feci haber konakta yine bir elektrik şera

resi olan yıldırım kadar cümleyi şaşırttı.
Zarif bey telgraf mealini anlatınca m ürebbive:
—  Adaletin pek sabırsızca hükmünü icra ettiği bir konakta bulunuyoruz, 

Kamil Flam aryon’uıı (Inconü) namındaki kitabına ehemmiyetle ilâve edilecek 
rüyalar, görünüşler arasında yaşayoruz, diye mırıldandı.

Nevnihal kalfa:
«Hanını efendi de, bir köylü çocuğu da Allahın kuludur. Hangisi daha 

ziyade kıymetli olduğunu yalnız o bilir.» diyerek ağladı.
Zavallı Küçük Paşa Suat Paşa konağında kiiçük bir köpek kadar ol

sun bir yer, tutamadığı gibi, köy mezarlığında da iki arşmlık bir çukur 
işgal edemedi.



R IZ A  T E V F İK  B Ö L Ü K  B A ŞI

(1868 - 1949)

Hey Rızâ, kederin başından aşkın, 
Bitip tükenmiyor elem-i aşkın,
Şeride - deryâ gibi - dâimâ taşkın• 
Dâima çalkanır bir göniil vardtr.

Feylesof Rızâ yım, dinsiz anlama; 
Dini ben öğrettim kendi babama; 
Her iple oynadım, cambazım ammâ 
Sıral Köprüsünü geçemem hocam.

E r / R jo  n 'n V|0SI'" 1"j,lafaPaf a  ‘İÇesinde doğdu. Kaymakam Mehmet Tevfik 
Efendi nin oğlııcııır. fstunbııPrl'i 177 t  • > i t-»

dan sonra Calalasaray’da, Çelil»,]„ *  E l" ,eni o M la n n -
don mezun oldu (1899). A r a p ^  T  *  ° k,“dU: T 'b b 'ye'
yanca I âtince İspanyolca R,,m «  Fransızca, İngilizce, Almanca, Ital-
.niyetine g ird i' (1907).' M e m u J J  E™ en,ce biliyordu lllihat ve Terakki Ce-
(1908). Danıştay reisliği, D arülfünun f  T ?  h a t 'pler,ınden olarak un kazandı
retmenlik yapt,. M aarif Naz.r, oldu ( S ?  S İ  l ™ * *  ^  Öğ'
larda işledi. «Sevr» andlaşmasına ağışlanmaz hatasını işte bu sıra
«yüz-ellilikler» listesine alındık 'mZa atan deIege,er arasına katıldı (1918);
gün hayatının çoğu Ü rdün  ve lS  ^  (1922)' Yİrmİbir yilhk SÜr'
yurda döndükten altı yıl sonra öld" r T  S6ÇÜ <<Af K anunu» üzerine
anlaşmasını imzalaması en Z T  (31 mezarı Zincirlikuyu’dadır. Sevr

b u lm a z  acı anılarının başında gelir ;
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Damat Ferit Paşa bir gün, beni çağırttı. Paris’te, Sevr’de 10 ağus
tosta imzalanması kararlaştırılmış bulunan anlaşmayı imzalayacak dele
geler arasında benim  de bulunmam gerektiğini söyledi. Bu, muhakkak ki, 
çok acı ve elemli bir vazifeydi. Fakat o günkü şartlar içinde yapacak baş
ka bir şey de yoktu. Kabul ettim. H eyetin başkam Bağdatlı Hâdi Paşa 
idi. Hadi Paşa, tahsilini Almanya’da yapmış, memlekete hizmet etmiş, va
tansever bir Türk askeriydi. Çok iyi bilmekteyim  ki o da bu işi —benim  
gibi— istemeyerek yüklenmişti. Benden sonraki delege Reşat Halis Bey e 
gelince; o, kendisini kitaplarına ve kütüphanesine vermiş bir ilim ve dü
şünce adamıydı. Bir hariciyeciden fazla, bir kalem efendisi veya bir alim 
görün üşün dey di.

Paris’e giderken hepimiz düşünceli ve bedbahttık. Bizden kısa bir 
zaman önce, Almanlara da —yine dikte şeklinde— bizimkine benzer, 
belki daha kötü bir anlaşmayı imzalatmışlardı. Galip devletler, koskoca 
Alman İmparatorluğuna 800 sayfalık bir kitap tutan anlaşma metnini 
uzatmışlar. «.Bunu bir hafta içinde inceleyip cevabınızı verin» demişlerdi. 
Almanlar, bir hafta içinde, değil incelenmek, bunun okunmasının bile bit 
meyeceğini söyleyince, Clemenceau, o kaskatı ve kaba edasnjle •'

— Efendiler. demişti. Sizin bunları okuyup okumamanızın bizce hiç 
bir önemi yoktur. Siz sadece bunu imzalamaya mecbursunuz.

Bu misal ve bu söz içimizi yol boyunca dağlayıp durmuştu. Alman
lar a böyle yapanlar, bizim gibi Müslüman bir millete neler yapmazlardı. 
Doğrusunu söylemek lâzımsa, ben Alman delegelerinden daha cesur de
ğildim :II âdi Paşa da öyleydi. Böıjlece Paris’e vardık. 10 ağustos 1920 gü
nü bizi Sevr’e götürdüler. Meşhur çini ve porselen fabrikasının, imza için 
hususî olarak hazırlanmış salonuna aldılar. Yolda ve salona girinceye ka
dar etrafımızı sarmış bulunan üç Fransız hariciyecisi, ağzımızı bile aç
mamıza fırsat vermemişler ve m ütem adiyen:

-  Efendiler; her şey olmuş bitmiştir, sizin imza etm ekten başka bir 
işiniz ve salâhiyetiniz yoktur, deyip durmuşlardı.

Koca salon hınca hınç dolu idi. Bize, iter gibi, bir yer gösterdiler. 
Yerlerimizi alıp oturduk. Tasviri imkânsız bir ruh haleti içinde ezilip du
ruyorduk. Sol tarafımızda, bir iskemle aşırı ötede, Venizelos’un başkan
lığı altındaki Yunan delegasyonu ıjer almıştı. Onların da, tarifi imkânsız 
bir gururlu hallen vardı. Ağzım ızı açmamız bile yasaklanmıştı. Yapaca
ğım ız şey sadece kağıt ara imza atmak ve mühür basmaktı. Galip devlet
ler imza He birlikte tnulmr de basılmasını istediklerini Babıâli’ye daha 
önceden bildirmişlerdi. Hükümetin emriyle ben d  îstanhuVda iken (R.T.) 
harfleri bulunan bir muhur kazdırmış, yanırna ahmşUm

Bizden önce Venizelos imzaya davet olundu. Bunun ü ze r in e  salonda
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Hece şiirinde olduğu kadar, aruzda da usta
dır. Âşık tarzındaki söyleyişleri onu halk şiiri ile 
"Servet-i Fiinûn”cular arasında bir köprü yapar.
Felsefedeki engin bilgisiyle filozoflar arasında sa
yılır. Asıl mesleği doktorluktur. 1899 yılında Tıb- 
biyeyi bitirir, ancak hekimlikle uğraşacak vakit 
bulamaz. Politikaya atılır, bir yandan şiir ve fel
sefe ile uğraşırken bir yandan da hareketli b ir si
yaset hayatı yaşar. 1918 yılında M aarif Nazırı 
olarak kabineye girer, ertesi yıl Şûra-yı Devlet 
(Danıştay) reisi olur. Bu görevde iken Sevr And- 
laşmasmı imzalayan heyette görev alır. Bu heyette 
görev alması, politika yaşantısının sonu olmuştur.
Cumhuriyetin ilânından sonra “ 150'likler” adıyla 
anılan 150 kişilik kara listeye ismi yazılır vc 1923 
yılında yurt dışına sürgün edilir. Yirmi yıllık sür
gün yaşamının çoğunu Ürdün’de geçirir. “ 150’lik- 
lürin affı” kanunu ile 1943 yılında tekrar vatana 
döner.

bulunan birçok Yunanlı, büyiik bir gösterişle, hususi olarak yaptırılmış bir 
altm kalemi Venizelos’a takdim  ettiler ve kendisini uzun uzun alkışladı
lar. Kalemi eline alan Venizelos> kasıla kasıla, bu altın kalemle anlaşmayı 
imzaladı. Yunanlılardan sonra sıra bize gelmişti. Hâdi Paşa’nm ismi okun
du. Paşa, vakur bir tevekkülle yerinden kalkıp önüne uzatılan kâğıtları 
imzaladı. Bir şey belli etmemeye çalışıyordu ama, içinin fırtınalarla dolup  
taştığı ayan beyan anlaşılıyordu. Sıra bana gelmişti. Bu anda hayatımın 
en acı dakikalarını yaşadığımdan her halde şüphe edilemez. Kulaklarını 
uğulduyordu, sanki dilim damağıma "yapışmıştı. Bereket versin ki, konuş
ma falan diye bir şey yoktu.. Ellerimin titrediğini belli etm emeye çalı
şarak, önce imzamı attım, sonra da m ührüm ü bastım. Bundan sonrasını 
pek net olarak hatırlamıyorum. Salon, salondaki kalabalık tamamen göz
lerimin önünden silinmiş gibiydi. İçlerimiz kan ağlayarak, başlarımtz önü
müzde, bıiyük ve muhteşem salonu terk ettik!...

Beni en çok üzen nokta bugiin bile (Rıza Tevfik'in  bunları anlattığı 
I94& yıllan) dedikodusu hâlâ devam etmekte olan bir «altm kalem» hikâ
yesidir. Güya ben, Sevr anlaşmasını imzalamış olduğum altm kalemi, bu 
vazifeden döndükten sonra Amerikan Kız Koleji’nin müzesine hediye et
miştim. Bu kalem hâlâ o okulun müzesinde bulunmakta im iş... Bugün 
aıtık se şenine merdiven dayamış bir kimseyim. İhtiyar bir adamım. Bu 
yaşa ae uıceye kadar yeryüzünde, değil bir dikili ağacım, dikili bir fesle? 
gcniın ı atamıştır. Ama ben yıllar yıh  böyle bir altın kalemin suçunu 

, ‘a ^ e om~unda taşımış bir bahtsızım. Aslında böyle bir kalem
. ı * le °^mu? değildir. Bu altın kalem hikâyesi, Yunanlıların,

. ( u  sa onun a Venizelos’a hediye ettikleri altm  kalemden doğmuştur ve
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düden dile. ağızdan ağıza, kulaktan kulağa geçerek kim  bilir talihin nasd 
yaman bir azizliği ile gelip bana yanıanmıştır. Bu ya bir efsane yahut da 
insafsız bir iftiradır. Benim, Sevr’de iken, cebim de zaten altın bir kalem 
yoktu ki, anlaşmayı bununla imzalamış olayım. Kaldı ki ben, hangi su
ratla böyle bir hediyeyi — öğrencilerinin yarısından çoğu Türk olan— bir 
okıda hediye edebilirdim? Ben, galip bir devletin mümessili olarak de
ğil, mağlup bir devletin mümessili olarak bir anlaşmaya imza atmıştım. 
Bir insan, ne kadar düşmüş olursa olsun, böyle bir küçüklüğü nefsine ye
direbilir miydi?

Ş a i r  K iş i l iğ i

Rıza Tevfik Bölükbaşı; şiirimize lirik koşmaları, nefesleri, divanlarile 
veni bir hava gelirdi. Saz ve tekke şiiri geleneğinden faydalanarak eski âşık 
şiirim, hece ölçüsünü diriltti; başarılı bir hece uygulayıcısıdır. Önceleri, Ser- 
vet-i Fünûn şairleri yolunda şiirler yazmış; sonraları şiiri kendi ulusal kaynak
larımızdan yaratmayı düşünerek, halk edebiyatımızdan yararlanmıştır.

Türk tekkelerinin zengin folklorunu, Türk halk şiirinin, özellikle Yunus, 
Karacaoğlan. Dertli, Seyranî gibi şairlerin biçim ve deyişlerini örnek alır. Yu
suf Ziya Ortaç, anılariyle birlikte portresini, şair kişiliğini ustalıkla çizer :

Bebek’e taşınmıştık. Sait Halim Paşa akaretlerinden bir e ve . Bitişik kom
şumuz Rıza Tevfik Beydi. Önce hanımlar dost oldular. Sonra biz tanıştık. Yay
lı kaşları, ışık dolu gözleri, gür saçları vardı. Plâstıon boyun bağı takar, çoğu 
jaketatay giyerdi. Şıklı, zarifti, cakakydı!

Evce kaynaşmıştık. Kadınla kadınca, genç kızla genç kızca konuşurdu. Be
nimle de çocukça...

Bir gün : «Edebiyatı sever misin?» diye sordu. Gülümsedim : «Severini
efendim...» Sonra, sözü değiştirmesinden korkarak fısıldadım : «Yazarım da...» 
istediğimi sezdi galiba. O kuttu... Bu bir «Kış G ecesi»ydi:

Buz tutm uş uzar aks-i kamer sîne-i mâda,
A y bir kocaman kartopudur dest-i semâda!

Onsekiz yaşında bir idadi talebesinin arûzu böyle rahat kullanışı boşuna 
gitti. O günden sonra onun her yeni şiirini ilk dinleyen ben oldum.

Elinden ne gelmezdi ki?... Yalnız elinden de değil, dilinden de!

P atatesi başlar, yuğurur, çam  fıstığından b ir gaga, kuş üzüm ünden  iki göz 
t akar, bir kanarya yapardı ki, neredeyse tab ak ta  ötecek sanırdınız.

Hele taklitleri?... Kadın taklidi, muhacir taklidi, Arap taklidi, hepsini biı 
"irinden güzel yapardı.

Meşrutiyetin ilk Adliye N azırlarından M a n y a s iz â d e  Refik B e y le  b ir  <>r U



R ıza  T e v f ik  
B o liikb a ş ı 

191 8  d e  
M a a rif N a z ır ı  

o lduğu  yılla rda .

oyunu oynarlarmış, Rıza Tevfik orada bir Arnavııda çıkarmış, seyredenler, Türk 
sahnesi öyle sanatkâr görmedi derler.

Doktordu, şairdi, filozoftu, konferansçıydı, meydan sözcüsüydü ve pehli
vandı. Bu satırları yazarken sesi kulağımda: Kelimeleri ne tatlı çiğnerdi. Söz
ağzında helvalaşırdı Adeta...

Demin, kendisiyle elli yıl önce yapılmış bir röportajı okudum. Soruların 
bazılarına verdiği cevaplara bakınız :

— En çok sevdiğiniz lisan?
— Kendi lisanım!

Bu iki kelime, onun bir Türk milliyetçisi olduğunu göstermez mi?
-  Sizce dünyada en mukaddes 5ey nedir?

_  llukuk ve lıaysiyet-i beşer!

I , ^ İC * ^ hasretini çektiğimiz, hâlâ kavgasını yaptığımız insan hak-

— Kn çok sevdiSiniz hayvan?
Söyliyemem Nezakelsi2l.k

Ne dersiniz, eşek kelim • l ,
__ En çok sevdiğinİ7 u bundan cIaha zarif söylenebilir mi?
— Sevdiğim kadın,n is^ j ‘n ’Smı?
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Bu, şair Rıza Tevfik’in cevabıdır.
— Nasıl ölmek istersiniz?
— Geç olsun da güç olmasın!
Bu da filozof Rıza Tevfik’in cevabı...
En güzel, en üstün tarafı, hâlâ yaşayan, hâlâ sevilen ta ra fıd ır: Şairliği!

Rıza Tevfik’in şiirleri için belki orijinal değildir diyenler bulunur. Evet, 
halk edebiyatında benzerlerine rastlarız : Seyranîlerde, Em ralılarda kullandığı 
kafiyelerin, rediflerin çoğu vardır. Ama, şiir yalnız kafiye, yalnız redif midir? 
O. belli bir kalıp içinde ayrı olmak hünerini daima gösterdi.

Yürü! H ey bi vefa, hercai güzel,
Gönlüm o sevdadan vaz geldi geçti.
Soldu açılmadan konca-i emel,
Sonbahara erdik, yaz geldi geçti!

Buna benzer, Seyranî’nin de bir koşmasını hatırlıyorum. Ama onda ne bu usta 
edâyı bulabiliriz, ne bu tatlı çığlığı...

Uçun kuşlar uçun, doğduğum ye re :
Simdi dağlarında mor sünbiil vardır.
Ormanlar koynunda bir serin dere,
Dikenler içinde sarı gül vardır.

Bu, vatandan uzak düştüğü yıllarda yazılmış bir hasret şiiridir. Rıza Tev 
fik, hele son senelerde, içindeki özlentiyi saklıyamaz olmuştu. Cunya’da şafak 
söküşünü anlatan şu mısralara bakınız, her kelime bir gözyaşı değil mi?

Hasretle anarım şafak zamanı,
İstanbul’a vedû ettiğim  ânı!
Kurcalar içimde derd-i hicranı,
Uzakta bir kumru dem  çekiyorken!

Rıza tevfik’in hicivleri de en az gönül şiirleri kadar başarılıdır :

Dinleyin ahbaplar şu destanımı 
Bakınız ne kadar heyretfezâdır.
Evvelâ öğrenin nam-u şânımı,
Şöhretim filozof, ismim Rize’dir.

Milletin feryadı sarsarken arşı,
Bana boru gelir hürriyet marşı!
Hükümet değil bu. Aynalıçarşı,
Orada sırıtan bir kaç si mâdır!

Kaba... Ama ne ince kaba, değil mi?
Bazan ölçüyü büsbütün kaçırdığ, da olurdu. Meşrutiyetin m  Meclisindc
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Edirne Mebusu iken, bir gün İttihatçılar onu bastırmış, kafasını yarmıştılar. 
Balkan Harbinde düşman ordusu Çatalca’ya kadar inince, Rıza Tevfik bu inillî 
felâketten şu mısralarla öç a ld ı :

Anama sövenin kızı, avradı,
Bulgar gâvurundan döl aldı gitti!

Hayır, hayır, kızmayınız. Bu felâkete sevinecek adam değildi o!
Rıza Tevfik’in İstiklâl Savaşına da güveni yoktu. Birinci l>ünya Harbinin 

muzaffer devletlerine karşı koyamazdık. Bizi silâh değil, siyaset kurtaracaktı. 
O  karanlık günlerde yazdığı bir manzumede Mustafa Kemal’in portresini şu dört 
mısrağla çizm iştir:

Siyaset çamura biran kan kattı,
Bir koca kalpaklı adam yarattı.
Herkes ona taptı, Rıza dayattı,
Secdeye varmayan o iblis oldu!

Bir başka taşlamasında yine kendi sakat inancında dayatıyor :

Esaslı fikirler değişti eyvah,
Turfa oldu artık eski felsefe.
İrfan ormanında Tebarekdllah,
Yeni çığır açtı Demirci Efe!

Kaşığa dayandı aç pilavcılar.
Banka teşkil etli usta tavcılar.
Meteliğe kurşun atan avcılar 
İsabet ettirdi oku hedefe!

Beyaz renge boyar onlar zenciyi, 
hld  gözlü yapar kör dilenciyi!
Elini sürmeden alıp inciyi,
Zeytin çekirdeği koyar sedefe!

Rıza levfik. bu inanmayışının cezasını çok acı çek ti: Yıllarca sevdiği yur
duna, Boğaz kıyılarına hasret kalarak...

Tekrar vatanına kavuştuğu zaman, kendi kelimeleriyle söyliyeyim «Hesap
laşmağa değil, helûllaşmağa gelmişti»... Bembeyaz saçları, bembeyaz sakalivle 
yeleleri ağarmış ihtiyar bir arslandı artık...

Bir kac, ufak sarsıntıdan sonra bir gün sahiden yatağa yıkıhverdi. Korka
cak adam d eğ ild i:

Bugün seksen yaşındayım,
Curumun başındayım.

û u ° Ş! ardan Seri kaldım,
A hinek taşındayım!



Diye ölümle şakalaşıyordu...
Son şürini, bir daha kalkmamak üzere düştüğü ecel döşeğinde, hayal ve 

gönül arkadaşına, güzel, vefalı eşi Nazlı Hanım a söyledi :

Hiç ummayacak bir asabi deıd-i serim var,
Nazlım! Bugün ayrılma yanımdan, kederim var!
Ben bi haberim kendi tükenm ez elemimden,
Gel nabzıma b a k : Tut soğuk, cansız elimden!

Sonra?... Bâki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş!» Mehmet Emin Yur
dakul’la Ziya Gökalp’in elinde âhenksizJeşen hece, ilk defa, onun elinde çağ
daş dünyanın ve aydın insanın duygularını dile getiren bir lirizm kudreti ka
zanmıştır. Rıza Tevfik Bölükbaşı’na göre: «Şair, insanlığın ve kendi nefsinin 
en mühim yanlarını gösteren, ağlamanın ve gülmenin üslûbunu öğreten adam 
dır. Âlim, bilmek istediği şeyi bir oyuncak gibi lurar parçalarken, şair bütün 
varlığın âhenk ve mânasını sezen bir ruh olmalıdır.» Sanatım, dünya görüşünü 
en iyi yansıtan şiirlerinden :

S O R M A  H O C A M

Bana sual sorma cevap müşküldür,
Her sırrı ben sana açamam, tıocamJ 
Hakkın hâzinesi darı değildir,
Cami avlusunda saçamam. hocam.

Kayd-i âhiretle düşmem mihnete,
Ben burda memurum şimdi hizmete,
Hayvan otlatırken, gidip cennete,
Sana hülle donu biçemem, hocam.

M iracı anlatma, eşek değilim.
Bildiğin kadar da melek değilim.
Günahkâr insanım, ördek değilim,
Bu ağır gövdeyle ucamam, hocam.

Halka korku verme velvele salıp.
Dünya ve âhiret bu köhne kalıp.
Ben softa değilim, cübbemi alıp 
İmaret imaret göçemem, hocam.

ö lüm den ürker m i tez ölen kimse»
Çoktan mazhar oldum ben hak nefese 
Bu demi sürerken ecel gelirse 
İşimi bırakıp kaçamam, hocam.
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Şarabı menetme, o değil hiiner;
Aşıktın, badesiz pek başım döner 
Gönlümde muhabbet ateşi söner.
Özrüm var, sade su içemem, hocam.

Nâr-t cehennemi önüme serme 
Günahımı döküp kaygılar verme 
Kitapta yerini bana gösterme 
Ben pek o yazıyı se ç e m e m , hocam.

Filozof Rıza’y m  dinsiz anlama 
Dini ben öğrettim kendi babama 
Her ipte oynadım cambazım amma 
Sırat Köprüsü’ııü geçemem, hocam.

İşlediği K onu lar

Kıza Tevfik Bölükbaşı; şiir, anı, eleştiri, edebî inceleme, felsefî nesir- çeviri 
türlerinde yazm ış: şiirlerinde didaktik olmaktan kaçınmış; aşk, anı, vatan has
reti, tabiat güzellikleri, gurbet temalarını işlemiştir. Empresyonist bir görüşü, 
zengin bir mecaz dünyası vardır. Yayınlanmış eserlerinin en taıunım şları: H â
mil. Recaizade, Fikret. Victor Hııgo etkisiyle yazılan ilk gençlik şiirlerde cönk, 
ilâhî, koşma, nefes- semai, divan, gazel, kıt’a, sone tarzındaki şiirlerinden bir 
kısmının toplandığı Serâb-ı Ömrüm  (Kıbrıs, Lefkoşe, 19.34; İstanbul, 1949); ye
ni. bilimsel bir görüş sistemi getirmediği halde, felsefeyle uğraştığı için «Filo
zof» ünvanile de anılan Rıza Tevfik Bölükbaşı’mn felsefe konusundaki kitap
ları : Felsefe Dersleri (1914), Mufassal Kaamrıs-ı Felsefe (2 cilt, 1914-16); Ab- 
dülhak IIamit ve Mülâhazat-t Felsefiyyesi (eleştiri, 1918); Ömer Hayyam ve

■ Rubaileri (çeviri şiirler, 1945): Tevfik Fikrei (inceleme, 1945).

Rı/a Tevfik. Servet-i Fünûn’da şiirle başlamıştı. Onun Anadolu'dan 
ve Rumeli'den topladığı türküler ve nefesler (chants mystiques). Mehmet 
Emin Bey de Türk şiirinin mazisiyle ilgisiz, âdetâ şahsî ve eksik bir icat 
gibi kullanılan hece vezni tecrübelerine yeni bir istikamet verir. Rıza 
Tevfik de büyük benzeşme kabiliyeti ve doymaz bir tecessüs vardı. Ayrı
ca kendisi de bektaşiydi, yazıdığı koşma vc nefesler gibi bu veznin klâsik 
şekillerini de yeniden canlandırır. A l ı m e t  I l a m d i  T A N P I N A R .  Rıza 
Tevfik Bölükbaşı'nın şiirinde gördüğünüz ölçüde hiç bir şair, bu memle
ketin kendine özgü gerçeklerini onun kadar güzel söyleyemedi... Zekâsı 
vc hissi, oynak bir sıı âlemine benziyor: Genişlikleri, derinlikleri pek 
Ç °  . fakat yerinde durm uyor, durm adan yazıyor vc değişiyor. Hanıdul- 
ı ı ı  S u p h i  T A N R I Ö V E R .  Şiirlerinden örnek ler:

HUMMA-YI AŞK

Hastayı m, yalnızım seni yanımda 
anıp da bahtiyar ölmek isterim.
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Mahmur-u hiilyâyun, câm-t lebinden  
Kanıp da bahtiyâr ölmek isterim.

Bir olmaz emelin diiştiim peşine, 
Vuruldum hüsnünün şen güneşin•  
Güzel gözlerinin aşk ateşine 
Yanıp da bahtiyâr ölmek isterim.

Taliin kahrı var her hevesinde 
Boğulmuş figanlar titrer sesimde 
O güzel ismini son nefesimde 
Anıp da bahtiyar ölmek isterim.

GÖZLERİN

Ruhumda gizli bir emel m i arar, 
Gözlerime bakıp dalan gözlerin? 
Aklıma gelmedik bilmece sorar 
Beni hiilyâlara salan gözlerin!..

Nigâhm gönlüme, ey peri peyker! 
Leylal-i hasretin hüznünü döker. 
Karanlıklar gibi yığılır çöker, 
İçimde yer edip kalan gözlerin..

Huzurunda bazan benliğim erir. 
Tavrın hulûsumdan şüphe gösterir. 
Bazan da ne olmaz ümitler verir 
Sabr u kararımı alan gözlerin..

Gamzende zâhir, ey ömrümün varıl 
Fiisun-u hüsnünün bütiın esrarı. 
Neşreder âleme reng-i bahan 
Koyu menekşeye çalan gözlerin.

Sihirdir şüphesiz bütün bu şeyler, 
Bakışın zihnimi perişan eyler.
Bana aşk ilinden efsane söyler 
Aşka inanmayan yalan gözlerin...

DİVAN

Felâket bağını gezdim serseri, 
Feryâd ü zârımı duyan kalmamış. 
Aradım o şâhin, yiğit erleri, 
Yattıkları yerden nişan kalmamış

Kapılar kapanmış, bacalar tütmez, 
Kimsecik o çölde bir koyun gütmez; 
Ağaçlar kurumuş, bülbüller ötmez, 
Baykuşlarda bile figan kalmamış.

Gülleri soldurmuş elem yaşları. 
Karalar bürümüş yaslı başları; 
Köyleri kuşatmış mezartaşlan,
Sesime ses verir bir can kalmamış.



Tâliin o yaman, kanlı elleri 
Eşinden ayırmış hep güzelleri; 
Şehidlerle dolmuş gurbet elleri,
Kan ağlamadık bir civan kalmamış.

İlâm dan kişiler hep yoksul olmuş, 
Düşman kapısında bağlı kul olmuş;
O nazlı gelinler şimdi dul olmuş, 
C em iyyet dağılmış, cânan kalmamış.

İliç  anılmaz olmuş atalar adı,
Beşikte bırakmış ana evlâdı.
Kırılmış yetim in kolu kanadı 
Zulüm pençesinden aman kalmamış.

Düşmanın sitemi yürekler ezer.
İnsan bu kahr ile canından bezer; 
Gül-şende yabancı köpekler gezer,
Erler meydanında insan kalmamış.

Bendi bu ye's ile râhat uyku yok, 
Halbuki kimsede tasa, kaygu yok;
Korku yok, um ut yok, saygı, duygu yok; 
Kimsede hâsılı vicdan kalmamış.

Strr-ı Hak âşikâr her behânede,
Gül biler mi artık bu viranede?!
Şu harûb olası mâtem-hânede 
liizden özge garıb mihman kalmamış.

Hey Rıza, ne aceb sevdaya düştün?
Aslı fasit yok bir da'vaya düştün!
\ alan uğrunda bin belâya düştün,
Hep ınezar olmuş, vatan kalmamış!

CÖZ ÂŞİNALICI

İsmini bilmezdim, fakat tanırdım: 
yosma bir çiçek t akışı vardı!

Kızıl saçlarını ateş sanırdım :
G ünış nûru gibi yakışı vardı.

! ll(. ‘l,r $afak söktüğü zaman, 
irp gölgeler çöktüğü zaman! - 

n’ C°züp de döktüğü zaman, 
gU al8a düşüp akışı vardı.
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H üsnünde bir edâ var ki âsiydi.
Beni harûb eden o edâsıydi;
Sevdâlı gönlümün âşitıâsıydi,
Yüzüm e bir şirin bakışı vardı.

FECR-I EVVELİN

Bir şeb sabaha kadar bîdâr idim  Bebek'te, 
Zihnim kapıldı gitti gird-âb-ı mübhemâta:
Bir ibtidâ düşündüm  ma’mûre-yî hayâta 
Fikren seyâhat ettim  M enfis'te Ba’lebek'te.

M echûlü cüst-ü-cûda bilm em ne n eşe  vurdu?!.. 
Varmaz nazar hududa; vfk-î hayâl dardır.
Yokluk ukuule reh-zen, varlık nedir bilinmez 
Bir şübhe var ki rûşen! Bilmekle hiç silinmez!

Evvel ne? A kıbet ne? — Bilmez yetim in.sân.
Bir dem  vukuuf-ü neş’e; bir dem  hayât, kuvvet: 
En sonra zıll-ı hiçi, mâtem, sükût, nisyân.
E y  gam-fezâ hakikat! Ey nûr-ı m übhem iyyrt!

Salın-î vücûda her şey, rûşen gelir gider dc 
İnsan düşünse mutlak fikret teselsül eyler, 
M übhem  kalır hakikat. — Nerde o eski şeyler? 
Bâbil ne oldu? M enfis nerde? O dâvr nerde?

Ben ibtidâ sorardım; lâkin susardı hilkat,
Âsâr-ı ömr-i mâzî yer yer tahaccür etmiş.
Âvâz-t cenk-i fetret, sûr-î m uzafferiyyet,
Putlar. sükût-î m a’bed yek-ser tahacmir etnıis!.

Menfis, o şanlı Menfis, M enfis ki taşlarında 
Enkaaz-ı devr-i şevket hâlâ nazar-rübâdır:
Saf saf duran o putlar, putlar ki başlarında 
Mâzî - o dünkü ru’yâ - bir hâl e-yİ fenadır.

Menfis, evet o M enfis hâkister-İ hayâta 
Zıll-İ fenâ bırakmış bir mahşer-i iberdi.
Zihnim koşardı dâim pek eski hâtırat a.
Lâkin o gamlı yerler nisyâna râh-berdi.

Nisyân, o son nigâhı bir muhtazır vücûdun! 
Nisyân, 0 samt-ı hiçî-perdâz-ı sermediyyet! 
Nisyân, o m û^erâsı mâzî-yi bt-hudûdunl 
Nisyân, o mevUİ dâim . nisy^n, o hirm-i zulmet!
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K ız»  T e v fik  
B ö lü k  h a fi  

ö lü m ü n d e n  > 

hir y ı l  önce  
S eksen  

ya şın d a .

Nisyân, o letjl-i yeldâ çökmüş harâbe-zâra; 
Hayfâ o canlı delirin toprakta rengi solmuş, 
İbret gözüyle baktım  bir muhteşem mezâra; 
Silmiş o ismi devrân, Ramzes okunmaz olmuş.

Sr‘kf-i binâ-yı ma’bed, heybet-nümâ direkler 
„ 'rf n'1 ® senk-sdrın âsûde gölgesinde 
y ı  l)err,^ Cr oturmuş, vakt-î gurubu bekler, 

a nı“ enın kalmış baykuşların sesinde!

Vah^li^tSâhln °tlar hUİP yeHnde
Taak-ı t açmı$ mihrâb-ii minberinde! 
Bî-kec i / ,  yadm ış, bâlâsı hâke düşmüş,

* hl„lcrce kuSh r  ü m W
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Sordum harabelerden, dâim bu sırrı sordum.
M übhem di pek uzaktan aks-î sedâ-yı mâzî!
Maşrık görünmüyordu, bi-câ hayâli yordum;
Her sûda bî-nihâyet muzlim  ridâ-yı mâzî!

Bir ma’bed-i harabın m üdhiş deliklerinde 
Meş’al sönüp nihâyet zihnimde tâb azaldı.
Bî-hûde cüst-ü-cûdan fikrim  yıkıldı kaldı 
Mâzî-yi piir-siikûtun vîrâneliklerinde!...

BİR MECHÛLEYE

Seni ilk gördüğüm o günden beri 
Gamla geçirdiğim demleri saydım.
Diyâr diyâr gezip ben şimden geri 
Coşkun sular gibi hep çağlasaydım.

Devletli başında ey yosma dil-ber 
Sırma kâküllerin bir tâca benzer 
N ’olaydı alnından öpüp her seher 
Saçını ben çözüp ben bağlasaydım.

M âtem-i hicrâna saldın Rızâ’yı,
Bilmezsin çektiğim cevr ü ezayı;
Ben sana nakl edip o mâ-cerâyı 
Dizinde ağlasam, ah ağlasaydım.

BEN BİR ÇETİN KAYAYIM

—  S ü ley m an  N azif Beye ith a f

Bir çetin kayayım, bu vahşetgehde 
Bana çarpan poyraz yeli kırılır,
Dizime çıkmadan dağılır gider,
Çirkâbt zilletin seli kırılır.

Beni dişliyemez yılanlar bile 
Sürtünür, kaşmir, geçer hergele 
Yumruk, şamar vuran küstahın hele 
Demirden olsa da eli hrılır.

f'ikriıni sarmadı şimdiyedeğin  
Arsızca sözleri bilmem ne (bey) in 

Bana çifte atan şaşktn eşeğin 
Kendi çiftesile beli kırılır.
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Bendedir şivesi âşık ağzının 
Ona sesi uıjmaz yaban kazının 
Öyle hödüklerin bozuk sazının 
Namı anıldıkça teli kırılır.

ANADOLU

Anadolu, Sultan Osman ın y urdu, 
Tuğrul Bey in konağıdır o eller! 
M illetim iz orada doğdu, büyüdü, 
Bize ana kucağıdır o eller!

Osmanlılar unutmasın soyunu; 
Anadol'dan aştık hudud boyunu, 
Orda oldu zorlu ateş oyunu. 
Ataların ocağıdır o eller!

Bu devlete orda temel atıldı,
O meydanda can alınıp satıldı;
Yaylasında zağlı silâh çatıldı, 
Kahramanlar otağıdır o eller!

Bir zamanlar kıratlardan tâc aldık.
Uçan kuşlan, akan sudan bac aldık, 
h içe  yavuz düşmanlardan öc aldık.
Bu kuvvetin kaynağıdır o eller.

Hep gaazîler ardan gelip geçtiler,
0  çaylardan abdest alıp, içliler. 
Memleketler fe th  eyleyip göçtüler, 
Erenlerin durağıdır o eller!

Her bir viran köşesinde bir er var,
1 ürbelcrde nice nice bir server ı;ar; 
Bilmem nerde böyle mutlu bir yer varr 
Ulu Kabe toprağıdır o eller!..

Ormanında tiirlü kuşl ar ötüşür, 
Ç ^ tn n d a  gürbüz koçlar itişir; 
rodasında alun başak yetişir, 

olgestnde gam dağıdır o eller!..

Ceı ” aS’̂  Türk'ün oymağı,
Cevahirdir Usu-
Gümüş a h  tüprağ''
D e fİn e lJ Ç'Çek k° k°r ırmıl&'Lr Vat ağ, dır o eller!...
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Sılasıdır serde. Türk’ün sevdâsı, 
M emlekettir gece gündüz ru’yâst. 
Askerlerin ohır gelin odası.
Gönüllerin bucağıdır o eller!.

Rızâ! Canım o ellere kurbandır. 
Sinesinde yatan atan, anandır: 
Anadolu asıl eski vatandır.
Anamızın kucağıdır o eller!.

NE OLDU?

Kafalar dumanlı, gözler dumanlı, 
İstanbul ufkunda yine sis oldu. 
Sonunu düşünen her bir Osmanlı 
Şu günlerde biraz müvesvis oldu!

Harp esnasında bak hava güzeldi, 
İşlerin gidişi pek mükemmeldi 
Allah lâneî etsin... Bir sağnak geldi, 
O zengin ağalar hep müflis oldu!

Çarşıyı tutm uştu taciri facir,
Ekm ek bulamazdı fakir muhacir, 
Lâkin en sonunda bir çuval incir 
Çirkefler içine düştü, pis oldu!

Harb idi coşturan çarşı pazarı; 
Kahraman gösteren bir işgüzarı;
Aba ve ecdadın çökük mezarı 
Haydut çetesine meteris oldu!

Altüst etti, yazık, tertibi devran; 
İşittim şeyh olmuş dergâhta Mercan, 
Babamın canına maval okuyan 
En sonunda bize müderris oldu!

Siyaset çamura biraz kan kattı,
' Bir koca kalpaklı adam yarattı.

Ona lu rkes taptı. Rıza dayattı. 
Secdeye varmayan o iblis oldıı

Cahiller öğrendi ilm-i esmayı, 
Kolayca halletti her muammayı. 
Tamir etm ek için viran binayı.
Yıkıcı ırgatlar mühendis oldu!
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Aldı Meşrutiyet ele değneği 
Gösterdi bize bir (Sovyet) örneği,
Lâşeye iLşüştii karga derneği 
Yabaıı yerde biiyük bir meclis oldu1.

Mizanülhavada diişkiindıi ibre.
Toplanıp düşündü eslıabı hi :e.
Akşam güneşine serilip gübre 
Hasırla örtüidii. fakat mis o du.

Kalmayınca artık bir barka Icsr 
Karaca Ahrncddc kuruldu masa,
Yenildi, içildi. Iıeııı tıka basa...
Gaziler helvası pek nefis oldu!

Neticesi buydu icabı halin 
Dalkavuk rüknüdür devri ikbalin 
Tenkidi haksızdır Ali Kemalin 
Finolar açlıktan kâselis oldu!

BİR ÂN-I MEYÛSİYYET 
Ömrümün neş’esiz geçti bahân,
Şey leyim  bahârı gülsüz olunca?
Bir tutsam gerektir yâr ü  ağyârı 
Gurbet ellerinde öksüz olunca.

Gönül elindedir feryâd ii zârım,
Şu nankör aşkımdan ben de bîzârım,
Rûhum  âzâd olur, belki mezârım  
Ayaklar altında düm düz olunca.

^ m
Diyorlar k i:  “Rıza... Döner bu âlemi.
Encâmına vanr bu devr-i sitem.”
Benim gözümde fer kalır mı bilmem,
Bu uzun geceler gündüz olunca?!

Rıza 1 evfik Bölükbaşı; uzun yıllar yurt dışında kaldıktan sonra Kudiise, 
Kıbrısa kadar gelir, orada memlekete ettiği fenalığı itiraf ederek kendisini şu 
şiiriyle hicvetmek açık yürekliliğini gösterir :

Sen en bedbahtısın insanların!... M el’unu menfisin!
[ ~ak düştün, yazık, Darüsaadet asitamndan.

ett'n‘ cüda düştün vatan bağı cinanından, 
e ' ° lmaktı şanın halka irfanınla, ilminle,

■ e i oldun gururundan, koğuldun hanımamndan.

Valand üarSa anca^  bir hatayı içtilıadîdir, 
aşlar emindirler hulûsu bigümamndan.
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Umû'mî Felsefe okuttuğu Dârülfünûn'da da kendisini gösterdiği için, 
gençlikte haklı bir nefret ve kızgınlık uyandırmış ve Cenab'la beraber, o 
da istifa etmek zorunda kalmıştır. Bu hareketleri yüzünden, adı yüz el
lilik listeye girdi ve böylece, 1922 kasımında memleketi terk elti. Bun
dan sonra, geçim sıkıntısı çekmemekle beraber, yabancı kapılarda ekmek 
yemenin ağır minneti ve memleket hasretinin dayanılmaz acısı içinde, 
hayatının -yirmi yıl süren- en trajik safhası başlar. İstanbul’dan ayrılınca, 
önce Kahire'ye giderek, birkaç ay orada kaldı. Niyeti -Türkiye hakkın
da konferanslar vermek için çağırıldığı- Amerika'ya gitmekti. Fakat, 
mâlî durumu buna müsaade etmedi. Bunun üzerine, Kalıire'den geçerek 
hacce gitmekte olan ve Osmanlı Mcclis-i Meb'ûsân’ında mebus olarak 
bulunduğu sıralardan tanıdığı, Ürdün F.mîri Abdullah’ın dâvetlisi olarak 
Mekke'ye, hac ziyaretine gitti (1923). Böylelikle. Emîrin himayesi altı
na girmiş oldu. Hicaz’dan, beraberce. Amman'a gittiler ve Emîr'in Dî
van Tercümanı oldu. Bu görevde yedi ay kaldıktan sonra. Sıhhiye ve 
Asar1! Atîka müdürlüklerine getirildi. Bir müddet sonra hükûmet'le iş
birliği yapan bir meclise üye tâyin edildi. 1928 de. büyük kızı ile büyük 
oğiunun bulunduklar! Nevyork’a giderek on üç ay kaklı. Orada, çeşitli 
konular üzerinde birçok konferanslar verdiği gibi, Hicaz seyahati inti
bakının da, uzun bir makale halinde, tanınmış bir Amerikan dergisinde 
yayımladı. Nevyork’lan tekrar Amman'a döndü ve 1934 de emekliye 
ayrı'«rak. Lübnan sahillerinde, iklimini ötedcnberı beğendiği Cunya'da 
yerleşti. Ayni yıl, K ıbrıs’a yaptığı bir seyahat sırasında, ilk defa olarak, 
şiirlerini kitap halinde toplayıp Serâb-ı öm rüm  (Lefkoşe, 1934) ismiyle 
bastırdı. Af kanununun çıkmasından sonra, birkaç yıl daha Cunya'da 
kaldı, ve nihayet 1943 de yurda döndü. Kenan A K Y Ü Z .

T e v f ik  F i k r e t ’l e  D o s t lu ğ u

Fikret, alıngan bir insandır. Rıza Tevfik’in bir «patavatsız lığ ına içer
leyip ona darılır. Fakat bundan haberi olmayan, ya da olduğu İnilde anlama- 
mazlıktan gelen Rıza Tevfik, bir gün Rubcib-ı Şikeste şâirinin evine gider.. 
Fikret, hizm etçisine:

— Beyefendi evde yok, dedirtir.
Hıza levfik, hizmetçinin tereddüdünden, efendisinin evde olduğunu anlar. Ve 
kapının eşiğine o tu ra rak :

— Pekâlâ, der, gelinceye kadar burada beklerim!

Filozof-şairin bu sözünü içerden duyan ve bu bağlılığa çok duygulanan 
J ıkret, dayanamayıp dışarıya fırlar ve Rıza Tevfik’in ellerine sarılır... Yine 
dostlukları eskisi gibi sürüp gider.

Unutmamak gerekir ki Fikret, tâ Galatasaray Lisesi’nde, ö ğ r e n c i l i k  yıl
larından tanıdığı Rıza Tevfik için, Serab-ı ömrüm şâiri, ileri fikirleri yüzünden
k d irn ed e  dayak yiyince «Yegâne Feylesofumuz» adlı şiirini ve ayrıca da Ha
kikatin Yıldızı ile parlak zekâsı yüzünden Zekâ adlı nadir «övgü» şiirlerinden 
birini kaleme alır.

Rıza Tevfik sc candan sevdiği dostunun ölümü üzerine şu ünlü şiir'n' -NJ
zar :
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FİKRETİN MEZARINDA

Dediler ki ıssız kalan türbende 
Vahşi güller açmış görmeğe geldim  
O cennet bağının hâkine ben de 
Hasretle yüzüm ü sürmeğe geldim ...

Dediler ki sana emel bağlıyan, 
Kabrinde diz çöküp bir dem ağlujan, 
Bennurad olurmuş•• Bcıı de bir zaman 
Ağlayıp murada ermeğe geldim.

Şu hicran yılının sonbaharında,
Laleler titrerken çimenzarında 
Gün doğmadan evvel ben mezarında 
Matem çiçekleri dermeğe geldim.

Seni andım bütün gam çekenlerle, 
Aşk-ı hak uğruna yaş dökenlerle..
San gonca veren şu dikenlerle 
Taşına bir çelenk örmeğe geldim.

Yâdın ölüm gibi strr-t m üphem ... 
Neş’e-i sevda mı bu hiss-i elem? 
Ruhumda ne füsun eyledin bilmem  
Bugün sana gönül vermeğe geldim

Tevfik Fikret; Hıza Tevfik hakkında, bir gün, «zâlim» bir nükte yapmak
tan kendini a lam az : Çok, hatta pekçok yönlü bir insan olan ve zaman zaman 
da dehanın sınırlarım zorlayan Rıza Tevfik’in bir özelliği de beş altı yabancı 
dili ana dili gibi konuşması, ayrıca da çok güzel Arnavut, Arap, Acem w  Ya
hudi taklitleri yapmasıdır... H atta o kadar ki, ramazanda oruç yediği için Rızu 
Tevfik  karakola düşünce, «canını kurtarmak» için «Ben Yahudiyim» der; ve 
karakola çağırılan bir Yahudi ile uzun uzun «yahudice» konuştuktan sonra, 
Valıudi, komisere dönüp : «Evet efendim, bu adam Yahudi, lıenı de Halıaın» 
der ve üstelik de «yalan yere» bilmeden kendi «kitabı» üstüne yemin eder! (Şu
nu da unutmamak gerekir ki Rıza Tevfik’i babası, fransızca öğrenmesi içi" bir 
süre «Alliance Israilite»e (Yahudi Toplum Birliği Okulu) yollamış!

İşti, vergisi bıı yönü ile Rıza Tovfik, sık sık Fikret’i de güldürür...
1* iki c t, ‘ nf ısı t e  i> i taklit yapmasma rağmen, dostunun bu yanm a hayran 
° '" r " , , k IM,. ‘̂ ret> Galatasaray’da okurken haşarılığı yüzünden ahi1" 1
cezalar, ac . e n z i m d e n  (o zamanlar Mehmet Tevfik’ti adı) kendi üstüne 
>azcır 11 °  'daresince yanlışlık anlaşılınca düzeltilir) bu pek eski



arkadaşı için bir makalesinin allında «Filozof Kıza Tevfik» imzasını görünce 
gülümseyerek dostlarına :

— Bakın lıele, der, şimdi de filozof taklidi yapmaya başladı!

Ve bir gün Fikret, bıı esprisini, dostlarının yanında, Kıza Tevfik’in yüzüne 
karşı da söyleyince, bu hazırcevap insan hemen şu karşılığı v e r ir :

— Şairliğimi sizler biliyorsunuz, sîzlerin bilmediği filozofluğumu da bcıı 
biliyorum, sizler anlamazsınız o tarafımı!

Ömrünün son yıllarını vatanında geçiren Kıza Tevlik gazetecilik vc ya
zarlık yapmış ve 30.12.1949 gecesi saat 21.30 da hayata gözlerini yum
muştur. Ancak onıın, ölümü cesaretlc karşıladığını şu şiiri açıkça gösterir :

Çehresi örtülü sakii ecel 
Veda kadehini sana sunarsa 
İrkilme.. Kabul et. M elûl olma hiç;
O son kadehi de güler yüzle iç;
Ana kucağına şevk ile atıl,
C üm büş i hilkate yeniden katıl:
Mezarda dağılsın kemiğin, etin,
Çiçekler yaratsın hissi şehvetin;
Kadit ağaçların dudaklarında,
Yıpranmış kanından gönce belirsin;
Güllerin ateşin dudaklarında,
Ergenlik çağının aşkı delirsin;
Bozulsun şu (benlik) dediğin ağıl,
Bir zaman topluydun, şimdi de dağıl;
Geniş mânasiyle anla hayatı,
Dağıl da kucakla şu kâinatı..



M U SA H tPZ A D E  CELÂL

(1868- 1959)

insan hayatın ikinci ucuna varıp, o 
kaçınılmaz sona yaklaşınca bilir misi
niz, sisler, bulutlar arasında kaybolan 
yılların hâtıralanmak işlenişi bile nc 
iiziicii nc keder verici oluyor? M eşrûti
yetin ilanına kadar amatör yazılar ya
zardım. liıı benim için doyulmaz bir 
haz meınbaı idi.

T STANBUL'da Cihangir Kumrulunıescit’te dünyaya geldi (21 Ağustos). Ba
bası, Ferahnak faslı sahibi Bestekâr Musahip Şakir Ağa nın oğlu Mehmet 

A lidir. Niimuııe-i lcrakki İdadisi’nden sonra, Babıiıli Tercüme Odası na memur 
olarak girdi. 1 iyatro merakı çocukluğunda seyrettiği Karagözle. Orlaoyımla- 
nndan, Ahmet Vefik Paşa’mn Moliere adaptasyonlarından gelir. Ölümii (20 
lem m uz). Musalıipzade Celal’in yaşamı hakkında en sağlam bilgi, kendisiyle 
yapılan i .12.1951 tarihli röportajdır. Vatan gazetesi’ııde «Musalıipzade Celâl
için jübile hazırlanırken» başlıklı bu röportaj’da, gazeteci Sadun Tanju söyle 
d iy o r:

Üsküdar, Tunus, bağındaki mütevazı evin arka tarafında, bahçeyi' ba
kan o a a. Türk Tiyatrosuna biiyiik emekleri geçmiş bulunan Mıısahip- 
~ade Ce â le konuşuyoruz. O  kadar basit bir oda ki, insana maddi ve 
m ana t eğerlerin mukayesesi imkânını kolaylıkla verebiliyor. Musahip- 
~a( <' . m ac' ve,ja  tatlı bütün hâtıralarını hazmetmiş şahsiyetiyle,
eşyaya bağlı düşüncelerimin hicabım duyuruyor bana.

~'J‘ay°i,n ,zdan bahseder misiniz, diye rica ediyorum. O anlatıyor: 
ı s«- 1} r l0S ( ê> Cihangir Kumrulumescitleki evde dünyaya

~r-hı M ehmet ^ era ,̂nak 1«slt sahibi. Bestekâr Miisahip Şakir ağanın

dan bahsedecek NeCİb°  H a" ,nf '  ^ ukhf n" '
hayatın ikinci ucunf  ^  ” *** ^  T - ' "  * '"  ■var>p, o kaçınılmaz sona y a k la ş ın c a  bilir tnisnıız. sı
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ler; bulutlar arasında kaybolan yılların hâtıralanmak istenişi bile ne üzü
cü nc keder verici oluyor? Yalnız şunu söyleyeceğim, M eşrûtiyetin İlânı
na kadar amatör olarak yazılar yazardım. Bu benim için doyulmaz bir haz 
ınembat idi. O zamanlar hariciye tercüme odası hülâfastndan idim. 200 
kuruş maaşım vardı.»

— ilk  eseriniz ne zaman oynandı?

«— Kat i bir tarih söıjliyemem. Hâfızam bana artık hiyânet ediyor. 
M eşrûtiyetten evveldi. Manakyan kumpanyası tarafından oynanan «Köp
rülüler» tarihi dramından sonra, «İstanbul Efendisi» Benliyan Operet he
yeti tarafından oynandı. Bu bir hâdise idi. '/Ara o zamana kadar Çuhaya- 
ntn «Leblebici Horhoru», bestekâr Haydar Beyin «Anadolu köy düğünü» 
ve «Penbe Kız» ı oynamıyordu ve bu eserler dalıa ziyade garp müziğine 
mütemayil idiler.

Ben ise. ilk defa; kendi seçtiğim parçalardan alınmış motiflerle bir 
operet müziği fikrini ortaya alınış ve m uvaffak olmuştum. İstanbul E fen 
disinin müziğini, tamamen yerli motiflerle Zata isimli bir rum musikişinas 
meydana getirmiştir.

Benliyan Operet heyeti o tarihle Bet/oğlunda Odeon Tiyatrosunda 
temsiller verirdi. İlk operetimi sahnede görmek mâneviyatım üzerinde 
mühim tesirler icra etti. Eserin Primadonnası Rozali, tenoru da Karayan 
idi. Yine Ömer Aydın isminde çok müstait bir tenor vardı ki, ben onu çok 
beğenirdim. Fakat biraz havaî meşrepti. Genç yaşta öldü. İstanbul E fen
disi, fâsılalarla 100 defadan fazla oynandı. Daha sonra da, bestekâr İsmail 
llakkı Beyin idaresindeki Darütalim Musiki Heyeti tarafından Şehzade - 
başı Millet Tiyatrosunda temsillere devam edildi. Benliyan eserin müziğini 
orkestra ile çaldığı halde İsmail Hakkı Bey alaturka sazlarla çalmıştı. O 
sıralarda İsmail Hakkı Bey ve Dr. Ziihtii Bey İstanbul operet heyetini 
teşkil etmiştiler. Benim eserlerimi oynuyorlardı. Yedekçinin ve Kaşıkçı
ların müziğini İsmail Hakkı Bey, Atlı Eseninkini Fahri Kopuz yaptılar. 
Bu eserler Millet Tiyatrosunda iki sene oynandı. Bunlar arasında Dr. Sup
hi Beyin bestesini yaptığı «Lâle Devri» ve  «Gül ve Gönül». Kaptanzade 
Ali Rıza Beyin bestelediği «Macun Hokkası», İsmail Hakkı Beyin alaf
ranga ve alaturka parçalardan müziğini meydana getirdiği «Demirbaş 
Şarl» da vardır.»

— Daha sonra hangi eserleriniz oynandı?

«— Cumhuriyetin ilânının akabinde o zamanki D a r i i l b c d a ı j i d e ,  Bir 
Kavuk Devrildi temsil edildi. Neşati rolünde Kiiçük Kemal, bana ^en(J ’ 
sini biitiin ömrümce devanı eden bir muhabbetle sevdirdi. R a h m e t l i  hu  
çiik Kemal gerek sanati ve gerekse şahsiyetiyle bulunmaz bir kıyaul1' 
Şotira Aynoroz Kadısı, M um Söndü, Pazartesi Perşembe, Kafes Arkası’» «■ 
iolabanağa, Fermanlı Deli Hazretleri sinisiyle temsil olundular.»



i

Musah inzaıle C el âl 
Sudun Tanju ile 

konuşurken.

— Enerlerinizi yazarken mevzu ve tipleri hayattan mı alıyordunuz, 
yoksa daha ziyadt hayâle mi isti tın d ediyorlaıd ?

*— i,lr -uman bir ı;t> düşünerek eser yazmış değilim. M evzula
rı da tasavvur eder zihnimde işler ve ı/azardım. Küçük Kemal, ese
rimdeki rollere en fazla intibak eden aktördü. Hazmım fulûntcdıan cok 
meyyal olan karakteri beni bâzan çok kızdırmıştır. Fakat o kadar cana 
yakın ve sıcakkanlıydı ki, tulûat.m hâıjnhğma düşmekten daima kurtulu
yordu.»

— Bilhassa Ermeni ve Rum sanatkârların telâffuzları, sizi, eserinizi 
seyrederken iizmez miydi?.

« O devrin gayrimüslim sanatkârları arasında Türkçeyi öyle usla 
hkla kullananlar t ardı ki, hayret ederdiniz. Bilhassa Eliza Binemeçıjan 
llekimyan, Nevard gibi kadın artistler çok güzel Türkçe konuşurlardı»

erinimde ilk Tiirk kadın artisti olarak kimi seyrettiniz?

ı ı ^ ‘İVr^di’de Çengi Şehnazı rolünde, ve Aynoroz Ka
dısında Afrodıh rolünde; Bediay,..»

— bstadım , .son ,
pılacağı, bunu bilhass„ i t l T  d iyo ru m . Sizin için bir jübile ya- 
ettiği söyleniyor. ) . VûlİSİ Fahrettin Kerim Gökaym teşvik
isterdiniz? ° jübile de hangi eserinizin temsil edilmesini

«— En son bir ■
ertTn var■ ism i Selma. M evzuu da tamamen zamanı -
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mtzdan alınmadır. Son eserimin sahneye konulması el betteki beni bahtiyar 
edecektir.»

M usalıipzade Celâl; Türk tiyatrosuna yerli müzik motiflerile örgülü b i r  ope
reti, konularım tarihten alan yergili komedileri kazandıran bir yazardır. «Tari
hili gölgesi altında hayal-m eyal seçilen halk hayalından» alınmış eserlerini ya
zarken; «Hiç bir zaman bir tip düşünerek eser yazmış değilim. Mevzuları da 
tasavvur eder, zihnimde işler ve öyle yazarım. Eserlerimde eski gelenek ve 
âdetleri, bâtıl inanışları ortaya koymak, eski yaşayış ve giyiniş tarzını, harem 
ve selâmlık hayatını olduğu gibi göstermek, velhasıl tarih perdesi altında unu
tulmaya mahkûm olan geçmiş varlığımızın güzel ve çirkin safhalarını sahnede 
canlandırmak isterim» diyor. Oyunlarındaki tekniğin büyük bir önemi yoktur. 
Tekniğin» yerinde kuruluşun, arzulanan biçimde olmasına pek özen göstermez. 
Büyük entrikalara yer vermez oyunlarında. Eski hayatımızın irili ulaklı, kıyıda 
köşede kalmış ne kadar tipi varsa, oyunlarına serpiştirilmiştir. T ipler müzesi 
sayılan oyunlarında, tiplerin birbirlcriyle yarıştığı, kendilerini beğendirme yarı
şına çıktıkları görülür. Masal motifleriyle süslenmiş tuhaf öykücüklerle iç içe
dir oyunları. Çoğu müziklidir. Her sınıf seyircinin zevkle seyrettiği oyunlardaki 
dil sade, teknik zayıfça, gözlem kuvvetlidir.

Musalıipzade Celâl’in oyunlarının renkliliği, çarpıcılığı onu kitlenin 
yazarı yapmıştır. Bu özelliği bugün için de geçerlidir. Mizahı, geleneksel 
mizah anlayışımıza uyduğu için aydının da. balkın da hoşuna gider. Mu- 
sahipzade Celâl'in oyunlarını günü«nüze uygularken onioıi işlevsel 1 .1  

mak için yazarın halkçı yanının vurgulanması yerinde olur kanısında
yım. Yazarın a san la rı dış görünüşlerine ve sözlerine bakarak değil de 
rşıerıne ve ürünlerine bakarak değerlendirmesi günümüz için de değer 
taşır.  ̂ azar tüm oyunlarında halka güvenir. Onun yapıcı, yaratıcı, üre
tici gücüne saygı duyar. Halk, çalışan, ekmeğini :ılınteri ile Kazanan ke
simdi!. Bu kesimde yanlışlar el birliği ile düzeltilir, zararlar yardımlaş
mayla giderilir. Musahipzade Celâl’in oyunlarında eleştirinin didaktik 
bir yöntemle zaman zaman kuntlaştırılmasına, ahlâkçılığın geleneksel 
değerlere bağlanma eğilimi göstermesine karşın, halk sevgisi doğaldır, 
ıçtenlıklıdır. > a da oyle vurgulanabilecek niteliktedir. Bu niteliğinden, 
yaşayan bir değer olarak yararlanılabilir. Sevda ŞE N E R . Musahipzade 
t  l .1 am atör ir ortaoyuncusudur. Zenne oynarmış. Ben seyredemedim. 
Tiyatroya yan, göster, sanatma böyle bulaşmış. A laturka operetler yaz
mış. İstanbul Opereti diye bir ODeret h,.r.io, /-> ,. .  . _  p et bunları oynamış. Ona da yetişe
m edim ... Musahipzade Celal çok “müeddor,” „ , ı  . u- ,• , • .. , “ lueaaep , nazik vc terbiyeli bir adam 
dı. Konuştuğu zaman sesi hemen hemen rtm,..ı™ ı r~ ■ ■ ■ ı , ,  .  . . . . .  . ' ‘■men duyulmazdı. Geçimim, piyesle-
r ın d en  aldığı  telif  hak  k ından  sağ la rd ı  Snn */.ıı ı c, , • . ., - .. 00,1 yıllarında Sehır I ıvatrosu
kütüphane memurluğu verildi. Muhsin Bev m A
o zamanlar çok genç olduğum için y a n l t l  T u '  
kendisi hakkında söyliyebileceğim bir vok T * "  l Z l
gözleri o kadar zayıflamıştı ki. birkaç W  v ™
mediğinden direklere dönerek konuştuğun! A  ? UeU k,ş,lcn ,y‘
O Ğ U L  Musahipzade Celâl’in tiyatromuzsak ° 'dUn’- "' T

«*!; p .. * .... s - z r ................................................. .
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Musalıipzade Celâl'in 
t Bir Kavuk 

Devrildi» 
komedisinden 

bir sahne.

G örün tüde R enklilik

Musalıipzade C e la l öncelikle biı .söz ve görüntü ustasıdır. Tiyatronun bu 
iki asal anlatım aracını bu denli ustalıkla birarada kullanan vazar kolay bulun
maz. Onun oyunlarında renk bolluğu bir zenginliği gösterir. Malzeme zenginli
ğidir bu 'Uzar ışını bol malzeme ile görür. Giysiler çeşitli, konuşmalar kıvrak, 
tipler kalabalıktır. Klâsik Bat, tiyatro geleneğinin, oyun kişilerini, perde ve sah
ne erin sayısını naşı ısıllama çabasında olduğunu, yerde, zamanda, olavlarda 
nasıl bir ekonomi gözettiğini dikkate alırsak böyle bol ve çeşitli malzemeyi bir
.sanat < sı ri \urataca içimde düzenlemenin ne denli zor bir iş olduğu daha ivi 
anlaşılır.

Musalıipzade Celal in oyunlarında konuşmalar günlük halk konuşmasının 
da. resmi ve e c ı osnıanlıcanın da tüm  ayrıntıları, tüm  incelikleri ile bezen
miştir. A tasozerı, eyı er, söz ustalıkları konuşmaları renklendirir. A vın /en 
ginlik, aynı titizlik ve incelik görüntüde de belli olur. Giysiler tarihteki g erçek  

b k i '11 ' e re e jaS > kalınarak betimlenmiştir. Birbirinden farklı giyinen
reşitlilik seviı-f!eSİ M)nUCU ^ 5 ‘tl'dir. Dildeki ve görüntüdeki çokluk, zeıı-

1 1  ' Carnır lT "  gÖziin'* c'e, kulağım da doldurur. Oyunları ilk elden 
çarpıcı yapar. Çarpıcıhk seyirciyi en kolay etkjleyen bjr tiyatro değeridir.

201



Musalıipzade Celâl’in oyunlarında oyun kişileri geniş bir toplum kesiti ve
recek bollukta ve çeşitliliktedir. Çağdaş Batı tiyatrosunun aile ilişkilerinde yo
ğunlaşmasına, odalara tutuklanmasına karşın Musalıipzade Celâl’in oyunları 
sokağa, çarşıya, mahalleye, mesire yerlerine açılır. Orada biraraya gelen her 
çeşit insanı içine alır.

Her tip kendi özel giysisi, tavrı, konuşma biçimi ile sahnede görünür. 
Oyunların tarihten alınması bu çeşitlemeye olanak hazırlamıştır. Bu m a
salsı. renk ve biçim çeşitlemesi içinde tarih gerçeği bilimselcesine, bir ti
tizlikle sahneye getirilir.

Diiş ile gerçek, masal ile tarih içiçe gibidir. Gerçekleri yadsımayan, 
fakat kendi oyun özelliğinden de alabildiğine yararlanan bir tiyatro olayı 
meydana gelir. Toplumdan geniş kesit alma, tiplerde çeşitlemeye gitme 
geleneksel tiyatromuzun özelliğidir ve bizim seyircimizin beğenisini okşar.

İçeriğin ve biçimin D evingenliği: Musahipzade Celâl, ne dili, ne 
görüntüyü, ne kişileri durağan birimler olarak ele almıştır. Söz de, görün
tü de devingen bir düzen içindedirler. Renkler, sesler, kişiler bir akış için
dedirler. Sahnedeki bu devinim salt biçimsel olarak sağlanmaz. Özün 
niteliğinden, özün çelişkisinden doğar. Gözü etkileyen dış dinamizm, dü 
şünceyi yönlendiren iç dinamizmi belirler. Biçimsel devinim  geleneksel 
seyirlik oyunlarının ayırıcı özelliğidir. Özün geliştirici, oluşturucu devi
nimi ise başarılı Batı tiyatrosunda görülür. Musahipzade. Celâl öziin akışı 
ile biçimsel hareketi bir dereceye kadar ustalıkla bağdaştırmıştır. O yun
larında bir evrim görülmezse de yaşamın akıcı özelliği belirtilir.

Musahipzade Celâlin oyunlarında dış çarpıctlık iç anlamla pekişti
rilmiştir. Dil incelikleri, görüntü çeşitliliği, tiplerdeki bolluk yaşamın te
melindeki karmaşık, çok yönlii gerçeği belli eder.

Bu oyunların operetlerden, revülerden, müzikli güldürülerden, hatta 
geleneksel sayirlik oyunlarından fark,, biçimsel düzenleme ile özün anla
mı arasında bağ kurulmuş olmasıdır. Çeşitlilik, karşıtlar, içeren bir kü l
tür yapısın, yansıtır. Yazar karşıtlar, iyi üe kötü, doğru ve yanlış, güzel ve 
çirkin olarak iki kutupta toplar. Burada yazarın ahlâkç, yanı ortaya çıkar.

Yazarın geleneksel seyirlik oyunlarından farkh bir gülünç anlayışa 
tanık oluruz. Karagöz oyunlarında Osmanhca ve halk dili karşıtlığı an
laşma zorluğu çıkararak guluncu üretir. Seyirci perdede gördüğü kişiler
den daha bilgili olduğu bilinci içinde yanlış anlamalara, bu yüzden düşü
len şaşkınlığa güler Oyuncu bu gülünçten yararlanarak hüner gösterir. 
Sözcüklerle cambazlıklar yapar. Anlaşmadıktan abartır, tekrarlarla pe
kiştirir. Burada gulunç egU m eye hizmet eder. Biraz da «yabancılaşma» re
«saçmalık» bilme, ^ and" " -  'sa ™ C e l â l ' i n  oyunlarında hü 
ner. biçimsel etkileme sınırını aşmıştır. Anlama yöneIm^  ^
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Sami Ayanoğlu, Meral Çelenkle konuşmasında 
dikkate değer görüşler ileri sürer: "Bir Kavuk Dcv- 
rildr’nin konusu nedir diye düşünürsek, baştan so
na süren bir anakonu bulamayız. Piyesin konusu 
nedir? Dansöz Şehnazla Eşref arasındaki aşk mı?
Padişahın itlerine bakanların başı iken sadrazam 
olan Hayret efendinin sadaretten düşmesi mi? Yok
sa romantik bir delikanlı olan Nevres’le Nesime 
arasını! iki aşk mı? Hiçbiri değil. Musahipzade üç- 
dört olayı birbirine sararak bir piyes yazmış, o dev
ri hicvetmiş. Daha önce de söylediğim gibi, o dev
ri anlatarak günümüzü yermiştir.

iniştir. Yazar dildeki karşıtlıktan toplumdaki kiiltiir ikilemini göstermek 
için yararlanmıştır. Aynı şey görüntü için de geçeri id ir. Karagöz oyunla
rında figürler el işçiliğini kanıtlar. Ustaca işlenmiş ustaca renklendiril
mişlerdir.

Musalıipzade Celâl’in oyunlarında bu ustalık kendi hünerine hizmetle ye
tinmez. Toplumdaki tabakalaşmayı gösterir. Her zümrenin, sınıfın, topluluğun 
kendi özel karakterini belirtir. Seyirci söziin ve görüntünün çarpıcı etkisüıin 
ötesinde onların ilettiği anlamı düşünmeğe, kültürü tanımağa yönelir. Güldürü, 
biçimsel cambazlıklardan değil, onlardan da yararlanarak özün çelişkisinden 
doğar.

Musahipzade Celâl giysilerde, sözcük seçiminde tiplerle olaylarda tarihteki 
gerçeğe benzemeğe, doğru olmaya özen gösterir. Malzemesinin zenginliği ile 
toplumun karmaşık dokusunu, çok yönlü ilişkilerini yansıtmağa çalışır. Gerçeğe 
saygılıdır. Aynı zamanda tiyatronun bir oyun olduğunu, oyunun kendi kuralları 
olduğunu da bilir. Oyununu kurarken anlamı kollar, anlamı iletirken oyunu

Musahipzade Celâl’in oyunlarında anlam ahlâk değerlerine yönelik
tir. Onlarla ilgilidir. Bu yargıların irdelemesini yapmaz ama onların in
san ilişkilerine etkisini belirtir. Değer yargıları olumlu ve olumsuz ola- 

ık ikiye ayrılmıştır. Bir yanda gelenekleşmiş, sağlam, insanca bir düzen, 
öte \anda  kaypak, kurnazlıkla işleyen bir çıkar düzeni vardır. Yazar 
sağlam değer yargılarını ve bu yargıların düzenlediği mutlu insan ilişki- 
Ij-iini halkta bulur. Halkın düzeni, pratik yaşama da, ülküsel değerlere 
l L Rl| düzen adaletidir, sevgiye, anlayışa, hoşgörüye, onur duygu
suna dayanır. Bu düzen bilgiye önem verir. Sanata saygılıdır. Bu dü
zen e insan çalışkandır. Bilgi edinmek de, sanat yapmak da ç a l ı ş m a n ı n  

lıı^ Ot parÇil*ari(lır. Yazar bu düzeni eski esnaf loncalarında yaşatnuş- 
uzâkl * yant*an halkı yönetenler, din adamları, bilim kuıuAıları halktan 
mıslardı” 15̂  “U la ş m a  sonucu değer yargılarından kopmuş, yozlaş- 

Ozlaşmanın nedeni, bazan insanın tutkulu mizacı olarak, ba
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zan da özden uzaklaşma, kentleşme olarak gösterilir. Yazarın bu yitme
den dolayı kötümser olduğu görülür. Eleştirisi buruktur. Anlar ama hoş- 
görmez. Şakaya, alaya getirir ama kınamaktan da geri durmaz. Musa
hipzade Celâl'in oyunlarının eğlendirieiliği, söz ve görüntü çarpıcılığı 
yanında şakasından, alayından, mizahından gelir. Dedesinden gelme 
mizah anlayışı geleneksel Türk mizahının başarı çizgisine ulaşmıştır. Bu 
mizah duygusu uzak açı, anlayış olgunluğu, eleştiride ölçü duygusu içe
rir. Kusurları bağışlamaz ama alaya alarak hafifletir. Yanlışları hoşgör- 
mese de gülünçleştirerek dayanılır biçime sokar. Eleştirisinde, anlamı 
zedelemeden, düşünsel etkiyi bozmadan şaka yapar. Eleştiriyi eğlence ile 
dengeler. Sevda ŞENER.

M usahipzade’n in  O yunları

Musahipzade Celâl; Mınakyan kumpanyasıııca oynanan ilk tarihsel dramı 
Köprülüler (1912) den sonra, toplu halde 1936’da basılan onsekiz komedi y az
mıştır. Özdemir Nutku’ya göre Musahipzade : «Oyunlarında devlet kavramına 
değil, adaletsiz devlet yönetimine karşıdır. Devlet kuramlarının değil, devlet 
kuramlarını yozlaştıran çıkarcı, işbirlikçi, bencil, asalak kişilerin karşısmdadıı 
l>ine değil, dini kötüye kullanan ve kendi çıkarlarına araç yapan yobazlığa karşı 
durur. Yabancı yatırımlarla, yerli ekonomiyi yok etme yolunu tutan düzenlere 
baş kaldıran yazar, Anadolu halkının sömürülmesine, toplumun devinimini ve 
yaşamını sağlayan, onıı ilerleten kültürü baltalayanlara, devletle halk arasına 
girmiş çıkarcılara ve Batılılaşmanın yüzeydeki görünüşüne öykünen köksüz 
çevrelere karşıdır..» Musahipzade’nin oyunlarının sayısı yirmiyi geçer. İlk oy
nanış tarihlerine göre komedileri : Fermanlı Deli Hazretleri (1927); Aı/naroz 
Kadısı (1928); Kafes Arkasında (1929); Bir Kavuk Devrildi (1930); M um Söndii 
(1931); Pazartesi - Perşembe (1932); Giil ve Gönül (1933); İstanbul Efendisi
(1933); Atlı Ases, Balaban Ağa, Demirbaş Şarl, Lale Devri. Gülsüm. Macun
Hokkası, Selma■ Yedekçi. Geniş bilgi : Musalıipzade ve Tiyatrosu (Dr Sevda 
Şener bilimsel bir inceleme, 1963).

Musahipzade öyle bir aileye mensup ki, III. Sultan Selimin Muha
riplik sıfatı verdiğiı büyük bestekâr Şakir Aga’ya kadar dayanıyor. Şakir 
Ağadan bu yana Musahipzade Ailesinde hiç bir sey değişmeden eelmiş.
Dünya hayatının cereyanında bu Aile için tebeddül olmamış. Üsküdar’
da ar.ıcaa ime ezar ığı nın arkasındaki ahşap evinde, o dar sokak
larda doğan, büyüyen, ölen Celâl Musahipoğlu’mın ruhunda Şakir Ağa; 
tavrında edasında bilgisinde Şakir Ağa. Değişen tek şey, kavuk yerine 
fes, şalvar yerme pantalon, cüppe yerine pardesü. Gözünü baska bi, m u
hite çevirmemiş, eline yem icat birsev nlm, „ -t- ı-

ı , ı . ı a ~ ı  - y almamış. Tarihin (şimdi cazeîe- 
lerde yayınlanan dedikodu sayfaları var v  . ı . • r. ,ı«4
değil dedikodu tarafın, taramış, şenel" f
durmuş; fıkralarıyla, tabirlerime i l e l  San,aSm' °  maIzemcy,e ^
biriktirmiş- (Ben bu sermayelerin P'yeSİer İÇİ"hıriKiırn.., .m Kaydedıldği defterleri kendisinde gör
düm.) Musahipzade nevi şahsına mönha«, l -  • • «  «• ı,
! “ e uydurulabilecek bir şekilde S 5 % . b,r ™harrirdir. ° m" ,,h'
ne>e uy ^ m anl, Tarihinden hicvedilerek oluy-
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Musahipzade 
Celâl'in 

en beğenilen 
oyunlarından

< Ayııaroz 
Katlısı m m  
bir temsil 

sahnesi.

lar çıkarabilmesi eşsiz bir m aharet ve bilgi işidir. Musahipzade’nin Türk 
T iyatıosu’na hediye ettiği piyesler konusunda şimdiye kadar bir yazar 
gelmemiş ve bundan sonra geleceği de yok. Onun için Celâl Bey, eş
sizdir. Vasfi Rıza ZOBU. Oyunlarından ö rn ek le r:

AYNAROZ KADISI

YAKUP  — Aman velinimetim... bu kefere ve fecererıin tezviraiına 
itimat buyurmayın.

L E M ’I —  On beş hin diika altınım cebir ve istimal ederek almışsın. 
Binaenalâzalik ispat ederim diyor, ne yapacaksın? Bu rezalet nedir ha? A l
dın mı söyle? bu onbeşhirı diika altınını aldın mı?

YAKUP  — Aldım  efendim, fakat
LE M  İ — (Kemali hayretle) itiraf ediyorsun ha... aman yarahbi on- 

beşbin diika altınını aldın ha... (Zahide’ye) işidiyor musun Zahitetünnisa 
aldım diyor, bu rezalet şayi olursa...

YAKUP Velinimetim, endişe buyurmayın... bu keferenin tevziratı-
na inanmayın, müsterih olun. Hilei makule ile meselesine tevfik ettim.

ED A  — A h bu meseleler... Ah bu bu meseleler...
LEM  1 Huzuru muhakemede ol keşiş ile yanyarıd miirafaa edile

ceksin... binaenalâzalik bu davayı nasıl d e fe  kadir olacaksın.

ZAH İD E (Kulağına söyler, keseyi gösterir, yavaş sesle) Efendi
beşyiiz

'v a k i !p ~ L İ ‘ keseıje bakar, yumuşar)
. . 6 mimetin huzurunda beşyiiz şahide... beşyiiz şahit da

ha getirse yine ispat edemez.
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LEM 'I — Pek âlâ ...Sadereyn efendilerle bu iş müzakere adilsin... 
ŞEM ’l  — Haydi karagöz haşlıyor. (Komedi, 3 perde).

N U M A N — E vet... evet ama... haktan hakikatten bihaber müşir tas
lağı geçinen birçok babalar senin gibileri cennete değil, cehenneme gö
türür.

G ANİ — Aman töbe de! Numan efendi töbe de! Ehli tarika söz söy
lenmez.

N U M AN  — Gani Ağa. bu hayâlatı bırak... mürşit istersen kendine, 
vicdanını rehber e t... hakkı bulmak istersen böyle bulursun... üst tarafı 
masaldır. Sen tedaviye muhtaçsın... biliyorum. P ilâva Baba tekkesinde 
sana ne yaptıklarını pekâlâ biliyorum. Sana mücerret ikrarı verdirip ma
lını tekkeye vakfettirecekler, sonra da seni bu alil vucudünle tekkenin taş 
hücresinde erbain çıkartarak ahire te gönderecekler.

G ANİ — Kuzum Numan Efendi, P ilâva Bobo'ya dil uzatma
N U M AN  — Ne gafilsin. Pilavcı Baba dediğin kafası kesilecek bir 

zorbadır. Yaktile Nasuh Paşa oğlunun Sarıca leventlerindendi■ İstanbul'da 
yangınlar yağmalar yapan haydudun biri... Şimdi derviş kisvesine bürün
müş alemi iğfal ediyor.

GANİ E ... kırk yıl günahkâr... bir giin tövbekâr.
N U M A N  — A canım! hiç camilere gidip vaaz da mı dinlemiyorsun? 

Kürsü şeyhler, tekkeler aleyhine köpürüyor... bundan cüret alan softala
rın şurada burada tekkelere hücum ettiklerini de mi işitmedin? Evini 
tekke yapmak istediğini duydum ... başına dert mi açacaksın?

N U M AN  — Cahil kadın! Bu nıezhepsiz, imansız zındık ktzilbaş heri
fin hokkabazlıklarına inanıyorsunuz! Halbuki kendisi uydurma! Bu kur
duğu tekke de uydurma! Türbesi de uydurma! Size telkin ettiği şeylerin 
hepsi yalan! Hepsi küfür.

G A h İ  — (Büyük bir aptallık ve hayranlıkla) destur efendim, destur... 
bu gece âlemi manamda Dede Sultan zuhur etti... mübarek elleri ile hana 
üç defa sus ya G A M ! Sus ya Gani! Sus ya Gani! buyurdular. (Komedi. 
5 perde).

MUM SÖNDÜ

Efendi sarayda çalışırken Rakım 
an'r, asılırken darağacının dcvril- 
°rkudan aklını kaçırarak tımarha- 
°radan çıkar, rastlantılarla eğlen- 
ıar|ln meslek edinerek büyük bir iin
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yapar. Herkesi kerametine inandırır. Bu yüzden adı «Fermanlı Deli 
Hazretleri» olur. Derdine deva arayan Bayram Efendiyle tanıdık çıkar
lar. Bayram Efendinin Behram adında bir oğlu vardır. Nişanlısı N igâr 
Hanım, saraya kıışçubaşı olan Rakım Ağa tarafından Hükümdara tak
dim olunmak üzere .kaçırılır. Fermanlı Deli Hazretleri çeşitli hilelerle 
hem Rakım Ağa’y> d ‘ze Set' rir’ hcm *CIZ1 kurtarır. Musa Efendi'nin has
talarını kabul edişini gösteren *Birtnci Periler,den :

M ec lis : I

MUSA — ŞATIR

Musa — (Ayağında gayet büyük papuçlar, başında kocaman kavuk, bir 
elinde asa, diğer elinde ceviz kadar taneli teşbih. Uztın sakalı ile cepheden gi
rer).

D ışarıdan — (Sesler, mırıltılar)
Musa — (Dışarıya) Deliler, hastalar sıra ile birer biıer gelsinler. (Şatır’a) 

Şatır, sıtma tütsülerini haydi dağıt.
(Şatır etraftaki tütsü kâğıtlarını alır, cephedeki kapı arasından, bekleyen 

hastalara dağıtır.)
M u sa— (Dışarıya) Sıtma tuttuğu zaman birinci gün şeytanı yakınız; ikinci 

giin kediyi yakınız; üçüncü gün kadıyı yakınız.
Musa — (Ağır ağır köşesine oturur) Şatır! birer birer gelsinler, perileri, cin

leri rahatsız etmesinler.
(Şatır gelir asayı alır, papuçlarla bir kenara kor.)

M eclis: II

EVVELKİLER — BİR KADIN

(Kadın, kucağında bir kundak, girer; sedirin önüne eğilir, Musa'nın dizini 
öper, ayağa kalkar.)

Musa — (Kundağı abr, muayene eder) Bu oğlancık kaç aylık?
Kadın — İki.
Musa — Bunun karnı dümbelek gibi şişmiş. Kütleme olmuş, ne y e d ird in .J
Kadın — Lapa.
Musa (Homurdanarak sallanır, bir şeyler okur, kaplumbağa kabuğunu 

kundağın üzerinde dolaştırır, teşbihini sallar) Gaafil hatun destursuz bir yere 
su dökmüşsün.

Kadın — (Dizine kapanarak) Alı., efendim.
Musa — Kalk Kalk... Oğlancığın karnına cinler dolmuş.
Kadın — (Ağlayarak) Eyvah...
Musa Ahıü feryadın faydası yok. (Raftan bir kitap alır) Bak kara kaph 

kitap ne diyor. (Açar, okur) Bâsur denilen bir ifrit, Akrum namında bir cin ile
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izdivaç edip nesi ba’deıınesl türeyip insan oğullarına savlet ile batınlarında ta- 
rakka-i gûnagûn ile cümbüş ve safa ederler... Rih-i Tayyar denilen bir ifrı't-i 
salıib-i ebdan kuluııç yerli cinleriyle birlc-şip kırıp geçirdikli'iı sonra evca-ı-ğûna- 
gûııa giriftar ederler. (Kitabı kapar) anladın mı gafil?

(Kadın ağlar. Musa sessizce bir şeyler okur, iiç defa kundağı tespihten ge
çirir, tespihi atar. Şatır, tespihi ahr, Musa'ya verir.)

Musa — Hatun bu oğlancığın karnını sedef yağı ile bir iyice uğuştur.
Kadm — Peki.
Musa — Ebegüm eci sapını badem yağı ile bir iyice tılâ edip şav eyle.
Kadın — Ah...
Musa — (bir muska verir) Muskayı üzerinden eksik etme.
(Kadm muskayı alır.)
Musa — Haydi nezrini ver, git. (Şatır’a) gidenler şu kapıdan.
Şatır — Peki efendim.
(Kadm Şatır a para verir, gösterilen kapıdan gider.)

GÜLSÜM

REb'l — Ne diyorsun hanım bugün Anadolu'da yıkılmış bir ev yap
mak, sebil, çeşme yapmaktan sevaptır. Şimdi sen bunlardan kendine aç
ma. Gülsüm'e, nişanlısı gelsin de ansızın haber verelim. O zaman daha 
çok sevinir.

R h b İ  (Ayağa kalkarak) Nasıl hoşlanılmaz hanım, bir garibin bir 
bikesin yüzünü güldürüp sevindirmekten büyük dünyada bir zevk var 
m,dır? Zavallı Anadolu... Balkan sırtlarında, Tuna kıyılarında, Yemen çö
lünde kanı damla damla akıtılan Türk, her türlü refah ve saadeti elinden 
gaspedüerek sefalete mahkûm edildi. Bu zavallılar için Tanrının ihsan et
tiği nimetler bile esirgenir. Orada toprak renginde sararmış çehreler, 
kendi lıalıne ağlayan yaşl, gözlerden başka bir şey görmeyiz. Bir zaman- 
lar naraları gökler, Utreten o kahramanların kasabaları, köyleri viraneye 
dondu. Biçarelerin kulubeler, ( Umanm> , arW a„  ffW<m<2 ^  ^
şerefini yükselten Anadolu halkım güldürmek borcumuzdur. Asırlardan 
beri onların yuzugulm ııyor. Benim Gülsürn'e, Yusuf'a edeceğim yardım  
bir sadaka dr gıldır ve h r m .n e t  de beklemem Hanım, böyle bir şeyi ha
tırıma getirirsem hicabımdan yere geçerim 7 im  U; ı > • , \ .
babantn cvUda M »  W,  in s Z ,k  Z ^ r

M UH TAR  — Demincek dedim  ya... kur 
Şu kızı yeğenim Süleyman’a verseniz, size / /°;Ca (̂ e bunamışsınız.
setn, tohumluk versem, benim öküzlerimle mir °  arım<^an bir tarla gösler-

Sen‘z> mahsulden size birşey

208



İstanbul Şehir Tiyatrosu' nıla Balaban Ağa.

ayırır. veririm. Benim yanımda beraberce yuvarlanıp gidersiniz. Bilmem  
ki sizdeki akıl nadir?..

K E ZlB A N  — Bu sözler çok edildi. B iz... iki kile ekine ktz satan 
alçaklardan değiliz. Kız Yusuf’u Yusuf da kızı seviyor. Bunları birbirinden 
ayırmak günahtır.

II AS AN —  (Muhtara doğru yürüyerek) Ağa sen bizi ne sanıyorsun, 
biz bir kaç yıız seneden beri namusu ile, mertliğile bu yurda hizmet eden 
(,cbecioğullan soyundanız, soyumuzda namusu lekelenmiş bir adam yok
tur. Hey M u it ar Aga, İstanbul’da hizm et ettiğin paşanın emrile köyümü
z e  muhtar o un. Eskiden ayağına giyecek çarık bulamazken bizden çal
dığın paralarla bize zenginlik taslıyorsun... ha? Efendilerine verdiğin he- 

>'1l Ueri™l*e zu m̂ ü davet ediyorsun. İşte senin hazırladığın her 
tür it )e ya n0ous geriyorum. N e yapacaksan yap. Ağa, geç kaldınız... 
İşti j  ğ n ıf soy evlâdı olduğundan iftiradan namusunu kurtarmak

° ,m a la  SU“ '
(Facia, 4 perde)
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SELMA

SAİP  — Ooo... bir plân için on bin lira! mühim para... muvafakat 
etm edin mi?

A ZM İ — (Eğlenerek) Şapçıoğlu Jak Efendi yahut Amerikalı M  ister 
Şapici cenapları plânlarımı ele geç\rip beni açıkta bırakamıyacaktır...

SAİP  — M a parol... şaştım m anşet... hiç ummazdtm.
A ZM İ — Bizi sevmiyen, dilimizle konuşmak islemeyen bu kozm opo

litlerden ne beklersiniz... bakınız evime kadar gelmişler de haberim yok.

A ZM İ — (Bahçeyi göstererek içini çeker) ah... şu kozmopolitler, 
yurdum uzun bu bal yapm az arılan, bize iğnelerini sokup kanımızı em mek  
için sokulurlar...

SAİP  — Ne yapalım monşer... bu memlekette sosyete hayatı başka 
türlü olamıyor.

A Z M İ  — Niçin olmasın?... Köyümüzde eski ve yeni birçok kibar ve 
münevver insanlar var.

SAİP  — Bırak Allalıaşkma... Onlarla ne konuşulur?... Salon eğlen
celerinden anlamazlar, kağıt oyunlarından sıkılırlar. Bizimkiler işle böy
le... aman şu her şeyi iptidaî memleketten öyle bıktım  ki.

AZM İ — Evet, Avrupa'ya nazaran belki iptidaî, fakat (boğazı göste
rerek) tabiatın bahşettiği bu güzellikleri Avrupa'nın neresinde bulabilir
siniz? Müsaadenizle bu noktai nazarı kabul edemiyeceğim. Avrupa’yı gö
rüp m em leketim izden tiksinmek meziyet değil, bu tabii güzellikleri m e
deni görgü ve bilgilerle imar etm ek hünerdir, değil mi efendim?

SAİP  Ne yaparlarsa yapsınlar... sizin imar işi sebebine iki senedir 
Avrupa’ya gidemedim... Ooof... artık pek sıkıldım insaf edin mimar bey.

SELM A —  Bilmem. Anadolu’yu dediğiniz gibi bulm adım ... üç yıldır 
orada yaşıyorum. E vet Avrupa memleketleri gibi göz kamaştıran, göste
rişli. mamureleri yok... Fakat Anadolu'nun her dağında, ovasında, suyun
da, havasında insanı çeken oyle samimî bir kuvvet var ki, hin yıllık aşi
nalar gibi insana candan gülümsüyor.

AZM İ -  Ben hayatta daima hakikate doğru yürüdüm. Hayal ile 
meşgul olmadım. Çunku refah ıçmde büyümedim. Hayalımı, istikbalimi 
hakikate doğru yürümekle kazandım zengin evlât}an gjfo. ^  ^
içinde siir ve hayal ile meşgul olmadım. Benim <••• / , , , ,ıçınae, şar ve j  , şiirler,m bakımsız kalmış
Eüzı-1 tmrdumun hazm destanlart hayalimde onur, •gu*eı yuruuın , , ont‘n ,mar ve ihyasıdır. Bu
tun hayatımın bincik zevk, de budur.
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Musahipzade Celâl; Birinci Dünya Savaşı done
mi T ürk  Tiyatrosu’nun en önemli temsilcisi sayılabi
lir. J ‘>08 Meşrutiycti'nden sonra tiyatrolarımız üzerin
deki ağır baskılar, kuşkular son bulmuştu, özgürlük, 
adalet, insan hakları konularındaki oyunlar geniş rağ
betle karşılanıyordu. Musahipzade Celâl, İstanbul’un 
yozlaşan işbirlikçileriyle Anadolu yurtseverlerini, aile 
sorunlarını, işlemekle kalmaz, yozlaşan toplum düze
nine çözümler bulmaya çalışır.

A ZM İ — (Müteessir) Rezan, bilsetı... o yıktk, kerpiçten kulübelerde 
oturan çıplak ayaklı kadınları, görsen ne temiz, ne yüksek ruhludurlar. 
Bu memleketin derdile doğan, derdile ölen o Anadolu köylüsünü bilsen... 
bilsen Rezzan.

(Dram, 3 perde)

BİR KAVUK DEVRİLDİ

Musahipzade Celâl’in oyunları içerisinde «Bir Kavuk Devrildi» özel 
bir yer tutar. Doğumunun 100. yıldönümünde, İstanbul Şehir Tiyatrosu 
yazın Rumelihisarı’nda “ Bir Kavuk Devrildi’’yi, kışın da "Aynaroz Ka
dısı nı oynamış, ayrıca 1968 yılının «Musahipzade Celâl Yılı» olarak anıl
masına çalışmış, yazarla ilgili fotoğraflar, el yazmaları ve ilk oyun ilân
larını sergilemiştir. Osmanlı Dönemi yaşantısını bu oyunlarında yansıtır. 
Müziklidir. Musahipzade’nin en önemli özelliği olan, o dönemleri eleş
tirir görünürken, zamanın sorunlarını ortaya koyması, çözümler getir
mesi, günü taşlamasıdır. Eski dili bile alay olsun diye kullanıyor gibidir. 
OsmanlIların nasıl yaşadığını, nasıl selâmlaşıp meşveret eylediklerini, ge
lenekleri, görenekleri gençlerimiz bu piyesi seyrettikten sonra daha iyi 
anlamış olurlar. Musahipzade Celâl’in oyunlarındaki tipler, çoğunlukla, 
gerçeğe aykırı olarak alınmış görünmelerine karşın, o döneme uygun
durlar. Bir Kavuk Devrildi"deki Sadrazam Hayret Efendi, yıllarca sa
rayda görevli olduğu halde, en küçük karşılama kuralından habersiz, ka- 
*.a r . VCrme yc,*s>nden yoksun olarak karşımıza çıkar. Sadrazamlıktan 

uşunceye dek ailesini, kızını görcmiyecek dereccde “Zevk-u safa”ya düş- 
, dUn ^r ' Mevkiini kaybedincc birden aklı başına gelir, m elek  gibi bir 
.ıcam olur çıkar. Bu oyunları sahneye koyabilmek oldukça zordur. Mu- 
den'PZat*e aksesuarı en küçük ayrıntılarına değin düşünme-
ne*'i Ee^ 1ez‘ ® dönemi iyi bilmeyenlerce sahneye konulması güçtür. Ör- 
. . .  oranlılarda her şey devletindir. Sadrazam lara “timar. zeamet 

S arpalıklar verirler, sadrazam lar da hemen vakıflar kurma yoluna
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giderler. Çünkü bunların idaresini çocuklarına vc torunlarına bırakarak, 
geleceklerini güven altına alm a amacını güderler. Yoksa sadaretten düşen 
bir kişinin tüm bütün m allan  elinden alınır. Bu yüzden onlar da  va-

• kıflarla bunu önlemeğe çalışırlar. «Bir Kavuk Devrildi» bu bakımlardan 
özgün özellikler gösterir. Oyundan küçük bir konuşma :

R E V N A K İ  — Ilayır ola mesele nedir?
SA LİM  — Ne olacak Frengistan’da dokunan kumaşları bir takım  

muhtekirler mem lekete sokup hem halkı, hem de kemha esnafını ızrar 
ediyorlar.

SA L İM  —  Sanatı yıkmak için ne yapacaklarım bilmiyorlar.

SA L İM  — Bir zaman Frenk padişahları, telli dibalarımızı, yanardöner 
canfeslerimizi, sevailerimizi şenlik günlerinde vezirii vüzerasına giydirir, 
ikram ederlermiş. Şimdi o güzelim kumaşlarımızın kalpını, taklidini Frenk
ler, gemiler dolusu getirip memleketim ize döküyorlar, yok pahastna sa
tıyorlar.

(K o m ed i)

PAZARTESİ, PERŞEMBE

NEMİKA — Olmaz anne» olmaz. Efendi babam m adem  ki şıkkı san ı 
defterdarı oldu, arlık bu nolıut oda bakla sofa üç odalı kiihrap evde oturulur 
mu?

RAKIMA — D oğru... Nemikacığım, şıkkı saııi defterdarı, şanü şerefi var... 
bu sülüklü m ahallesinde... kümes gibi evde oturulmaz, yirmibeş, otuz odalı 
konak lâzım.

SEVADÎ — Üzülme anne, bunların hepsi olur ama vakit ister.
NEMİKA — A kardeş, babam  defterdar oldu, bunların hepsi lâzım. 
SEVADÎ — Evet ama abla, daha henüz üç gün oldu, bu dedikleriniz para 

ile olur.
RAKIMA — Bizden evvelki deftardarların konaklan, yalıları babaların

dan kalmadı ya... onlar nasıl yaptılarsa efendi baban da  öyle yapacak. 
NEMİKA — Öyle ya...
SEVADÎ -  Efendi babam  da öyle yapacak ama işi biçimine getirmek lâ

zım... hoppadan olmaz anne.
RAKIMA -  Aman sen de... padişahın mal, deniz onu yemiyen domuz!...

MİŞON -  Çok münasip sultanım... haremler, selâmlıklar... size lâyık ko
ca koca alınlıklar, arabalıklar.

K IR T A S__E ... söyle bakalım, kaça olacak?

MİŞON -  Aman sultanım, sizinle pazarlık  mı edeceğim... aman, am an... 
RAKIM A__(Perde arkasından) eksik olm a Bazirgân.
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Musahipzade Celâl'in 
sekiz tablolıık 

komedisi 
«II eda ban Ağamdan 

bir başka sahne.

SEVADÎ —• (Yavaş sesle Tavilce) ne iyi adam.
TAVİK — Evet öyledir, mali karuna malik bir Bazirgândır.
KIRTAS — Eksik olm a... teşekkür ederiz. Ama borcumuzun miktarım an

lasak...
MİŞON — (Defteri göstererek) borcunuzu bu deftere yazar, mühürlersiniz. 
KIRTAS — Evet, sonra.
MİŞON — Bir iş olur, yaparsınız... o zaman bozarız.

KIRTAS — Anlamadım ne işi?

MİŞON — Aman efendim, aıılamıyacak ne var... yahıız bizim arpa işi 
borcunuzu temizler (torbadan kâğıdı çıkarır).

TAVİK — Evet işle ilıalenamesinde bir batm anı beş akça yazılı.

MİŞON — Doğru Tavik Efendi, fakat şimdi yapacaksınız beş batmanı bir 
akça... işte bu kadar, beşi bir yapacak.

KIRTAS — A... nasıl olur?

MİŞON' — Konağın borcunu nasıl temizleriz sultanım? (Güler).

TAVİK Peki bu İngiliz tüccarları ne istiyor?
MİŞON İngiliz tüccarları değil, İngiliz tüccar gemicileri.
TAVİK Pekala söyle bakalım.
MİŞON İsterler ki Anglosakson tüccar gemileri getirdikleri, malları d s

manii limanlarına çıkarsınlar.
I AV İK Bütün sefaini ecnebive mallarını Osmanlı limanlarına ihraç



MİŞON — Yok canım, çıkarıyorlar...gümrük olan iskelelere çıkarıyorlar.

TAVİK — İşte pekâlâ, daha ne istiyorlar?

MİŞON — İstiyorlar ki, gümrük olmayan iskelelere çıkarsınlar... anladın 
mı, hangi iskele isterse canları, orada çıkarsınlar...

TAVİK — Anladım, dur bakayım, müsvedde yapayım (yazar), memaliki 
Osmaniye sahiline uğrayacak herhangi bir Anglosakson tüccar gemisinin ham u
lesini istediği iskeleye serbestçe ihracına müsaade buyurulması babında...

MİŞON — E, ehemmiyetsiz bir iş bakalûm.

TAVİK — (Gülerek) caizesiz olmaz ha,

MİŞON — Orası kolay canım.

MİŞON — T lalı... yaşıyasııı, malları nereye isterlerse çıkarsınlar, işte bu 
kadar.

TAVİK — (Yazar ve okur).
(Komedi. 3 perde)

YEDEKÇİ

N UM AN —  (Ciddiyetle) Varsın fakir olsun! Elverir ki oamusu, gayreti ol
sun! kimseye minnet etmeden iki kulaç iple ekmek parası çıkarmak namuslu, 
çalışkan adam ların harcıdır.

N UM AN —  (Gülerek) kızım ... bu çarıkları görüyor musun? Senin ko
can (istihza ile) bu koskoca Doğancı başı hazretleri... yirmibeş sene evvel Div- 
rik’ten İstanbul'a teşrif buyurdukları zaman ayağında yırtık dizlikle işte bu eski 
çarıkları vardı... ben onu iyi ketenci ustası yapmıya çalıştıkça bu ... atmaca ile 
kuşbazlık etmekten bir türlü vazgeçemedi... e ... işte... takdiri İlâhi... Doğancı 
başı oldu...

NUMAN (Gülerek) bıı İstanbul ne tuhaf memleket? A nadolu’dan, Ru
meli den İstanbul a dökülenler biraz tüyünü tüsünü düzüncc kendinden sonra 
gelenlerle Rumelili ise çıtak... Anadolulu ise hödük diye eğlenirler. Eğer böy
le sizin gibi arkasını bir yere dayamış, daire ve debdebe sahibi oluverirse yok 
mu? Vay efendim vay... Zadegan taslağ, kesilirler (kahkaha).

(Komedi. 3 perde)



FECR-İ ÂTİ 
EDEBİYATI



r

«Sanat şahsi ve muhteremdir» düsturuna ria
yet eden Fecr-i Âti, edebiyat halkındaki gayele
rini tevhidetm em iş zevattan ibaret bir hey et-i 
muhtelitedir. Bu heyette bir şahsiyet-i sanata m a
lik ve edebiyatta lüzum-u teceddüde kani olan
lar bulunduğu gibi eski üstatları taklideden ve lü 
z u m - u  teceddüde kani olmıyanlar da pek çoktur

Fuat KÖPRÜM '

(



FECR-İ  ÂTİ
l'ecr-i A ti edebi bir m ektep değildir. Ona 

edebi m ektep dem ek için müşterek umdeleri, m üş
terek akideleri olması lâzım gelir. Halbuki onlar
da yenilik ve Fransız edebiyatına fazla meyilden  
başka müşterek bir nokta göremiyoruz. O  bir nevi 
edebiyat kliibii idi.

Reşat Nuri GÜ N TEK İN

FECR-İ ÂTİ; Edebiyat-ı Cedidenin içinden doğan Servet-i Fünundan son
ra ikinci koludur. 1908 özgürlük bildirisiyle Servet-i Fünun dergisinin 

çevresinde toplanan gençlerin açtığı bu çığır; en fazla Fransız sembolizmi üze
rinde çalışarak Ahm et Haşim  gibi büyük bir şairin doğmasına olanak hazırlar. 
Sanatı bireysellikten, toplumsallığa kaydıran, Fecr-i Ati’nin bireyci tutumunu 
eleştiren Millî Edebiyatçılar, Türk halkının gerçek sözcüleri olurlar.

Fecr-i Âti topluluğu, 20 Mart 1909’da, İstanbul'da «Hilâl» gazetesinin ya
yımladığı basımevinde ilk toplantısını yapar, 24 Şubat 1910’da Servet-i Fünûn 
dergisinin 977 sayılı nüshasında, kuruluş nedenlerini kamuoyuna açıklar. «Si- 
nâ-yı Emel» olarak ileri sürülen isim Faik Âli’nin isteği üzerine «Fecr-i Âti» 
olarak kesinleşir. Edebiyatımızın tanıdığı ilk beyannameyi yayınlıyanlar, işte 
bu Fecr-i Âti’eilerdir. Onlarca; «Edebiyat çok ciddi» bir u ğ ra ş tır :

Encümen, edebiyatı çok ciddiye almakta, onu hoş vakit geçirmek 
için bir araç olarak kabul etmemektedir. Bu inanışın edebiyatnııızdaki 
ilk temsilcileri ise, Servet-i Fünûnculardır. Gerçekten, edebiyatın ciddi 
bir çaba olduğu hususunda, Türk kamuoyuna ilk öncülüğü yapanlar on- 
lardır. Bu ciddi çalışmalarına onların 1908’den sonra yeniden başlamaları 
beklenildiği halde, ne yazık ki, ortada görünmemişlerdir. O halde, yaptık
ları hizmet daima beğenilmekle beraber, artık onlara «geçmiş» gözüyle 
bakmak yerinde olacaktır. Şimdilik, Avrupa edebiyatındaki benzen toplu
lukların küçük bir örneği olan Fecr-i Â li ise, Türk edebiyatının geleceğini 
temsil etmektedir. Dilin, edebiyatın, edebi ve sosyal bilimlerin ilerleme
sine dikkat etmek, genç yetenekleri bir araya toplamak, ancak fikir 1ar- 
ttşmalarıı/ a amuoıyunu aydınlatmak, B a tın ın  önemli edebiyat ve fik',r 
eserlerim çevirtmek, edebiyat ve fikir konulan üzerinde konferanslar dü-
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zenlemek, B atıdaki benzeri kuruluşlarla sürekli bir temas kurmak onun 
gayeleri arasındadır.

Fecr-i Âti’cilerin bu beyannamesinin altındaki imza salıipleri’nin Ahmet 
Haşim. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Hamdullah Suphi 
Tanrıöver, Ahm et Samim, Em in Bülent, Em in Lâmi, Tahsin Nahit, Celâl Şakir, 
Cemil Süleyman, Abdülhak Hatjri, izze t M elih . Şehabettin Süleyman, Faik Ali, 
Fazıl Ahmet Aykaç olduğu görülür.

Fecr-i Âti’ciler; o günkü edebiyatımıza, Servet-i Fünûncular kadar, önemli 
bir katkıda bulunamamışlarsa da, Batı edebiyatıyla ilişkileri daha sıkı olmuş
tur. Bireyselliğe kaçışları, üyelerinin sanat anlayışlarındaki tutarsızlıklar, ortak 
görüşler çevresinde toplanıp güçlü yapıtlar veremeyişleri. tartışmalar, eleştiri
lerle sarsıldıkça üyelerin kopuşu, bu akımın yıkılışını hazırlar. «Genç Kalem
le r in  ortaya çıkışıyla, 1912 yılının sonuna varamadan Fecr-i Ati Edebiyatı or
tadan kalktı; Fecr-i Âti’cilerin çoğu Millî Edebiyata bağlandılar.

Fecr-i Âti'yi Edebiyâtf-ı Cedide’nin kötü bir devamı sayarım. Halide Mus
re! Z O R L U T U N A . Fecr-i Âti gerçekten bir edebî akım  veya bir edebî ekol 
değildir. Bu hareket, hemen hemen devrin genç edipleri tarafından yapılan bir
kaç hevesli toplantıdan ibaret kalmıştır. O kadar ki eğer Fccr-i Âti teşekkülüne 
katılan bu gençler, gitgide, Türkiyenin edebî hayatında hakikî birer değer paye
sine ermemi? olsaydılar, edebiyat tarihimiz belki de bu toplantılardan bahset
mek için fazla çekici bir sebep bulamıyacaktı. Fakat Servetifünun'cuların dağı
lışından 1908 İnkılâbına kadar geçen birkaç yıllık sükût devresinin hazırlayıp 
yetiştirdiği bu gençler, önce, tıpkı Servetifünuncular gibi, hattâ gene Servetifü- 
nun mecmuasında, toplu bir hareket yapmak için heveslenmişler; sonra, türlü 
sebepler yüzünden bunda muvaffak olamayınca; ayrı ayrı mecmualarda yaza
rak ve ayrı ayrı edebi yollardan yürüyerek; Yirminci Yüzyıl T ürk edebiyatının 
en tanınmış simaları arasında yer almışlardır. O kadar ki bugün Ahmet H a
şim gibi. Fuat Köylülü gibi; Hamdullah Suphi. Refik Halit ve Yakup Kadri 
gibi edebiyat ve sanat hayatımızda birer kıymet olan şahsiyetlerden ve bilhassa 
onların sanat hayatlarından bahsederken, bir zamanlar Fccr-i Âti teşekkülünde 
vc hep bir arada çalışmış olduklarını söylemek, ihmal edilmez bir âdet olm uş
tur. Nihat Sam i B A N  A R U . Bence gelecek Ahmet Haşim yüzünden Fecr-i Âti- 
ye hürmet edecektir. M ustafa Seyit SU TÜ VEN.



Tanzimat, Edebiyatı Cedide, Fecr-i Âti, Türk
çülük hareketi ve nihayet Hececiler şiirimize m u
kayese zemini hazırlayan d ü n ü  temsil ederler. 
Ekoller arasında tesir - eser münasebeti doğurmak 
bakımından şiirimizin bu yüz yıllık geçmişi bil
hassa karakteristiktir. Tek başına Hâmit bile yeni
leşme faaliyetinin başında bir meşale olduğu kadar 
Edebiyat-ı Cedide'nin, Fecr-i Â ti’nin ve Hececile
rin ışık aldıkları bir çırağandır.

Fahir ONGER

F ECR-I ÂTİ şiiriyle Servet-i Fünûn şiiri temelde birleşirler. İkisi de do
ğayla aşkı aynı sözcükler kompozisyonu içerisinde öznel bir duyarlıkla 

işlerler. Ölçüleri aruz, nazım biçimleri çoğunlukla serbest müstezattır. Fransız 
sembolizmini dalıa ileri götürürler. Fecr-i Âti’ciler; toplumla gerçekle ilgisiz, 
sanat için sanat yaparak, özü belirsiz duygularla örülü bir şiirin peşindedirler. 
Kaynakları Fransız sembolizmidir.

«Servnt-i Fünûn» dergisinin 12 mart 1325 (1909) tarihli sayısında ya
yımlanan haber şöyle çevrilebilir bugünkü dile : «Günümüz gençlerinden

FECR-İ  ÂTİ Şİ İRİ

A biliillııık 

Hâmil 
Tarhtın'la 

Ahnıc! 
Haşim-



aydın bir bölüğü, genç ve üstat Faik Âli Bey’in edebî başkanlığında Fecri 
Â ti adiyle bir şiir ve düşünce kurumu kurmuşlardır. Geleceği umutlarla 
dolu olan edebiyatım ızın yavaş gelişimine, gereksinme duyulan ve vata
nın eğilimlerine uygun bulunan bir ilerleme akımı ve olgunluk vermek 
üzere kurulan bu kurulun uğraşlarının asıl kuralı şu d u r: Sanat, kişisel ı~e 
saygıdeğerdir. Ruhları şiir ve güzel şeylere karşı bir tutkun içtenliğin til- 
remelerile titrek ve dolu olan bu gençler, yakında işleri ve sevdikleri sa
nat konularını yansıtmak üzere Fecri-Âti adiyle bir dergi yayımlayacak
lardır.

Fecr-i Âti’ciler; 190^'da yayımladıkları bildiriyle ortaya çıktılar. Servet-i 
Fünûn Edebiyatı’nm başarısız bir uzantısı olarak görünmekten öteye gidem e
diler. Her iki edebiyat akımı da, aşk ve doğa temalarını işlemekte birleşirler. 
Aşkın romantizmi, doğanın sübjektivizmi işlenirken, aruzu, Arapça-Farsça söz
lükleri, serbest nazmı kullanırlar. Konuşma dilinden uzaklaşma devam eder 
Fransız sembolistlerini daha yakından tanırlar.

Fecr-i Âti şiirinin en büyük, en ünlü temsilcisi muhakkak ki Ahmet Haşim: 
XX. yüzyıl Türk şiirinde başlı başına bir isimdir." Şiirimiz en güzel sembolik 
örneklerini onunla verdi. Bu şiirde yoğun bir hayal kudreti; zengin bir müzi- 
kalite, prizmalardan geçmiş gibi zevkli bir gözlem dünyası görülür. Fecr-i Âti' 
çiler, Servet-i Fünûncuların santimantalizmine sembolizmi aşılamak yolunu 
tutarlar.

Gerçek sanat uğrana ilk çetin mücadclcler Haşim ve öğrencileri ya
ni Yedi Meşaleci’ler tarafından yapılmıştır. Kronolojik yönden Fecr-i 
Ati zümresi içine alınan Haşim asıl büyük şöhretini ondan sonra sağ
lamıştır. Bayrağı altında toplanan Meşaleciler ise onun ismini ölümüne 
kadar muhafaza edebildiler. Falıir O NG ER. Cahit Sıtkı vc Orhan Veli 
neslinin üslûbu son derece açık ve sadedir. Bunun sebebi, onların biz
zat varlığı güzel bulmaları ve onu teşbih, istiare, mecaz çilli edebî sa
natlarla süslemeğe ve değiştirmeğe lüzum görmemeleridir.' İçinde yaşa
dıkları alemden memnun olmayanlar umumiyetle bu nevi sanatlara bas 
vururlar. Dünyadan nefret eden Divan şairleri bu çeşit oyunlar vasıtası 
ılc onu b ir masal alemi haline getiriyorlardı. Servet-i Fünûncularla

* \ U ' i / 1'/ a -T p / kcnzetmc- mecaz v.b. gerçeği aşma vasıtalarıdır. M ehmet K A P LA N .

F e c r - i  Â t i  S e m b o l iz m i

Fecr-i Âti şiirimiz; genel olarak, «sanat için sanal>> görüşüne bağh . sem„
bolist ve empresyonist duygu ar a yuklu bir şiirdir. Odak noktası Ahmet Ha- 
şim’dir. Sembolist şairler gerçeği cegıl, gerçeği,, bizde bıraktığı izlenimleri, 
tabiatla insan ruhu arasm e a ’i *P * «8 arı işlemeyi gaye edinerek «herşeyden
•ince musiki» derler. Güze 'K1 a egıl, kapalılıkta buldukları için, pek
çok mecaz, alışılmamış sözcükler, yen, söyleyiş şekilleri kullan,rlar.
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İstanbul Biiyükada Yat Kulübü'nde 1916 da bir toplantı. Sağdan sola doğru ayak- 
ta k iler: Z iya Gökatp, Yahya Kemal, Kâzını Şinasi Darsan. O turanlar: Fazıl A h
met A y  kaç, Falih R ıjk ı A tay, R efik Halit Karay, Bahaettin Şakir, Necmettin Sadak,
Fuat Köprülü, Yeni M ecm udyı çıkaran Talât Bey, derginin hesaplarına bakan

Nihat Bey.

Atmosfer yaratmak, silikleştirmek, gölgelemek, çok belirli görüntüleri şiş
lemek. aydınlığa varan anlamlardan kaçınmak sembolist şairlerin gayretleri 
arasındadır. Sembolist şairlerle ressamlar, dünyanın gerçekçi bir biçim içeri
sinde belirtilmesi gayesinden uzaklaşmışlardır. Sembolistler rüya, hayal ve 
fantazilerin alışılmamış algılarından faydalanırlar. Ahmet Haşim’in ünlü sem
bolist «Merdiven» ş iir i :

Ağır ağır çıkacaksın bıı merdivenlerden,
Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak 
Ve bir zaman bakacaksın semaya ağlıyarak.

Sular sarardı.. Yüzün perde perde solmakta,
Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta...

hgılm ış arza kanar, muttasıl kanar güller,
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller,
Suhır mı yandı? Neden tunca benziyor m erm er .

Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta,
Kızıl havalan seyret ki akşam olmakta...

221



Sembolizmi benimseyen Ahmet Haşim’e g ö re : «Şairin dili nesir gibi anla
şılmak için değil; fakat duyulmak üzere yaratılmış, musiki ile söz arasında, söz
den çok musikiye yakın, ikisi arası bir dildir.» Öznellik, hayal, lirizm, sözden 
çok musikiye yaklaşma, güzelliği duygulandırma, gölgecilik, sessizlik, alaca ka
ranlıklar, serbest nazma kaçış, musiki gücü olmıyan sözcükleri ayıklayış, sa
natçının duyum gürlüğü ile okuyucunun sezişine bağlanış sembolist şiir akı
mının en belirli özellikleridir.

Fecr-i Âti’ciler, edebiyatta yapmak istediklerini birlikle beraberlikle değil, 
ayrı ayrı yapmak olanağım daha sonraları buldular. Fecr-i Âti eylemi, yalnız 
tanışmalarını sağladı denilebilir.

Fecr-i Âti’cileriıı gayesi; dilin, edebiyatın, edebî ve toplumsal bilgilerin 
ilerlemesine çalışmak, şurada burada ayrı ayrı beliren istidatları bağrında top
lamak ve bu birleşmelerden doğacak bir gelişme i le : «müsademe-i efkârın par
latacağı barika-i hakikatle» fikirleri aydınlatmaktır.

Gerçekçilik ile natüralizm’e karşı bir edebiyat akımı olan sembo- 
li/.m’e bağlı şairler görünmez sonsuz gerçeğin ancak sembollerle verile
bileceğini ileri sürerler. M allar me, Baudelaire, Verlaine, Rimbaud en
büyük sembolistler arasındadır. Doğrudan doğruya sözle anlatılamıyan 
derin duygularla heyecanları sembolik kelimelerin müziğiyle anlatmaya 
çalışan bu akım. Parnasizm'e tepki olarak doğmuştur. XIX. yüzyılın 
son yarısında Fransa’dan bütün Avrupa'ya yayılmıştır.



Pek az devam eden I'ecr-i Â ti Cenacle’inin 
edebiyatımızda, bazı batılı örnekler (şiirde symbo- 
liste'ler, hikâyede Maupassant, tiyatroda İbsen) 
teklifinden başka bir rol oynadığı iddia edilemez.

Ahm et Hamdi TA N P IN A R

T7'KCR-İ ATİ nesri; kendinden önceki Edebiyat-ı Cedide nesrinin yerine 
i- daha etkin bir nesri geliştirmek amacım taşır. Alımet Haşim, Yakup Kad

ri Karaosmanoğlu, Ali Canip Yöntem, Fuat Köprülü, Müfit Ratip, Şebabettin 
Süleyman, Hamdullah Suphi Tanrıöver edebiyatsal nesrin başarılı güzel ör
neklerini verirler.

Fecr-i Âti dönemi kısalığına karşın, canlıdır. Şiirin yanısıra makale, dene
me. hikâye ve roman, mensur şiirlerle oyunlar dikkati çeker. Yakup Kadri Ka
raosmanoğlu, Refik Halit Karay, İzzet Melih Devrim, Şahabettin Süleyman 
usta kalemler olarak dönemi renklendirirler. Fecr-i Âti mizahının sevimli, fatı- 
tazist gülmece ustası Fâzıl Ahmet Aykaç’tır. Nihat Sami Banarlı’nm  görüşü :

Fecr-i Â tin in  genç edipleri, Hürriyetin ilânından sonra, Servetifiinun 
sanatkârlarının, durmaksızın şikâyet ettikleri «istibdat» tan kurtulmuş 
olmanın verdiği hızla ve birdenbire harekete geçeceklerini; eskisinden 
daha zengin ve daha canlı bir «edebi hamle» yapacaklarını ummuş ve 
beklemişlerdi, i  akat bu bekleyiş uzun sürdü. Çünkü Servetifünuncuları 
dağılan kuvvet sadece istibdat değildi. Onları birbirine bağlıyan edebî ve 
içtimai bağlar da yıpranmış, hattâ kopmuştu. Esasen Servetifünuncular  
çok kere eksik ve zayıf tarafları için istibdadı müthiş bir sebep olarak 
göstermek suretiyle, istikbalin tenkidinden kolayca sıyrılmak istiyorlardı. 
Hele toplu bir halde çalışmaları için istibdadın bir engel olmak şöyle 
dursun, birleştirici bir sebep teşkil ettiği onların M e ş r u t i y e t t e n  sonraki 
dağınık hayatlarından kolayca anlaşılmaktadır. Fecr-i Â ti gençleri, Ser- 
vetifiinun sanatkârlarının ilk M eşrutiyet yılında birbirlerinden ayn ola
rak dahi öyle parlak eser veremediklerini gördüler.

Fecr-i Âti’ciler zincirleme tamlamalarla, birbirine bağh uzun cümlelerle, 
Arapça - Farsça kurallarla, bileşik sıfatlara geniş yer veren SÖr - nesir dokular.y- 
la dilimizi biraz daha içinden dum m a getirdiler. «Sanat ıçm sanat»

FECR-İ  ÂTİ NESR İ
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yoiunu tuttular. «Genç Kalemler»le yaptıkları sert tartışm alar sonu «Yeni Li
san»! benimsediler.

Fecr-i Âti tiyatrosuyla Türk sahneleri canlılık kazanır. Tulûat tiyatroları
nın yerini profesyonel tiyatro toplulukları alır. «İstanbul Tiyatrosu», «Osmaıı- 
lı Tiyatrosu», «Salıne-i Heves». «Sanâyi’-i Nefise Kumpanyası», «Donanma Ce
miyeti Hey’et-i Temsiliyyesi», «Amatör Sahne», «Yeni Tiyatro» ve diğerleri 
hep bu dönemde ortaya çıkar. Yarının büyük tiyatro sanatçıları için ilk bilinçli 
adımlar atılır. E rtuğrul Muhsin, Belızat Bu tak, İ. Galip Arcan, Râşit Rıza... 
Fecr-i Âti sahnelerinden doğarlar.

Fecr-i Âti edebiyatı estetik, teknik, vezin ve lisan bakımından Ser
vet-i Fıinun Edebiyatının devamıdır. Fakat içinde bugünün bile kuvvetli 
şahsiyetlerini bulunduran bu zümreye mensup sanatkârlar asıl şahsiyet
lerini bu topluluğa borçlu değillerdir. N itekim birçoklan en kuvvetli 
eserlerini daha sonra verdiler. Agâh Sırrı L E V E N T. Fecr-i Âti ve Genç 
Kalemler diğerlerine nazaran bize daha yakındırlar. Fakat bunlar da 
vazifelerini hakkıyla başaramamış ve bağımsız birer hüviyet alam amış
lardır. Bekir Silki K U N T.



FECR-İ
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1908 Devrimi'nin özgürlük havası içinde 20 ila 
30 yaş arasındaki yeni bir aydın gençliğin sınırsız 
bir dilek ve sanal vatanseverliği ile bir araya gel
diklerini, sanat şahsî ve muhteremdir” söziyle bir 
nevi ferdiyetçiliği benimsediklerini, sanatı sanat 
olarak alıp güzeli ifadede kendilerini tuın serbest 
bildiklerini, geri kalmış Osmanlı toplum unun an
ca k ilim  ve sanat yoluyla ilerleyip yükselebileceği 
1,1 irnanlarmı göstermektedir. Onlardaki

ö- ür ü ve eşitlik fikrinin kuvvetini, aralarında 
faı görmeyerek isimlerinin baş harfleri sırasıyla 

.rap iarf erine göre) beyannameyi imzalayışla- 
ıı .u a  t a  görürüz. Anlaşılıyor ki, gençler Acade- 
mıe Goncourt gibi Fransız modeline göre bir ku
rum vucuda getirmek istemişlerdir.

Haşan Âli YÜCEL



Fecr-i Â ti gibi yeni örnekler üzerinde duran 
ve şiirde sem bolistini tercih eder görünen, fakat 
dilde ve prosodie’de halka ve katla trk kaynakları
na dönmeyi teklif eden Genç Kalemlerin hareketi 
mem lekette ve olaylarda bulduğu akislerle daha 
ehemmiyetlidir.

Ahm et Hamdi TANPINAH

FECR-İ ÂTİCİLER; edebiyatımızı, içinde bulunduğu düşük ve hareketsiz 
durum dan kurtarmak istiyorlardı. Yenilik getirmiyorlar, Edebiyat-ı Cedi- 

de'yi yenileştirmeye çalışıyorlardı. Devrim, toplumumuza bir hareket getirmiş
ti. Fecr-i Âti grupu ise Fransız sembolizminin etkisiyle, toplumımkine zıt. içe 
dönük bir durumdaydı. Tutunamayışlarmın en büyük önemli nedenlerinden 
biri budur.

Trablusgarp, Balkan savaşları, II. Abdülhamit saltanatının ağır baskısı, 
toplumsal sorunların bitip tükenmezliği, Türk halkının ezilmişliği karşısında 
Fecr-i Âli Edebiyatı’nm suskunluğu boş görülür eylemlerden değildir. Batı em 
peryalizminin türlü kapitalist oyunları, saltanatın m utlu bir azınlığın çıkarına 
çalışması, sanatçıların salt kişisel yaşamlarını yansıtmaları kamuoyunu Fecr-i 
Âti’cilerden uzaklaştırır.

Fecr-i Aticiler, 1909’da yayınlanan beyannamelerinde şöylo diyor
lardı : «Şimdiye kadar memleketimizde «edebiyat» kelimesinin taşıdığı 
ciddiyet ve ehemmiyeti anlıyan ve bu ehemmiyeti halka anlatan; tered
dütsüz söyliyebiliriz ki; pek az kimse gelmiştir. Edebiyat tarihimizi tet
kik edersek, en parlak devirlerde bile edebiyatın, mânasındaki bütün ge
nişlikle anlaşılıp, anlatam adığını görürüz. Onun içindir ki bizde san.ıt 
ve edebiyat boş vakitlerin güzel bir arkadaşı olm aktan fazla bir ehem
miyet alamamış ve bunların nasıl hissî terbiyenin tekamülüne hizmet 
etmek yoliyle bir milletin terakkilerine önder olduğu takdir edilememiş
tir. Eski devirlerden ayrılıp zamanımıza doğru gelincc bu an .ıvış.n >a 
va$ yavaş bir değişiklik geçirdiğini görürüz, Kenıal Bey ve ç a t 'a ş  arı 
j r ç t 'k  münasebetlerle bu husustaki fikirlerini söyl*-n" > ert 1 ’ 

eyin «edebiyatsız millet, dilsiz insan gibidir.» sö/u n’L* ‘1' r 11 r- j1 _ ■11
C u k ' Umutniycnin anlam aktan ve anlamak iÇ‘n h 'ç “ . C. ıy 1 çı
' t  ^ " » m a k t a n  ileri gelen k a y ı t s ı z l ı ğ ı n a  böyle bır cümlenin deva
°  a ilmesi elbette mümkün değildir.»

FECR-İ  a t i c i l e r
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Fecr-i A ticiler : A hm et Samim  (1884 -1910), Ahm et Haşim  (1884 -19.33), 
Fazıl Ahm et Aykaç  (1884 -1967), Şahabettin Süleyman  (1885 -1921), Cemil 
Süleyman  (1886-1940), E m in Bülent Serdaroğlu (18S6-1942), Hamdullah Sup
hi Tannöver (1886-1966), M üfit Ratip  (1887-1917), Tahsin Nahit (1887- 1919), 
İzzet Melih Devrim  (1887-1966), Refik Halil Karay (1888-1965), Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu (1889-1974), Fuat Köprülü (1890- 1966), Mehmet Behçpt } a 
zar (1890).

AHM ET SAMİM

(1884 - 1910)

«Kırpıntı» 31 Mart ayaklanmasını ve İttihatçıla
rın, «İkdam» gazetesindeki yazılarından dolayı öl
dürttükleri gazeteci Ahm et Samim faciasını çok çatılı 
anlatır. Bahçekapı’da ve karanlıkta işlenen bu cina
yet sonu A hm et Samim cansız yere senidi.

PİRZERİN’de doğdu. İlk öğrenimini İstanbul'da yaptıktan sonra, Galata
saray’da Robert Kolej’d e  okudu. İkinci Meşrutiyet sonu «Osmanlı» gaze

tesinde yazarlık yaptı. «Hilâl» gazetesini çıkardı (1909). Yeşilköy Hareket or
dusu karargâhına sığınmamış olsaydı, 31 M art isyancıları tarafından parçala
nacaktı. İsyan yatışınca «Sada-i Millet» gazetesinin yazı işleri müdürlüğünü
yaptı (1909- 1910). Cesaretle savunduğu ileri fikirli yazıları yüzünden, Köprii' 
den geçerken İstanbul’da meçhul bir katilin kurşunuyla hayatına son verildi.

T-ccr-i A tic iler içerisinde gazeteciliği meslek edinen tek kişidir Ah
met Samim. Yönetimi şiddetle eleştiren yazılan yüzünden \ aşanıma son 
verilir. Yaşadığı dönemde II. Abdülhamit'in saltanatı sırasında sıkı bir 
kontrol altında tutulan basın, II. Meşrutiyetin ilânıyla sansürden kurtu
lur, 13 Nisan 1909 da II. Abdülhamit yanlılannın giriştikleri hükûmer 
darbesine değin süren özgürlük taşkınlığı içinde, çoğunlukla kısa ömür- 
İÜ olan yüzlerce gazete ve dergi yay.mlanır. Fecr-i Ati döneminde çı
kan başlıca dergiler anısında, bu topluluğun da organ, olan Servct-i Fü- 
nûn'dan başka, aktin itte  dergisi olduklar, için edebiyat konularında 
yan tutmayan ve bu nedenle sahifelerinde Fecr-i A ticilere de ver veren
«Resimli K itap .la  «Şehbal. dergilerinin önemli bir yeri vardır



A H M ET H A ŞİM

(1884 - 1933)

Ürkerim kemli hay alalımdan 
Saııki kandır şakağımdan akıyor...
Bir ktztl çehrede ateş gözler 
Bana gûya ki içimden bakıyor!

Bit cehennemde yetişmiş kafaya 
Kanlı bir lokmadır ancak ınihenim.
Ah Yarabbi, nasıl birleşti 
Bu çetin başla bu suçsuz bedenim?

FECR-İ ÂTİ şiirimizin en büyük şairidir. Bağdat’ta  doğdu. Alûsizade’Ier- 
den Arif Hikmet adındaki bir mülkiye kaymakamının oğludur. Annesinin 

Kâhvazadelerden Sara Hanını olduğu bilinmektedir. Annesinin dedesi Emin 
Efendi din bilgini ve Meclisi Ayan üyesi, babasının dedesi Abdullalı Bahaeddiıı 
Efendi Basra kadısı ve otuz ciltlik «Ruh-ül Meâni» eserinin yazarıdır. Haşim, 
sekiz yaşlarında iken annesini kaybetti. Babası onu 1895 te İstanbul’a getirdi. 
Galatasaray Lisesine yerleştirdi. Hâşim, burada, bir yandan Türkçesini ilerle
tirken, bir yandan da şiirler yazıyordu. 1901 de yazdığı «Havâl-i Aşkım» onun 
ilk yayımlanan şiiridir. Bu sıralarda Abdülhak Hâmit, Cenap Sahabettin, Tev- 
lik Fikret gibi şairlerin etkisinde bulunuyordu. Ahmet Haşim ’in aile kökenini 
bizzat Bağdat’a giderek araştıran Adile Ayda, 9 Ocak 1966 tarihli Cumhuriyet 
gazetesinde Dicle kıyısında Haşim’i anarken...» başlıklı yazısında şunları 
y a z d ı:

Bir ha ltad ıı Bağdattayım . B ulunduğum  B ağdat O teli D icle kenarında. Kı
ratın  ikiz kaıc eşi Dicle! Nehri, odam ın penceresinden, garip  b ir heyecanla sey
rediyorum .

İşte bu topraklar uygarlığın beşiği sayılan M ezop otam ya! Eskilerin tâbiri 
ile ]J  Cezire. hıra arı ne saltanatlar görmüş, nc kudretli devletler, n e  ihtişamlı 
sanatlar!

Nabukadnezar, Assurbanipal, Nemrod, Semiramis, H a m u r a b i  isimleri zih
nimde b ırb ın m  kovahyor. Babil Kulesi, asılı bahçeler, kırallardan daha kuv
vetli rahip müneccim ler, mâbetlerde gizli öldürücü s ır la r -
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Bütün bunları görmüş geçirmiş olduğu için mi Dicle beni büyülüyor? Gü
nün muhtelif saatlerinde pencereye koşup dakikalarca nehri seyrediyorum. Sa
bah hali başka türlü tesirli, akşam hali başka türlü çekici...

Gece hali sonsuz bir hüzün, garip bir korku ile dolduruyor insanın ruhunu.

Ertesi sabah Dicleyi seyrederken düşünüyorum ki Haşim Dicleyi yalnız 
gece haliyle değil, bütün hususiyetleriyle canlandırm ış:

«Bir hüznü m üzehhep gibi durgun yine Dicle 
«Bir göl ki semasında ne ahenk, ne saye...»

İşte yine karşıki binaların direkleri suya aksetmiş. Duvarlar, ağaçlar, her 
şey çift...

Acaba Ilaşimin şiirlerinde tasvir ettiği bütün göller şu karşımdaki göle 
benzeyen nehir mi idi? Şair «eşkâli hayatı» ilk defa burada mı seyretmişti?

«Seyreyledim eşkâli hayatı 
«Ben haczi hayalin sularında 
«Bir aksi mülevvendir, onunçin,
«Arzm bana eşçan nebatı»

Ahmet Haşim ’in doğduğu bu şehirde, onun altmış beş yıl evvel seyrettiği 
m anzara karşısında şaire biraz daba yakınlaşmak, onun hakkında yeni bilgiler 
edinmek ihtiyacını duyuyorum.

Otelde boş olduğum bir sabah, iş edinip telefon rehberine bakıyorum. Yir
miye yakın Alusî var. Bir-iki de Dr. Alusî. Telefoncu kız diyor k i : «Bunlar çok 
büyük bir ailedir, bir Türk ailesi...» Dr. Alusi’lerden birine telefon ediyoruz. 
Doktor yerinde yok. Cevap veren de hiçbir şey bilmiyor.. İkinci Dr. Alusî biz
zat çıkıyor. Derdimi ve maksadımı anlatıyorum. Büyük bir anlayış göstererek, 
elinden gelen yardım ı-yapacağını vadediyor ve müteveffa Haşim Ahisinin 
oğlu ile beni görüştürmeğe çalışacağım söylüyor. anuı saat geçmeden ken
disini Hazım Alusı olarak tanıtan ve Haşim Alusi’nin oğlu olduğunu söyliyen 
biri bana telefon ediyor. Bir saat sonra da otele, ziyaretime geliyor. Ziyaretçim 
bembeyaz yiizlü, kumral, genç, yakışıklı bir adam. İlk sualim Alusî soyadımı 
dairdir. Hemen izah ed iy o r:

«Moğol istilâsı devrinde herkes bir tarafa kaçımş, bir yere sığınmış. 
Bizim aile de Alus Adasına gıdıp yreleşmiştb. Bu, Iraktın şimalinde bu
günkü Suriye hududuna yakın bir adadır. Sonradan ailemiz Bağdada dön
müş amma, adı Alusî -a-mıştır. . iem izdek i en meşhur şahsiyet büyiik 
babamın büyük babası M ahmut Şebabettin A luM ir. W  uncu asrın başın
da yaşamıştır. Buyuk din a umc ır. uz kadar eseri vardır. Bilhassa Kur 
an tefsiri çok meşhurdur.»

Telefoncu kızın «Alusiler bir Türk ailesidir dediğini anlatıyorum.
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A hm et Haşim in 
babası 

A  lûsizade'terden 
A rif Hikmet.

«Değil misiniz?» diyecekken ne sualimin, ne de alacağım cevabın hükm ü  
olamıyacağınt düşünüyorum. Hazım Bey biraz sustuktan sonra: «Yalnız 
şunu söylitjebilirim ki, ailemizdeki geleneğe göre, her erkek tahsil için 
İstanbula gönderilir ve her erkek bir Türk kızı ile evlenir. Ben de Anka- 
rada Orta Doğu Teknik Üniversitesinde okudum. Ailemizin ceddi Mah- 
m ud Mehabettin Alust’n in  iki çok meşhur eseri de -İstanbula Gidiş- v& 
-İstanbuldan Dönüş- adlı iki seyahatnamesidir.»

Hazım Beye soruyorum: Tiirk şairi Ahm et Haşim veya annesi, ba
bası hakkında ailenizde anlatılan hikâyeler, nakledilen hâtıralar yok m u
dur?

— «Varsa da ben bilmiyorum. Bakın akrabalarımdan İbrahim A kif 
Alusî size çok faydalı malûmat verebilir. İsterseniz yarın onu alayım size 
getireyim..»

Zahmet verm ekten çekindiğimi, fakat çok memnun olacağımı söylü
yorum.

Bu Alusîler cidden çok efendi, çok medenî insanlar. Verilen söz derhal ve 
harfi harfine yerine getiriliyor.

Hakikaten Hazım Alusî, ertesi günü öğle yemeğinden biraz sonra, amcası 
ile birlikte otelimdedir.

— «Büyük amcam Dr. İbrahim Âkif.. diye tanıtıyor.
Dr. İbrahim Akif altmış beş yaşlarında, güzel ve sevimli yüzlü> son dere

ce kibar ve zarif bir zat.
Ahmet Haşimle kendisinin ve genç Hazinim akrabalığını sormam üzerine, 

kâğıt kalem alarak şecere tesbitine girişiyoruz. Büyük din âlimi Mahmut Şeha- 
b sttin ’in beş oğlu varmış : Hâmit, Abdullah, Numan, Abdülbaki ve Şakir. Ah
met Haşim, Abdullahın; İbrahim Âkif de Abdülbaki’nin torunu imiş. Genç H a
zım da Şakir’in torununun oğlu.

İbrahim Âkif Beye soruyorum: Ahmet Haşimi t a n ı d ı n ı z  rru? Kendisine ait 
bir şeyler hcitniıyor musunuz?
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— «Ahmet Haşinli gayet iyi hatırlıyorum. O, Galatasaraya devam  
ederken, biz de İstanbulda, Sultanahmet civarında oturuyorduk. Esasen 
Al üstlerden dört - beş aile hep Sultanahmette oturuyorduk. Haşimler bize  
komşu idi. Haşimin babası Arif H ikm et mülkiye kaymakamlarındandı. İs- 
tanbula geldiklerinde Haşim onbir yaşlarında idi. Benden hayli büyüktü. 
Babamla Arif H ikm et Bey nedense pek samimî değillerdi. Fakat aile top
lantılarında bazen bir araya gelirdik. Haşim haftada bir evine gelirdi. 
Ç ünkü M ektebi Sultani’de leyli olarak okuyordu. Ahm et Haşimin bir de 
kızkardeşi vardı: Fatm a... O, sonradan. İstanbulda evlendi. Oğlu Adnan 
Uysal bir aralık Ziraat Bankası Umum Müdürü idi. Şimdi zannedersem  
İzmirde ticaretle meşgul...»

— Haşimin bir de erkek kardeşi vardı zannedersem...

—  «Evet, M uvaffak. Fakat o en küçükleri. Esasen başka anadçm. Bu 
şöyle oldu zannedersem : Arif H ikm et Bey, karısı vefat etlikten sonra. 
İstanbula göç etti. Fakat bir m üddet sonra kendisini Ravendus Kayma
kamlığına tâyin ettirdi, llaşim i Galatasaraya bırakıp Fatmayı beraberinde 
götürdü. İşte . Ravendusta ikinci hanımını aldı, ki o da M uvaffak'ıu an
nesidir.»

İbrahim A kif Beyin sözünü kesiyorum :
— Bunlar edebiyat tarihçilerimizce hiç bilinmeyen hususlar.. Size ne 

kadar teşekkür etsem azdır.
O devam ediyor:
— «Müşterek akrabadan bir Şakir Efendi daha vardı : Haşimin de. 

benim de amcamızın oğlu. O da Yıldız kütüphanesinin M üdürü idi. Bir 
aralık da Meclisi Maarifi Kebir âzalarmdandı...»

Alusiler gittikten sonra odamın penceresinden yine Dicleyi seyre dalıyo
rum. Burada pek âni olarak karanlık çöküyor. Sanki birisi bir düğmeyi çevirmiş 
veya lâmbayı söndürmüş.

«Bir lâmba hüznüyle
«Kısıldı altm ufuklarda akşamın güneşi...»

Düşünüyorum ki Haşim tarafından Türk şiirine getirilen ve sadece sembo
lizm tekniğinin tezahürleri zannedilen birçok yenilikler şairin çocukluk hâtıra
larının sanat süzgecinden geçmiş izlerinden başka bir şey değil.

Meselâ şu karşımda seyrettiğim yangmı audıran gurub. Haşimin şiirle
rindeki bütün güruhların prolo ıpı İstanbulda güneş tedrici bir şekilde batar. 
Gurub ışıkları uzar, kısahr !j ışe rd a ra lır , pen,bc, turuncu, mor, kırk yılda bir 
kızıl renge bürünür. Bag a a gııru ler akşam, her akşam kızıldır. İstanbulini 
gurubu oynak, lıoş bir ablo teşk.l eder. Bağdadın gurubu trajik bir giizelliğe 
sahip, ciddi esraren g iz  bir tabiat hâdisesid ir:
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A hm et Hafim  
Frankfurt'tan 

döndükten sonra 
hasta yatağında.

«Bu bir lisanı hafidir ki, ruha dolmakta,
«Kızıl havaları seyret ki, akşam olmakta.»

Haşim bütün varlığıyla bu dünyanın çocuğudur. Bu dünyada elde 
edemediklerini dinsel bir öte dünyada aramağı düşünmez. M istik ya da 
metafizik bir kaygı taşımaz. Gerçekte ulaşamadığı şeyleri de, cennette 
değil, kendi kurduğu masalımsı bir ülkede bulmağa yönelir. Bunun için, 
sanatında gündelik hayatı aşar, toplumsal sorunlardan uzaklaşır; ya ta 
biata sığınır ya da kendi fildişi kulesine çekilir; b ir «hayal âlemi» yar.t 
tarak onunla avunmağa çalışır. Çaresizlik inancı Haşim de bir çeşit 
aşağılık duy susu yaratır. Çirkin olduğundan hiçbir kadının kendisini 
beğenmiyeceğini. sevmiyeceğini sanır. O kadar ki, çirkin kadınlar ' 111,1 
sında bile ürkek vc çekingendir. Nitekim, Beyoğlunda I-ransız Kutııı 
hnnesi’nde çalışan çirkin bir kıza tutulur. F akat dükkâna girmeği go/ 
alam az, günlerce önünde dolaşır durur. Sık sık âşık olur, ama su\c
lerinin çoğunca bundan haberi bile olmaz. özellerine

Haşim, kendine güvensizliğinden olacak, çirkin kızları gu 
yeğ tutar. Çokluk onlara âşık olur, onlara düşkünlük gösterir- 

Haşim’in şehvetli bir yaraddışı vardır. Cinsel tutkulan 
lidir. Aşklarının karşılık görmemesi, bu tu tku lan  daha da kiın
yüzden birtakım çılgınlıklar yapar, içki meclislerinde sa ' nc
kadınlarla ilişkiler kurar, onları birbirine düşürmeğe US™ doldur- 
yapsa kanmaz. Büttin bu çırpınm alar, içindeki bu>’“teğini a rtın r. Bun. 
maz. Hatta, tersine, büsbütün büyültür onu, ;,a5ar. Sevmek ve
dan otum  ardı arkası kcsilmiyen bir aşk ozlero._ S Bjrçok nusrajannda 
sevilmek ateşiyle yanar. Yıllarca bir sevgiIh BazJarl onun nesirlerini

sonsuz bekleyişi belirtir. Asını B E Z İ R İ -
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(düzyazılarını) şiirlerine tercih ediyorlar. Bu, yaprağı meyveye tercih 
etmeye çok benzeyen bir zevk hatasıdır ki, düzeltmeye bile değmez... 
Haşim’de yaratışın pek nâdir bağışladığı bir vergi vardı. E trafına her- 
gün yenileşen ve hiç yıpranmayan bir ilk insan hayretiyle bakmanın 
sırrını bilirdi. Kanunları kadar tekdüze olan tabiatı her kez yeni bir renk 
ve ışık altında yakalaması bundandır... Şiirden ve güzelden başka hiçbir 
şeyin ciddiyetine inanmamış olan bu insan için hayatın bütün görüntü
leri, görünüşleri vakit vakit tatlı, çoklukla da acı bir oyundan başka bir
şey değildi. Haşim, eğer çocukça mizacını yenebilseydi, eminim ki bu 
oyuna serbest ve zengin fantezisiyle sadece dışmdan, kendisini hiç kap
tırm adan eşlik edecekti. A lım et Haırnli T A N P IN  A R . Yusuf Ziya Ortaç, 
onun portresini çizerken kişiliğinin en renkli yanlarını sergiler :

Üç A hm et H aşim

Size önce Haşimin resmini çizeyim : Büyük, fırlak bir alın. Sonra, yine bu 
alm kadar büyük, sağlam, ortası çukur, fırlak bir çene. Kaşlar, yukarı doğru 
çekilmiş, uçları biraz kırık iki şeytan çizgisi. Göz bebeklerinde, altın, demir, ba
kır karışık bir m aden parçasının bütün renk ışıklarını görürdünüz. Yüzü, taşkın 
bir neş’e, taşkın bir öfke, taşkın bir arzu ile Tormızıydı.

Haşim, ölünceye kadar o zekî baştan ürktü. Onun gençliğinde, pudralı ya
nak, kozmatikli bıyık, briyantinli saçtı güzel sanılan!

Şair, bu korku içinde, son nefesini verdiği kırk yedi yaşma kadar, sevme
nin, sevilmenin hasreti içinde, yapyalnız yaşamıştır.

Gece, Moda kıyılarında tek başına gezerken, yaprak fısıltılarını, buse fı
sıltıları sanan Haşim’i, m ehtap bile yaralam ıştır:

Oklar gibi saplanmada kalbe 
Vurdukça semadan yere mehtap!

Üç Alunet Haşim v a r : Şair Haşim, fıkra yazarı Haşim, konuşan Haşim.
Hemen söyleyim : Üçü de şairdi bunların.

Konuşan Haşim’in tadına doyamazdınız. Bu, tuzu, biberi, hardalı çok, iştah 
açıcı yemekler, baş döndürücü sert içkiler gibi bir konuşmaydı.

Onu, biraz huysuz, biraz hırçın, biraz ağulu yapan, m izacından çok tali
hiydi. Arkadaşlarının hepsi bir şey olmuştu : Kimi vekildi, kimi mebustu, kimi 
elçi... O, mülkiye mektebinde, ço^ sc \ikn , az maaşlı bir Fransızca hocasıydı

O zaman; kelimeler, içinde dönen haset çarkında bileniyor ve ok oluyor, 
hançer oluyor, kılıç oluyordu.

Kendisi, ayağında postallar, sırtında kaput, baş,nda kabalak, Çanakkale ce-

234



Ahmet Haşim 
Çanakkale’de 

yedeksubayken.

hennemiııde askerliğini yaparken, iki dostundan biri Suriye’de Cemal Paşa’mn
yaveriydi. Öbiirü de ciğerleri zayıf olduğu için İsviçre dağlarında...

Bir dost ev in d e :
— «F...» ihtiyat zabiti midir?

Diye soran bir hanımefendiye, Haşim, Mefistofelesi kıskandıracak kahka
halar atarak :

— Hayır hanımefendi» demişti, operet zabitidir!
Ama savaş yıllarını, İttihat ve Terakki Hükümetinin yardımı ile İsviçre 

dağlarında geçiren arkadaşı için söylediği iki mısra, daha çok za lim d ir:

Bilir misiniz, bu korkunç Haşim, o iki dostu çok, ama sahiden çok severdi! 
Bir yaz günü, kıpkırmızı bir mayo giymiş, plâjda yatıyordum. Haşim, so

yunup vucudunu kalabalığın gözleri önüne seremiyecek kadar ürkekti. Benim, 
deniz suyu, tem m uz güneşi ve kıvılcımlı kum da bakırlaşmış derime hasetle b a 
karak zehir gibi bir kahkaha çatlattı. Bu kahkahanın arkasında bir nükte vard, 
muhakkak. Onu konuşturmak içiu sordum-

— Ne var Haşim, ne oldu?...

Bu ne ihsan o değersiz cüceye, 
İskelet başlı ciğersiz cüceye!
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Tanıdığım insanların en keyiflilerinden biri olaıı rahmetli Ali Naci Kara- 
can’la şakalaşmalarını hâlâ unutamam. Bir gün kendisine :

— Arap Haşim!
Diye takılan Naci’y e :
— Aman beyefendi, demişti, bize Arap demeyi de artık Türkleıe bırak!

Kadıköyünde, küçük bir aparlım anda oturuyordu. Az, ama kibar eşyası 
vardı. Kendi eliyle semaverde demlendirdiği çayı karşılıklı içtiğimiz günleri biı 
daha bulamadım. Kadından, şiirden, aşktan, sesi gizli bir sıtmayla yanarak ko
nuşurdu. Onun konuşması, bildiğiniz kelimelerle bilmediğiniz bir dildir!

Bir gün, sabah M atbaasının altındaki eski vükela berberi Anastas ta  saçla
rını kestirirken Yakup Kadri ile cümbüşlü bir konuşma yapıyorlarmış. Bir a r ı 
lık berber hayretle durarak:

— Beyefendi, demiş, söylediğiniz bütün sözleri anlıyorum, ama ne söy
lediğinizi anlıyamıyorum!...

Haşim, sevinçle :
— Yakup, demiş, bizi en iyi anlıyan adam bu!...

Onu bir gün. sevgili evinden alıp Alman Haslalıanesine götürdük : Yata
ğından çıkmış, giyinmeğe gitmişti. Yarım saat geçmiş, gelmemişti bir türlü. 
Merak ile odaları dolaştık, yok. Bir de baktık ki, m u tfak ta : Akşamdan kalma 
domatesli pilâv tenceresini kaşıklıyor!

— H aşim ... Ne yapıyorsun Haşim?...

Diye üstüne atılınca mahzun mahzun boynunu bükmüştü :
— Bırak Yusuf Ziya, nasıl olsa hastahanede tuzsuz kabak haşlamasından 

başka şey yedirmiyecekler!
Som a acı acı gülmüştü :
— Ve nasıl olsa öleceğim, bari ağız tadiyle öleyim!
Doğru çıktı dediği. Bir aylık perhizden ve tedaviden sonra evine dalıa yor

gun, daha perişan döndü. İlk işi, kendisine şefkatle bakan tek kadınla evlen
mek oldu. Ölüm döşeğinde kıyılan bu nikâhtan so n ra :

_  Ooooh, dedi, şimdi bahtiyarım, ben de arkamda gözleri yaşlı bir dul 
bırakacağım!

Askerî görevinden izinli n h „ ı-  . „ . . ... , , olarak İstanbul a her gelişindeyse bize an
lattığı şeylerin realitelerle hiçbir il™; „„ı,. r, , L 1. u 1.- , • .' * g,M yoktu. Bunlar, hep fantezıcı ya
zarların acayip hikayelerini andırıvn,vi„ t •. v  ı ı ı ■■ -ct.„ıı,_ , u*nyorau. (...) Yedeksubay üniformasında siperlerden kalkan tozun vr h,,™ , . .
j - Hacim , im a n ın  barut kokusunu duyar gibi ol
duğumuz Haşim, çizmesini beklediğini;, , , . , . •
tuhaf fıkrayı anlatm akla yetinmişti

Sözde, Sultan M ahm ut devrin,
— kendisi de bunu tayin edemivord" " “ l  T  ^  ^  deVİrdCn
ordu içinde hiç kimse bunun nasıl '  ^ 7  I " ' h*V.?n . t0pU
muşlar, «Bu işi bilse bilse, Anadolu n - 36'" 1 b,lnuy ° rmU?- ^

U nım ııcra bir köyünde yaşamakta
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Ahmet Haşim’in 
yedeksubay 

olarak Çanakkale’de 
bulunduğu 

sıralarda çekilen 
bir başka 

resmi

olduğu haber alman doksanlık bir Ahmet çavuş bilir» demişler ve onu 
köyünden alıp getirmişler. Adamcağız günlerce çalışmış, uğraşmış; topu 
sıvamış, hazırlamış, doldurmuş. Fakat gel gör ki, ateş verilir verilmez, 
top bulunduğu yerden, olduğu gibi fırlayıp alevler saçarak düşman si
perlerine doğru atlamış. Bunun arkasından, bir de tabur imamı, cüppe
sinin eteklerini savurarak «Allah Allah!» diye bağırıp koşmaya başla
yınca düşman askerlerini müthiş bir panik alm ış...

Ahmet Haşim, bu paniğin sebebini de düşm an askerlerinin Türkler 
tarafından yeni bir harp âleti icat edildiği sanısına kapılmış olmaları 
ihtimaliyle açıklıyordu.

Haşim’in yine Çanakkale'ye dair anlattığı ikinci fıkra, kendi an 
latışına göre şuydu :

" Bir geceyarısı «Haydi hazır olun, gidiyoruz!» diyerek bizi 
uyandırdılar. Herkes, uyku sersemi birbirine soruyordu. «Nereye gidi
yoruz? Çekiliyor muyuz?» Hiçkimse kesin olarak birşey bilmiyor. Yal
nız. hepimizce, alay kumandanının atm a binip taa önde ilerleyişi bir 
hareket emri sayılıyor. Zifîri bir karanlık içinde onun arkasından yürü- 
yoıuz. Böylece ne kadar yol aldık bilmiyorum. Alay kumandam birden- 
hiıc durdu. O da nereye gittiğini bilemiyor gibiydi. Acaba, pek kötü bir 
durumdaydık da şaşırıp kalmış mıydı? Hayır, biraz sonra gerçek anlaşı-
acaktı. Meğer, kumandanımız b ir somnambül (uyurgezer) hali geçir
mekteymiş!» Yakup Kadri K A R A O SM A N O Ğ LU . Nurullah Ataç ise 

Liı>.ıt kışiiiğine eleştirel yetkinlikle b akar:

A lm ıet H aşim ’in E debiyat K işiliği

... Alımet Haşim büyük bir şair miydi? Yoksa edebiyat t a r i h i m i z e  orta bir
şair diye mı anılacaktır? Fuzûli, Bâkî, Galip gibi üzerinde uzun uzun duru]acak
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ini? Yoksa Şeyhislâm Yalıya, Neşâti, Esrar Dede gibi mi okunacak?... Bir bakı
ma şairleri, hele bizim şairlerimizi büyük, küçük diye ayırmak doğru d eğ ild ir: 
Bursah Halili’nin, Beylikçi İzzet Bey’in birer beyti de bizim Nâilî’nin, Nedim’in, 
beyitleri kadar, hatta onlardan da güzel gelebilir. Ama şairleri büyük, küçük di
ye ayırmak, zihnimizin kaçınmayacağımız bir ihtiyacıdır. Ahmet Haşim için 
hüküm vermenin zamanı daha gelmemiştir; bize çok yakın. Hele onu benim gi
bi tanımış olanların vereceğimiz hüküm, bir tarafın sözü olmaktan kurtulamaz. 
Ben onu elbette büyük bir şair diye görüyorum; benim duygularıma, düşünce
lerime işlemiştir. Onun şiirini sevmediğim günler olabilir; şiiri onun anladığın
dan büsbütün başka türlü anladığım günler çoktur; ama şiiri onsuz düşüne
mem. Şiir üzerine ne düşünüp söylesem bilirim ki ya Alımet Haşim ’in yanında
yım, yahut onunla çarpışıyorum. Zamanımızın şairleri, edebiyat adamları ara
sında onun tesirinden geçmemiş, onun şiirine ehemmiyet vermemiş olanlardan 
hoşlanmam. En güzel şiirlerinden birinde :

der;ben de Ahmet Ilaşim ’i anlamayan nesle aşina olamıyorum. Yalnız ben mi 
öyleyim? Yakup Kadri’ye, Falilı Rıfkı’ya, Abdülhak Şinasi’ye, Ahmet H am di’ye, 
batta  öfkesini yenebildiği günlerde Yahya Kemal’e sorun, onlar da şiiri Haşim' 
siz düşünemeyeceklerini söyleyeceklerdir. Bizim için Ahmet Haşim bir milıek 
taşı olmuştur; bütün tanıdıklarımızı, hele kendilerini edebiyata vermiş olanları, 
Ahmet Haşim’i anlayanlarla anlamayanlar diye ikiye ayırırız; anlayamayanlar
dan da hiç bir zaman tamamıyle hoşlanmayız. O, bizim için kendi duyguları
mızın, kendi düşüncelerimizin bir merhalesi, belki en esaslı, selâmet yolunun 
başlangıcı olan merhalesidir. Haşim’i tammasaydık öz şiiri kimseden öğrene
meyecektik demiyorum. Onu öğrenmek için Bremond’u okumağa da ihtiyacı
mız yoktu; şiir geleneğimize anlayışla bakmak yeterdi. Bizim eski şiirimiz öz 
şiirin ta kendisidir; adını kitapların bile unuttuğu bir şairimizin :

Melali anlaman an nesle aşina değiliz

Mısra-t berceste-i m evzun bir matta iki

mısraı, Bremond un butun söylediklerini toplayıvermiştir. Ancak öz şiir bizde 
çok unutulmuştu; o kadar kı yok sanılıyordu. Şiirimizin ahlâk dersi vermek, 
hakikatler öğretmeğe kalkmak gibi yollara giriD kendini inkâr » tti»  hin I r a 

masına s i n i r l e n m i y o r u m  :
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Sana yalnız bir ince taze kadın, 
Bana yalnızca eski bir budala 
D iyen bugünkü beşer,
Bu sefil iştiha, bu kirli nazar, 
Bulamaz sende, bende bir mana; 
Ne bu akşamda bir gam-ı nermin, 
Ne de durgun denizde bir muğber 
Lerze-i istitar ü istiğna...

Bu dil elbette tabiî değildir, yapmadır; ancak Haşim’in duygu, düşünce 
âleminin bir parçasıdır, onun kendiliğinden doğan bir kalıbıdır. Yapmadır, ama 
Hâmid’in dili, F ikret’in dili gibi yapıştırma değildir. H âm it’te, Fikret’te sanki 
duygu, düşünce ayrı, dil ayrıdır; onların duyup düşündüklerini, kendi kullan
dıkları kelimeler gibi başka kelimeler do söyleyebilir. Ahmet Ilaşim ’irı dilinin 
sunîliği, yapmahğı, nasıl söyleyeyim, tabiîdir. O  dili de kabul ediyorum; ancak 
şunu söylemek isliyorum : Alımet Haşim’in dili, kendi âleminde tabii olmakla 
beraber, bizim edebiyatımızla kaynaşmamış, yabancı olmaktan, dışarıda kal
maktan kurtulamamıştır. Bâkî’nin, Nâilî’nin bizim hiç bir zaman kullanmadığı
mız Arapça, Farsça kelimelerle dolu beyitlerini okuyun; duyulan ses bizimdir; 
o ses Türkçedir. Hâm id’in şiirinde, F ikret’in şiirinde duyulan ses ise Türkçe de
ğildir. Ahmet Haşim o dili belki daha güzelleştirmiştir; belki değil, muhakkak... 
Ama yabancı olmaktan kıırtaramamış, şiir geleneğimize mal edememiştir. Bu
nun içindir ki onu anlamayanlara «aşina» olmadığım gibi, onda kalmış olan
larla, onun sesindeki yabancılığı duymayanlarla da uzlaşamıyorum. Şunu da 
söyleyeyim ki o yabancılık Arapça. Farsça kelimelerden gelmiyor; bugün bildi
ğimiz, her gün kullandığımız Türkçe kelimelerle yazılan bir dil var ki onun da 
sesi bizim değil, bize tamamıyle yabancı. Ama bu, büsbütün başka bir mese
ledir.

«Topluma sırtını çevirmiştir», «kentli fildişi kulesine kapanmıştır» 
diye, Hâşim'e çatanlar da olmuştur, özellikle M arksistlcr Hâşim’i yık
mak için çalışmışlardır. Fakat Hâşim yaşamıştır. Acaba neden? Sadece 
şekil ve üslûp güzelliği ile bunun mümkün olduğunu s a n m ıy o ru m . K a
naatime göre Hâşim, sosyalin ötesinde derin, beşerî duygulan ve temleri 
yakalamıştır. Her insan belli b ir zaman ve mekân içinde yaşamakla be
raber, bütün insanlığa has temel duyguları da taşır. «Aşk, öliim, yal
nızlık. tabiatın güzelliği, kâinatın sırrı» bunları a n la tm a k ,  e n  ,0P
hım demek olan insanlığa aykırı mıdır? M clımet KAPL*4̂  K.u turunun 
yalnız şiir ve edebiyata dönük oluşıı, içinde yaşadığı dönem erin ep 
sinde toplumsal bir başkaldırı tavrına gitmesini e n g e l^ y ^  ; omı Cnc 1 
sanatının kapalı sınırları içinde tutacaktır. B u ra d a .  m.n n  Al

nıan «araphk|a , damgalayan bir topluma duyduğu diLsü" ° v ^  '
olmalıdır. O yüzden yaşadığı zamanlarda doğmuş butun duşuncc akım-
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larına uzak vc yabancı kalmış, şiirini de .bireysel 'duyglılâtla izlenimlerin 
anlatım ı olmaktan başka bir amaca koşnsannştar.

( ...)  Şiirinde hiç göze batmayan zekâ bakışı, nükte, eleştiri ve yer
gi gücü, Haşim’in fıkralarında, söyleşilerinde, yol notlarm da göze çar
par. R uul M U TLU  A Y .  Bütün bir Fecr-i Âti Edebiyatı’nı, her birisi ay
rı lezzetteki eserleri ile temsil kudreltine sâhip bulunan Hâşim; hayat
tan, hayâle geçişin en müstesnâ örneklerini vermiştir. O, Batı’n ın  dev
rine göre yeni diyebileceğimiz Sem bolist şiir anlayışını, tam am en ken
disine has bir edâ ve üslup içerisinde vermeyi başarmış bir istikbâldir. 
İstikbâldir; çünki, gerek o günün genç nesli, gerekse daha sonra gelen
ler Hâşim 'den şâir olarak çok istifâde etmişlerdir. O kadar ki, N urullah 
Ataç : «İstikbâlin sanat tarihinde bu devrin adı, Hâşim Devri’dir.» d n  
yerek şâirimizin büyüklüğünü ifâdeden kendini alamamıştır. Önder 
G ÖÇGÜN. Ahmet Haşim’in evlilik öncesi kişiliğini yine en belirgin ka
nıtlarıyla Yakup Kadri K araosm anoğlu  anlatır :

N işan İlişk ile ri

İstanbul’da herkes gibi onun da bir bayram çocuğundan farkt yoktu. 
Halbuki, o sıralarda kendisinin ve annemle ktz kardeşimin bana anlat
tıkları son bir evlenme macerası yüzünden yeni bir hayal kırıklığına düş
m üş olması lâzım gelirdi: Şöyle ki, Haşim birkaç ay önce tanıştığı ve deli
ce sevdiğini söylediği bir kızı ailesinden resmî bir şekilde istemeleri için 
annemle kız kardeşime recada bulunmuş, onlar da kalkmışlar, o kızın A k 
saray’da oturan anasına gitmişler. Görüşüp konuşmuşlar, her şey yoluna 
girmiş, söz kesilmiş, iş yalnız nikâh için gün tâyinine kalmış. Fakat, bizim 
kiler bir de bakmışlar ki, Haşim bir takım tereddüt alâmetleri göster
meye ve nikâh bahsi üstünde durmaktan çekinmeye başlamış, çok geç
m eden de, açıkça, evlenmeden vazgeçtiğini söylemiştir.

Annem . bana bu hâdiseyi anlatırken sanki bunun başlıca sorumlusu 
kendisiymiş ve sanki, Aksaray daki kadıncağız her vakit görüştüğü ahbap
larından biriymiş g ib i: «Şimdi, o hanımın yüzüne biz nasıl bakacağız?» 
diye kızarıp bozarmakta idi. K ız kardeşim ise, Haşimin, evlenmeden ca- 
yışını haklı göstermek için ileri sürdüğü iki acayip sebep karşısında şaş
kına döndüğünü söylüyordu. O sebeplerden biri şu im iş: Sözünü ettiği;-> 
m iz kız, Haşim’le buluşmak üzere, süslenip püslenip Kadıköy’e geldiği 
bir gün, göğsünde o zamanın modası olan yapma meyvalardan bir broş 
taşıyormuş. Kendisini iskelede karşılayan Haşim, bunu görünce öfkeli ö f
keli :

— «Nedir o göğsündeki şey. » diye sormuş. Kızcağız da şaşırmış, ne 
cevap vereceğini bile memiş. « ek moda şimdi bu meyvadan broşlar» de
m ek istemiş. Fakat, Haşim m  öfkesini bir türlü yatışt,ramamış ve araları
na o günden itibaren bir soğukluktur girmiş.

K a rd e ş im e , ikinci sebep bundan daha 
Haşim k a y n a n a sı olacak hanımın, incecik

tuhaf görünüyordu. Ahmet 
boynunu uzatarak konuşurken
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Şairin dili «nesir» gibi anlaşılmak için değil, fakat du
yulmak üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasmda, söz
den ziyade musikiye yakın, mutavassıt bir lisandır. Nesrin 
yaratıcısı akıl ve mantık; şiirin ise, anlayış bölgeleri dışın
da. sırların, bilinmiyenlcrin geceleri içine gömülmüş, yal
nız aydın sularının ışıkları, vakitli vakitsiz duyguların uf
kuna akseden kutsal ve isimsiz kaynaktır. Şiir; nesre çcvri- 
lemiyen nazımdır. Manzumede elektrik akımı nevinden olan 
«şiir akışı» bir an kesintiye uğradı mı, bütün bu unsurlar 
derhal yaradılıştan gelen çirkinliklerine dönerler. Şiir bir 
hikâye değil, sessiz bir şarkıdır.

tıpkı içinden su boşalan bir ibriği andırdığını söyleyor ve  «Ben böyle bir 
kadınla bir evde yaşayamam» diyormuş. Nişanlısı da anasından ayrı ya
şayamayacağım bildirince artık Haşim e verdiği sözü geri almaktan baş
ka çare kalmamış.

Yine, kardeşim anlatıyordu. Nişanın bozulduğu günün akşamı Ahm et 
Haşim, bizim  eve gelince âdeta bir felâketten kurtulmuş gibi sevinç için
de imiş. Evde önüne kim  çıkarsa ve soba borularına kadar gözüne ne ili
şirse eski sevgilisi ya da onun anası değildir diye sarûıp öpmeye kalkışı- 
yormuş.

Bu münasebetle, ben, Haşim’in başka bir nişan bozma hikâyesini ha- 
ttrlayordum. Bunu, birkaç defa, kendi ağzından dinlemiştim  : O sefer, 
bahis konusu olan Boğaziçili bir kızdır ve onunla bu kız arasındaki m ü
nasebetler o kadar ailevi bir şekil almıştır ki, bazı akşamlar yalılarına da
ve t edilmekte ve hattâ gece yatısına alıkonulmaktadır. Kızın anası da 
kendisine elinden gelen ikramı etm ekte ve midesine düşkün olduğunu 
bildiği için ona kendi eliyle yemekler hazırlamaktadır. İşte, bu akşamla
rın birinde Ahm et Haşim kaynanası olacak hanımın pişirdiği uskumru 
dolmasını pek beğendiğini söyler. Ertesi sabah, vapura binip şehre dö
nerken elini pardesüsünün cebine sokunca bir de ne görsün! Kâğıda sarılı 
üç uskumru dolması! Haşim’in o zamanki durumunda her hangi bir kim
seyi bir samimilik ve sevgi eseri olarak memnun etmesi, hattâ rikkate ge
tirmesi lâzım gelen ve adeta bir ana' şefkati sıcaklığı taşıyan o paketçiği 
bizim  «Pityale» şairi tiksinerek denize atar. Ondan sonra da artık hoğa~ 
içindeki nişanlısını diğer bütün nişanlıları gibi defterden siler.

Ahm et Haşim, bu çeşit hareketleri ve halleriyle herkese, hatta en  
yakın arkadaşlarına bile, yalnız acayi ve <<excentrique» değil bir «hilkat
garibesi» olarak görünmüştür. Lâkin, bence Haşim’in bu hareketlen, bu  
halleri titiz bir sanatkâr ruhunun reflekslerinden başka bir mana ifade
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edemez. O, her halis sair gibi hayatla salt güzelliğe, zarif ve lâtif olan 
şeye değer verirdi ve bu değer ölçüsüne uymayan ne varsa âdi, bayağı, 
iğrenç bulurdu. B u bakımdan, iyilik, doğruluk, hak vc mantık anlamları
nın onun dünyasında hem en hiç yeri olamazdı.

Y aşam ının  Son Y ılları

Alımet Haşim; Galatasaray Lisesini 1907 de bitirdi. Hııkıık 1* akültesi’ne 
girdi. A ynı'zam anda, Reji İdaresi’nde memur olarak çalışıyordu. Fransızca 
öğretmeni olarak İzm ir’e tâyini çıkınca, İ s tan bul dan, hukuk öğreniminden ay
rılmak zorunda kaldı. Maliye Bakanlığı tercümanlığına geçince, tekrar İstan
bul’a geldi. Birinci Dünya Savaşına yedek subay olarak katıldı. Savaştan soma 
Güzel Sanatlar Akademisinde Estetik ve Mitoloji, H arb Akademisi ile Siyasal 
Bilgiler Okulu’nda Fransızca öğretmenliği yaptı. Öteden beri böbrek hastalığı 
çekiyordu. Tedavi için 1932 de Frankfurt’a gitti. Dönüşten kısa bir zaman son
ra  şiddetlenen hastalığı, şairin 4 Haziran günü ölümüne neden oldu. Eyüp’le 
toprağa verildi. Yakın arkadaşı Yakup Kadri Karaosmaııoğlu onun son yıllarını 
anılarında şöyle an la tacak tır:

Ankara'dan İstanbul'a geldiğim bir günün akşamı Moda:da bir dos
tum uzun sazlı ve içkili meclisinde idik. Haşim ne yiyor, ne içiyordu. Üs
telik, o zamana kadar hiç görmediğim bir neşesizlik re mağmum luk için
de idi. «N eyin var Haşim?» diye sorunca kulağıma eğilerek verdiği cevap 
şu o lm uştu :

— «Haslayım, çok hastayım. Doktorlar bana ancak birkaç sene da
ha yaşayabileceğimi söylediler» ve hayatile ilgili bu  korkunç sırrı, sanki 
ayıp bir şeymiş gibi, bulunduğumuz yerde başka bir kimseye bildirmek 
istememiş; hattâ bir m üddet keyifli görünmeye çalışmıştı. Fakat, o vakit 
de Haşim in dem inki hali benim üstüme çökmüştü. Düne kadar hayat 
denilen şeyin bütün dinamik unsurlarıyla fıkır fıkır kaynayan bu adam, 
henüz genç, denilebilecek bir yaşta nasıl Ölebilirdi? Bunu bir türlü hav
salama sığdıramıyordum.

Ertesi gün, sabahleyin evine gidip kendisiyle uzun uzadıya görüştü
ğüm ve hastalığının ne olduğunu sorduğum zaman da yine bir şey an
layamamıştım. Çünki, bunu Haşim de pek iyi bilmeyordu. Fakat, ondan 
ayrılıp kendisine bakan doktor Neşet Ömer’e gidince hakikat bütün kor
kunçluğuyla. bütün meşum uguyla bana ayân olmuştu. Meğer Haşim’in 
böbrekleri kireçlenmekte tmış ve bu Neşet Ömer’e göre unulmaz bir ha-s- 
icdıktt.

Unulmaz bir hastalık mı Ben buna da inanmak istemiyordum. İlk 
# m  Irn c l ?a ,o’y« başvurup hüküm etçe d m n „ bu M  ük ,eiavlsl
için bir yardım  » ■ » « «  t « Ir n ^ u . U k in , h t M d a  M m m  
hıMtahanesittdcn Frankfurt tak, Karhaus’hra  kada, devan, eden bütün te-
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A h m e t  H a ş in l in  
Frankfurt'tu  

te d a v i g ö rd iiğ ü
tıastahane.

davilerin hiçbiri kâr etmedi ve Ilaşim, her yanından hayata sımsıkı bağlı 
Haşim, Kadıköy’deki küçücük evimle kendisinden umulmayan bir s ab ıı 
ve tevekkülle ölümü beklemeye başladı.

Kırkaltı, kırkyedi yaşında ya var, ya yoktu. Ama, çoktan yetmişini 
geçmiş bir ihtiyar gibi görünüyordu. Bir gün bana demişti k i : «— Vak
tiyle üstüme saldırmayı bir yırtıcı kuş avı sanıp kahramanlık taslayanlar, 
şimdi birer birer yanıma sokulup gagamı okşuyorlar. Ama, ben, hâlâ m ü
cadelemde devam ediyorum. Kime karşı bilir misin? Kendime karşı. Hem  
öyle bir öfke, öyle bir nefretle ki, aynada gördüğüm yüzüm e tiiküresiye 
kadar...»

Başka bir defa, şiddetli bir krizden henüz kendine geldiği bir anda 
idi: küçük bir bahçeye bakan penceresinden ufukta ayın doğduğu görü
lüyordu. «Şiri Kamer» şairine bir avunma vesilesi olur um uduyla:

— «Bak, demiştim. Şu güzel manzaraya...»
Haşim, pencereden yana başını bile çevirmeye lüzum görmeksizin .

«Ah, yakupçuğum, bırak, demiş, o manzara dediğin şey hamt 
şimdi yalnız ıstırap veriyor.»

bu. sanırını, Haşim’den işittiğim son sözdü. Çünkü, aıü\la benim  
hastalığım girecek ve Alman hastahanesınde, hattâ, onun e
yattığı odada birkaç hafta kalmam icap edecekti. Bu sırada, gerçi, tla -
şim’U münasebetlerim kesilmemişti. Karım, iki üç günde ^  °"U zxyar° te 
gidiyor; benden ona, ondan bana haberler iletiyorda. Arada bir de, Ha-
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şim’den, Giizel Sanatlar Akademisinde ders verdiği kız öğrencileri vasıta
sıyla mesajlar aldığım oluyordu. Hattâ, bir defasında, o küçiik hanımlar
dan biri, ondan hana bir armağan getirmişti. Bu, yattığı karyolanın önün-

giin önce, yine Haşimi görmeyö giden karım, onun, kendi hastalığından 
ziyade benim  hastalığıma üzüldüğünü söylemişti.

Ertesi sabah, ona dair son haberi de gazetelerden alacaklım. O sa
bah ki, ben de sonu pek şüpheli görülen bir ameliyat geçirmek için Pa
ris’e gitmek üzere idim. Bir yandan ağlayor, öbür yandan giyinip yola 
çıkm ak telâşı içinde çırpmıyordum. Karım böyle bir duruma diişmetııi 
önlemek için elinden geleni yapıp gazeteleri benden saklamak istemişti 
ama m uvaffak olamamıştı. Birkaç saat sonra, ben o halde, vapura bindi
rilip uğurlanırken Iiaşim  de Yahya Kemal’in  «Sessiz Gemi» adını verdiği 
sonsuz seyahat aracının içine konulup bir dalıa dönülmeyen yolculuğa 
çıkarılacaktı.

O dramatik ayrılık günü üstünden nice yıllar geçti. İstanbul'a, lıelc 
Kadıköy’e her uğrayışımda gözlerim daima Haşim’i arar. Nereye baksam. 
kimi görsem onun eksildiğini hissederim. Birlikte seyrettiğimiz tabiat, dile 
getirdiğimiz manzaralar, onsuz artık bana bir şey söylemez ve ne işim var 
diyeceğim gelir: «bu sönen gölgelenen dünyada.»

E tkileşim  N edenleri

Türk Edebiyatı’nda, duyguları sözcüklere yerleştirmede büyük ustalık gös
teren şairlerin başındadır Alımet Haşim. Onun deyişlerinde, gerçeğin dışına 
çıkmak için çırpınan bir anlatışla karşılaşırı?:. Kendisini son dcrcce çirkin bir 
adam zannediyor ve bu zan, ona, ilk gençlik çağından, son gençlik demine 
kadar bayatı zehreden tasalardan biri oluyordu. Yakup Kadri Karaosmanoğlu' 
yu bu konuda dinleyelim :

de görüp de çok beğendiğimi söylediğim bir seccade idi. Ölümünden bir

Ahm et Haşim, Fransızların «gloire» sözüyle ifade ettikleri bir san re 
şerefe ermek ve bu şan ve şerefin bütün resmî ve milli nimetlerini topla-
mak isterdi Ona derdim k i :

san re

«Kendini boşuna üzüyorsun. Bizde olsun, dışarda olsun, hangi seçkin 
şair, sağlığında senm tasavvur ettiğin mertebeye erişebilmiştir? Büyük 
hemşehrin Fuzuli ui ele alalım: Evkaftan hi* __  _.» » » . •
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çok görülmedi mi? Haydi, diyelim ki, bunlar bizim  m em leketten alınmış 
misallerdir. Ya, Fransız şiirinin zirvelerinden olan Baudelaire’ler, Verla- 
ine'ler? Her ikisi de gözlerini, yaşanmaya değer kıldıkları bu dünyaya 
bir Gureba hastahanesinin ıssız köşesinde kapamadılar mı? Seçkin şair, 
hele senin gibi bu m emlekete sâfi şiir anlamını ilk defa getirmiş bir şuir 
ancak mahdut bir zümre tarafından anlaşılabilir.»

Fakat, Ahm et Haşinl in derdi yalnız anlaşılmamış bir şair olmaktan 
ibaret değildi. O, kendini cemiyet kadar tabiatın da gadrma uğramış sa
nıyordu. Kafasını biçimsiz, yüzünü çirkin ve bünyesini vaktinden evvel 
ihtiyarlamış buluyordu. Bu hali ile onu hangi kadın beğenebilir di? Kimin 
sempatisini kazanmak ihtimali vardı? İşte, bu kuruntu, bu kuşkudur ki. 
Haşim’i im andan kaçar, yarı vahşi bir kimse durumuna sokmuştu.

Ahmet Haşim ’in gerçek dramı beden ve karakter yapısından doğmaktadır. 
Arkadaşı Yakup Kadri’ye şöyle d e r : «Düıı gece, bu suratımın hali uykumu ka
çırdı. Onu şöyle hayalimde bir düzelteyim dedim. Alnımı dalıa muntazam bir 
şekle soktum. Kafamı lepiska saçlarla örttüm. Yanağımdaki Halep çıbanını 
vokettim. Ağzımı ufalttım. Çenemi incelttim. Gene bir şeye benzemedi. Anla
dım ki, bu kafayı kökünden kesip atm aktan başka çare yok...» girişe alman 
«Başım» şiirinde işte bu acısını anlatır :

Bi-haber gövdeme gelmiş konmuş 
M üteheyyiç, mütekallis bir baş.
Ayırır sanki bu baştan etimi 
Ömr-i Ehram’a muadil bir yaş.

Dişi, tırnakları geçmiş tenime 
Gövdem üstünde duran ifritin.
Bir küçük lâhza-i ârûma feda  
Bütün alâyişi nam ii s:yt:rı!

Batı A nlayışında İlk  M ısra

Ahmet Haşim; Batı anlay^ında ilk mısraı getirir. Sembolist, e m p re sy o n is t 
bir şairdir. Fecr-i Âti şiirinin odak noktasıdır, bilinmeyen «O Belde» n in  özlemi 
içerisindedir. Sanatını aıılıyabilmek için, çocukluğunu bilmek g e rek ir . Çocuk
luğunun sanatı üzerinde büyük etkisi görülür. Annesi son derece şe fk a tli bir 
kadm, babası ise merhametsizliğe varan bir sertliktedir. A n n e s in in  ölümü ile 
korkunç bir yalnızlığa düşer. Şiirlerinde annesine karşı dtıyulan e n g in  sevgiyi, 
yalnızlığı, küçücük yüreğine zamansız düşen öksüzlük d u y g u s u n u ,  anılarının 
en renkli rüyasını bize de duyurmaya çalışır. İlk şiir yazışı enteresandır:

Küçükken edebiyat denilen şeyi sevmezdim, S»rden Ç  adela 
renirdim. Akrabadan bir süvari zabiti vardı. M ü t a r e k e d e  oldu zavallı. O

245



zamanlar daha m ekteple idi. Koltuğunda bir sürü kitaplar hafta tatillerin
de bizim  eve gelirdi, bu kitaplar arasında Naci ve emsalinin şiirleri de 
vardı. Ben bunları her görüşüm de: — Uğraşacak şey mi bulamadın? diye 
zavallıya takılırdım. Sonra o orduya gitti. Kitapları bize kaldı. Bir gün 
nasılsa tnerak ederek içlerinden bir tanesini elime aldım. Şurasına bura
sına göz atarken tuhaf bir alâka ile okumağa başladım. Sonra, nasıl bir 
boş dakikamda bilmiyorum, onlara benzer bir şey yazmak arzusu içimde 
uyanıverdi. Ve bir şiir yazdım. Bu benim ilk şiirimdi. Fakat, bir anda o 
kadar saçma ve manasız buldum ki. akabinde m ektepte çekmeceye attım. 
Bir gün arkadaşlardan biri çekmecemi karıştırırken bu saçmayı bulmuş vc 
benden habersiz, o zamanlar yeni intişar etmeğe başlayan Mecmua-yı 
Edebiye ismindeki risaleye göndermiş. Birkaç gün sonra idi, mecmuanın 
bir nüshası elime geçti: A ... Tuhaf şey... Muhaberal-t aleniye kısmında 
benim ismim. «Ahm et Haşim Efendiye» arzında bir mukaddeme, sonra da 
manzumenizi pek beğendik. Gelecek nüshamızda neşre başlayacağız! Ka
bilinden bir kaç söz... Hayretler içinde kaldım. Şiirle meşgul olabileceği
me bizzat kendim bile inanamıyorum. O zaman Galatasaray'da Ziya Bey 
isminde bir Fransızca hocamız vardı. Nasılsa kulağına çalınmış. Bir gün 
beni derse kaldırdı:

—■ Haşim Efendi, dedi, sen şiir yazıyormuşsunl Kıpkırmızı oldum. 
Güya, şayan-ı hicap bir hareket yapmıştım. Derhal inkâr ettim :

— Hayır efendim ...
Ziya Bey, buna inanmadı. Fakat inanmış görünerek:
— Ben senden daha ciddî şeylerle meşgul olmanı arzu ederdim, dedi. 

Bu bana uzun m üddet için ders oldu. Tamam üç sene şairliği bıraktım. 
Mekteb-i Sultaninin ikinci sınıfına geçtiğim zaman, hastalık tekrar niik- 
aetti. Dedim ya, yeniden şiire de başlamıştım.

Ahmet Haşim; edebiyatım ızda çocukluk anılarını en güzel duygulaştıran, 
duyumbilen şairlerdendir. Sanat için sanatı benimsemiştir. Şiirlerinde toplum
sal düşüncelerle olaylara yer vermez. Hece ölçüsünü lıiç kullanmaz, hep aruz 
ölçüsü ile yazar; Arapça, Farsça sözcüklere, tamlamalara; benzetmeli, istiareli- 
mecazlı anlatıma çok yer verir. «O» isimli şiirine girerken izlenimci ruhunu 
gözlerimizin önüne se re r :

Bir hasta kadm, Dicle'nin üstünde her akşam 
Bir hasta çocuk gezdirerek, çöllere gül - fâm ’
Sisler uzanırken, o senin doğmanı bekler

O bir çöl çocuğu olduğu için çöl akşamlarını, annesivle beraber dolaştığı 
yıldızlı, aylı Dicle kıyılarını annes *  ™ şf,k  güzelliklerini( insan ruhunu son
suzluğa götüren geceyi, varlıkların ş klı renklerini dile getirir. Bilinmeyen «O 
Belde»nin özlemi iç e r is in d e d ir .
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A hm et Haşini 
Bağdat’tan 

İstanbul’a geldiği 
çocukluk günlerinde.

Denizlerden
Esen bu ince hevd saçlarınla eğlensin.
Bilsen,
Melâl-i hasret ü gurbetle ufk-ı şama bakan 
Bu gözlem de, bu hüznünle sen ne dilbersin!
Ne sen,
Ne ben■
Ne de hüsnünde toplanan bu mesâ.
Ne de âldm-ı fikre bir mersâ 
Olan bu mâl deniz,
Melâli anlamayan nesle âşinâ değiliz.
Sana yalntz bir ince tdze kadın,
Bana yalnızca eski bir budala 
Diyen bugünkü beşer,
Bu sefil iştihâ, bu kirli nazar,
Bulamaz, sende, bende bir mânâ,
Ne bu akşamda bir gam -1 nermîn,
Ne de durgun denizde bir muğber 
Lerze-i istitâr ü istiğna.

Sen ve ben,
Ve deniz
\ e  bu  akşam ki lersesiz, sessiz,
1 opluyor bû-yı rûhunu gûıjâ,
Uzak
\ e mâı gölgeli bir beldeden cüdâ kalarak,
B u  n°f'J ü bicre m iiebbed bu yerde m a h k û m ^ -
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O belde
Durur menâtık-ı dûşize-i tahayyülde;
Mâl bir aksam
Eder üstünde ddimâ ûrâm;
Eteklerinde deniz
Döker ervaha bir sükûn-t menâm ...
Kadınlar orda güzel, ince, saf, leylîdir; 
Hepsinin gözlerinde hüznün var,
Hepsi hemşiredir veydhııt ydr;
Dilde teuohn-i tzitrâbı bilir 
Dudaklarındaki giryende bûseler, yahut,
O gözlerindeki nilî siikût-ı istifham.
Onların rûhu şâm-t muğberden  
Miitekâsif menekşelerdir ki 
M ütem âdi sükûn u samtı arar;
Şu’le-i bi-ziyâ-yt hüzn-i kamer 
Mülteci sanki sâde ellerine.
O kadar nâ-tüvân ki, âh, onlar,
Onların hiizn-i lâl û  müştereki,
Sonra dalgın mesâ, o hasta deniz,
Hepsi benzer o yerde birbirine...

O belde
Hangi bir kti’a-t muhayyelde?
Hangi bir nehr-i diır ile mahdûd?
Bir yalan yer midir, veya meveûd,
I-akat bulunmayacak bir melâz-ı lıiilyâ mı? 
Bilmem... yalnız
Bildiğim sen vc ben ve mâi deniz 
Ve bu akşam ki eyliyor tehziz  
Ben de evtâr-ı hüzn ü ilhâmı 
Uzak
Ve mâi gölgeli bir beldeden cüda kalarak.
Bu nefy ü hicre tniiebbed bu yerde mahkumuz.

Ş iir Dili

Ahmet Haşim’in şiir dili sade değildir S" l 
^elliğini, konuşulan dilimizin zevkini bulamayız 6 ya$'>’an Türkçenin gü
lerinden keskin çizgilerle ayrılır. Şiir «duyu]tIlaj<> aŞ'rn e göre şiirle nesir birbir- 
ı'Çindir. Şiirdeki güzelliğin kapalılıktan doğduğ,,” 1ÇI°! clüzyazı ise «anlaşılmak»
yılmak için değil, fakat duyulmak üzere vücut 5*ir dilinin «nesir gibi anla-

nu5 musiki ile söz arasında,
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sözden ziyade musikiye yakın, aracı bir lisan» olduğunu savunur. 1926’da yayım
lanan «Piyale»niıı önsözünde, o günün diliyle, şöyle d e r :

Şair, ne bir hakikat habercisi, nc bir beldgatli insan, ne de bir vazi-i 
kanundur. Şairin lisanı, nesir gibi, anlaşılmak için değil, fakat duyulmak 
üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasında, sözden ziyade musikiye ya
kın, mutavassıt bir lisandır.

Nesirde uslûbun teşekkülü için zaruri olan anasırın hiçbiri şiir için 
m evzu-i bahs olamaz. Şiir ile nesir, bu itibarla, yekdiğeriyle nispet ve alâ
kası olmıyan, ayrı nizamlara tabi, ayrı sahalarda ayrı ebat ve eşkal üzere 
yükselen ayrı iki mimaridir. Nesrin müvellidi akıl ve mantık, şiirin ise 
idrak mıntakaları haricinde esrar ve meçhuldtm  geceleri içine gömülmüş, 
yalnız m ünevver sularının ışıklan, gâh ii bigâh ufk-i mahsusala akseden 
kutsi ve isimsiz membadır.

Şiirin evza ve harekâtını taklide özenen bir nesrin sahteliğine, ancak 
nesrin sarahat ve insicamını istiare eden gölgesiz bir şiirin hazin çıplak
lığı erişebilir. Denilebilir ki şiir, nesre kabil-i tahvil olmıyan nazımdır.

Şair um um i lisandan müfrez, kelimeleri yeni mânalarla zenginleşmiş, 
her harfi yeni ahenklerle tanınan, reviş ve edası başka bir mikyasa göre 
tanzim  edilmiş, hüsün, renk ve hayal ile meşbu şahsi bir lehçe vücuda ge
tirdiği andan itibaren eserinin viizuhu karie göre tahavvül etmeye baş
lar. Zira vüzuh, esere ait olduğu kadar kariin de zekâ ve ruhuna tealiuk 
eden bir meseledir. Her yerde olduğu gibi bizde de yevm i gazetenin tem 
bel alıştırdığı kari, şiirde kolay bir zevk bulamaz. Halbuki şiir, anlaşıl
mak için, ruh ve zekâ istidadından başka çetin bir hazırlanma ve hattâ 
ziya hava ve zaman şartları gibi müşkül birtakım haricî avamilin de yar
dımını ister.

Şiirler var ki sular gibi akşamla renklenir ve ağaçlar gibi mehtapla 
gölgelenir; güneşin ziyasında ise bu  aynı şiirler, teneffüs edilmez bir bu
har olur. Uzaktan gelen bir çoban kavalını veya bir bahçıvan şarkısını 
dinliyerek ağlamak istediğimiz yaz gecelerindeki ruhumuz, öğlelerin hara
retinde taşıdığımız o ağır ve baygın ruhun eşi midir? En güzel şiirler, 
manalarını kariin ruhundan alan şiirlerdir.

Şiirde bazı akşamın şüphe ve m üphem iyette kalması bir hata ve hir 
kusur teşkil etmek şöyle dursun, bilâkis şiirin, bediiyeti nokta-i nazarın
dan elzemdir.

Üslûpta körletici bir sarahat, İngiliz b ed iiya tça  R ^ i n ’in dediği 
gibi, muhayyileye yapacak h içhw  bırakm az, 0 zam an sanatkâr en kıy
metli m üttefiki olan kariin ruhundan gelecek yardımı kaybetmiş olur. 
Eser-i sanatin en büyük ^  ^  kgndine râmetmektir. Buna
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m uvaffak olmıyan eserin diğer biitiin m eziyet ve faziletleri, onu bir eser-i 
sanat olmamaktan kurtaramaz.

M evzu, gece içinde güller gibi, cümlenin ahenkli karanlığında ve mu
attar heyecanı içinde bir ntm şekil olarak, ancak sezilir bir halde bırakı
lırsa muhayyile onun eksik kalan akşamını ikmal eder ve ona hakikatten 
bin kerre daha m üheyyiç bir vücut verir. Harabelerin, uzaktan gelen ses
lerin, natamam resimlerin, kaba yontulmuş heykellerin güzelliği hep bun
dandır. Hiçbir çehre hayalde göründüğü kadar hakikatte güzel değildir, 
i lk  defa kapılarından gece girdiğimiz şehirlerin gündüz manzarası hayal 
için en hazin bir sukut olduğunu kim  tecrübe etmemiştir? Muhayyile, ya
rasa kuşu gibi, ancak şiirin ntm karanlığında pervaz edebilir.

Hâsılı, şiir, resullerin gözü gibi, m uhtelif tefsirata müsait bir vüsat 
ve şümulü haiz olmalı. Bir şiirin mânası diğer bir mâna almaya müsait 
oldukça, her okuyan ona kendi hayatının da mânasını izafe eder ve bu  
suretle şiir, şairlerle insanlar arasında müşterek bir teessür lisanı olmak 
payesini ihraz edebilir. E n zengin, en derin ve en müessir şiir, herkesin 
istediği tarzda anlayacağı ve binaenaleyh nâmutenahi hassasiyetleri istiap 
edecek bir vüsati olandır.

Mahdut ve münferit bir mânanın çemberi içine sıkışıp kalan şiir, 
hududu beşeri teessiiratın mahşerini çeviren o m üphem  ve seyyal şiirin 
yanında nedir?

S em b o lizm  D ü n y ası

Alımet Ilaşiııı, Batı Iı sembolistlerde olduğu gibi, görünen âlemin ötesinde 
görünmiyen bir âlemin varlığına inanır, bunun Özlemde duygulanır. însanın iç 
ürperişlerini, akşam güneşinin renklerini, mısralarla resim yapan bir sanalın 
özelliklerini, ışıklı duygularla, renkli seslerle örtülü bir kompozisyonu Haşim’de 
bol bol bulabiliriz.

Sözle anlatdamıyan derin duygularla heyecanlar, sembolik sözcüklerin 
müziğile anlatmıya çalışan sembolistler, güzelliği açıklıkta değil kapalılıkta bul
duklarından pek çok sembol, alışılmamış sözcükler, yeni söyleyiş biçimleri kul
lanırlar. Bu bakımdan onu Batı anlayış,nda tam bir sembolist sayamayız. Çün
kü Haşim, şiir anlayışında, sembohzmin temeli olan sembole yer vermez. Evet 
bazı şiirlerinde sembol sayılabilecek sözcükler kullanmışsa da, bunlar yeterli 
değildir. Onu sembolist bir şairden çok, sembolizmin bazı özelliklerini benim 
semiş bir şair saymak daha doğru olur.

Seyr eyledim eşkâl-i hayâtı 
Ben havz-ı hayâlin sularında,
Bir aks-i miilevvendir onunçün 
Arzın bana ahçâr ü nebâtı.
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YARI YOL

Nasıl istersen öyle dinle, bakın
Dalların zirvesindeyiz ancak,
Yarı yoldan ziyâde yerden uzak.
Yarı yoldan ziyâde mâlıa yakın

Alım et Haşim 
Sedat X u ri’ııirı kalemiyle.

Sözcüklerin ses değerine anlam değerinden daha çok öııem verir, şiirin an
lam değerinden müzik değerini üstün tular. Şiirin kaynağım bilinç altında arar. 
Şiirde geniş, sonsuz bir doyuruculuk, müziğin belirsizliğine özenen, açıklıktan 
kaçınıp sembollii anlatım lara yer veren bir özellik aradığı için sembolizme 
yaklaşır. Fakat onu tam bir sembolist sayamayız. Evet sembolist şairler, ger
çeği değil, gerçeğin bizde bıraktığı izlenimleri, doğayla rnsan ruhu arasındaki 
gizli bağları işlemeyi gaye edinerek «Iıerşeyden önce musiki» derler. Şiirleri içe
risinde en ünlüsü sembolist özelliği o la n : «Merdiven» :

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden.
Eleklerinde giineş rengi bir yığın yaprak
\ e bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak...

Sular sarardı... Yüziin perde perde solmakta...
Kızıl lıavalart seyret ki, akşam olmakla...

Eğilmiş arza, kanar muttasıl kanar güller,
Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller.
Sular mı yandı? Neden tunca benziyor mermer?

Bu bir lisanı hafidir ki, ruha dolmakta,
Kızıl havalan seyret ki, akşam olmakta.

Ahmet Haşim; edebiyatımızın göriiş dünyasını genişletmiş, JaPon 5Ürinın 
sihirli güzelliğini Türk mısra yapısına ustalıkla katmıştır. 13u uygulanışta 
Japon şiirindeki haika larm özelliklerini görüyoruz. Haika. tabiatın türlü görün
tülerini birkaç mısra içerisinde vermiye çalışan küçücük nazım biçimleridir. 
Bizim manilerimiz gıbi. Işte Haika’v, andıran şiirlerinden :
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ACAÇ

Gün bitti. Ağaçta neş’e söııdü. 
Yaprak âteş oldu, kıış da yâkut; 
Yaprakla kuşun parıltısından 
Havzın suyu erguvâtıe döndü.

ORMAN

Su değil, mevsimin havası akan, 
Duyduğun yaprağın, dalın sesidir. 
Suda yıldızların parıltısıdır 
Bu karanlıkta bazı bazı çakan...

S em bolistten  Çok, E m presyonist

Edebiyatım ızda Haşim çapında, ikinci bir empresyonist göremeyiz. Ço- 
cukluğunun sihirli dünyasını, en renkli sözcüklerle gözlerimizin önüne ^ re r. 
Aşk’la tabiat şiirlerinin en belirli konularıdır. Onun şiirleri, o giine kadarki şiiri
mizde görülmeyen yepyeni duygularla söyleşilerle örgülüdür.

Ahmet Haşim, sembolistten çok, empresyonist bir şairdir. Empresyonizm, 
bilindiği gibi, izlenimciliktir. İzlenimcilikte şair, doğrudan doğruya gerçeği de
ğilde, gerçeğin, gördüklerinin kendisinde uyandırdığı duyumları esas tutar, iz
lenimlerin bıraktığı etküeri olduğu gibi göstermeyi amaç edinir, dış âlemi bı
rakarak, iç âlemi anlatımya çalışır. «Mukaddime» şiirinde şöyle d e r :

Zannetme ki güldür, ne de lâle,
Ateş doludur, tutma yanarsın 
Karşında şu gül gün piyâle...

İçmişti Fuzûlt bu alevden,
Düşmüştü bu iksir ile Mecnûn 
Şi’rin sana anlattığı hâle...

Yanmakta bu sâgardan içenler. 
Doldurmuş onunçin şeb-i aşkı 
Baştan başa efgan ile nâle...

Âteş doludur, tutm a yanarsın, 
Karşında şu gülgûn piyâle...

Haşim in şiirleri empresyonizmin bir,biri içinde eriyen renklerile o rü lür, 
«Sanat için s:mat» yolunu bemms.yen şa.r m ıs ra la r ,t i t iz l ik le  işler, sözcük
lerin, tamlamaların, ölçülerle - ıy rın çıkard.ğ, ^  bu ^ 1̂  sürüklediği
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duygularla düşüncelerin yoğunluğuna büyük değer verir. E d eb iy a tım ı*  aşkla 
doğa konularını yeni bir görüş ve duyuşla işleyen orijinal bir iklim getirir.

KARANFİL

Yârin dudağından getirilmiş 
Bir katre alevdir bu karanfil,
Rûhum  acısından bunu bildi.

Düştükçe vurulmuş gibi yer yer 
Kızgın kokusundan kelebekler,
Gönlüm ona pervâne kesildi.

BİR GÜNÜN SONUNDA ARZU

Yorgun gözümün halkalarında 
Güller gibi fecr oldu nümâyân,
Güller gibi... sonsuz iri güller.
Güller ki kamıştan daha nâlân,
Gün doğdu yazık arkalarında!

Ahmet Haşim; söz anlamın 11 -
km bulunduğuna göre, ön n]a„a „ ° ,dl>guna, sur sözden çok musikiye ya-
lerin sözleri gibi türlü anlamlara İ T " ’ ,lk'" Cl.p an,a anlamı alır- Peygamber- 
Ieyen, anlam bakımından tam bir m  hoşlanacağı duygulara suruk-
her an uyanık tutan şiire varma* ı taŞ,r™yan> okuyucunun muhayyılesım 

varmağa çalışır. Şöyle düşünür :

Söz A nlam  Biçimi

Akşam, yine akşam, yine akşam, 
Göllerde bu dem  bir kamış olsam!

Akşam, yine akşam yirıe akşam, 
Bir sırma kemerdir suya baksam, 
Üstümde sema kavs-ı mutalsam!

Altın kulelerden yine kuşlar 
Tekrârtnı ömrün eder i’lân, 
Kuşlar mıdır onlar ki her akşam 
Âlemlerimizden sefer eyler?...
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iki taraf da. karşılıklı olarak, birbirlerinin vezinlerinden hoşlanmıyor
la r ... İşler, sükût içinde düşünülür, sükût içinde doğar; ağaçların yap
raklanması ve yemiş vermesi gibi.

Ö zlü F ıkracılığ ı

Alımet Haşim, İzmir'deki öğretmenliği sırasında, 1909 yıllarında Fecr-i Âli 
topluluğuna katıldı. Bu topluluğun en ünlü şairi oldu. Fecr-i Âti’cüerin gayesi, 
dilin, edebiyatın, edebî ve toplumsal bilgilerin ilerlemesine çalışmak, şurada 
burada ayrı ayrı beliren istidatları bağrında toplamak, bu birleşmelerden do
ğacak bir gelişme i l e : «Fikir çarpışmalarının parlatacağı gerçeklerin şimşeğile» 
fikirleri aydınlatmaktır.

Şiirlerinde ahenge, müziğe, ahenkten doğan etkilere, dış dünya gözlemle
rinin ruh prizmasından geçtikten sonraki duygusal renklerine geniş bir yer v er
di. O kuvvetli b k  şair olduğu kadar da, özlü bir fıkra yazarıdır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu onun için şöyle diyor : «Onun zekâsı, öleceği 
güne kadar her an uyanık, ve ruhu her dem kaynar bir halde kaldı.. Alımet Ha- 
şim’de mutlaka bizim bildiğimiz beş duyudan enaz bir iki tane fazlası vardı. 
Çünkü, gözleri, bir m anzarada, bizim görmediğimiz şeyleri görüyordu. Çünkü, 
burnu, bir çiçekten bizim alamadığımız kokuları abyordu. Çünkü, kulakları, 
bizim, cansız ve sessiz sandığımız şeylerden ses alıp dinlemesini biliyordu. 
Onun içindir ki, şiirlerinde, kuşların hayalata daldığını, leyleklerin düşündü
ğünü ve batm akta olan güneşin bir kesik baş gibi kanadığını görürsünüz.»

Haşim, şiir sanatım böylesine bir inceliğe eriştirmiş olmanın guru
runu duymuş mudur? Pek zannetmiyorum. O bütün soylu ve samimî 
sanatkârlar gibi, ömrünün sonuna kadar, kendine amaç edindiği bir ku
sursuz ve eksiksiz güzellik yaratabilme çabaları içinde didinmiştir. Şu 
da var ki, Haşim, şiirlerinin değeri hakkında kendisinin beslediği kana
atten ziyade başkalarının verdiği hükümlerin tesiri altında kalırdı. Bu 

_  hükümler ise çok defa yersiz ve insafsızdı. Hele, büyük bir şiir ustası
olan  ̂ ahya Kemal in, bir gün gelip, onun şairliğinden bile şüpheli gö- 
rüniişü ve «Ahmet Haşim, nesir yazsa daha iyi bir şey yapmış olur» 

J deyişi bu insafsızlığın en sert örneklerinden birini teşkil etmişti. Gerçi,
Haşim iyi bir nazımcı olduğu kadar iyi bir nesirci idi ve belki nazmı 
ml d a h a .,y!' ” esn.ı mi di>'c tereddüde düşülebilirdi. Fakat, Yahya Ke- 

/ / ^  m a l .  Haşinim ıı ı-ı meziyetinden birini tam amiyle inkâr edip yalnız
î  öbürü üzerini e urmakla, hiç şüphesiz, büyük bir haksızlık işlemiş olu-

1 $  yordu. Yakup Kadn  K a RAOSMANOGLU.  Nesirlerinde fantezistti,

\  | büUın Cld„ ^V ipnm ic Cı-in,r r :,alCİarni?t1' Ahmet Haşim’in, iace, zarif, nük-
tC^ ’ san3t l ,«. ı • • 1 1 C yumuşak ve açılmış çiçekler gibi ol-

% S L  nesrm; OVmne k 'Çln’ ne sö^ n s e ,  be,ki az ge,ir. Çoğunlukla pek zeki
ve bazan da ıçı çı alaycı olan bu nesir, gerçekten ne güzeldir. Zeki 
ve 3İayC, da ol a b nesnn arada ban;ı verdigl hüzün. bazan şairin ko
nuşmalarında y ,p t*  gıbı, gündelik sütunlar üzerinde de (gazetede) pe
rendeler atarak marifetler gostermek isteyişindendir A b m h a k  $inasi
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A hm et Haşim  
hastalık günlerinde.

H İSA R. Düzyazısındaki özelliği en belirgin olarak «Münekkit» fıkrasın
da görürüz :

Bir mühendisi, bir şairi, bir doktoru, hattâ ismini ömrünüzde işitm e
diğiniz herhangi bir mesleğe mensup birini, hiç anlamadığınız bir işinden 
dolayı beğenir gibi olunuz. Derhal bütiin faziletler sizind ir: Hayırhah
sınız, zekisiniz, sevimlisiniz, terbiyelisiniz; ilminize, irfanınıza lıiç diyecek 
yok! Ağzınızdan düşürüverdiğiniz küçiik ve müraî bir m ethe mukabil 
sırtınıza geçirilen mutantan altın hil’ati bir an içinde kaybetm ek ve yağ
mur altında bir çıplak gülünçlüğüne düşmemek istiyorsanız, sakm sözü
nüze en ufak bir kayd-ı ihtiyatînin gölgesini düşürmeyiniz.

İşte rahat yaşamanın düsturu!

Halbuki her fikir otlağından, topal ve  yaralı bir hayvan gibi• sopa 
ile, taşla, tekm e ile uzaklaştırılan münekkit, hakikatta, insan zekâsının en 
müessir hadimlerinden biridir. M üstakbel şafaklara doğru yürüyen mev- 
kibin tâ önünde, ümit bayraklarım dalgalandıran onun koludur.

Buyuk ıtstadım Gourmond şunu d e r : Bütün canlı mahlûkata nazaran 
insanın faikiyetini yapan, istidatlarının tenevvüüdür. E n  zeki hayvan bir 
tek şey yapar. F akat onu m ükem m el ya p a r: At, arka■ a ya k la rn jle , Demp- 
sey veC a rp a n tie fn in  yumruklarından daha m ükem m el çifteler atar; aru 
kimyahane fırınlarına ve dolaşık imbiklere hiç muhtaç olmaksızın bir 
Berthelot dehastyle balım süzer, örümcek, en usta bir dokumact gibi 
havâi tuzağının nâmer’î tellerini örer. Fakat o kadar!

Halbuki binbir sahaya dağılmış çalışan insan faaliyeti™ mahsûlle-



ri, bizzarure nâkıs ve  muvakkattir. Hayvan, gayesine varmış duruyor, in 
san gayesini hâlâ aramakla meşguldür. _

Herhangi bir sahada insanı artık daha ileriye gitm ekten müstağni gö
renler, bilmeyerek, onu hayvan seviyesine indirmek isteyenlerdir.

M ünekkit ise, her beşeri marifetin hâlâ tekemmüle muhtaç olduğu
nu bağırmakla, her sabah, insana hayvan olmadığını hatırlatıyor.

E serlc rilc  K ay n ak ça la r

Alımet Haşim’in şiirlerinde, günün lıayale en uygun olan sahalılar, akşam 
saatleri, mehtaplı göller, kuğular, leylekler, güller, bülbüller, lıer an değişen 
renkler görülür. Şiir k itap la rı: Göl Saatleri (1921); Piıjale (kadeh, 1926, 1928); 
Sohbet ve fık ra la rı: Gurabahane-i Lâklâkan (1928); Bize göre (1928, 1960). Yol
culuk notlan : Frankfurt Seyahatnamesi (1933, 1947).

Ahmet Haşim’in ününün genişlemesini sağlıyan ilk şiir kitabı «Göl Saai- 
lerhdir. Paris’e yaptığı ikinci gezinin notlarını» gazetede çıkan fıkralarile b ir
likte 1928 de Bize Göre adım taşıyan kitabında topladı. Yine aynı yılda, gaze
telerde çıkan makalelerile sohbetlerini Gvrabâhane-yi Lâklâkan adiyle çıkardı. 
Son bıı iki kitap onun kuvvetli bir nesirci olduğunu gösterir.

Hakkında yazılan ese rle r: Ahmet llaşim  (Kerim Sadi, 1933); Ahmet Haşini 
(Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1934); Ahmet Haşim, Hayatı, Seçme Şiir ve Ya
zıları (Ahmet Cevat Emre, 1937); Ahmet Haşim, Hayatı ve Eserleri (Y'usuf Z ı
ya Ortaç, 1937); Ahm et Haşim  (Kııııt Ozan, 1937); Ahmet Haşim ve Seçme Şi
irleri (Şerif Hulusi Kurbanoğlu, 1947); Sanat Sistemleri ve Alımet Haşim’in 
Sembolizmi (Cemil Sena Ongun, 19-17); Alınıet Haşim, Hayatı ve Şiirleri (Zahir 
Güvemli, 1948); Ahm et Haşim, llayatı. Sanalı, Eserleri (Yaşar Nabi Nayır, 
1952, 1954, 1959); Ahmet Haşini. Hayatı. Edebi Şahsiyeti, Sanatı, Bütün Şiirleri 
(Rifat Necdet Evrimer, 1959); Alımet llaşim. Şiiri ve  .Hayatı (Abdülhak Şinasi 
Hisar, 1962).

Ahm et Haşim (Şairliği ve Şiirlerinden Seçmeler, Asım Bezirci, 1967). M at
buat Umum Müdürlüğü, Anthologie des Ecrivain Turc Aujourd'hui, 1935 (10’ 
uncu sayfaya bk.) — N ajib U lah , hlam ic Litterautre, 1963 Mentor Books, s. 
409-410 -  James Kritzek, Anthology of Islatnit Litterature, 1967 Penguen 
Books — Dcrek Patmor, The Star en d th e  Crescent, 1945, 1946 landon , s. 16 — 
Nimet Arzık, Anthologie des P o e te s lu rc s  Contamporains, (s. 27-31), 1953-196S 
_  Âkil Aksan, Anthologie de la Poesie TurC, 1967 -  Yaşar N. Nayır, Türk Ye
nilik Şiiri Antolojisi, s. /2-SO -ouıs Rolland, Ahmet Hachim Bey — H. W. 
Duda, Ahm et Hasebim-

Hasim’de yaradılışın pek az bahşetti»; *ı. u ^
çevresine her gün yenileşen ve hiç f  vergilerinden b in  var-

reiiyle bakmanın s.rrın. bilirdi. Biz ^  İnSa" T
Avrupai, anlamında ve beşeri nimette biS  ^  tA * ouyıifc şairi tanıdık; şiirin arka-
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stnda bütün bir estetik vo nizam âleminin varlığındaki gerekliliği öğ
rendik... Haşim’de şiir, kaybolmuş ibtidai bir tabiat dininin dağınık 
parçalarına benzer. Sanki toprak altından parça parça çıkarılmış bir 
güneş dininin kabartması gibi. A hm et Hamdi T A N /‘İM AR.

açık

korkunç

cesur

haklı ve umutlu bir tek sözü yoktur Ahmet Haşim’in. Nâzım  Hİ KMET.

Kendi ellerinin dokunduğu, kendi gözlerinin değdiği her madde 
birden mücerretleşiyor, ruhlaşıyordu... Ahmet Haşim’in kafasındaki 
orijinal şahsiyeti, işte burada aram ak lâzımdır. Bu acayip zekânın mad
de ile ruh arasındaki gidip gelişleri şimdiye kadar bildiğimiz çizgilerin 
büsbütün dışındadır. Yakup Kadri K A R A O SM A N O G L U . Ataç, onu 
anlatırken şöyle der : «Bir acayip adamdı Ahmet Haşim. Çabucak kızar, 
insana günlerce, aylarca küserdi. Bana darılmasın diye elimden geleni 
yaptım, gene de iki kere dargınlık çıkardı. Neye, niçin öfkelenir, bilin
mezdi. Kızıp darılmayı âdel edinmişti, öfkelenm ek onun için yemek 
gibi, uyumak gibi bir ihtiyaçtı.» Şiirlerile nesirlerinden örnekler:

GAZİ

Gördüğüm fotoğraflara nazaran biraz şişman, biraz yorgun, biraz kutulu 
kalınlaşmış bir vücutla karşılaşacağımı zannederken, kapıdan bir ziya dalgası 
halinde giren mütekâsif bir kuvvet ve hayat tecellisi ile birden gözlerim ka
maştı : Hadekaları en garip ve esrar-engiz madenlerden masııu bir çift gözün, 
mavi, sarı, yeşil ışıklarla aydınlandığı asabi bir çehre.. Yüzde, alında, ellerde 
bir sıhhat ve bahar rengi... Muntazam taranmış, noksansız, sarı, genç saçlar... 
Bütün zemberekleri çelikten, ince yumuşak, tophı, gerilmiş, ter ü taze bir ıız- 
viyyet.

Allı yüz senelik bir devri bir anda ihtiyarlatan adamın çehresi, eski ilâhla- 
rıtiki gibi, iğrenç yaşın hiç bir iziııi taşımıyor. Alevden coşkun bir nehir halin
de, köhne tarihin bütün enkazım süpüren ve yeni bir âlemin tekevvününe yol 
açan fikirler kaynağı baş, bir yanardağı zirvesi gibi, taşıdığı ateşe lakayt, mavi 
sema altında, sâmit ve mütebessim duruyor!

Kendi yarattığı şimşekli bulutlardan, fırtınalardan ve etrafına döktüğü 
feyizli seylâbelerden yegâne müteessir olmayan, meğer onun genç başı imiş!

O günün benim için en büyük nimeti, o efsanevî başı y a k ı n d a n  görmem 
olmuştur.

ÖÇLE

Yaşıl sularda büyük inciden çiçekler açar 
Gümüş böcekler okur âba bir neşide-i h â b ,
Durur sevahilin üstünde, bî-lıeves, b'ı-tâb,
Güneş ziyasını içmiş benât-ı hâb ii serab---
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BATAN AYİN KENARINA SATIRLAR

Bir vurulmuş ilâhı andırıyor 
Suda teskîn-i zalim eden bu kamer,
Nısf-ı leylin miyâh-ı dûnnıda  
Yıkanır, dinlenir■ durur ve gider..

Eli bazen «sukut» ti ürkütüyor 
Ki mit/âh illerinde hâbîde,
Ediyor bâz t kuşlan davet,
Âh o kuşlar ki şimdi bî-hareket 
Suların âteşinde sallanıyor..

Zuhal'ı bir cidâlin âsârı :
C biı i.or.i-i hi-tenâhiden
()'.'< i ndi ' aks-i âlem-i dur —
O mtızî ciisse-î İlâhiden 
Suya bir lıûn-i âteşin akıyor..

KARlE

Muzlim şeceristan arasında 
lisrâr ile yekpare münevver 
Bir yoldur açılmış sana derdim

Kari' bu kitâbm gecesinde 
Mclıtâbı seninein yere serdim

%

CÖ L KUŞLARI

Gurub-u hân ile perverde-rûh olan kuşlar 
Kızıl kamışlara, yakul-u âba konmuşlar; 
Ufukta bir ser-i maktûu andıran güneşi 
Sukûl-u gamla yemişler ve şimdi doymuşlar.

PİYÂLE

Zannetme ki güldür ne de lâle 
Âteş doludur, tutm a yanamn 
Karşında şu gMgûn piyâle!

İçmişti Fuzûli bu alevden,
D ü ş m ü ş t ü  bu iksir ile Mecnun 
Şi'ıin sana anlattığı hâle.



v r r i l T Z j T ' T  h!M İ 7  /"V "y n ," WZ ** i n c i s i . :  Solda yeni stada ad, 
enli n Şem sem,, Sam, m n oğla AH Sam i Yen. ortada A hm et Haşim. sağında

doktor A ziz  Fikret.

't (iıımakla bu sagardan içenler.
Doldurmuş onunçiin şeb’i aşkı 
Baştanbaşa efgan İle ndle.

A teş duludur, tutma yanarsın 
Karşında şu gidgûn piyâle!

SEYAHAT ZEVKİ 
İman, hayat,,,,,, lats,zI,e „K|an ve

alelâdeliğinden bir .nii.tdet k u r.â  ,K 1 “ '•“  " ' “ « » '" P  « n ı *  soyloı 

sey ah ., «H arikûlâdclilder av,“ d e m j i u f  “

görıip bıktığı şeylerin o yorucu 
Bu itibarla

Keskin akıllılar «Harikulâcle»,,i,

zaman lıakikal sahasında mcvcut olma
ğım söyleyebilirler. Harikul-M u - T  zarnan,m,zda artık bir mânası kalmadı-
mıslır ki bundan bövle vök o i  ’  f ”" “  ''
sırf kendi dimağımızın bir 5 b ' r mii" asehetle de söylediğim gibi,
membadan dışarıya vuran «H V 'ı ^ '  m a^SÜİÜ olan ve sinema şekli gibi bir 
dana gelir. Öküz alelâdedir e>>) birkaç alelâdenin birleşmesinden mey-
kıılâde vücut bulur. Eski aIe!âdedir> vakta ki öküz ağaca çıkar, hari-
tıır ile yaptılar. Yunanlılar ■' er’ dın,eri İ(>'İI1 *azım 0,an i,:îll,:ırl ,ıcp bu düs-

ınsan bedenini beygir vücudu ile birleştirerek «Cen-
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taure» denilen efsanevî mahlûku, Asuriler, insan başını, öküz vücudunu ve kar
tal kanadını hep bir yere getirerek büyük m abutlarını yarattılar.

Bu ameliye, hayal yaratıcı şairin her dakika yaptığı ameliyedir. Hele mu
vakkat bir şair olan seyyah, yabancı âlemler içinde kendisine arız olan zaruri 
cehalet sayesinde etrafını daima uydurucu bir gözün hayretleriyle görecektir. 
Evliye Çelebi’nin eski Türkiyesi, Comte de Gabineau’nun Efganı ve İram, Pi, 
erre Loti’niıı İstanbul’u, Paul Morand'm Newyork’u, ancak seyyah gözünün 
yoktan yaratıp görebileceği birer harikulade hayaldir.

İşte şair ve seyyahın bu akrabalığı yüziindendir ki seyahatname, hiçbir li
san hünerine m uhtaç olmaksızın, bir şiir kitabının kardeşidir. Seyahatname 
okumanın tadını ötedenbeıi bilirim. Bütün çocukluğum onları okumakla geçti. 
Kış geceleri, dışarıda rüzgâr ulurken, bir gaz lâmbasının ışığını gözbebekle- 
rimde. iki altın nokta gibi taşıyarak, zengin bir ateş karşısında, rahat bir kol
tukta okuduğum o Afrika ve Amerika seyahatnamelerinin mâsıım ve namuslu 
üslûbundan aldığım tadı az edebî eser bana verebilmişti.

Bu edebiyatın rengini ve lezzetini pek iyi bildiğim için, dıştan ziyade ir 
ten bahseden bu renksiz ve vak’asız küçük kitabıma «seyahatname» ismini ver
mekle okuyucuyu aldatmış olmaktan korkuyorum.

SÜVARİ

Şu bakır zirvelerin ardından 
Bir süvari geliyotı kan rengi.
Başlıyor şimdi melûl akşamda 
Son ışıklarla bulutlar cengi...

ŞAFAKTA

Dünsek mi bu aşkın şafağından 
Gitsek tni eknlim-i leyâle? 
t i i.-de> t deha evvel erişenler 
Ağlar bugün evvelki hayâle...

Dönmek mi? Ne mümkün geri dönmek 
Düştüyse gönüller bu melale?
Bir eldir ufuklardan uzanmış
Z i l i m - ! bizi çekm ekte  visâle..

HAVUZ

Akşam yine toplandı derinde...
Cânân gülüyor eski yerinde,
Canan ki gündüzleri gelmez,
Akşam görünür havz üzerinde;
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M ehtâb, kemer taze belinde.
Üstünde semâ gizli bir örtü,
Yıldızlar onun güldür elinde...

BÜLBÜL

Bir gamlı hazanın seherinde,
İsrara ne hacet yine bülbül?
Bil kalbimizin bahçelerinde,
Can verdi senin söylediğin gül.

Savrulmada gül şimdi havada.
Gıin doğmada bir başka ziyada.

SEHER

Ağaçların seheri zirvesinde titreşiyor
1 uyâr-ı fâniye-yi âlem-i tahayyül ii hah.
Semâyı kaplayacak, şim di, gaazeler gibi nin 
Zavallılar kalacaklar esir-i ufk ii tiirâb.
Ve onların gözü eyler nücûm-ı fecre ilâh.
Ve onların sesi eyler “nihayet” i işı-âb...

SONBAHAR

Sonbahar aylarında, kendisiyle birlikte, tenha Yakacık kırlarında al mev- 
valı kocayemiş fidanlar, arasında dolaştığımız bir Fransız dostum, bana daima 
derdi ki :

— Sızın sonbaharınız olamaz, çünkü ağaçlarınız az ve güzün sararıp dökü
len yapraklarınız kifayetsiz. Sonbahar, gidip bizim memleketlerde görmeli...

*efc *
' Almanya’da on on iki sen^ı,,,, u ■ ı 

kibar Hamburg küvünde şık Frankfl,rt’a -vakm
Niyazi Bey, beni b ir pazar günü T  S3İubl ° lan aziz hemşehrimiz
bir' spor kostüm içinde, sıhhatten 7 *  r ,yemeğİne dâvet cUİ' BİZİ yü,!,ii 
(lığı istasyonda lıemeıı şunu teklif etti 6 ^  ^

' ~  “  r 1’ 0t0m0bİİ,e bİr * *  vapaluıı.Hayretle kabul eltini r ’ ı
vahşi ve korkunçtu. Ç o c u k lu * V kafan,daki biitün daS m e f h u m l a r ı  uzak, seft,
larla parlıyan çatallı tepeler,V  g ° r d u ğ u m  d a ğ l a n  d ü ş ü n d ü m  . -nraez kar-

rine sırahyan o karanl.k ren k l-T "  ı & k'Zl1 fırÜnaIarJn T * 'ku devler, gözümün önüne geldi, clc derelerin
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dibinde yılanlar gibi sürüklenerek çağlıyan suların feryadını hatırladım ... Hiç 
dağda gezinti mi olur?

Otomobile bindik ve uzun asfall yol üzerinde koşmağa koyulduk. Tonoz 
dağının bir yüksek noktasına varmıştık. Mamur bir ormanın ortasına indik.

Hava bulutlu ve üzerinde durduğumuz tepe rüzgârlı idi. Ağaç denizinin 
üzerinde büyük gölgeler kımıldanıyor, dallarda uzanan hışırtılar, ağaçtan ağaca 
sürüklenerek, ormanın kızıl derinliklerinde kayboluyordu. Orman yapraklarının 
bir kısmı, yerleri kaplıyaıı sonbahar çimenlerinin üzerine dökülmüş, bir kısmı 
da henüz dallarında idi. Fakat yerde ve daldaki yaprakların hepsi de kırmızı 
ve sarı idi. O  kadar kırmızı ve o kadar sarı ki, gûya büyük bir yangının alev
leri, ormanın her tarafını sarmış vc bütün ağaçlar, birer meşale halinde, bıı 
bulutlu sonbahar seması altında sessiz bir yanışla yanıyorlardı. Çürümüş yap
rak, nemli toprak ve yağmurlu bulutların elektrikli akımını kokluya kokluya, 
akşam alacalığını andıran bu serin sonbahar esmerliği içinde, bu hayalî altm 
yangının seyrine hayretle daldık.

BAHÇE

Bir Acem bahçesi, hi rscccade,
Dolduran haczi ateşlen bade.
\ e  kadar gamlı bu akşam vakti.
Bakışın benzemiyor nnılade.

Gök yeşil, yer sarı, mercan dallar.
Dalmış üstündeki kuşlar yada.
Bize bir zek-i tahattur kaldı 
Bıı sönen, gölgelenen dünyada...

B İ T M E M İ Ş  Ş ü a

Kuytu bir bahçede bir kuş ötüyor,
Son kızıllıkla yanan bir dalda.
Ağlıyor eski veda türküleri.
Bir alev ufka giden sandalda!

KARANLIK

Aşkın bu karanlık gecesinde 
Bülbül yine vahşî miitcrennim,
M e c n û n u n u  terkclti mi Leylâ?
Vahşî sesi firkat sesi sandım.
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Aşkın bu karanlık gecesinde 
Hicranımı duydum , seni andını.
Firkat-zede inilhlil gibi yandım.

PARILTI

Â teş gibi bir nehr akıyordu 
liülıumla o ruhun arasından,
Bahsetti dcriıulen ona hâlim.
Aşkın bu onulmaz yarasından:

\ ıırdukça bu nehrin onu ak.\i.
Kaçlım o bakıştan, o dudaktan 
Bakimi ona sessizce uzaktan.
\ urdııkça bıı aşkin ona aksi.

BÎR YAZ GECj&Sl HÂTIRASI

İşveyle, fısıl tiyle, giiUişle 
Olmuş şeb-i sevdâ yine bitâb;
Oklar gibi saplanmada kalbe 
Düştükçe semâdan yere rnehtâb...

Buseyle kilitlenmiş ağızlar 
Gözler neler eyler neler işrâb;
Uçmakta bu âteşti havada 
\ tıslat demi bir kuş. gibi lıîtâb...

ÖĞLE

) eşil sularda biiyiik inciden çiçekler açar,
Gümüş böcekler okur âba bir neşîde-yi hâb.
Dntrur sevâhilin üstünde, bî-heves, bi-tâb,
Güneş ziyâsini içmiş benât-ı hâb ii serâb..

TİCARET

İstanbul’da  tedavisi kısmen yapılan böbreklerim hakkında fikrini almak 
iizeıt Fran urt a, mütehassıs profesör Vollıard’ı görmeğe gitmiştim-

Gayet usta t a ıçıvanlaruı düzelttiği büyiik bir bahçede belediye hastanesi 
h iik t a \rı ır ıııa t ş-j eden Volhard kliniğine g i t t i ğ i m  zaman, bir muze ve
ya güzel sanat akadenus, kapım dan giriyorum zannettim. Hu klinik, fennin ma- 

b ü  yer değüdL ^  dar - k s i z  ve an lay .şs , adam lann kurduğu

«
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Klinikte başlıca ilâç, tuz yememekten ibaretti. Zira burada tuz; böbrek, 
yürek, dam ar ve dam ar tazyikinin en büyük ve belki de yegâne düşmanı sayı
lıyordu. Hastalara Alınanların keşfettiği ve alelade tuzdan hemen hiç farkı ol
mayan bir m adde veriliyordu.

Bir gün doktarlarımdan birine bu tuzun bcııi nc kadar memnun bıraktığın
dan, hiç bir şey düşünmeyerek, bahsetmiştim. Doktor, bir hastanın bu kıymet
siz memnuniyetini, büyük bir takdir nişanesi gibi hemen o gün telefonla fab
rikaya bildirmişti. Niçin? Bilmiyorum.

Bir sabah kahvaltımı yaparken bana gösterişli bir zarf getirdiler. Bu mek
tup fabrikadan geliyordu. Tuzları hakkında doktoruma göstermiş olduğum 
memnuniyetten dolayı bana hararede teşekkür ediliyor ve fabrikayı gezmekli
ğim rica edilerek ikinci gün saat onda bir otomobilin klinik önünde emrime 
amade bulunacağı bildiriliyordu. Ertesi günü, denilen saatta şık bir araba beni 
ve hastane arkadaşım Vedat Beyi alarak şehir dışındaki fabrikaya götürdü. Bizi 
en ince bir nezaketle, hor tarafı bembeyaz ve zemini kan kırmızı modern bir 
bekleme salonuna aldılar. Az soııra bizi kabul eden Umum M üdür Mr. Ablmanıı 
(Ablman), fabrikada göze çarpan güzellik ve temizlikten aldığımız intihadan 
duygulanmış göründü, dedi ki :

— On sene evvel bir küçük odadan ibaret olan bıı gördüğünüz koca fab
rikayı yaparken şunu ispat etmek istedim, elinde bir fen aleti tutan adamın 
her türlü güzellik hislerinden mahrum, kaba ve fena olması lâzım gelmez; bir 
fabrikanın da siyah, kirli ve müteaffin bir yer olması icap etmez. Görüyorsu
nuz ki sözümü tutmuşum. Memurlar ve işçiler burada neşe ile çalışırlar ve ak
şam, işleri bitince bir hapishaneden çıkar gibi kendilerini sokağa dar atmazlar.

Hiç bir ticarî kıymeti olmayan bu iki ziyaretçiye fabrikanın her tarafım 
uzun uzuıı gezdirdikten sonra onları en büyük itinalarla yine geldikleri yeıe 
gönderdiler. Ayııı gün öğleden sonra fabrikadan bir te le fo n : Fabrika bizi ak
şam için bir eğlence yerine davet ediyordu.

Böyle hiçten başlayan bu münasebet yavaş yavaş o şekil aldı ki, artık her 
gün Mösyö Ablmann (Ablman) sıhhatimi ya bizzat, ya telefonla soruyor ve her 
akşam, fabrika umumî katibi M ösjö Haas bana hastanede geç vakitlere ka
dar arkadaşlık ediyordu. Frankfurt’tan aynldığım gecp garda, sabahın beşin
de beni uğurlamaya gelen dostlar arasında Mösyö Haas da duygulu bir çehre 
ile duruyordu.

m e h t a b t a  l e y l e k l e r

Keııâr-ı âba dizilmiş, sükûn ile bekler 
Fiisûn-ı intiha dalan pür hayâl frı/fcfcj,,,
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Havada bir gölü tanzır eder semâ hu gece 
Onun böcekleri gûyâ niicûmdur yek-ser.. 
Neden bu âb -1  semâvîde avlananlar yok?
Bu haşr-ı nûr huveynâtı hangi kuşlar yer? 
Eder bu hikmete gûyâ ki vakf-ı rûh ii nazar 
Fiisûn -1  mâha dalan piir hayâl leylekler...

YOLLAR

Bir lâmba hüznüyle 
Kısıldı altın ufuklarda akşamın güneşi;
Söndü göllerde aks-i girye-veşi 
Gecenin avdct-ı dikûniiyle...

Yollar \
Ki gider kimsesiz, telli, ebedi.
Yollar
Hep birer hatt-ı pür-sükül oldu 
Akşamın sine-yi guhânnda.

Onlar
Hangi bir belde-yî hayâle gider,
Böyle sessiz ve kimsesiz, şimdi?

M eftûr
Ve midileriz yine bir neflıa-yi hayâl esiyor; 
Bu nefha dalları bî-tâb ii bî-mecâl uyulur. 
Sonra eyler giy âh ı nâlende,
Sonra âgnuş-ı ufk içinde ölür...

Ey kalb
Seni öldürmesin bu scıye-yi şeb  
İşte bir dest-i sâhir ii mahfi 
Sana nûr-î niicûmıı indirdi.
Kuruldu işte, mesâfât içinde, lâl-i mesâ 
bütün meâbid-i hiss ii meâbid-î lıülyâ 
Biitiin meâbid-i mechûle-yî ümîd-i beşer...

( ' " 'üh ’C‘nde hu eşkâl-i bî-hudûd-ı zeheb, 
n^C(t.C' 1 san at ü fikretle yükselirler hep;

denizlere benzer eteklerinde siikût,
■ u ut ı nâ-miitenâhî, sükût-t nâ-mahdûd, 
Suk^  «fv ü em el...
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Bir el
Derîçelerde bir altm ziyâ yakıp indi,
Aktı âb-î siikiila yıldızlar

Bütiin sular zelıebi lerzelerle işlemdi.

Tâ öteden,

Şimdi zer gözleriyle tâ öteden,

Gam-1 ervahı vecde da’vet eder 

Bütün m eâbid-i mechûle-yî ttmîd-i beşer. 

Biitün meâbid-i vecdin soluk ilaheleri 

Birer birer iniyor, gözlerinde rıı yahır: 

Dudaklarında ziyü-dâr ii muh teriz iiirer 

Akşamın büse-yi lıuzû'-eseri.

So'uk ve göl veli simalarında reng-i mesâ 

Nakş eder bir teheyyiie-i ru'yâ:

Liri yorgun semû-yı lâle bakar,

Biri bir gölge meşy ii gaşyiyle

Miıjâh-ı ni ideye t>nml ii hah içinde akar;

Biri bir eıganûtı-ı eli Adı

Din. iyot gölgelerde ser-bvzem in,

Biri altın gözüyle, gûyâ ki,

Saııa ey ka!b-i mübheın ii baki 
‘ G el!’ ' diyor.
Lâk in 
İniyor
işle leylin zalâm-ı bi-dâdt...

Yo'lar.

Ah ey kimsesiz giden yollar,
Yolların ey sükût-ı hiizn-eseri 
Bugiivüıı inmeden şeb-i kederi,
Meâbid-i emel ü histe sönmeden bu ziyâ , 
Ölmeden onların ilaheleri,
Âh gitmez mi. kimsesiz, sessiz 
Yollar,

Ah gitmez mi hatt-ı sakiliniz,
Şimdi zer gözleriyle, tâ öteden 
tâ öteden
Gam-1 evrâhı vecde da’vet eden 
ü za k meâbid-i pür-nür-, vecd ü ru> â 
K i  câ-be-câ kapıyor bâb-, Va’din.
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AKŞAM

Susar meşâcir-i piir-şAm içinde bülbül-i âb, 
Sular şemâ-yı hayâlâtı eyler isllab.
Döner bu sâhil-i ııiltye gölgeden kuşlar 
Ağızlarında güneşten birer kızıl dür-i nâb.

KARAN LI KTA BEYAZ KUŞLAR 

Vahşî karaltılardaki simin kuşların 
M eri miyân-ı sîhe-yi yeldâda yerleri:
Gûyâ cihân-ı sayede ınelrûk-i mir olan 
Fecr-âşinâ melikelerin muğber elleri 
Koymuş kenâı-ı sahile fağfur kâseler,
Malım birikmiş orda ziyâ-yi mukattarı...

ÖĞLEDEN SONRA
İçer gümiiş kıyılardan remide ahular 
\  e onların sesi eyler biitiin sükutu harâb- 
I'-der bu da veti, durgun sulardan, 
Gürültüsüz ve uzak mâi diğer ahular. -
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GECE YARISI

Ya ansızın suya çimekle mâh-t dur sukut 
Mitjâh-ı ruhumu aııdtrdt safha-yi tâlûb :
O rı'ıh içinde muz'ı bir garib nilüfer 
liütiin elemlerin üstünde miinceli ter-ii-tâb...

DİLENCİ

Yolumun üzerinde lıer sabah tesadüf elliğim bir dilenci var. Bu zeki çelı- 
reli adam, yoklama defleri imzalamaya mahkûm bir kalem efendisi intizamiyle, 
lıer gün, tam altıyı kırk geçe köşesine gelir ve tam saat ona kadar bir tek söz 
söylemeksizin, sırf gözlerinin derin elemi ve edasının sakit belâgatiyle gelip 
geçenlerin merhametini avlar. Merhametlerin, birer şaşkın güvercin telaşiyle, 
bu mahir avcının kurduğu tuzağa düşmemek için nasıl kanad çırptıklarını gör
mek, benim her sabahki eğlencemdir.

Sabır, tahammül, intizam gibi seciye faziletlerinin en müşkülleriyle mü
cehhez ve aynı zamanda, ustalıklı bir sükûtun vâhi bir talâkata müraccalı ol
duğunu bilecek kadar zevk ve idrak sahibi olan bu adamın, daha çetin saha
larda, daha kârlı şikârlar arkasında koşması mümkün iken, bir dilenci kisvesi 
altında gelip geçenlere el uzatmaya razı ohışunıı büsbütün budalaca bir hareket 
addetmedim.

Bu adam haklıydı :
Hayatın, zevk menbaı olarak kuvveti ve insanın yaşamak hususundaki kud

reti nispetinde, fakirin hali yamandır. İşte bunun içindir ki New-York ve 
Londra gecelerinde, kuru bir kemik parçasını, açlıktan gözü dönmüş köpekle
rin ağzından kapmaya m uhtaç kalan korkunç hayat düşkünlerine verilen «fa
kir» ismi, Hindistan da, Ganj nehri kenarında, nim-mukaddes bir payenin un
vanıdır. Fakire merhamet, saadet ve felâketleri na-mer’i kuvvetlerin keyfine 
tâbi ve binaenaleyh bir an refahtan sefalete düşmek tehlikesine m aruz olan
ların meçhulattan bir ne \i istimdadır. Bu gibilerin dilenci avucuna sıkıştırdık
ları lıer sadaka, y:arm istemekten korktukları bir sadakanın re’sülmali gibidir.

Her sabah, sâmit bir haile çehresiyle karşıma çıkan dilenci, şüphesiz he
sabın henüz tesadüfe galebe etmediği bir âlemde yaşadığımı biliyordu. Ve hu
dutsuz bir saffet ve gaflet denizi içinde merhameti, giranBeha inciler şeklinde, 
kolayca avlamaktan zerre kadar m ahçup görünmüyordu.

SENSİZ

Annemle karanlık geceler ba’zı çıkardtk;
Boşhkta, denizler gibi yokluk ve karanlık
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Sessiz uzatır tâ ebediyyetlere kollar...
Gûyâ o zaman, bildiğimiz yerdeki yollar 
Birden silinir, korkulu bir lıisle adımlar, 
Tenhâ gecenin vehm-i muhâlâtmı dinler... 
Yüksekte semâ haşr-t kevâkible dağılmış, 
Yoktur o sükûtunda ne ru’yâ, ne nevâziş;
Bir sâ’ir-i mechûl-i ley âlî gibi rüzgâr,
Hep sisli temâsıyle yanan hislere çarpar.

Göklerde ararken o kadın çehreni, ey mâlı! 
Bilsen o çocuk, bilsen o malılûk-ı ziyâ-hâh. 
Zulm ette neler hissederek korku du ya rd ı: 
Gûyâ ki hafi bir nefesin nefha-yı serdi. 
Ruhunda bu ferdâ-yı siyeh-rengi fısıldar. 
S ik in  geceler şefkat olan encüm-i bîdâr. 
Titrer o karanlıkların evc-i kederinde,
Hüsrân ii tahassür gibi mâttem nazarında: 
Gûyâ ki o dargın geceler rühu boğardı :
Her şey bizi bir korkulu ru'yâla sarardı: 
Zulınct ki miiebbed miitehâcim, mütemâdi. 
Eşkâle Derir ayrı birer şekl-i m iinâd î:
Dallar kuru eller gibi m ebhût ü duâ-kâr, 
Zânû-zede dullar gibi hep tûde-yi eşcâr...

Çılgın dolaşan bâd-ı ley âl i ki serâir,
Piş ii pey-i seyrinde koşar muzlim ii dâir; 
En soııda nigâh-î ebediıjyet gibi titrer.
Tâ ufka asılmış san bir lem'a-yi muğber...

Bir kaafile-yi rûh-1  kevâkib gibi malımın. 
Zulm ette çizer Dicle uzun bir reh-i piiı-nıır 
Ondan yalnız ruha gelir bir gam -1 mûııis: 
Yalnız o, karanlıklara rağmen yine pür his. 
Yalnız... bu kamersiz gecenin zir-i perinde. 
Bir feyz-i ziyâ haşr ederek âb-ı zerinde,
Bir kaafile-yi rûh-ı kevâkib gibi mahmur, 
Zulm etle çizer Dicle uzun bir reh-ı pür-nûr.

Dinlerdik onun şi’rini ben lâl, o hayâli,
Lu m ne kadar hüzn ile tev’emdi meâli, 

a in ne kadar târ idi sensiz O nazarlar!
Uya °  zaman, nûrunu, ey mâh-ı mükedder, 
y r i semâ lü’lii’-i hüznüyle telâfi:
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Yıldızlan gaklardan alıp bir ye d-i tnahfî,
Bir bir o donuk gözlerin a'mâkına îsâr 
Eylerdi ve zulm ette koşa/kan yine rüzgâr 
Ruhumda benim korku, öliim, leyle-yi târik, 
Çeşni inde onun aks-i kevâkible dönerdik...

HAZÂN

Ey eski kamer, sen bizi elbette bilirsin! 
Annem di o nûrunda gazan zıll-ı mehâsin. 
Bendim o çocuk, bendim o simâ-yı tahayyiir. 
Bir gün ki hazân ufka kızı! dalgalı bir nâr. 
Bir kanlı ziyâ haşr ediyorken, onu bir yad, 
Bir bâd-ı haşin aldı o ru'ıjâyı miiebbed.
Ün beş sana evvelki hakikat lıap o gündiir, 
Ruhumda bugün zulmet-i piir-girye onundur. 
Ün baş senedir, ufka giinaş kanlı düşerken; 
l'enhâ ovadan, boş dereden, akşamın erkan 
Hüznüyle susan meşceralerden gam-ı ayliil 
Bir gölge yaparken, onu bir savt-ı tegaafiil 
Hasrı ile sorar kalbimi imhâ eden âha,
Yellerde yatan sisli, donuk lıüsn-i tebâlıa. 
A ıâre felâket gülü, altın kırizanlem,
Her tarh-ı hazân üstüne dökmüş yine mâl em, 
Durgun sular üstünda perişân ii mükedder 
i'asim dağınık ruhu bulut, sis gibi titrer; 
Yorgun, sarı yapraklar uçar bir kuru daldan, 
Bir hasta güneş ufka döker sâye-yi m aden;
En sonra semâlarda da ey eski kamer, sen 
Hüznünle yaparken acı bir levha-yı şiven, 
Çöllerde kalan bir küçücük makber-i bi-kes. 
Yollar bu muhîtâta kestik, şiihkalt bir ses!

ÖLMEK

Eirâz-t zirve-yi Sînâ-y, kahra yükselerek 
Oradan,
Oradan düşmek, ölmek isliyorum 
Cevf-i ye’s-âşinâ-tjı hüsrâna...
Titrek
Parıltılarla yanan bir mesâ-yı mezbaha-renk 
Dağılırken suhûr-t uryâna.
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Ahmet Haşim; şiir sanalını B?tıHnrın poe- 
sie p u ro  dedikleri saf şiir vapıs'u:: \ . n a ına
karşın, yaşamında şaiı .vı Y. .......  bi > ' .ü-
niir. «Piyalc» vc *Ci>l S: ■- »iv' i i • .V-iylc 
birlikte gazele fıkn
m a n l ı k  ç e m ib c ı i  d e  y . c u  leı d .  i ;  ın  vı. im 'ıjV. 
y a r ı m  k a l a n  m ı ı t l ı ı H ı k l r . m ıh ı ;  a -  • i h. İmi.'ii
giinden g ü n e  b i r a z  t ',  h o / 1 m ı * :  •vr'-.-m'ıjStnı
a r t ı r ı r .  Ç e v r e s i n e  ı ı - ' .m . ,  S ii ■ ,j , t ; ■-

dır. Fransız d i l i y l e  >aza : ı  l îc ir it ; ı ^  r  I n ’ilc  
V e r h a r e n ,  N a z ı m  ! , . A h m e t
K a ş i m ' i n  d e  e s in  k a y n a ğ ı d ı r .

Firâz-ı zirve-yi Sînâ-yı kahra yükselerek 
Oıadnn,
Oradan düşmek, ölmek isliyorum 
Cerf-i yes-âşinâ-yı hiisrdna...

Kanlı hir gömlek
Gibi hdrâ-yı şemsi arkamdan
Alıp süriikliyerek,
O dem  ki refref-i hesliye sanıl olur kaaim, 
Ve hir günün dem-i dldyiş-i vezalinde 
Sürüklenir sular âfdka şu le  halinde,
O dem  ki kollar açar eism-i nd-ümide adem. 
Bir derin sesle "haydi!" der uçurum,
O dem,
Firâz-t zirve-yi Sinâ-yt kahra yükselerek 
Oradan,
Savt-ı iimmîd-i kalbi dinlemeden 
Cevf-i hüsrana düşmek isliyorum.

BAHAR

Marf başlı vali kırkım gec-r 
bronşiti, bazılarının romatizma. ? tan,d,^ ar,m hastalandı. Razılarının
ntez ki. M art güneşi, uzviyette^..aZrn,Ş- A h a rın  iıastalıkları s a y m a k l a  tükeıı- 
loprağın yeniden gençliğe kav ÇO *e n iP  .vatan bütün y ılan la rı uyandırıyor;
raber, insan iniltileri ve Inr.lı h» mevsimde, hava, kuş cıvıltılari/e be-

n,ularile dolu.
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Dün negelı bir kır köşesinde baharın bu iki zıt levhasını yan yana göldüm 
Bir tarafta genç hayvanlar oynaşıyor, kuşlar uçuşuyor, taze bahar her yana bin- 
bir neşe ve heyecan saçıyor; diğer taraftan ise yaşlı hastalar yorgun iskeletleri
nin soğumuş kemiklerini güneşte ısıtmakla meşgul. Bahar bir muhasip gibi, 
hayata yeni kavuşturduğu mahlûkatın adedini yaşıyanların yekûnundan m üte
madiyen tarhetm ekte...

Ne yazık ki vücudun harabisi zekânın olgunluk zamanına tesadüf eder. 
Mânâsız çocukluk, tatsız gençlik, sinni kemale hazırlarımaktan başka nedir? 
Zekâ-nar, ayva ve portakal gibi-geç renk ve koku bulan bir sonbahar mahsu
lüdür. En az kırk sene güneşte pişmeden bu asil meyva ballanmıyor. Dünyayı 
idare eden ilim, fen, iktisat, sanat ve edebiyat cereyanlarının nâzımı, şakakları 
beyazlanmış kafalardır. Genç bilgin ve genç dahi bir mucizedir ki bazı yerler
de vücut bulur.

Ne olacağı meçhul süt çocuklarına yar açmak için ölümün her sene, bil
hassa baharda kır saçlara attığı tırpan, kiınbilir tabiate karşı insan zaferini ne 
kadar geciktirmektedir.

DENİZ

İsyân-ı nıevc-i zalıirc etlinse oakf-ı giiş 
Çarparken ufk-ı zulmete, bir bahr-ı pür-hurûş 
B ild in : o sayhalarla, o seslerle rûh-t âh 
Bî-kaydî-yi leyâle eder nakl-i tzttrâb.

Gûyâ sorar sevâhiline bahr-ı nâle-gir:
“Olmak neden nişîb-i mezellette bir esir,
Bi-had iken semâ gibi, fîrûze-fâm iken,
Bir cilve-gâh-t encüm-i lerzân-ı şâm iken!”



F A Z IL  A H M E T  A Y K A Ç  

(1884 - 1957)

I STANBUL’da doğdıı (23 Temmuz). Divaniye mutasarrıfı iken ölen M eh
met Cemal Bey’iıı oğludur. Gümüşhane Rüştiyesi, Musul İdadisi, İstanbul 

Fransız Lisesi öğrenimlerinden sonra, bir süre Güzel Sanatlar Akademisi "Mi
marlık Bölümii’ne devam etti. Paris’e gitmeden İstanbul’dan mektupla izlediği 
Ecole des scienees politiques (Siyasal Bilgiler F akültesinden mezun oldu. E r
kek Öğretmen Okulu, Galatasaray Lisesi edebiyat, felsefe öğretmenliklerinde 
bulundu (1910 -1917); Elâzığ Milletvekili seçildi (1927). Atatürk’ün ölümünden 
sonra Ankara’dan İstanbul’a yerleşti. Tedavi edilmekte olduğu Cerrahpaşa Has- 
iahanesi’nde öldü (5 Aralık).

Hele var ki bir tablo 
Görse şaşar Anibal 
Ördeklerden bir filo 
Bir de kazdan Amiral

Fazıl Ahmet Bey, eski ve bilinen bir deyime gore, gerÇ® ^ “  
şahsına münhasır, özgün, seçkin bir ediptir. N * zn u n d av e  
ince ve temiz bir mizah vardır. B urada şunu da  eklem.:1ı fa F a a l  
met Bey, yalnızca bir şakacı değildir. Bir fıkır a. * türüdür.
üzerine dayalıdır. Zaten mizah, edebiyatın ahla l hep
Fazıl Ahmet Bey, fantezi olarak  yazdıkları dışında, guç:1u k a  1 lann l 
insanın ve yaşamın küçüklüklerini yermiş, erdemi, e  ̂ ı&> anıarda
düşünmeyi) aşılamıştır. Ali Canip YÖNTEM. Ken ısını ı „ördük.
Fccr-i Âti zümresinin en ciddi ve en düşünür b ir sıması °  ajt  yazı- 
Dcğişik gazete ve dergilerde pedagojiye, psikoloji vc t  se ^ [nda ba?. 
lan çıkıyordu. Fakat genç bilginin bu çok ciddi çalışma a ̂  g.yasaı  KLşi- 
ka bir sima görünmeye başlad ı: T an inde  zamanın un  ı ^  j^inci sima- 
lcrine karşı övgü ve yergiyle karışık manzumeler - a^ l" ]ı yuzü gölgede 
nın ince gülümseyişi vc zeki pırıltısı, önceki çatık ^  in(.C| ^
bıraktı ve unutturdu. İsmail Habip SEVÜK. Fa71, .|Jikıerimin hepsinden 
nükteci ve bilgi, külliir bakım ından bu sınıfta b ı^  o)sayd, Türkiye’de 
üstün, zarif bir yazar ve şairdir. Biraz daha büyU‘'p raDStz yazannın ru- 
de bir Voltaire yetişmiş olurdu. Hemen hemen
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huna sahip sevimli vc seçkin bir çehredir. Rıza Tevfik BÖ LÜ K BAŞt. 
Fazıl Ahmet Aykaç’m edebî kişiliğiyle karakter yapısını Adile Ayda’nın 
•Edebî H âtıralar»ından öğreniyoruz:

Benim gençliğimde, tanınmış kimselerin soyadı pek kullanılmadığt 
halde, nedense, o zaman bile, hiciv üstadı la z ı l  Ahm et Beyin adı ile 
soyadı birlikte söylenirdi.

Fakat burada, Fazıl Ahmet Beyden bahsetmeden evvel, rahmetli 
babama, o büyük insana, minnetimi ifade etm ek ihtiyacındayım : Bu ede
bi hâtıraları, büyük ölçüde, onun sayesinde yazabilmekteyim . Çünkii sö
zünü ettiğim, anlattığım edebî şahsiyetlerin çoğunu onun sayesinde, onun 
çevresinde tanıdım. On dokuz yıl önce, Şubat ayının yirmisinde vefat 
eden, hayatımın bütün fırsatlarını yaratan, billur gibi tem iz ruhlu asil var
lık nur içinde yatsın!

...Evet, Fazıl Ahmet Beyi de, bir çok başkaları gibi, babam sayesin
de ta n ıd ım : 1937 yılında, Bratislava şehrinde. Çekoslovakyalım Slovakya 
kısmının Başkenti olan ve 1919 dan önci- Presburg adı ile bilinen bu şe
hirde milletlerarası hir toplantı vardı. Türk Heyetinin üyeleri ve refa
katçileri ayni otele yerleştirilmişti. Kongre bir az da eğlenen cinsten bir 
kongre olduğu için başka delegasyonlarda hem en hem en eşini getirme
yen yok gibi idi. Bizimkinde ise, yalnız Profesör Mazlıar Nedim Göknil'iıı 
eşi vardı, bir de babama takılıp gelen ben. Delegelerimize gelince, Üni
versiteyi temsil eden Profesör Cemil Bilsel ile Profesör Göknil’den başka. 
Parlamento temsilcisi olarak, hatırladığıma göre beş milletvekili vard ı: 
Besim Ömer Paşa, Mazhar Müfit Özdeş. Matbaacı İhsan (soyadını unut
tum), Fazıl Ahm et Aykaç ve babam Sadri Maksudi Arsal.

İlk akşam, otelin holünde delegelerimizle tanıştırıldığım zaman. Fa
zıl Ahm et Bey üzerimde hiç de iyi bir tesir bırakmadı. Saçları dökülmüş, 
çipil gözlü, kepçe kulaklı bir adamdı. Üstelik, «r» harfini tıpkı Reşit Saf
fe t Bey gibi, yani Fransızlara mahsus bir şekilde «ğ» telâ ffuz ediyordu : 
«Müşeğğef oldum efendim, müşeğğef oldum...». Ayrıca, lüzumlu lüzum 
suz, münasebet li münasebetsiz gülmesi sinirime dokunmuştu.

«Cemiyet-i Akvama müzaheret Cemiyetleri» Kongresinin açıldığı ak
şam. Bratislava, Belediye Başkan,nm verdiği ziyafete gittik. Sayısız mil- 
letlerin delegeleri arasında, tanınmış siyaset adamları, ünlü yazarlar, şöh* 
retli bilginler i ardı. Hepsi ( e  düzgün veya kafa göz yararak, fransızca 
konuşuyordu. O devirde henuz İ n g i l i z  diplomatik lisan mevkiine yük- 
selmemişii. Baktım, Fazıl A hm et Beyin telâffuz kuşum , fransızca konu . 
şurken. meziyet oluvermiş ı. rlegasyonumuz adına bayağı iftihar ettim.

îlk  günden itibaren â d e t o l d u : Bizim Heyet üyeleri sabah kahvaltı
sından ve öğle yemeğin t n  so n ra  nngre b in a s ın a  giden otobüsün geli?■ 
saatine kadar, holde toplanır, d in le n ir , so h b e t ederlerdi. Bu t o p l a n t ı l a r d a .
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Besim Ömer Paşayı bir kerecik görebildim, ilk  akşam hastalanıp. Kongre 
süresince odasından çıkmadı, yani Kongreye katılamadı. Arkadaşları ken- 
dişini yokluyor ve aralarında endişe ile konuşuyorlardı.

Gençlik öyle tasasızdır ki şimdi b a n a : «Rahatsızlığı ne idi?» diye so
racak olsanız, cevap veremeyeceğim. Çünkü ne merak ettim, ne de m it
li imsedinı. H attâ, belki şöyle düşünm üşüm dür: «Ştı ihtiyarlar yokmtı. iki
de bir de hastayım, maştayım diye milletin neşesini kaçırmadan dura
mazlar».

... Tanımak, tanışmak kelimelerinin çok geniş ve elastiki anlamlan 
vardır. Bazen on yıl boyunca selâmlaştığınız bir kimse için «Tanıyorum» 
dersiniz de, aslında, onun hakkında isminden başka bir bilginiz olmaz. 
Bazen de trende, vapurda, bir hastanede, bir otelde, bir kaç saat veya bir 
kaç gün, devamlı suretti■ gör üştü ğiin iiz re konuştuğunuz kimseleri, m  
yakın akrabanız kadar iyi tamısınız. On gün kaldığımız Bralislavada ben 
babamın Kongre arkadaşlarını böyle tanımağa fırsat buldum.

Hol sohbetlerinde, en güzel hikâye anlatan Mazlıar Müfit Bey. en 
çok arapça atasözü bilen Profesör Cemil Bilsel. sükûtun altından olduğu
nu unutmayan Profesör Mazhaı N edim  en bilgin olanı babamdı. Fakat 
aralarında da en ince keskin zekâ sahibi Fazıl A hm et Beydi.

Zekâsı sanki katmerli id i : Konuşurken, karşısındakinin sualine man
tıki cevaplar vermekle beraber, bu sualin sorulmasındaki psikolojik sebe
bi hemen kavrar, beklenen cet abı anlar, ayrıca muhatabının sosyal hüvi
yetini ve geçmişini de göz önünde tutarak, cevabında bunlara da belli 
belirsiz imalarda bulunurdu. Ayni zamanda, bu konuşmayı hafızasının 
teypine alır ve gelecekte bundan nasıl bir netice veya komik unsur çıka
racağını o anda tayin ederdi. Bir pot kırması, karşısındakinin düşmanım  
övmesi veya dostunu yermesi, safça bir şey söylemesi mümkün değildi. 
Çünkii şuuru ve zekâsı her an tetikte idi.

Ezberinde pek çok şiir vardı. O  zamanki tabire göre, «mahfuzatı•>> 
genişti. En çok Fuzuli’den, Ne fid en , Şeyh Galip'lerı beyitlerle konuşma
larını süslerdi. Diyordum k i : «Eh, eski zaman adamıdır, eskilerin bilgi 
yükıi bunlardır». Fakat, giirıün birinde H afız’d  an. Saadi’den. farsça ola
rak, uzun tizim  şiirler okuyunca, şaşmıştım.

Fazıl Ahm et Beyin bulunmadığı bir gün. Serveti Fünun devrinin 
mühim adamı Ihsan Bey şöyle d em iş ti:

-  Fazd * h m e hayat,  edebiyesi topu topu üç dört yd  örm üştür. 
Meşrutiyet yıllarında onun hicivlerini neşreden gazete ve mecmualar ka
pışılıyordu. Şiirlerini hangi mecmua bassa, hemen d u y * * -  °  
satış, artardı. Dort beş sene ,w ı„ , Ustad şiirlerini «Divançeı Fazıl» diye
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bir kitap halinde bastırdı. Fakat kitap hiç rağbet görmedi. Çünki hiciv
lerin m evzuu olan vak'alar ve hicvettiği şahsiyetler ehemmiyetlerini kay
betmiş, unutulmuş gitmişti. Şimdi kendisi meşhur amma, şiirlerini m* 
bileti var, ne okuyan...

Ben bu sözleri İhsan Beyin kıskançlığına, çekem em ediğine vermiş
tim. Çünkü Fazıl Ahm et Beyi iyice beğenmeğe başlamıştım. Bugün siyası 
üslûpta moda olan bir tabiri kullanarak diyebilirim ki, hayranlığım «tır
manma» halinde gelişiyordu. Artık çipil gözleri, kepçe kulakları bana şi
rin gözüküyordu, ilk  günler, holde, babamın yanında yer aldığını halele. 
Fazıl Ahmet Beye doğru kaymağa başlamıştım.

Şark edebiyatını bu kadar iyi bilen bu insan bir az da Garp edebiya
tından haberdar olsa idi, ne fevkalâde olurdu! diye düşündüğüm bir giin, 
Viclor Hugo’nun «Oceano Nox» şiirini söylemeğe başlamasın mı?

«O combien de marins, combien de capitaines...»

Bir Fransız lisesinden nıezun olduğunu o gün öğrenmiştim.
Artık Fazıl Ahm et Beyle grup konuşmalarından ayrılarak, ikili ko

nuşmalara başlamıştık. Tertip edilen gezintilerde, ziyafetlerde de, hemen 
yanıma gelirdi, ö te k i delegeler takılmağa başlamışlardı:

— Yahu sen Hanımefendiyi inhisarın altına aldın.
Babam da bunun izahını yapardı:
— Bunlar edebiyatçı. Onların konuştuğuna bizim aklımız ermez.

Hakikaten, edebiyatın ve bilhassa Fransız edebiyatının, Fransız şiiıi- 
nin teknik alanlarına dalmağa başlamıştık. Bana, o zamanlar pek az bil
diğim Sembolist şiirin püf noktalarını anlatıyor, şiirlerini ancak antoloji
lerde gördüğüm Henri de Regnier'den parçalar okuyordu. Fransız edebi
yatını bir çok Fransız edebiyatı profesörlerimizden çok daha iyi biliyordu. 
Hele bir Bedrettin Tuncel ondan çok şey öğrenebilirdi.

Bir gün. Alberl Samaiıı in bir şiirini çok duygulu bir şekilde o k u d u ğ u  
sırada, dedim k i :

_  Siz niçin hiciv nev’ini seçtiniz? Niçin lirik şiir yazmadınız?
— Bu suratla mı? dedi.
— Istağfurıdlah. Ne münasebeti var? Anlayamadım.

Etrafına bakındı. Kulak verenler vardı.

—  Anlatması güç. Başka zaman anlatırım, dedi
O gün Kongre sona ermişti. Akşam veda ziyafeti vardı. Bir bakıma 

bu ziyafetle la z ıl   ̂ tnn l !/° 0 «mp, vakit ziyan etm ek işime gel
miyordu. Bir hafta iç im « y°  am ı < ”legeler Ve e?jcrj arasnu]a ahbap
lar edinmiştim■ Konuşaı a^ım, t < c a ayu ağım kimseler çoklu. Fakat iis-
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Fazıl Ahmet Aykaç; babasının İstanbul'a tayini üze
rine Lycee Frunçais’dc öğrenime banladı. Buraya girme
den önce Nümûne-i Terakki Mektebi’nde ilk öğrenimini 
yapm ış Gümüşhane Rüşdiyesi’yle Musul Idadîsi’nde oku
muştu. Fransız l.isesi'ni bitirdikten sonra Darphane Kâ- 
lipliği yaptı. Bir yandan da Sanayi-i Nefise Mektebi’nin 
mimari bölümüne yazılmıştı. Paris Siyasal ve Hukuk 
Bilimleri Fakültesinin yazışmalı kurslarını izlemesi bu 
sıralara rastlar.

tadın bana, başkalarından gizli olarak söyleyeceklerini de merak ediyor
dum. Ne imiş o büyük sır?

... Tabiî, akşam beni görür görmez, yanıma geldi. Eliyle kalabalığı 
göstererek dedi k i :

— Kiiçiik bir kalabalıkta ne kadar mahsur ve esir iseniz, böyle bü
yük bir kalabalıkta o nisbette hür ve serbestsiniz. Bir çölde imişsiniz gibi, 
baş basa konuşabilirsiniz.

Başbaşa olmağa benim can attığım  yoktu aslında. Bir an evvel nc 
söyleyecekse söylesin de, biLsbiitün hür ve serbest kalayım, istiyordum.

Bir müddet benim sualimi tekrarlamamı bekledi. Ben bir şey dem e
yince :

— Niçin lirik şiir yazmadığımı soruyordunuz. Yazdım. Ilem  fransız- 
ca, hem türkçe. Çok gençken. Lisenin son sınıfında falan. Bazıları adam
akıllı güzeldi de. Fakat hepsini yırttım  attım.

— Niçin?
Niçin nıi? Hiç dıişütıdünüz mü, lirik şiir nedir, diye? Lirik şiirle

rin yüzde doksanı aşk dilenmekten başka bir şey değil... Lirik şairler ne 
yapar? Şiirlerinin çoğunda bir kadına aşklarını ilân ederler. Aşkını ilân 
etmek, aşk beklem ektir; sevilmek istiyorum, sevilmek istiyorum, diye ba
ğırmak gibi biı şey. tşte })en }nınu gülünç buluyorum. Dünyada en kork
tuğum şey de gülünç olmak.

— Çünkıi ömrünüz başkalarını gülünç bulmakla geçiyor.
— Belki de bunun için.

Fakat yazık! Romantik şiirleri öyle anim,arak, öyle hissederek söy
lüyorsunuz h ,  kendiniz çok güzellerini yazabilirdiniz.

. °  S;;ada. hlrİnİn beni uzaktan se lâ m la m a sın d a n  is t if* *  ederek, Fazıl 
Ahmet Bey den ayrüdm , 0  a k ş (m  ^  ^  konuŞm a d * .
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Gece geç yattığım  için olacak, sabah uyuyakalmışım ve vedalaşma
lara katılamadım. Çünkü Kongre de, bizim  H eyet de dağılıyordu. Bir 
grup doğrudan doğruya Türkiye’ye dönüyor, Fazıl Ahm et Beyin dahil 
olduğu grup Viyana ya gidiyordu.

Günlerden pazardı. Mazhar N edim  Beylerle biz Pazartesi günü açıla
cak bir Elişleri Sergisini görebilmek için, iki gün daha kalıp, Salı sabahı 
ayrılacaktık. Babamla ben Prag'a uğrayıp, Ankara’ya öyle dönecektik.

Fazıl Ahm et Beyle soıı konuşmamız sırasında, ziyafetin, kalabalığın, 
sağdan soldan selâmların, gülümseyişlerin, bakışların verdiği heyecan se
bebiyle, kendisini yarım dikkatle dinlemiştim. Söyledikleri üzerinde dr 
hiç durmamıştım. Bizi Bratislava’dan Prag a götüren trende geçirdiğimiz 
boş saallcr zarfında, bu sözlere mana vermeğe çalıştım. Normal mi idi 
gülünç olmaktan bu kadm  korkmak? Şüphesiz ki, hayır. Bu bir kompleks 
neticesi idi. Kendi fikri ve manevî varlığının değerini bilen, fakat kişili
ğine sadece bu yönden paha biçihneyeceğinden kuşkulanan, çok onurlu 
bir şahsiyetin duyduğu kompleks...

Ankara’ya dönünce, seyahatin bilânçösunu yaptığımda, karar v a 
dim ki, kazançlarımdan biri Bratislava’da Fazıl Ahm et Beyi tanımak, di
ğeri Prag’da Yakup Kadri Beyle konuşmak oldu.

Merakımı. tatmin için, Millî Eğitim,3deki tanıdıklarım vasıtasiyle, kü
tüphanelerden «Divançei Fazthn arattırdım, buldurdum. Ne kadar haklı 
imiş İhsan Bey! Bu hicivnamelerin hepsi saman alevi, sabun köpüğü gibi 
şeylerdi, yani kalınlıktan yoksun mısralar:

«I Ait fi Fikri Beyi ger görse idi kariimiz,
«Scdıni kavga irinde oluyorken cevval,
«Bu ne feryad deyu elbette kalırdı mebhut,
«Hem bedestan senasında olurdu dellal...
«... Kozmidi Efendi hadi bir an,
«Ta içinden etti efgan . ..»

Bugün Lûtfi Fikri’den, Kozmidi E fend iden  kime ne? Bu istihzalar
daki espriyi ve bu dili anlayan kim.': Fazıl Ahmet kadar zeki ve onun ka
dar kültürlü olmayan î akup Kadri nin romanları, yeryüzünde Türk kal
dıkça okunacak, yani yaşayacaktı. Fazıl Ahm ed’in şiirleri ise, yıllar, d e

virler geçtikçe daha çok mana ve. değer kaybedecek, daha çok ölecekti. 
Araba bütün mizaçların geçic, konulara eğilenlerin kaderi bu mudur? 
diye düşünüyorum şu anda. Mesela... \Je ^  zikretmeycUm

.. .  A n k a r a ’y a  dönüşümüzden onbeş yirmi gün som a  fc.f  haham 

dedi k i :
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— Bu pazar Fazû A hm et geliyor.

Mecliste görüşmüşler, sözleşmişler.

Üstad geldi, bana iki hediye i l e : biri Albert Samain’in «Le Chariot 
d ’or» adlı şiir kitabı, diğeri kendisine ait bir eser: Fazıl Ahm et (!).

Misafirimiz babamm  ziyaretine gelmiş sayıldığından, ben konuşma
lara az katıldım, konuşmaktan çok dinlemeği tercih ettim, ik i milletvekili 
önce çaydan, kahveden, uykudan, uykusuzluktan, sinir ve uyku ilâçların
dan bahsettiler. Daha sonra, siyasi dedikodulara geçtiler. Daha çok A ta
türk - İnönü ilişkileri üzerinde duruldu. O sırada bu  ilişkiler krizli bir 
aşamada idi.

Faztl A hm et Bey gittikten sonra, getirdiği her iki kitabı karıştırdım. 
Albert Samain’in bir iki şiirini büyük zevkle okuduktan sonra: «Niçin 
edebiyat tarihinde, bu şaire daha büyük yer verilmiyor?» diye düşündüm. 
Yepyeni bir eser diye elime aldığım öteki kitaba gelince, 1934 de basıl
mış olan bu kitapta, günün dili ile yazılmış bir iki nazım  ve nesir dışın
da, yine Divançei - Fazıl’daki şiirlerle karşılaştım. Yani 1912 de bile eski 
sayılmış dille ve bazıları azefi şivesiyle yazılmış şiirlerle:

«Hayli ıslahat sözü mesmu’dur ama bilmezem,
«Hepsi Hallacyan Efendikâri bir hiilya mıdır?»

Bunlar Fazıl Ahmed'i yaşatacak şeyler değildi. Bir az modem, psiko
lojiden haberi olan hir insan için, yazarın bunun farkında olduğu, buna 
karşı var gücü ile tepkide bulunduğu ne kadar belli idi, kitabın her ha
linden! Bir kere anormal, boyundan, yani, büyüklüğünden... Sonra, adın
dan: Yazarın adı ile kitabın adının ayni oluşunu ilk defa görüyordum  
Ve nihayet, iç kapaktan sonraki, kulakları kamufle eden kocaman profil 
resimden... Sanki eser sahibinin şuuraltı: «Ben yok değilim. Ben varım!» 
diye bağırıyordu.

Babam uğurlarken: «Yine buyurun, sık sık bekleriz» dediği halele. 
Faztl Ahm et Bey bir daha gelmedi. Kendisine 1938 başında Haşet Kita
bevi’nde rastladım. O zamanlar bu kitabevi Ankara’nın merkezi olan Ulus 
meydanında idi ve yabancı yayın satan başka kitapçı olmadığı için, ay
dın Ankarahların buluşma yeri gibi idi.

—  İliç  buyurmadınız, dedim.

_  Oradaki gibi o lm u y o r . H e m  üçlü k o n u ş m a k  k o n u ş m a k  değil kı. 
dedi. ,

Sonra ilâve etti:
Keşke bir Kongre daha olsa da, beraber y o lc u lu k  etsek!

... Kongreler de, yolculuklarda oldu amma, babalan  için. Yılın so-
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nunda Atatürk’ü kaybettik. A tatürk’ün  ölümünden sonraki tek partili se
çimde, A tatürk’ün adamı sayılan ne kadar milletvekili varsa, İsmet Paşa 
aday listelerinden ç ıkard ı: bu arada babamı ve Fazıl Ahm et Bey’i. Üst ad 
temelli İstanbul’a yerleşti ve bir daha Ankara’ya ayak basmadı.

Hiç eser yazmadığını farzetsek bile, Fazıl Ahm et Bey benim için 
unutulmayacak, Amerikan dergilerinin «unforgettable» dedikleri tipte bir 
insandır. Onun dışında, Şark ve Garp kültürlerini şahsında bu kadar 
ahenkli bir şekilde birleştiren iki insan tanıdım : biri } ahya Kemal, diğeri 
Patisteki Şark Dilleri M ektebi m üdürü , ihtiyar dostum Henri Masse.

Fazıl Ahmet Aykaç; hep çatarken okş-ar, vururken gıdıklar, ısırır
ken öper gibidir; öyle olmasa bile o  kadar tuhaftır, hususile o  derece 
zekidir vc hiinerverdir ki çatılanlar bunların uğruna çatıldıklarına mem
nun bile olurlar. Halit Ziya U ŞAK IJG 1L. Meşrutiyet devrinde doğan. 
Fecri A tide birleşip sonra dağılan, bugün her biri ayn  ayrı bir yol tu t
muş olan, o  zamanın genç, bu günün olgun çağlı edebiyatçılarından bi
ri de Fâzıl Ahmet Aykaç'tır. Meşnıtiyct devrinde Fâzıl Ahmet, eski ye
ni meslekdaşlannm kıyafetine bürünerek onların hali ve kali ile alay 
eden şakacı bir sima olarak tanındı ve sevildi. Mevzularını kızdırarak 
okuyucularını güldüren Fâzıl Ahmet, bu ariyet şekil içinde, daima 
mümtaz bir ben taşımıştır. Alâka vc tecessüslerini daldan dala kondu
rarak söde  ve yazile daima şakıyan bu düşünce bülbülünün hayatilc do 
tanımakta bir bahar zevki vardır. Haşan A li YÜ CEL.

Satirik  Ş iir Yapısı

Fazıl Ahmet Aykaç; şiirlerinde h iciv-m izah karışımı humuristik bir özel
lik gösterir. Fecr-i Âti akımından gelir. Haşan Âli Yücel’e g ö re : «Zekâsı çiçek
ten çiçeğe konmadan duram az ve yaşıyamaz. Bu cevval arayıcı, konduğu çi
çeklerden ve aldığı usare ile mütenasip bal vermiş sayılabilir mi, bilmem. T e
cessüsünün iğnesini uzatm adığı hiç bir bügi şubesi yok gibidir.» Yergili, öv
gülü, satirik şiirlerinin yaııısıra, psikolojik pedagojik fikir yazılarile de dergi 
ve gazetelerde görünür. Divan şairleri tarzında yazdığı satirik manzumeleri hoş, 
zarif, ince nüktelerle günün gözde kişilerini, zamanın toplumsal olaylarını mi
zah örgüsü içinde alaya alır, istediği yazarın, istediği şairin kılığına, rahatlıkla 
girebilir, işte  Fuzulî. Namık Kemal, Bayburtlu Zihni oluveren şiirlerinden ör
nekler :

Benim tek hiç kim  zar ü perîşûn olmasun yd Rab 
Züğürtlük ateşinde hem de sûzân & Rah
Tokat meb ûsu kurst üzre bülbülvâri öttükçe 
Nasıl herkes anû ^ h û t  v  hayrân almaştın yâ Rab 
Selâmet kangı cadde olduğun derk eyleyen âkd  
Aceb kabil m , kı muştâk-ı a’yân bîtnasm  yâ Ra})
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K A L M I Ş T I R

A oğlum muhtekirlerden bize eşyâ mı kalmıştır 
Bugün artık Rodos, Kıbrıs veya Akkâ  mı kalmıştır 
Dem ek beyhûde cidden İttihadın nâmı kalmıştır 
Bu malûmun dahi bizler için ilâmı kalmıştır!

Ede terki hakikat işte tervici hayâl ettim  
Eâzm ı isrine hakka ki yâni imtisâl ettim!
Bütün şairlerin divânını ben intihal etlim  
Elim den kurtulur artık bugün m d tut mı kalmıştır?

Görür rü'yâyı hicvi ilhamım benim her şep 
Fakat tâbir edip buldum sükûtu dâima ensep!
Cerâit her zaman tatbiki ıslahat ederken hep  
Değişmez sâde bir Cevdet Beyin İkdâmı kaimisin

Nedir meşhût olan buhran deyû âsârt saıı aile 
Tahayyür eylemiştir çok zaman Hâm it’te, Fikret te! 
Fakat bir hayli demdir sâyei eş’ârı Siyrelte 
Bıkılmış eski sözden bizi ere pervâ mı kaim ıştır!

BAYBURTLU ZİH N İ

Çifliklc kalmamış sığırla manda 
M eradan kaldırmış kurtlar buzağı 
Kurnalar boşanmış yıkık hamamda 
Ustalar toplamış lası tarağı!..

D ışım ız kalaylı, içimiz tavsız 
A teş dedikleri yanar mı kavsız?
Türkün imlâsını sen yazma (vav) sız 
Tatlısız yenilmez dilber dudağı?

'Helkenin kopuşu direkten değil 
Kayığın batışı kürekten değil 
Ah eden çok ama yürekten değil!
V irane ülkenin akar .-açağı!..

Nargile misali çok etme gıırgur!.
İstanbul türkçesi değildir uygur!.
Pirincin yerini tutar mı bulgur?
Kanın olur nın hiç çerkes kabağı?
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Şairin kalemi değilse olgun 
Her kafiye böyle diişer mi dolgun?
Ayanı sanır bu clehrî dûnun 
Tavşan bıyığını kuzu kulağı!.

A ykaç’m E serleri

Fazıl Ahmet Aykaç; «Kendimde en çok denediğim özellik, gerek Fransız, 
gerek Türk hangi müellifi yirmi sayfa okuyacak olsam derhal mekanizmasını 
iuılar ve onun gibi yazabilirim ... Divanî hattı ile bakkal defteri nerede tutulur? 
H int âbidesinden şeker külâhı yapılır mı? Kişmir şalından mavuna yelkeni kim 
görmüş? Halbuki edebiyat bunların hepsini yapıyor. Bazı genç kalemler, man
tıkları ile yuğuramadıkları hamurları edebiyattan bir oklava ile açmak istiyor
lar» der. Kitap olarak çıkan ese rle ri: Divançe-i Fazıl (aruzla şiirler, 1913); 
Harman Sonu (hece, aruz, şiirler, 1919): Kırpıntı (1924); Şeytan Diyor ki (soh
bet, makale, mizah yazıları, 1927); Tarih Dersi (1928); Faztl Ahm et (şiir, hiciv, 
mizah ve diğer yazılarından seçmeler, 1934). «Felsefe Kırıntıları» ile «Hike- 
miyat Döküntüleri»nden ve diğer eserlerinden örnekler :

Bir feylesofun iddiasına nazaran insanlarda adalet muhabbeti, hak
sızlık ve zulüm korkusundan başka bir şey değilmiş!... Bir parça meziyeti 
olmayan adam iyi şarlatanlık bile edem ezi... Öyle bir zamanda yaşıyo
ruz ki çıldırmayalım aklından şüphe etmeli!... Ekseriya hakikatten ziya
de işimize yarayan bir şey : Yalan!... Bir işte başkalarının hatırlanmasın
dan duyduğum uz kızgınlık , kendimizin unutuluşum uzu hissettiğimiz için
dir... Şimdiye kadar aşka dair fikir çok gördüm, fakat fikriyle aşk idare 
eden kimse ne biliyorum, ne de işittiğim var!... B izim  akıllı dediğimiz in
sanlar, galiba hep fikirlerini sakiay ani ardan ibaret! Çünkü düşündüğünü 
söyleyenler arasında deli lakabını almamış kimse tanımıyorum!... Eğer 
dünyada yalan imdadımıza yetişmeseydi söyleyecek lakırdı az bulurduk!... 
Cidden bir şey hilen ne kadar azsa her şeye karışan o kadar çoktur!...

HAYAî’l ,ER M EŞR U T İ  YETİ

İhtiyar bir hindi koyıı kul rengi yeldirmesini giymiş, başına soluk bir kır
mızı yemeni bağlamıştı. Ayaklarında gayet bol papuçlar... Çehresi, bağnaz bir 
kadirine kadar somurtkan... yavuş kuşunu bir türlü tarif edemiyeceğim. 
Arkasına etekleri siyah şeritli ır armanıye takmıştı ve ağzında ince bir pipo 
vardı. Doğrusu pek z a m p a ı a  yar lı Başındaki ipek sorgucu yelpaze gibi açıp 
kapayan sinirli ve titiz ^ ır 10*). ' en *' ^ürlü gözlerini ayıramadı. Kara tavuk
ların şıklığına hayret ettim. 3ır sim smokin giymişti Bir ise siyah ıc-
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Fazıl Ahmet Aykaç; edebiyata bilimsel 
eserlerle girmesine karşın, ününü gülmeceli 
manzumelerle sağlar. D ivan şiirine, çağdaş 
bir anlayışla, mizahsal bir içeriklik kazan
dırır. Yüzyılların klasik divan şiiri, onun 
satirik sanatıyla, gülmece aracı olur. Bü
yük bir rağbet kazanır. Bu yüzden Rıza 
Tevfik Bölükbaşı »Fazıl Ahmet’i de unut
mak olmaz. Fazıl pek ince, pek niikteci vc 
bilgi, kültür bakımından bu sınıfta bildik
lerimin hepsinden üstün, zarif bir yazar ve 
şairdir. Biraz daha büyücek olsaydı, T ürki
ye’de bir Voltaire olurdu. Hemen hemen 
o  Fransız yazarının ruhuna sahip vc seçkin 
bir çehredir» diyecektir. Fazıl Ahmet'in o 
dönemlerde yapılan Donkişotvari bir kari- 
ka'ü, ii.

dingot, siyah yelek ve siyah pantolon... Fakat bu kadar resmiyetten sonra o 
ayaklarındaki sarı iskarpinler ne oluyor? Bir türlü anlayamadım.

İri bir kaz, şişman bir gebe gibi, arkasında dört etekli beyaz entari ve ayak
ları çırılçıplak, iki tarafa sallanıyordu. Sonra yeşil yaşmaklı, alaca feraceli bir 
çok ördek geldi. Bodur ve tıknaz vücutlarım  yuvarlaya yuvarlaya!. Zavallı 
ınanşolarla penguenler, çolak ellerini uzatmışlardı. Bu kalabalıkta kendilerine 
kol verecek (galan) bir (kavalye) beklediler.

Süğlünleri gördükten sonra On Dördüncü Lui devrinin markizlerini, düşes- 
lerini ve eski şark saraylarının sürmeli gözlü sultanlarını hatırladım. Hepsinin 
arkasında en ağır kumaşlardan ıızuu etekli ve som sırmalı esvaplar vardı. Bun
ların arasında bir de puhu dolaşıyordu desem inanır mısın? H em  de tamamen 
eski kıyafetinde. \â n i  sırtında tozlu bir aba ve gözlerinde gayet iri ve y u v a r la k  

camlı gözlüklerle:.. İııan ki Arşimed kadar ağır başlı ve dalgın görünüyordu. 
Yanına sokulup, «Filozof yine ne düşünüyorsun?» dedim. Fakat duymadı bile'.

Adlarını bilmediğim koca burunlu çirkin bir sınıf kuş, tıpkı kardinaller gibi 
hep kırmızılar gi> misti. Bunların yanından geçerken kendimi Konklav mecli
sinde zannettim. Onların yanında yeşil cübbeli, Buhara hırkalı bir takım papa
ğanlar ortaya çıktı. Kirli kılığıyla bir de baykuş!

Uçucuların abus Şopenhavr’ını yine suratsız ve kötümser buldun, Halbuki 
mm, mm. sakalar, yanakla n „ a aIllgl bugün fa z k  sürrniiŞlerdi ve gözleri 
sürme ıçmde kalmıştı. Bu karış,k topluluğa sokuImayan yaJaız nahif bir kanar
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ya vardı. Açık samanrengi elbisesiyle üşüyor ve tiksiniyor gibiydi. Fakat san 
asma kuşları herzamanki gibi neşeli ve zariftiler. Arkalarında sarı bir esvap 
omuzlarında siyahlı bir cepken... Bak az kaldı, unutuyordum. Hacı leyleğe d, 
rast geldim. Melekeden gelirken aldığı uzun kırmızı çubuğu tüttürmüş, tek ayak 
üstünde nam az vaktini bekliyordu. Dallara asılı bir renk yumağı halindeki ko- 
librilcrle şakalaştım. Hintten, Amerikadaıı, kutuplardan mebuslukla, seyircilik
le gelmiş albatros’lara, akbaba’lara takdim edildim. Ağır ve soğuk tuvaletle
riyle büsbütün çirkinleşen buruşuk yüzlü tavusların yanına yaklaştım. Lâkin 
hoppa vc şık kız kuşları ve yalı çapkınlarıyla hayli hoş beş etti. Nihayet tavuk 
karga, saksağan, filân gibi kanatlı canlıların Demokrat Partisi üyelerinden bit 
çok arkadaş arasına sokuldum. Genç bir horoz, başında kırınızı (ihtilâl külâlıı) 
tamamiyle bir inkılâp hatibi halinde nutuk çekiyordu. Ham iyet galeyanıyla lı- 
kırdayan kalbini küçücük bir cezveye benzettim. Bayat vc şişman bir üslûpla 
diyordu k i :

«İşte hepinizin önünde tekrar ediyorum ve daim a edeceğim : Hürriyet ve
rilmez, alınır! Ve biz, onu o ruhun sevilen besinini artık istibdadın azgın ga
gasına bir yem yaptırmıyacağız. Ve mutlakıyetin kirli kümesine âdi bir tünek 
veya soluk yaptırmıyacağız! Bir kere düşünsenize! Daha dün, gözümüzde ha
yat neydi? İçinde iki lokma yem keşfetmek için saatlerce gaga aşındırmak lâzım 
gelen bir şûre-zardan başka? Halbuki bugün istikbal nedir düşünüyor musunuz? 
İçi her türlü m enfaat hububatıyla dolu vâsi vc sahipsiz bir am bar değil mi?

Hazır bulunan bütün kuşlar —baykuşla leylekten başkası!— avazları çık
tığı kadar bağırdılar :

— Yaşasın hürriyet! Yaşasın Meşrutiyet!.

Hatip, hiç tavrını bozmadan dedi k i :

— Ve kahrolsun o zalim müstebidler, o her kümesin, her bahçenin, lıeı 
çiftlik avlusunun üzerinde miskin miskin kol gezerek önüne geleni kapan, pa
lazı kazdan, pilici tavuktan ayıran sansar tabiatlı, hafiye kılıklı ve solucan lııı> 
lu çaylaklar!..

Evet, işte artık hürriyet güneşi sonsuz bir cömertlikle lıer çöplüğe ışık saçı
yor. Geceleri karanlıkta yuva yuva dolaşan koca kulaklı yarasalarla o pinti ku
kumavlar işitsin bunu!. Anlıyor musunuz, işitsin ve gözünü açsın! Artık o e>kı 
zamanlar geçti.

Ey kuşlar! Ey bu aşağılık toprakla ilişkisi en az olan havaî yaratıklar! Iii' 
birinizi tebrik ediniz, tes’id ediniz ve zannetmeyiniz ki komşu bahçedeki lıoroz  
la ettiğim bütün döğuşler, düellolar benim nikâhlılarımla odalıklarıma ken isi 
\an  gözle baktığı için göze alınmıştır. Hayır, biliniz ki bugüne kadar ben ' 
iavuğUn aram dan koşarken, gönlüm sade o piliç gibi hürriyetin körpe lıa>a
^ovalardı...»



DEHALETNAME!

Dediler ki şimdi tjiirek dağlayan 
Nafile yorulur, hem aç kalırmış; 
Fakat huzurunda bir el bağlayan 
Hem yağ bulabilir, hem gaz alırmış

Şu sebeple sana olup da bende 
Deryayı cûduna dalmaya geldim  
Yani dağıtılan erzaktan ben de 
Ö lmiyecek kadar almaya geldim

Avutuldum sa cUı hoş yalanlarla 
A km a gitm edim  boş plânlarla 
Ve bugün bir sürü aç kalanlarla 
Birleşip kapını çalmaya geldim!

İsler iyileşti ama gitgide 
Ne nn bulabildim ne de bir pide! 
Binâenaleyh ben devlethânedc 
Bikaç ay misafir kalmaya geldim!

B A H A R

Artık dağlar, sırtlarından kürklerini attılar; fakat henüz, sahalıları serince 
olduğu için omuzlarına sislerden birer atkı alıyorlar. Şimdi rüzgârlar da kuru 
ağaç dehlizlerinde pek deli gibi koşuşmuyor. Nebatların karnavalı mutlaka ilk
baharda! Her dalın üzerinde renkli ve güzel kokulu ipeklerden ufacık maskeler 
kıpndı.yor. Erguvanların, akasyaların dallarında kâğıt fenerciklere benzer sayı
sız çiçekler asılı. Nc kadar sevinç, ne kadar neşe Yarabbi! Hem her taraf böyle! 
Hele böcekler cidden görülecek şey! Büyük bir kuyumcu dükkânının caıııekâıu 
canlanarak buraya gelmiş gibi. Kimisi kaııadlı bir zümrüt küpe, kimisi ucan bir 
yakut damlası. Hepsi de takım takım çiçeklere koşuyorlar.

V» kuşlar'. Doğrusu onlar da olur şey değil. Gûya hepsi de büyük bir kon-
■ re ıazn «uınor arınış gibi ağaçların dallarında toplanıyorlar, birtakımı saz
larını akordetmekle meşgul.

,r i T  !C( ,H*İ keml!"!C Seziniyordum; birdenbire, bilmem nereden bir riizgâr 
Hüme c • T T Z  ■ * * * * * * * *  yerlere renkli k .vlcım lar yağdığını gör- 

b ' Î  " T ” 1026 k° nfcti r ıy o rla r . Hu şakacı rüzgâr, dallan gı-

yorlarmış gibi e ğ i l i y o T b S ^ t  kaVakIar’ ,hIamurIar bİ' e Sülmekten kallh'
Gölgelerin yeşilliklere 6 gİrİy° r "  , , , ,

kaabil değil; çünkü r ü z S ,  ^  ^ U n  beş dakika bir yerde durdurmak
gorur görmez onlar da  u ç u ş u y o r l a r .  Butun çiçekler
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neşe içinde. Leylâklar bireı- kandil ki ışıkları hep güzel koku! Bahçelerde kafile- 
kafile menekşe, zerrin, fulya, daha adını sanını bilmediğim birçok çiçek. Bun
lardan bâzıları parmaklıklara sarılarak biitün gelene geçene başlarını sallıyor, 
selâm veriyorlar.

Şimdiden sonra, süslü ihtiyarları hiç ay ıplanılacağım : Bu sabah bahçe
deki buruşuk yüzlü akasyaya baktıuı d a  hayret ettim. O ne süs Yarabbi! Hcr 
dalında salkım salkım tazelik sallanıyor.

Fakat bu kadar hazırlıktan sonra yaz, neye tazelenip de çabucak gelmiyor 
bilmem k i !

Asrın yeni bir umdesi var, hak kapanındır;
Söz haykıranın hakkı ve mantık sopanındır.
Geçmez ele bir paye kavuk sallamadıkça
Her kâı onu sermatje-i san at yapanındır.

BİZİM EV

Kanlıca da geçirirdik her vakit biz her yazı 
O tuz sene kadar oldu zannederim en azı

Yardı orda eski püskü bir küçücük evimiz,
Ben ev dedim, siz mamafih ne derseniz deyiniz!

Kırık dökük bir kulübe, kısacası bir kümes, 
Her tarafı sallanırdı alsak hızlı bir nefes.

Sıvaları, boyaları bağlamıştı kabuklar 
Odalarda bile bazan dolaşırdı tavuklar

hethederek çalımızı kaplan gibi kediler 
Bahçedeki civcivleri bir gün bütün yediler.

Başka başka makamlardan mırıldardı her biri. 
Hele komşu bostancının vardı ki bir tekiri

Çakıcıya hırsızlıkta çıkarırdı belki taş.
Kedi dı ğil baş belâsı, sanki koca bir “apaş,,!

Ben de hayli haşarıydım Allah için o zaman, 
Tanık, ördek rast gelene çektirirdim eVanaman.

Bir gün!*** Wan etti bütün baba hindiler
■ Gulu! Gulu!,, diye koşup tâ tepeme bindiler.

Leğenlerde yüzdürürdüm sandal yapıp kabaktan, 
Bir kere de az kaldı ki düşüyordum saçaktan.
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“DIR, DIR,, dan İBARET.. 
(Tevfik Fikret’i takliden)

Unutmuşuz sefd nedir? 
Sebti nedir? Mesâ nedir? 
Ne volesek masal bugün 
Ne dinlesek jesti nedir!

Karıştı zihnim izde hep 
IJvâ nedir? Kaza nedir? 
Fakat, bizim şu maliye 
Ne tamtakır hazânedir!

Hamiyyehn meali yok:
O bir tuhaf, teranedir 
Ye setr-i seyyiat için 
Açıkça bir bahanedir!

Oturduğum kümes benim  
E gerçi ismi hânedir:
Ve ekseri odam, sofam 
S i b i rya'd a n niştin e di r!

ESKİ ZAMAN VAPURLARINDA

Yağmurla benim aram da öteden beri gaıip  bir şakalaşma âdeti vardır. 
Hava kapalı diye şemsiyeyi aldım mı, yağmur akşama kadar bana nafile bir 
yük taşıtır ve tek bir damla bile damlamaz. Fakat bir de m aazallah göğün yü
zünü parlak görerek arkama ince bir şey givmiyeyim. O gün Marmaradan, Ka- 
radenizden, Akdenizden, Okyanuslardan gökyüzüne ne kadar su tebahhur e t
mişse hepsi başımdan aşağı dökülür.

Geçen gün yataktan kalktım ve baktım ki hava bulanık. Maamafilı şemsi
ye almıyacağım! Çünkü yağmurun maksadı yağmak değil, benimle alay e t
mek! İşte ben inadıma hem pardesıi giymiyorum, hem de elime baston ala
cağım.

Bizim köyün iskelesine vardığını zaman vapurun gelmesine tarifeye göre 
altı dakika vardı. Fakat herhangi ufku tetkik edersem edeyim, hiç gemiye ben
zer bir şey görmek kaabil değil!

Yumruğunun, pazıısunıın kuvvetine güvenenler, vaktiyle birisinin giyotin 
bıçağına benzettiği gişe kapağı önünde ellerini uzatmış bilet bekliyorlar. Benim 
gibi zayıflar takımı ise parası elinde iltimas ve mürüvvete muııtazır! Lâkin 
benim enseme doğru kayan bir ıslaklık var. İşle alnımda, elimde de ratıp te
ması duymağa başladım!

Nihayet anladık ki yağmur cidden vağacak. Fakat ben vapur ortada yok 
diye eve koşup şemsiyemi alsam m utlaka kesilir. Onun için iyisi nü kararım
da sebat edeyim.

Artık tabime boyun eğmiş, duruyordum ve yağmur gayet ince bir elekten 
geçen may, bir toz halinde inerek fesimi, ceketimi, vücudu,nü b u lu y o r .

$
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Vapur, yorgunluktan, eziyetten bıkmış, bunalmış, biçare, perişan, tıknefes 
bir adam gibi ümitsiz, mecalsiz bir tarzda, iskeleye abanıverdi. Çatır çatır... 
Sonra gıcır gıcır, g ıcır... Aman... Aman...

Cidden şu vapur bizden daha zavallı! Her tarafından taşan yükü davlum
bazlarından sarkan insanları görünce adam hakikaten şaşıyor. Vapur mudur, 
paçavra çuvalı mıdır, anlamak mümkün değil! İskelenin üstünde gürültü, patır
tı kıyamet gibi! Çıkmak için uğraşanlarla girmek için hücum edenlerin çarpış
ması arasına eşyaları paylaşamıyan hamalların kavgası karışıyor.

Kimbilir kaç yerinden yaması olan kazanın da öyle uzun sıkıntıya taham 
mülü yok! Çünkü işte patır patır islim salıvermeye başladı! Kaptan baba aha
liyi süratle teşvik için kesik kesik düdük sesleriyle garip bir tehdit musikisi tec
rübe etti. Nihayet bizim hamal başı Halil Ağanın yardımıyla ben de vapurun 
teknesi içine bir bolıça gibi düşebildim. Artık Allaha ısmarladık. Gidiyoruz. 
Fakat yağmur da bir başladı ki!

Vapurun içi cidden görülecek şey! Fakat görüp de hüngür hüngür ağla
mamak için insanın asabı çok kuvvetli olmalı! Tabiî bütün kamaralar hıncahınç! 
Kömürün fenalığından, her tarafın bakımsızlığından zavallı makinelere de müt- 
lüş bir usanç gelmiş. İki biçare silindir derin bir kuyu manivelasına takılmış yor
gun iki kol gibi m ahut çarkları çevirmek için ne eziyet çekiyor, yarabbi ne 
eziyet!

Sonra vapurun her tarafı sel içinde! Başımızın üstünde T una’dan, Dicle’ 
den, Amazon’dan, Misisipi’den büyük nehirler var. Pat pat pat!.. Pat pat pat!.. 
Bir türlü Kınalı’yı arkamızda bırakamıyoruz!

Herkesin ağzında hemen hemen aynı şikâyet ve hüzün n id as ı: Allah bu 
vapuru kahretsin!.. Nedir bu her gün çektiğimiz çile?.. Bütün kabahat bizim; 
şayet biz on kişi toplanıp da...

Bu hatipler söylenirken birden çımacılar bağırıyor:
— Çekilin!. H aladan öbiiı tarafa alacağız. Arkasından yeni bir feryad! 

Yalın' Hep bir tarafa ne doluyorsunuz? Görüyorsunuz, vapur yürümüyor işte!

Sonra daha kuvvetli. Adeta âmir, mütehakkim bir s e s : «Haydi sağa geçe
lim! Haydi durmıyalım!»

Derken gemi m e ı ı n u l a ı ı n d u n  birisi geçiyor. Ahali tarafından müşterek ve 
münfeil bir su a l: «Yahu, gözleriniz şu hali «örmüyor mu? Bu rezaleti idareye 
söylemiyor musunuz? Artık illallah canım!»

Hemen bir cevap :
-  Bana ııe s ö y l ü y o r s u n !  Ben de bir em ir kuluyum! Bizim lâkırdımızı ki

min dinlediği var? Kaç kere «laport» verdik! 0 îl giindür iskdenin Iâmbasl İÇİQ 
gazyağı istiyoruz da cevap veren ı e olmuyor! Sen ne diyorsun efendi!. Ve
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Fazıl Ahmet Aykaç; divan şairlerimizin en tanın
mış şiirlerini neoklasik bir görüşle aynı ölçü, aynı uyak, 
aynı söyleyiş içerisinde mizahsal bir renkle yansıtır. Us
la bir uyarlayıcıdır. Eskilerin deyimiyle «nazirecilik»te 
üstattır. Şiirleri anlam adaki yeteneği, anlatmadaki yete
neğinden çok ilerdedir. • Abdülhak H âm idıce bir na
ziresi : «İngiltere şimdi pek dum anda /  Zihnim yine ga
liba gümanda, /  Yazsaydı bu şi'ri Faik Âli /  Tayin edi
lirdi belki Vali /  Yarap nc kederliyim şu anda /  Kar
şımda garip bir lisanda /  Bin nesr okuyor Celâl Nuri /  
Ben esniyorum Tokatlıyanda!»

■doğdum doğalı Şirket-i Hayriye vapurlarında, tramvaylarda, Tünelde, şimen
diferde, hükümet dairelerinde, hasılı her yerde işittiğim lâk ırd ılar:

—  Birader, biz adam  olmayız! Yarab, hâlâ mı akıllanamıyacağız? Bu rüş
vetle iltimas bizde varken... Birader, işe adam aramıyorlar, adam a iş arıyor
lar!

Bir kenarda beş yüz tarafımdan tazyik edilerek, şu yağmurun bugün de 
bana oynadığı oyuna hayran, kendi kendime mırıldanıyordum :

— Üsküdara gider iken aldı da bir yağmur!

— Etrafımdaki neşeyi görerek sesimi yükseltmişim galiba ki arkamdan 
bir ihtiyar vâki oldu!

Efendi, sen de amma türkü söyliyecek yer bulmuşsun ha! Yolun üze
rinden çekilsene!.

— Hangi yolun efendim?

Canım insanı günaha sokmasan a! Sana çekil diyorum!
Baş üstüne ama kıpırdayamıyorum ki efendim!

Bu sırada halkı yarıp yırtıp ilerliyerı birisi daha emrediyor : Haydi bilet
ler efendim, biletler!..

tşte bu guç mesele. Çünkü iptida kolumu içinde bulunduğu cendereden 
kurtarm ak saniyen ıslak ellerimi, yeleğünin cebine sokup bu küçük mürur tez
keresini bulmak icap ediyor. Halbuki bu kadar işi birdenbire görm ek kolay 
şey mi?

Hâsılı lim ana girinceye kadar tahkir mi edilmedik, tehdit mi olunm adık, 
m avim alara m ı Çatmadık, vapurların üzerine mi düşmedik: lehülhamd hiç biri 
eksik kalmadı... Şımdı b u sefer de sular dışarı diye isk e ley e  yanaşam ıyoruz. 
Haydi ilen, haydi gen! Fakat bir türlü istediğim iz yere v a r m a k  kabil değil!
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Fazıl Alımet Aykaç; başkalarının yapıtlarını alaysıla- 
mayı uğraş alanı seçmiş, kendinden sonra bu yergili alay- 
sımacılığın çığırını açmıştır. Seçtiği konularda fiskeliyerek 
güldürür, okşayarak iğneleyip taşlar. Rahatlıkla bir başka
sının kalıbına girer : “Bir karakteristiğim daha. Zevkim o 
kadar değişiyor ki muayyen bir iislııpla yazı yazmayı ila İti< 
sevmem. Çünkü rtıhumu o kadar sıkıntıya sokamam. Ben 
daim a böyle en son okuduğum üslubun lesiri altımla Kalı
rım. Onun için bir tek üslup sahibi olmaya ve aynı üslup 
sahibi kalmaya hiç çalışmadım. Başkalarına çok benziyor 
gibi görünüp de başkalarına, benzememek fevkalade zevki 
me ıridiyor."

İKİ KAFADAR

— Mutaassıp hir softa için alelâde bir marulla meşhur Sokrat arasında 
fark var mıdır?

— Vardır; çünkü o bunlardan birincisinin kabuğunu yer, İkincisinin ise 
başını!

— Ya büyük bir edible muhtekir bir sarrafı birbirinden ayırdettiren vasıl 
ne oluyor?

— Gayet basit. Her ikisi de ölür. Ancak evvelkisi açlıktan, diğeri ise mi
de fesadından!

— Dünyada en akılsız, bulduğun insanlar kimlerdir?

— Bütün ukalâ güruhu! Bilhassa kendilerine erbab-ı fikıet dediğimi/, ta
kım. Zira çoklan beri tecrübe edilmiştir bu dünyada hiç düşünmiyenler lıer gün. 
az düşünenler ise ekseriyetle bütün işlerini görüp duruyorlar! Halbuki herşevi 
birbirine kattıktan m aada hiç bir işin de içinden çıkamıyanlar en ziyade nere
de görülüyor? Yalnız ukalâlarla gevezeler arasında değil mi?

— İnsanlar en çok neden nefret eder?
—  Doğru sözden.
— Peki. O halde beşeriyeti en ziyade memnun eden şey nedir?.
—  Münasebetsizliğin her nev’i !
— Yok canım, mübalâğa ediyorsun !

— Maalesef, etmiyorum. Zira biı çok defa birbirlerinin ölümüne de lâ- 
kayıt kalan insanlar bir takım boş sözler uğrunda bazan canlarım bile feda et
meğe razı olmuyorlar mı?

Bütün küre ü z e r i n d e  şimdiye kadar mezhep ve din mücadelelerinin akıt- 
mış olduğu insan kanını düşün, a mı o zaman benim sözümde m üb alağaya  
benzer bir nokta bıılabi ece" mısın. sır ardan beri müzmin bir seretan halin- 
de devam etmiş olan bâtıl itikatlar, hurafeler yaşayabilir miydi?
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Şayet cehaletin kumandası altında hareket eden milyarlarca beni nev’imiz, 
ruh ve zekâsında yalana sıcak bir köşe ve bilâhare yumuşak bir yastık temin 
etmemiş olsa?

__j}|r şey soracağım, lakat rica ederim ciddî cevap ver. Senin anlayışına
göre ahlâksız ve imansız kelimelerinin mânâsı nedir? Bir Lakım eski zaman 
-idamları bizim hakkımızda bıı sıfatları çok kullanıyorlar d a  merak ediyorum.

__Azizim, sen ben, Haşan, Hüseyin, hasılı biitün hemcinslerimiz aynı
illetle malûlüz; yâni hakikatin kendimiz bir cüzüne malik olunca yine o haki
katin başka zihinlerde bulunan eczasını hata ve yalan addediyoruz.

Ve bu sebepledir ki kendi inandığımız saçmalara bir başkası kanaatini esir 
etmek istemezse derhal kızıyor ve gazaba gelen kibiriıııiz yerinden hoplayarak 
düşüncesi bize beıızemiyen adama saldırıyor. Meselâ bugün gençlik isliyor ki 
idrakimizin içi parlak elektrik ziyasıyla aydınlansın. Halbuki henüz zihinlerde 
çıra ile yağ mumundan başka bir şc\ yanmamış veyahut idare kandilini en 
müterakki tenvir vasıtası diye tanımış olanlar küplere biniyor. İşle o vakit ağız
larına gelen kelim eler:

«Dinsiz, imansız, kaııaatsız. reybi v.s...

Demek ki ekseriyetle reybi dediğimiz adamlar, fikirleri bizim kanaatleri
mizin iskelelerine yanaşanuyan ve muayyen limanlara dem ir atmayan, yahut 
kafalarının dokuması, mimarisi, bizim gibi düşünmelerine müsait olmıyan in
sanlardır.

Ahlâksızlık bahsine gelince; mesele orada da ekseriya aynı mahiyeti mu
hafaza ediyor. Yâni mizacı, gidişi de hakla vazife telâkkileri bizim bu sahalar
daki fikir ve itiyatlarımıza uygun olmıyan kimselere bir ahlâk düşkünü diyo
ruz. Biz demiyoruz ya; dünün örümcekleşmiş başları söylüyor. Halbuki bu 
bühtanla hücumlarımıza uğrayanların hakikaten ahlâk düşkünü olduğundan 
ziyade hücum edenlerin insaf ve m ülâhaza züğürtlüğü olduğu beliriyor sanı
rım. Bilmem sen ne düşünüyorsun?

Otuz, bir M artı yapan, dalıa dün Şeyh Said isyanını hazırlayan bir takını 
softa artıklarıyla irtica tellâllarını hatırla; bilhassa eski sarayların asırlardan 
beri devanı etmiş cinayet ve şakavetlerini bildiği halde demokrasiyi, inkılâbı 
istihtaf etmeğe kalkışan istibdat hademelerini tasavvur et ve sonra düşün ki 
\ üzlerce biçare kadının hürriyetini gasb ile biçareleri haremlerine tıkayarak 
her türlü haydut belümiyetini mübalı görebilmiş bazı adamlar şimdi sokağa çı
kan kızlarımıza çarşafsız, yâni âdi bir riya kefenine bürünmemiş diye tahkir 
ve tezyif savurmak istiyor! Sebep?

-  Sebep malûm! Bahse bile değmez! Zira kin, cehil ve hasetten ibaret!..
_  Biz onlar kadar müraî olmadığımız için mi, voksa kadınlarla erkekler 

calıı mutaassıpların taarruzundan korunarak kol kola gezebildiği cihetle mi 
hakikaten ahlaksız ve imans,z oluyoruz?

291



Aman azizim, bunların hepsi alışkanlığın en kokmuş nev’i ve safsatanın en 
vıcığı! Bütün şu inatçı ve mücrim belâlıatle bu düşünce ve duygu kabalığı ne
reden geliyor bilir misin? Daima iddia ettiğim gibi, felsefe terbiyesi noksanın
dan! Zira az çok irfan sahibi kafaların bile çoğıı ham! Amma mermerden, gra-
11 il t en daha sert bir hamlıkla ham!

— Sana şimdi bir şey daha soracağım. Fakat bunun yukarıda temas etti
ğim bahislerle hiç münasebeti yok. «Metafizik» dediğimiz şeylere ne kadar 
rhemmiyet verirsin? Yahut umumî surette «metafizik» denilen şeyin senin gri 
zünde kıymeti ne kadardır?

— Azizim ben «metafizik»i pek severim. Bütün diğer zihin sporlarını sev
diğim veçhile! Ben bir gece masalını, llyada’yı, hatla Âşık Kerem’le Arapiizcn- 
gi’yi nasıl okursam koca Bergson’u da aynı büyülenmiş halle içerim. Maksat 
masal değil mi? Zalen her büyük «melafizik»çi beşeriyetin en âli mefhumla
rıyla oynayan bir cambaz, bir büyücü, bir boks şampiyonuna benzer. Saniyen 
böyle b ir adam, anlayan için romancıların en harikulâdesidir ve muhayyel bir 
kâinatın dülgeri veya mimarı; artık bu m ahiyette bir dehânın kıyısında dur
mak, sanır mısın ki ummanın sahilinde sonsuzluğa bakmaktan aşağı bir zevk 
teşkil etsin? Bilâkis azizim!

Başkalarını aldatmak, hemcinslerimize zarar vermek için bir gün bin türlü 
yalan ve hiyle düşünmeyi tasavvur et.

Sonra bir de hilkatin esrarını açmak için tefekkürlere dalmayı aklından ge
çir. Hangisi daha güzel, daha fazilelperverâne?

Şüphe yok ki âlimler, tabiatın gizliliklerini çalmak istiyen haddini bilmez 
birer casus gibi görünüyor; fakat bütün dikkati âdi huzuzatm a saplı olan göz
lere! Yoksa hakikat hiç öyle değil!

Ancak başka bir müşkül kalıyor. «Metafizik» manzumeleri içinde filozof
ların bize gösterdiği kainat, acaba hakiki âleme ne derecede benzer meselesi!

— Bunun cevabını büyük bir edib pek iyi vermiş; isler misin ben sana 
söyl iyeyim?

— Rica ederim!
— M ekteplerde coğı<ıf\a okutmak için kullandığınız yapma küreler, şu 

üzerinde yaşadığımız toprağa ne kadar benzerse!..

EVLÂTLARIMA VAİZ

Evlâdlarım, Ramazan geldi gidiyor. Şimdiye kadar size hiç bir şey yaza
madım. Fakat isler oruç ayında, ist i r  bayram  içinde olalım; edebileceğim en 
büyük vaaz ve nasihat şundan i ><ırt t Sakın bana  benzemeyin!

Benim dünyada beğendiğim insan yok değildir. Fakat kendim hiç beğen
mediklerimin başında bulunurum.

292



«Ne yapalım?» diyeceksiniz. Yazık ki aklıma kat’ı bir cevap gelmiyor. Ne 
isterseniz yapın. Fakat —yine tekrar edeyim— bana benzemek istemeyiniz 
evlâtlarım. Tabiî ben bunu sizin rahatınız için söylüyorum. Eğer maksadınız 
didinmekse o başka! Bu dünya çok münasebetsiz yer evlâdlarıın. Bir bakıma 
.»•öre onun üzerinde bir dakika üzülmek bile fazla külfet. Halbuki içli ve şahsi
yetli bir insan şu hilkat Sulukulesinde mesut olmaktan lıayâ eder. Hele bir de 
sivasi işlerle uğraşırsa! Çünkü o arsada nezahet limonluğu kurmak, Çukurbos- 
tunda Hay d Park yapm ağa benzer, yahut Tahtakalede Sen Ceyms sarayı.

Bununla beraber hepimiz ölmeye olduğu kadar yaşamaya da mecbur ya
ratılmışız. T abiat bir gün behemehal hayatımızı elimizden söküp kopardığı 
gibi, bir m üddet de onu zorla sırtımıza yüklemekten zevk alıyor. Demek ki 
bizler onun nazarında bir kaç zaman varlık molozunu taşımağa mahkûm bi- 
rer... birer. . (Haydi ismini söylemiyeyim) mahlûkcağızdan ibaretiz.

Şerefsiz şey amma böyle! Şıı halde en büyük marifet bu. Hilkatteki nıev- 
kiimizi ben başka türlü göremiyorum. Sonra, bu kaziye herkes hakkında doğru. 
Çok defa kafa yerine taç taşıyan şelıriyârlar için de, şelıriyârları gülünç bir 
sorguç gibi baş üstünde gezdiren akıl çıplaklığıyla idrak dilencileri için de!

Bana benzemeyin dedim; fakat «hakikaten fâzıl olun!» tavsiyesinde bulu
nabilecek miyim? Maalesef yine hayır!

Gerçi fazilet diye adını sık sık işitip de kendisini pek seyrek gördüğüm 
muhterem bir mefhum vardır. Ve oua kürenin çok m uhtaç olduğunu bilirim. 
Lâkin itiraf edeyim, dünyayı fazilete lâyık bulmam kaabil değil! Gönlüm bir 
tiirlü istemiyor ki bahası o kadar ağır bir mücevher, cilıan kadar kirli bir bu
laşık çukuru içine atılsın! Âlemde temizlik, kirlilik, yükseklik ve alçaklık ııisbi 
şeyler. Evet. 1*akat yalnız akıl için, zekâ için. Duygu âleminde hiç öyle değil. 
Bilâkis hayatın asıl temelini hisler kuruyor ve müfekkire sonradan gelip hassa
siyet üzerine yapışmış bir yosun gibi! Amelî konuşalım; binııelice demek isti- 
yeceğiın ki lazilete -gizli din taşır gibi— içinizden hürm et edin. Ona düşman 
olmayın. 1' akat bu kadarı kâfi! Zira o zavallıyı çok mazlum görüp de fazla 
m erhamet duymanız tehlikeli şeydir. Çünkü eğer fazileti gönlünüzde uzun 
müddet misaliı elliğiniz duyulursa haliniz harab olur. Eşkıya yataklığı etseniz, 
belki lâzım gelenlerle uyuşup kurtulabilirsiniz. Lâkin fazilete mihmanperverlik 
eden için kurtuluş çaresi yoktur. M aazallah insanı berbat ederler evlâdlarıın! 
Sonra <>%!< lıiim \ct gibi, müsavat ve uhuvvet gibi sözlere de fazla kulak ver
meyin. O gi Jİ söz er görünüşü güzel, kokusu fena, lezzeti fazla fakat hazmı 
ağır ma ı ( u  ııev uı endir. Hele hürriyetin büsbütün tuhaf ve düzenbaz bir 
ta iatı var ıı. ir üç ele avuca sığar şev değil doğrusu!. Saniyen teessüf
ederek söylerim kı biz.de mefkûre de öyle! insan rengine, letafetine imrenerek

IZ  Sade Fak”' « * •» ““ ~
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Bilmem ki şu nasilıatlardan faydalı bir netice çıkarabilecek misiniz? Be
nim sözlerim ekseriya iftar sofrasına benzer. Yâni üzerinde reçel, peynir, sucuk 
filân nev’inden hayli şey bulunur da insan karın doyuracak bir şeye asla rast- 
gelemez.

Herhalde sizin için gönlümün dilediği şey şudur : Kuvvetli olunuz. Hcnı 
de her mânâda!

Zira kuvvetli olamayınca her şey boş. H attâ  zayıflara yardım için de kuv
vet lâzım; anlıyor musunuz? M übarek Ramazan günü sözü uzun tutmayıp N i
ne rica edeyim : Sakın bana benzemeyin!..

☆

Durmadan aıjlar geçer, yıllar geçer, gelm ez sesin;
Hasretin gönlümde lâkin kim bilir sen iterdesin?
Sızlayan kalbim benim, ister misin her dem desin
Hasretin gönlümde lâkin kim bilir sen nerdesin?



p

Şahabettin Süleyman; Fecr-i Aticiler 
içerisinde tiyatro ile uğratanların başında 
gelir. O günlerin eleştiricisi, edebiyat tarih
çisidir. Edebiyat tarihi konularında birçok 
makaleleri vardır. Oyunlarındaki dil. ko
nuşma diline çok yatkındır. Çoğunlukla 
aşk ızdıraplarını işler. Resimde Şahabettin 
Süleyman. Yakup Kadri Karaosmanoğlu ile 
birlikte.

ŞA H A B ETTİN  SÜLEYM AN

(1885 - 1921)

Türkistanda doğan eski, esas, iptidai, um u
mi edebiyatı terk ile yalnız Osmanlı Edebiya
tın ı  tetkik etmeliyiz.. Birinci defa olarak vata
nın tarih-i edebiyatının hiç olmazsa bir kaba 
taslak şeklini, çizmeğe m uvaffak oldum...

T STANBUL’da doğdu. Mekteb-i Mülkiyeyi bitirdikten sonra (1918), edo- 
İb iy a t  öğretmenliklerinde bulundu. İsviçre’de tedavide iken öldü. Şalıa- 

b e tt in  Süleyman; «Rübab», «Şehbal», «Servet-i Fünûn» dergilerinde çıkan yazı- 
larile tanındı. Başlıca eserleri : Kösem Sultan (oyun, 1909); Ben Başka (oyun, 
(1910): Tarih-i Edebiyat-ı Osmaniye (1910): Fırtına (oyunlar, hikâye, 1910); 
Çıkmaz Sokak (oyun, 1912); Malûmat-ı Edebiye (2 cilt, 1912; Köprülüzade 
Mehmet Fuat ile); Yeni Osmanlı Tarih-i Edebiyatı (1914).



C E M İL  SÜ L E Y M A N

(1886 - 1940)

Eskiler inkâr olunmuş, yok edilmiştir; yeniler hiç 
doğmamıştır. Kimden bahsedilebilir... Ömrümün yirmi 
yedi senesi gurbetle geçti, yolculuk henüz bilmedi... 
Denizyollarının Güneysu vapuru doktoruyum. Yol nere
de nihayet bulacak, onu bilmiyorum.

FECR-Î ÂTİ hikâye ve romancısı. Tıbbiye yükseköğrenimini bitirince 
(1909); Erkek Öğretmen Okulu öğretmenliğinde bulundu. Cidde, Kara

man, Tebük Karantina doktorluğu yaptı. Balkan Savaşında Yarıya da. Birinci 
Dünya Savaşı’nda Arabistan’da doktor olarak görev aldı. Kurtuluş Savaşı >ıl- 
ları Antalya, Çanakkale, Samsun bölgelerinde sıhhiye müdürü; son yılları Dev
le t Denizyolları vapurlarında doktor olarak geçti. Cemil Süleyman Alyanakoğ- 
lu; Fecr-i Atî Edebiyat Akum’m n en önde gelen hikâye ve romancılarından 
biri sayılır. Romantik bir duyarlıkla halk tiplerini işler. Ilalit Ziya Uşaldıgil’in 
etkisinden dilinin sadeliğiyle ayrılır. Başlıca eserleri: İnhizam  (roman. 1909). 
Timsal-i Aşk (hikâyeler, (1909); Ukde (hikâyeler. 1909); Siyah Gözler (roman. 
(1910); Kadın Ruhu  (roman, 1910).

Cemil Süleyman; Siyah Gözler romanında, otuz yaşını askın ıhıl 
b ir  kadınla yirmi iki yaşlarında «siyah gözlü» bir delikanlının aşkını iş
ler. Beykoz’da, varlıklı bir yaşam süren dul bir hanım, on yıl boyunca 
cinsel isteklerinin önüne geçmesine karşın, en sonunda siyah gözlü de
likanlıya vurulur. Bakışmalar, mektuplaşmalar, araba içinde kır gezin
tileri, sonunda geceleri delikanlıyı gizlice eve almalar derken, aradaki 
yaş farkının verdiği kıskançlıklar başlar. Genç bir kızla ilişki kurması 
üzerine, dengesini kaybeden dul kadın, bir gece ansızın delikanlının ya
şamına boğarak son verir.
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EM İN  B Ü L E N T  S E R D A R O Ğ L U

(1886 - 1942)

Sen ey şükııfe, sen ey cevher-i güzide-
makaam

Gurur-1 lıiLsıı ile feryıid-ı aşka aidatıma 
Siicûdeden dil-i sevdayı alçalır .sanma 
Hûzûr-ı hüsnüne ziilf-i sâbâ peyâmımı ser

HALEP te doğdu. Babası, Kırım savaşı başkomutanı Serdâr-ı Ekrem Ömer Pa
şa, annesi Müşir Cemil Paşa’ııın kızıdır. İlköğreııimi Çamlıca Altunizade 

İlk Mektebi ile Beşiktaş’taki Şemsülmekâtip’le, ortaöğrenimi ise Galatasaray 
Lisesi’nde geçti. H udut Sıhlüyesi, İnhisarlar İdaresi, İstanbul Elektrik Şirketi 
görevlerinden sonra. Arazi ve İstimlâk Servis Şefliği ve Liman İdaresi Umumî 
Katipliği yaptı. Birinci Dünya Savaşı’na süvari subayı olarak gönüllü katıldı. 
İstanbul da öldü (29 Kasım). «Son sözleri, Balkan Savaşının şuur altında saklı 
kalmış acı çığlıkları oldu : «Lüleburgaz’da harb  ediyoruz... Lüleburgaz’da lıarb 
ediyoruz!» sözleriyle yazısını bitiren Yusuf Ziya Ortaç, Emin Bülent’i bize şöyle 
tanıtır :

Şehitlikten İstanbul a üç kişilik bir heyet, dışı deri kaplı, ince bir 
kutu getirdi. İçinde, koyu kırmızı kadifeye gömülmüş, pek z a r i f  bir altın 
kordon var.

Bu üç kişi Ali Cânib, M. Nermi ı:e Küçük Talât’tır. Ziya Gökalp’in 
çevresinde toplanan ilk Tiirkçeciler, bu armağanı hir şaire verecektiler. 
Saatin kapağı içinde şU dört kelime vardı:

«Genç kalemlerden Kin şairine»
Bu Kin şairi, Rtnin Bülent’tir!

ı , A n t Z \  1 a  kİmdi?-  Bunu edebiyatın içinde olmtyanlar bugün ha- 
Uma bile... Ama biz, bütün M eşrutiyet ç o c u k la r ı, mektep sıralarında 

onun bu meşhur manzum* ■ ı '“itmesiyle coştmuştuk:
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Yüksel semâ-yı mağribe göster de alnını,
Dök kalb-i sâf-ı millete feyz-i beyamnı!
Al bayrağınla çık, yürü sağken zafer nüma.
Bir gün şehit olunca da olsun kefen sana!

Ey makber-i muazzam-ı ecdadı titreten.
Düşman sedası, sus! yine yükselme gölgeden! 
Düşman! Hilâl-i râyet-i İslama hürm et et.
Toplar boğar hitabını dağlarda akıbet!

Dağlar lisana gelse de anlatsa hepsini,
Binlerce can dirilse de ııakletse geçmişi!
Garbın cebiıı-i zâlimi affetmedim seni,
Türküm vc düşmanım sana kalsam da bir kişi'

Ben şurezâr-ı kalbimi kinimle beslerim.
Kalbimde bir silâh ile ferdâyı beklerim.
Kabrinde müsterih uyu ey nam dar atam,
Evlâdının bugünkü adı sâde intikam!

Mekteplerde, törenlerde, her yerde giiniin sesi buydu: Kin!...
Emin Biilnet, hem ana, hem baba tarafından soylu bir ailenin (.ocu

ğudur : Babası, Şerddr-ı Ekrem Ömer Paşa, annesi Müşir Ceınil Paşan,ıı 
kızıydı. Galatasarayda okumuştu. Fecr-i A lî'yi kuranlar arasındaydı.

Emin Bülent, o sanal topluluğu içinde, duygusu, düşüncesi ve anla
tış gücü ile •apayrı bir şairdi. İlk eserlerinden (Heicer’le İsmail) kelimeleri 
renk olnnış. ışık ohnıış bir şiirdi. Okuyan bu esrar havasiyle büyüleniyor
du :

Sema ve çöl... Çöliin üstünde bin nücum eriyor.
Son ay, ziyası nihan ufka bir hüzün veriyor...

Ama sonra ne oldu. Nasıl bir ruh depremi geçirdi bilinemez, bu al
tın damarı kayboldu âdeta...

Bu. uzun bir sessizlikti. Ölüm sessizliğine yakın bir sessizlik... Sonra, 
ansızın yine onun yiğit çığlığını duyduk. Âşiyân Mecmuasında «Hisarlar»< 
anlatıyordu:

Guruba karşı mehabetle dinlenen kuleler.
Neden semanızın üstünde yok nevâ-yı zafer?
Neden buğun tepenizden zalâma doğru akan
O kuşların uluyan nağn1P-i siya]u figan?

Ama o. hayalinin gözleriyle eski heybetli günlerimizi arıyor, görüyor 
ve iki mısrada bir tarih tablosu çiziyordu:
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Yanar sönerdi duvarlarda şanlı miğferler. 
Gezerdi kal’ada miitlüş, sarıklı askerler!

Sonra?... Emin Bideni yine sustu. Adının yayılmasından, dillerde do
laşmaktan, güniiıı adamı olmaktan korkuyordu sanki...

O, evine, aile sevgisine gömülmüş bir iyi insandı. Karısı, kızı... Son
ra. av... Avı seviyordu:

__ Çünkü tabiatı seviyorum, çiinkii sessizliği seviyorum, çiinkü yal
nızlığı seriyorum ve onda bütün bu sevdiklerim var, diyordu.

Yalnız büyiik bir şair değil, iyi bir avcı, usta bir binici ve yaman 
bir futbolcu idi de... Galatasaray takım ı, Kadıköy Stadında Elpis Kulü
büyle karşılaştığı gün kopan kavgada, aralarında beş Türk bulunmayan 
beş bin kişilik triibiine, yumruklarının balyozunu sallayarak, o. tek ba
şına lıücum etmişti!

Emin Bülent bir tezat adamdır: Erkek kalbi ve yiğit karakteri içinde 
bir genç kız iffeti vardı!

Balkan Harbine gönüllü gitti ve yıkılan Rumeli ile içinde bir dünya 
yıkıldı!

İkinci Diinya Savaşında onu süvari zabiti görüyoruz. Bu korkum' kı
yamete katılmamızı lıie istememişti. Ama sil/ilı patlayınca, kafasındaki bü
tün çekingen düşünceleri sildi.

— Kendi atım  yoksa, başkasının atma biner, yine giderim, dedi...

Gitti ve cephe cephe döğüştükten sonra, yurda döndü. Sağdı ama. 
etiyle. kemiğiyle sağdı. Bu canlı kalıp içinde bir şehit kalbi yatıyordu 
arlık!

Elektrik İdaresinde, sessiz, iddiasız, dört duvar arasında bir memur 
hayatı sürüyordu. Hiç kimseye edebiyat tarihimizin Emin Bülent'i oldu
ğunu hatırlatmağa teneziil etmiyor, kimseye eğilmemiş dim dik karakteri 
ile. gösterişsiz dış hayatına benzem iyen bir iç zenginliği içinde yaşıyordu.

Onu bir kete yakından gördüm ve bir kere karşı karşıya, ıızıın uzun 
konuştum : Elektrik İdaresindeki memur odasında... Kendisine:

—  Yeni şiirleriniz var tnı?

Diye sorunca. gözlerinin içine kadar kızardı... Uzun yıllardan sonra 
hatırlanmak onu utandırmıştı âdeta...

\ aidi m ııi s u ıln i,"  ]]\r tanesinin aılı «Devlerin Türküsü» idi... b u 
nu okudu... Ama ruhu o kadar ürkek olmuş, hayattan, şöhretleri o kadar 
uzaklaşmıştı ki, Aydabir'de neşredilmesine razı olmadı. Mahzun bir gu
rur, ezilmiş bir gurur içinde unutuImak isli,lordu.

Buğun, o Türkü’den hatırımda kalan şu mısralar var:
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Türküm ben oğul, sor beni sen Tanrı Dağından, 
Bağrımda yanan hangi ateş, hangi yavuz kan?
Heybetli denizler gibi coşmuş büyük ordu,
Yetmiş yedi başbuğ yedi koldan yürüyordu!
Dur, şöyle kulak ver, yine seslendi Doğan B ey :
Dağlar ona ses verdi, civar in ledi: Lebbey!...

Bir gün, o çelik yapılı, çelik karakterli insanın hastalandığını duy. 
duk... Bu hastalık değil ölümdü!... Doktorlar, ona bir şey sezdirmediler
O. çektiği acılardan, karısına, kızma lıiç bir şey belli etmedi.

Bir büyük arzusu vardı : Kızı Sara nın anne olduğunu görmek'
Son yazdığı şu satırlar, onadtr:

Canım Sârâcığım,
Sana uzun m ektup yazamıyorum. Fakat her zaman canımın içinde 

sin. Sana çok iyi dualar ediyorum ve anacığını Allaha emanet ediyorum, 
camm evlâdım.

Emin Bülent Serdaroğlu; toplumsal ulusal konuları güçlii bir anlatımla şiir
leştirir. Servet-i Fünun, Musavver, Muhit, Âşiyaıı. Donanma dergilerindeki şiir 
lerile ününü genişletir. Victor Hugo’nıın «Mavi Gözlü Yunan Çocuğu» şiirine 
karşı yazdığı «Kin» şiiri zamanında geniş yankılar uyandırır. Duygusu, dıışim- 
cesi, şiir gücüyle Fecr-i Aticiler arasında kendine özgü bir şiir yolu açar

GURBET GECELERİ

Uzak denizlere tenhâca gözlerim dalıyor,
Derin çöl akşamı üstümde sessiz alçalıyor.
Uzakta A kdeniz’in vecd-i lal ii tenhâsı,
Ufukta çöllerin esrâr-ı hiîzn ii ru’yâsı.
Bu çöllerin ılık akşamlarında güller erir:
M esâ... bu ufk-ı sükutun siikûn-ı iffetidir...
Yavaş yavaş evlerde lâmbalar yanıyor...
Gönül, ipekli karanlıkta bir hayâl anıyor...
Odam, felâket-i zulmetle pür-memât ü gubâr:
Ne bir kadın eli, heyhât ne bir tebessüm var. 
Odamda lâmbamı hep böyle kimseler yakmaz... 
Teselli et beni ey zulmet... ey leyâU niyâz_
İçimde şimdi benim eski şerhalar kanıyor 
Yavaş yavaş uzak evlerde lâmbalar yanıyor...

Uzakta, tâ Nil'in üstünde zirveler nâ-gjüh 
Beyazlaşıp şeb-i hücrâya doğru kasvet-i mâlı...
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Ziyada hurmalar olmuştu bir hayâl-i serâb... 
Aynı ziyasını içmişti mahremiyyet-i âb. 
Uzakta kaafileler, kâr-bânlar, develer 
Gunûde bir çayı ta'kib edip cenûba gider. 
Dikenli bir yolun üatiinde tozlu bir ınerkeb, 
Semâda yolcuya yol gösteren hayâl-i zeheb..

HÂTİF DİYOR KI

İlâve et yine sâmit riibâb-ı matemine 
Gııri'ır ii gayz ile perverde bir çelikten tel;
Yarın Hifek ve kılıçlar ürriid eden bir el 
Bugün rübabının üstünde titresin de yine 
Gazilb ii sâf uyanan bir havâ-yı hürriyet 
Bütün usâre-yi millette inkişâf arasın.
Ağır demirlerin altımla inliyen, dargın 
Ateş bakışlı bir arslan, gazûb ii pür hiddet. 
Çölün ve Atlas’ın ufkunda kükremiş bir ses, 
Nasıl mahûf sedâstyle haykırır... bî-kes,
Fakat esâret ii tezyif içinde alnından 
Silinmitjen ebedi bir vekarla, pür isyan,
Nasıl demirlere vahşetle saldırırsa çıkıp,
Ş ii hâb içindeki ensâle şimdi sen de gazûb  
Görün, diyor bana bir ses; o ses hadid, asabi 
O  ses lıadid. acı arslanların sedası gibi.
Diyor k i : Şanlı gazâlarda nâm veren asker. 
Bugün ateh getiren bir müfahhamt bekler.
11 udu d açık re o ser-hadte ağlıyan dullar 
İllinde seyf-i siyâh-i adüvvümiiz parlar, 
l.ivâ... melike-yi harbin saçıyle ördüğümüz 
O eski vech-i mehabet ve şimdiki öksüz, 
l.ivâ... o eebhe-yi sâf nida Konya, N ü  ve Iraak, 
Kırım, Acem  ve I untıs dinlenen kızıl bayrak. 
Liva... bütün şühedânın kaniyle revnak alan 
\ e şimdi örttüğü zilletle eski rengi solan 
O cebhe-yî şafak-âsâ, o muhteşem niyet, 
Hududa, §ona küşâde cenâh-ı hürriyet,
Bugün ölümlere şâhid, cinayete şâhid.
Hu<a ün I i t vne, bugün Bosna, sonra kanlı Girit, 
Iraak tan, Arabistan, Mtsır, Tunus, Sudan, 

ut ey e, osna te  Kafkasya’dan Bizans’a koşan
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O bî-aded hacılar, dillerinde hin tehlîl,
Gelip gelip ediyor kanlı bir eli takbîl.
Cihât-ı erhaadan her esen neşîde-yi bâd, 
Duhûr -1 sâlifeyi eyliyor gibiyken yâd,
Bugün hududu geçen düşmanın ayak sesini. 
Elîm, nakl ediyor ceste ceste bak şimdi.

Bütün mezellel-i aczinle, ey zavallı vatan. 
Yeter bu hâb-ı felâket, zaferlerinle uyan!
E y işsiz ülkenin işsiz gezen çocukları siz, 
Yeter atâleti terk eyleyin ve birleşiniz.
Sizin cehâletinizden kadidi kuvvet alan. 
Bütün tefekkürü bir darbe, bir cinayet olan. 
O pis bakıyye-yi enkaazı silkin artık siz, 
Yeler bu levs-i mezellet, zamanla yükseliniz.

Ey ihtilâl! Yine hûnîn kılıçlarınla göriin! 
Ziyâ-yt ra'dını sırtlanlar anlayıp ürksün.
Ey ihtilâl! Ne elimsin, fakat ne elzemsin. 
Zalâma kirli, haşindir, zalânıa heykel-i kin 
Deriz, fakat gecelerden doğar ziyâ-yı şiimûs, 
Uyan, uyan, bize lâzımsın, ey ser-î menhus!

E m i n  B ü l e n t ’i n  Ş i i r l e r i

Emin Bülent Serdaroğlu’nun Kin, Dev Şarkısı, Hatay’a Selâm, Hisarlara 
Karşı, Bir Destan dan. H atif diyor ki... en güçlü şiirleri arasındadır. Ölümün
den sonra hakkında çıkan k itaplar: Em in Bülend’in Şiirleri (Salih Zeki Aktay. 
1943): Fecr-i Ali Şairleri: Emin Bülent (Rifat Necdet Evrimer, 1958).

<? I üıküm ben oğul, sor beni sen Tanrı Dağından /  Bağrımda yanan 
hangi ateş, hangi yavuz kan? /  Heybetli denizler gibi coşmuş büyük or- 
du /  Yetmiş >edi başbuğ yedi koldan yürüyordu!», «Türküm ben, Oğuz 
nesli enım vakurum /  A ltaylara bağlar beni alnımdaki nurum!»
diyen yıgıt, ılinçiı bir karakter yapısı vardır. Ahmet Hamdi Tanp ınar  
tı.ıklı . « nıın u ent. Türk şiirinin ufkundan bir kuyruklu yıldız gibi 
geçti. Ondan gözlerimizde yalnız bu altm akış ve ağzımızda tamamlan
mamış bir lezzet kaldı.» Şiirlerinden diğer örnekler:

S A N A

Bu karda son kırizantemler arttk ölmüştür 
Bulun soğuklan öliir ' '

Şikeste dalların üstünde t i i r e Se n  ı ;
h e ,  y c r  Z  . S l " -
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Bu kış semâsının üstünde ay da buz tutmuş.
Uzakta bir baykuş 

Beyaz mesafeye m eş’ûm ii nâ-gehân uludu...
Ziyâdeleşti buğu 

Şu ince camların üstünde... Ey kadın gelme...
Hayır... Sakın gelme...

Bak aksam oldu, ocak söndü, lâmba yok, boş oda;
Dışarda yollarda 

Kalan köpekleri rüzgârlar işte donduruyor...
Ve bir saat vuruyor 

Uzakta... bak., gece geç, şimdi nısf-ı leyi oluyor;
Bu yolda gelmek zor;

Ayakların yorulur, dizlerin üşür, gelme 
Bu boş kalan evime..

G U R Û R

Hazin ii sâkit ağarmıştı bı-hudûd ovalar.
Şişirdi sine-yi emyâlıı bir gümüş rüzgâr,
Baki ufuklara ay doğdu tâ uzaklardan...
Sen, ince, gölgeli kirpiklerinle, rıirn açılan 
Dudaklarınla ne vahşî fakat ne dil-berdin...
Tehi ufuklara baktın: —  Güzel değil mi? dedin.
O tozlu yolların üstünde kimsesiz melı-tâb 
Güzeldi, sonra sokuldun... Bir ufk-ı zâr ü  serâb 
Olan nazarların artık sıcak, sokulgandı... 
Damarlarımda, vücûdumda bir güneş yandı...

Giizel değil mi?., dedin, sonra gözlerimde göziin 
Bayıldı... Şimdi yakından, sıcak sıcak güldün:
— Gözün neden bu kadar parlıyor? Biraz durdun;

Bu inciler benim olsun... dedin, semâdan uzun 
Nefesler esti, tutuşturdu sanki her yerimi...
İpekli gözlerin içmişti hasta gözlerimi...

O sakin akşam uzak şimdi, çok zaman oluyor, 
Zavallı incilerin şinuli kimsesiz soluyor...
Odamda ben yine hir gün dehâ-perest ü vakııur 
Kaleni-tırâş-t sıınûhdtı almış işlerken,
Önümde < unlanacak mermerin düşüp biriken 
Küsııı-ı lünd ii beyâzıyle çarpışan, mağrûr 
lAim fütur ı mehâsinle ürkerek durdu...
Rüşeym-i hiisn ii tulûûu ^  m
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Nazarlarınla süzüp: — Çak güzel, Jeclin... Yaramaz 
Dudakların daha ciddiydi, gül-nikaab ü beyaz 
Elinle sen yine tuttundu yorgun ellerimi...
O sâkin ahu şafaklarda yükselen heykel 
Kadınlığın bize timsâl-i pak ü  muhteremi...
İbıîd-ı seki ii sunûhât o tuttuğun iki el...
— Bu ellerin benim olsun bırak... dedin., sehhâr 
Sesinde kaynadı, yükseldi çılgın alkışlar...
Garîb odamda yarım kaldı işlenen heykel,
Şenindi artık o âvâre bekliyen iki el...

G eceydi... Yaşlı çınarlarda kalmamıştı ziya,
Uyuttu zulmet-i eşcdrı bir derin ru’yâ,
Cüdâ havuzlara aks etti sâye-yî evraak...
G eceydi... İnce hayâlinle bir beyaz zanbak 
Kadar zarif, o kadar nâzenin, hırâm ederek 
Gelip yanımda oturdun... Semânın en yüksek 
Ziyâlarında cenâh açlı gizli bir kuvvet,
Çekip kucakladı âlâmı bir derin şefkat...
Saçım, o kumral, uzun saçlarınla örtüldü.. 
Dudakların bu hayâtımda ilk açan güldii...
— Bugün de kalbini vermez misin? dedim, pek ıızak 
Bir ufka düştü, sürüklendi bir soluk yaprak...
Giidâ mesâfeyc öksürdü sine-yî eylül...
Miyâlı-ı kalbe bakan gözlerinle hüzn-i jusul 
Tekerrür etti ve :  — Kalbin benim  değil mi? dedin. 
Güzel kadın ne kadar pür vefd, ne dil-berdin...
Evet, şenindi o kalbinde feyz alan güller.
Eakut o gülleri .soldurdu In-aınân eller...

Olup menâm-ı keselden şiiküfeler bîdâr.
Miyân-ı leylede yükseldi l,ir serin rüzgâr...
Bütün sularda uçuk, penbe gölgeler koştu.
Uzakta, karşıki dağlarda gündüz olmuştu...
Bir ilıtişâm-ı ziyâ sanki gül temâsıyle 
Cebin-i sa'yime koymuştu ince bir hâle 
Mürâkabemde ser-âzâde bir kalrm tebşir 
Eden kitâb-ı beyânımda nükteler takrir 
Edip füyûz-ı mehâsinle süsledim ya-,m ,
Odamda  /*•» s a l fr k e , ,  ea ip :  _  ^  ^
Biraz yanında kalırsam zarar verir m p  dedin 
Güzel kadın o gün artık biraz d eğ in iş tin
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O  gün sesinde, gülerken, biraz yalan vardı.
Sükûn içinde süzüp lâle-zâr-ı inşâdt,
Pür ih tiram : — Bana vermez misin dehânı?., dedirt; 
Bayıldı, nazlı edalarla başkalaştı sesin...

Kadm cemâlini hücremde etm eyip tesbit 
Hayâli, aşkı mukaddes bilen mehâfile git 
Ve orda sor ki gömülmüş, defin-i hâk uyuyan 
B üyük bir elması ser-tâc-ı ihtirama koyan 
Çalışkan ellere hürmet revâ değil miymiş?..
H utût-ı cevher-i nâzik-terini hiins-endiş 
Karihasında kalem-kâr-ı nâzenîn-ilhâm  
Hayâl edip de melulretle çizmeseydi eğer...
Nazarda kıym et alır m ıydı örtülen cevher...
Sen ey şiikûfe, sen ey cevher-î güzlde-makaam  
Gurûr-t hüsn ile ferdâ-yı aşka aldanma,
Sücûd eden dil-i şeydâyı alçalır sanma... 
lluzûr-ı hüsnüne zülj-î sabâ-peyâmım ser, 
Aden-serânı tavâf eylesin ziyâ-yı kamer...
Nücûrn-ı leylimi, gül-deste-yî baharımı al...
Siirûr-ı kalbimi al, rif’at ü vekaarımı al...
Çorak yolumdaki son katre-yî selâmeti al...

Kadın., ümidimi al, aşkı al, saâdeti al..
Fakat dclıâma, fakat kâirutt-ı irfâna,
Fakat kemâl-i lıayâ’.âta karşı sus ve çekil..
Bak., erganûn-ı hafâyâda gizli bir tehlîl,
Ne söylüyor gecenin vahdet-î bitlendi sana...
Döniip şiikûfe-tji lıûnin-i fecr-i evvele bak..
Ne söylüyor sana hüzn-î menâzır-i dfaak?
Şu yanda uzlet-i tekbîr-i leyl-i hi-pâyân...

Şu yanda bikr-i seher, şimdi dil-firîb, uryân 
Bülûğ-ı nâim-i nîlûfer-î cüdâya koşan 
Bir ince kız., sana âh ey giizel perestıdem, 
hzel-serâ-yı bületıd-i nücûm u göstersem  
Desem k i;  — A/ şu hayât-î leyâli tedkîk et,
\ e hak., serâir-i eb’âdı kalb-i fâniyyet 
M uhât olur mu?... Melal-î mesâ-ıjt lâle dalan 
\  acarlarında gam-ûbâd-t cevfe karşı girân 
Bir ihtiyâcut taabbiid gezer ve ağlarsın..

Dehâ... o mahşer-i eflâke yükselen, çılgın
kanad, o derin gök, o meş’al-î perrân--- 

t '"••• medıne-yi irfâna ilk inen kervân;
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Dehâ... O tuncu karnıdlandıran ve mermerden 
Bir ince gözyaşı işraak eden yed-i âhen; 
Dehâ... O zulmet-i âtiyi gösteren, ıssız 
Mesâfelerde bekâretle parlıyarı yıldız;
Dehâ... asırları bidâr eden nidâ-yt mesâr,
O karlı şâfıikalardan geçen büyiik rüzgâr...

Ç Ö L L E R

Akşam ... yine sahradan esen çöl sesi ağlar... 
Hüzniyle, sükûniyle iner leyl-i ziyâ-dâr..
Bir samt-ı fenâ, gizli hir âheng-i pey-â-pey 
Baygın gibi, ru’yâ gibi, ölmüş gibi her şey... 
Baygın gibi, ru’yâ gibi tenhâ sarı kumlar,
Bir ketm -i fecâatle durur nefha-yı esrar. 
Akşam , düşiiniir hüzn-i garibiyle bütün çöl...

Mahnıûr uyanır gölgede binlerce ziyâlar 
Çöller düşünür, gün düşünür, gölgeler ağlar... 
Son ktıvvet-i alşıtjle susar hasta günün çöl... 
Bir hiisn-i mariz ufka pey-â-pey yayılırken 
Bir nûr-ı duâ sanki iner çöllere gökten...
Bir hüzn-i duâ, hüzn-i semâ, hiizn-i avâılim 
Bir kevser-i tesliyyet olur hoşluğa; zâlim  
Kahnyle cehennemler açan hir güneşin hâr 
Âteşleri altında ölen yollara gam-dâr 
Bir penbe tebessüm gihi ecfân-ı kevâkib; 
Etrâfı sarar bir ebedi şefkcct-i gaaib...

Yorgun develer haymeye tenhâca dönerler. 
Ezgin, deve üstünde uyuklar bedeviler...
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Bir yâd-ı nübüvvet gibidir çöldeki kervân: 
Binlerce yıl evvelki sükûn, âtıl ıı uryâıı; 
Kavrulmuş alınlarda gezer bir sem-i ru’yâ, 
iler dideye bir cennet açar çan sesi gûyâ.
Bir çan sesi, zulmette tazarru gibi mağmûm: 
İrmakların elhânı kadar hüzn ile m efhûm ... 
Bir ses ki çorak çöllere gufrân ile çağlar...
Bir ses ki kevâkible gülüp leyi ile ağlar...

Bir ses, o büyük yokluğun üstünde ölen ses. 
Bir hâre-yı simin ile bi-kuvvet ii bı-kes.
Bir şiihka-yı billûr ile tenhâca ölürken 
Bir havf-t nihânî uzanır bos gecelerden..
Ah ey geceler, ey çölün ufkundaki esrar,
Ey gülleri zehriyle yakan çöldeki rüzgâr,
Â h  ey gece...

Çiğsiz ve rutubetsiz esen sâın, gecelerden 
Bir parça serinlik bularak sâf esiyorken.
Bir penbe tereddiidle uyur, gölgeler, elvân, 
L a l ufka güneş sonra doğar hâif ü uryân... 
Bir cebhe-yi ru’yâ gibi bir hâle-yi yâkuut,
Bir hilkat-i evvel gibi çöl nâim ü m ebhût... 
Boşluk yine hiç gelmiyecek şeyleri bekler, 
Gûyâ dağılır penbe şafaktan kelebekler...
Çok geçmez, ufuklarda güneş yükselir, esrâır 
Sessiz silinir... titrer ufuklar... sıcak artar... 
Bir kın-i ziyâ, zâlim inen kahr-ı harâret 
Bir sadr-ı cehennemden esen nefha-yı lâ’nei, 
Yanmış kayalar, baygın uzanmış sarı kumlar, 
imkânı muhal, inmiyecek bir su sayıklar... 
Boşlukta ne bir gölge, ne bir tek kum  yaprak: 
Bir bu’d-ı cehennemde bir a’mâ yed-i ihraak... 
\a ln ız, bu büyük çölde nasıl geldiği mechûl. 
llaksân ü harîrî uçuşan mâvi sinekler,
Bir ince küçük ses ki atehler gibi m a’lûl... 
Çöllerde o ses hasta kadınlar gibi inler...
Boş nağmesi uzlette marîzâne vızıldar...
Bit kalb-i hafi sanki ölen çöllere ağlar... 
Binleıce yıl evvel yine esrâr-ı mesâfât 
Rüzgârla ufuklardan esen nefha-yı esvât,
Bir nağme.., ezelden gelen ellıân-ı tabii,
\ <ıc ilerin üst ünde gezen neflı-i rebîî;
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Boşluk, ne binâ var, ne bir im ân izi nıeşhûd; 
Bir feyz-i umumiyle doğan hilkat-i meş’ûd... 
M es'ûd uzayan günler, inen leyle-yi tenhâ... 
Zanbaklarm üstünde uçan hande-yi ru’yâ, 
Mes’ûd gecenin nûr uyutan kalh-i siyâht,
Bir sîne-yi sevdada ölen bülbülün âhı...
Bir gizli saâdetle susan hilkat-i ınahmûr,
Bir tâıze güneş, sâde hayât, sâde emel, nûr... 
Ormanlarının sâıjesi bir belde-yi ru’yâ, 
Irmaklarının sâhili bir adn-ı hafâyâ,
Âsûde ağaçlarda günün hiizn-i niyâzt...
Göllerde gezen bir kuğunun tayf-1  beyâzı...
Bir hilkat-i evvel ki bütün boşluğu meskûn, 
Ormanlarının sâkiniclir bülbül-i mecnûn...
Tenhâ ovasından geçer âvâre gazaller,
Her dalda ufak bir kanadın gölgesi titrer... 
Sahilde yeşil, korkulu timsahlar uyuklar... 
Kaplanların ollarda sinen gözleri parlar...
Filler geçer akşam su başından sürülerle... 
Dağlarda çakallar uluşur uzlet-i leyle...
Bir şehr-i hayâtın bütün eşkâl-i actbi,
Bir feyz-i tenebhüt, kırın eşcâr-ı garibi.
Azgnı haobahlar.. meşeler., yaşlı çınarlar.. 
Dünyâda nesilsiz, kurumuş bir takım eşcâr, 
Nâ-dlde çiçekler, sarı güller... açan ezhâr, 
Göllerde lotii.sler. tek ü tenhâ neniifarlar.

HİSARLARA KARŞI

Gurûba karşı mehâbetle dinlenen kıdeler,
Neden semânızın üstünde yok nevâ-yi zafer, 
Neden hugiin tepenizden sizin zalâma uçan 
Şu kuşların uluyan nağme-î siyâlıı figan?
O gün yavaşça çıkarken sizin huzûrunuza, 
Önümde sanki sükûtuyle ağlıyordu feza...

Ağır ağır çıkıyordum, önümde her kulenin 
Dibinde sanki duyardım henüz süren bir enin... 
Yanar sönerdi duvarlarda şanlı miğferler. 
Gezerdi kal’ada müthiş, sarıklı askerler 
Ve sanki devrediyordu muazzam û nevvar 
Kızıl semâda o gün halka halka kartallar .
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Balıkçı ağlan
anısından

Boğaziçi
ve c

Rumelihisarı

Yavaş yavaş çıkıyordum... İçimde bir hürmet. 
Önümde tacı kırık bir cebîn-i ulviyyet! 
Biirucun üstüne me’vâ kuran büyük kuşlar 
Ağır ağır kaçışırlardı muhteriz, bizar.
Zamana altı asırdan kalan bu sur-1 azîm.
Bu mâbed-i zaferin, âh içimde şimdi benim  
Büyük vakayi-i mehcûre-i müebbedine 
S e  hisli bir leb-i hürmet dökerdi hir girV< ■

Geldim sana yaşlarla ben ey kasr-ı maâlî,
Ey şimdi karanlıkta kalan mâbed-i ^ l^ na. 
Hürmet., sana, banine, mukaddes şühe
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Hürmet., seni nıahveylemeyen dest-i zamana!... 
Ey bunca zaferler taşıyan cephe-i satvet 
Doğrul, yed-i. vahşetle eğilmiş ser-i millet!... 
Doğrul, bugün alçaklara korkup eğilenler 
Ölmüşlerin ahfadıdır ey burc-i muzaffer!...

Ey şanlı duvarlar, sen ey ölmez kule bir gün. 
Berkınla görün, sen neye nisyâna gömüldün!... 
Ey sen ki cebininde gezer, bin ulu kartal 
Bir seng-i mezar olma, bugün tak-ı zafer kal!.. 
Hürmet., sana, bânifıe, mukaddes şühedâna 
Hürmet., seni malmeıjlemeyen dest-i zam ana...



H A M D U L L A H  S U P H İ  
T A N R I Ö V E R

( 1885 - 1966)

Kan ve şecere üzerine, 
müesses bir m illiyetperver
lik. müdafaası değil, tasav
vuru m üm kün olmayan hir 
şeydir. MiViyetin esası kan 
ve kemik değil, soy sop de
ğil. vicdandır.

J s jA N B U L d a  doğdu. Galatasaray Lisesi'nde okudu. İstanbul Erkek Öğ
retmen O kulunda öğretmenlik yaptı. Üniversitede Türk Güzel Sanatları ders
leri okuttu. TCirkiye Büyük Millet Meclisi’nde Sarulıan Milletvekili olarak bu
lundu (1920). İki kere Millî Eğitini Bakanlığı yaptı (1920, 1925). Bükreş Büyük 
Elçisi (1931- 1944); İstanbul Milletvekili (1946) oldu. Türk O caklarının kurul
masında. geliştirilmesinde devamlı olarak çalıştı (1912-1931). Tekrar milletve
kili seçildi (1950): ilerlemiş yaşma karşın, konferanslarına devam etti. İstanbul' 

( a  öldii (10 Haziıan). «Hamdullah Suphi Tanrıöver ve Hâtıraları» isimli eserin
de Mustafa Bay dar, «Tanrıöver’m  Portresi»ni şöyle ç iz e r :

«,\ a..ııl(iı. paşalar, şeyhler, edibler, şairler, romancılar, idareciler yetiş
tirmiş bir soydan süzülüp gelen.

İıadı i Ştihrtıu Galatasaray Sultanisi’nde p a ra s ız  yatılı okurken 
padişaha isyan şiirleri yazan

1912 den bavlıyarak son 'nefesine kadar Türk Ocaklarının çarpan kal- 
bı, Türkçülük idealinin sönmeyen m eş’alesi.
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İzm ir’in işgali üzerine İstanbul mitinglerinde yaptığı ateşli konuşma
larla Millî Mücadele’nin ateşini ilk tutuşturanlardan,

Beynelmilel Tahkik-i M ezalim H eyeti ile birlikte (1919'da) Yunan iş
gali altındaki İzm ir’e giden ve burada ölüm tehlikeleri atlatan,

Meclis-i Mebusan’ın gizli celsesindeki cesur sözleri ile Anadolu’ya 
İstanbul’dan milletvekili akınım sağlayan,

Mitinglerdeki ve gizli celsedeki konuşmalarından sonra İngilizler ta
rafından aranan ve İstanbul’da artık kendisi için yaşamanın olanağı ve 
anlamı kalmayınca Ankara'ya koşan,

Kuva-yı Milliye Harekâtına katıldığı için İrade-i Setliye ile id a m a  
mahkûm edilen,

Bursa’nın Yunanlılar tarafından işgali üzerine Birinci Büyük Millet 
M eclisinde Mustafa Kemal'le en sert çatışmayı yapan,

Ankara’dan top seslerinin duyulduğu bir zamanda Millî Eğitim Ba
kanlığı görevinde bulunan,

Millî M ücadele’de Matbuat ve İstihbarat Teşkilâtı’rnızın ilk Müdürıi.

1925 yılında Bakanlar Kurulunda türbelerin kapatılmaması için Mus
tafa Kemal’e karşı tek  başına şiddetle direnen,

1931’de Türk Ocaklarının kapatılması üzerine kırgın olarak yurdu ter- 
keden,

1911’de bir dergiye verdiği anket cevabında Arapça ve Earsçanm 
Türkçe üzerinde “meş’utn” etkileri olduğunu iddia eden, 1952’de ise ya
bancı kelimelerden arınmış Anayasa metni yerine, Osmarıhca kelime ter
kiplerle yazılmış Teşkilât-ı Esasiye Kanunu m etninin aynen kabulünü "be- 
lâgatle” savunan,

1952"de hanedan mensuplarının memlekete kabulü için Meclis k ü r s ü 
sünde en parlak konuşmayı yapan,

1944’de elçilikten emekliye ayrılıp yurda dönünce C.H.P. m ille tvek ili 
olarak uzun bir fasıladan sonra yeniden Büyük Millet Meclisi’ne giren ve 
1947’de toplanan C.H.P. Yedinci K urultayında tekrar türbelerin açılması 
için önerge veren ve din üzerindeki görüşleri bazı üyeler ta ra fından  tepki 
ile karşılanınca, C.H.P. den istifa ederek bu defa Demokrat Parti listı s’u 
den bağımsız aday olarak Meclise giren,

Demokrat Partinin diktaya sapması ve Türk Ocakları konusunda ü< ak 
ileri gelenlerinin bekledikleri bazı vaadlerin yerine getir ilm em esi 
1957’de bu partiden ayrılıp Hürriyet Partisi’ne geçen, fakat bu 
t esinde Meclise giremiyen, bundan sonra ilerlemiş yaşına rağmen 
dışında konferanstan konferansa koşan,
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Hamdullah Suphi 
Tanrıöver 

bir konuşma 
sırasında.

Sanat hat/atına şiirle başlayıp bu yolda devam etmiyen, fakat bunu 
astl başardı olduğu başka bir alanda kullanan,

Hikâye deneyen, hikâyeci olamtyan, fakat savunduğu fikirler bir ya
na, yaşadığı devrin en büyiik hatibi...

İşte Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ana lıatlariylc portresi...-» «Ham
dullah Suphi’nin bir konuşması» üzerine Haşan Âli Ediz, dikkate değer 
görüşler ileri sürer:

H am dullah  S uph i’n in  K onuşm ası

Ölümünden sonra, Hamdullah Suphi Tanrtöver’in  kişiliği üzerine bir hayli 
yazı yazddı. özellikle, «Millî Mücadelenin Konuşmacısı» olduğundan söz edil
di. Ama bu konuşmaların bazı belirli devirleri, o devirlerin önemli bazı olay
larını yansıtan nitelikleri üzerinde hiç durulmadı. Bunu dikkate alarak Tanrtö- 
verin 1925 yılında. Büyük Millet Meclisinde yaptığı bu çeşit konuşmalarından 
biri üzerinde durmağı yararlı buluyoruz. Tanrıöver’in o devirdeki bir çok konuş
maları gibi, bu konuşmasını da Ataiürkten aldığı ilhamla, onun uyarışıyla yap
tığı dikkate alınırsa, bu konuşmanın değeri daha da artar.

1341 (1925) yılı şubatmdayız. Büyük Millet Meclisinde biitçc ko n u şm a la r ı  
yapılıyor. 13 Şubat günü akşama doğru, Erzurum milletvekillerinden Ziya H o
ca da söz alıyor. Bütçe tasarısını eleştirme bahanesiyle, o güne kadar memle
kette yenilik adına ne yapılmışsa hepsini yeriyor: «İslâm kadınlarım fuhşa sü
rüklüyorlar, sarhoşluğu himaye ediyorlar, ahlâkı tereddiye uğratıyorlar »diyor; 
hxç şüphe yok ki A tatürk’ü de kastederek ■ «TW, .ürediler, bazı serseriler, Av-
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bomba gibi patlıyan konuşmayı, gece öğreniyor. Hemen ertesi gün, 14—2— 2.93.5 

tariflinde belki de hayatının en güzel en manalı bir konuşması ile Ziya Hocaya  
ve başta Raif Hoca olmak üzere onu destekleyenlere cevap veriyor: Yalnız Tür- 
kiye'deki değil, bütün dünyadaki ilerici— Gerici çatışmasına değinmesi bakı
mından ayrı bir değer kazanan bu konuşmasına Tanrıöver şöyle başlıyor:

«...Türkiye Büyük Millet Mcclisi’ııin ilk açıldığı günden beri içinde bulu
nan mesaisine iştirak edenlerden biriyim. Onun, çok yakından tanıdığım, çok 
içinden bildiğim bir ruhu vardı. O ruh ki, asırlardan beri Türk milletinin ayağı
na dolanmış ne kadar paslı zincir varsa, hepsini hamle hamle koparmış, bin çe
şit felâket esbabına, dahilden hariçten gelen bütün darbelere rağmen onu hür 
bir istikbale götürmüştür. O ruh, nasıl oluyor da bu nutku sükûnntamla dinle
miş, yalnız sükûnu tamla dinlememiş, hatta Meclisin şurasından burasından 
tasvip sesleri de yükselmiş... İşle bumı anlamadım. Hayretim, duyduğum eza 
asıl bundandır.»

M EDENİYET

Hamdullah Suphi bu kiiçiik başlangıçtan sonra hemen konuya giriyor. İki 
bin yıl önce eski Y unanda geçen bir gericilik — ilericilik çatışmasına değindik
ten, Avrupa’da, Çin’de, Buhara’da geçen ilginç bazı gericilik olaylarını anlattık
tan sonra kom şum uz İran'a geçerek şöyle konuşuyor:

«Efendiler beşeriyet çadırlarını topladı. Yeniden yolculuğa çıktı, diyenler 
var. Avrupa’ya bakın. Afrika’ya bakın. Kara kalabalık harekete başlamıştır. Dal
galar yeni bir ufka doğrıı yürüyor. İran topraklarında Serdar Sipah’ın Cumhu
riyet lehinde yaptığı tecrübeyi hepiniz hatırlarsınız!.. Fakat arkadaşlar, hangi 
kuvvet Cumhuriyet hareketinin aleyhine çıktı? (Ahııntlar sesleri).

«Meb’us Efendiler! Rus istilâsı Şimalden geldiği vakit, ittifaklarını arzeden- 
ler; Cenuptan İngiliz istilâsı geldiği zaman ittifaklarını arzedenler; Şah sarayı
nın mecnunane israflarına, Kurunu vustaî tahakkümüne, zavallı İran halkı üze
rinde yağma ve soygunlarına yardım eden Ahund kuvvetleri değil mi?.. İran da. 
Mektebi Harbiyemiz gibi bir Mektebi Harbiye olsaydı, İran’da Mektebi 1 ıbbi- 
vemiz gibi mübarek bir müessese vaktiyle kurulmuş olsaydı... Serdar Sipalı. 
ahundun muzlim kuvveti karşısında kendini yalnız bulmazdı. I ü rk iy e  deki 
Cumhuriyet hareketinin erdiği zafere İran da ererdi. Fakat orada kurunu vusM 
bakidir, dinî müesseseleriıı nurdan nasibi kalmayan tesiri kırılmıştır.»

Hamdullah Suphi Tanrıöver, konuşmasının bundan sonraki bölümlerini
I ürkiye gerçeklerine değinerek sözlerine şöyle devam ediyor.

Hatırlarsınız, vaktiyle Meşrutiyet zamanlarında yine böyle «Mıık* | 
sut a y a la r  altına almıyor» diye tahrikâta başlamışlardı. Bu tahrikâtm >e
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H amdullah Suphi Tanrıöver. dedesi Ab- 
d u r r a h m a n  Sâmi Paşa birinci ve Babası Koca- 
mcmioğIu Abdullâtif Sııbhî Paşa altıncı Millî 
liğitim Bakanı bulunduklarına göre Hamdul
lah Subhî soydan M illî Eğitim Bakanı sayıla
bilir. Annesi Ülfet Havva Hanım'dır. öğreni
mini Kısıklı, Altunîzâde ve Numune-i Terak
ki Mektepleri ile Galatasaray Lisesi'nde ta
mamladıktan sonra, ilk me'muriyet yaşamı
na 1908 yılında Reji Tercüme Kalemi'nde 
başlar; aynı yıl Ayasofya Rüşdıyesi'ne öğret
men: 1909 da Öğretmen Okıılu'nda. Üniversi- 
te'de. Dâriilbedâyi'de ve Denizcilik Okıılu'nda 
öğretmenlik ve öğretim üyeliği yapar; Mâlû- 
mâl-ı Medeniye. Fransızca. Kitabet, tlm-i Ter
biye. Edebiyat, İslâm vc Sanâyi-i Nefise T âri
hi. Selçuk ve Osmanlı Tarihi dersleri okutur.
Hâlid Ziyâ Uşaklıgil'in yerine Üniversiteye 
öğretim üyesi tayin edildiği zaman yaşı 24’tür.

kim ödedi?. Zavallı Anadolımım masum köylüleri nelerlerimiz, başçavuşlar öde
di. O tahrikatı yapanların bir çokları, Millî Mücadelede de bizim aleyhimize 
çalışarak muhtelif ecnebi memleketlere kaçtılar. Türk köylüsünün mübarek kaııı, 
onların hıyanetini yıkadı... Karşımızdakiler zannediyorlardı ki, medeniyet, bir 
kıt'adan diğer bir kıt'aya geçerken gümrüklere uğrar. Ziya efendi hazretleriyle 
beraber bir komisyon teşkil ederiz, önlerine kâğıtlarını alırlar ve dışarıdan içe
riye ne gelirse, m adde m adde görürler. O gelen 11e? Lokomotif! Buyursun içeri. 
I3u gelen ne? Dans!. Kabul etmiyoruz, kapı dışarı. (Gülüşmeler). Arkadaşlar, 
pek iyi bilirsiniz, medeniyetler bir memlekete girerken gümrüklere uğramaz, 
şunun bunun mütalâasını almaz, tasvibini beklemez. Gelenler, fcğer bir takım ih
tiyaçların, bir takım zaruretlerin neticeyi tâbi iyesi ise, mutlaka içeri girer, mâni 
olamayız!»

S O S Y A L İ Z M

Hamdullah Suphi sözlerine devam ederek hir başka örnek veriyor:

«Garpten baz. şeyler alacağız, bazılarını almayacağız, liir misâl : Bu çok 
kuvvetlidir. Zihinlerimizde iz bırakacak kadar kuvvetlidir. Erzurum  mebusu

u  ' ]Cn *’ sl,ıa-'' l,l>‘llln fabrika hayatının Türk topraklarına girmesine ta
d a r d ı r .  Nutkunda okuyoruz, fabrikamız yoktur, diyor. O hâlde fabrikanın 
»-mlekete girmesine müsaade ediyorlar. Fabrika geldi, fabrikalar geldi; elli yüz 

clalıa fazla şehirlerimizin üstünde m*,,; „;;L-i„..: 1. dumanl ar dan müte-
girmesini müsaade ediyorlar. F a b r i k a  geldi, f a b r i k a l a r  g e ld i ;  elli y ü z  

Sekk 1 ' 1  1 şehirleri mızırı iislünde m av- ^  k u d u m a n l a r d a n  müte- 

a h s 'n ' . T  gl l S'y blr * *  Peyda o l d u .  Fabrikanın içinde almteriylc 
a t m d \  vanUrU 1 ° "  V a r d , r ' Onun karşısında s e r m a y e d a r  ile amele
hyacak S o s v u m 'V  I ?  aMaWda kavg* b a ş h y a c a k  un, b a ş h u n ı y a c a k  mı?. Baş- 

S>dhsl ak,deler ^ l e k e l i m i z e  girmiş d e m e k t i r .  «Efendim, biz bunu
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istemeyiz» Hocam, böyle olmaz, fabrika girdi mi, sosyalist akideler de içeri «\ 
rer. O akideler makinenin bünyesine dahildir. (Bravo sesleri).»

Ziya hoca, Erzurum millet vekili lia if hocanın da sık sık desteklediği ko 
nuşmastnda, son zamanlarda ahlâksızlığın, rüşvetin arttığından söz etmiş 0la 
cak ki, Hamdullah Suphi, konuşmasının ortalarında, bu konuya değinerek ho 
caya şöyle cevap veriyor:

«Evkafımız hakkında aram ızda tetkikatta bulunanlar çoktur. Evkafımızın 
küçük bir kısmı, hiç şüphe yok ki, çok yüksek şefkat ve mürüvvet sahibi olan 
zevat tarafından vücuda getirilmiştir. Ben iddia ediyorum, tarih de şahittir ev
kafımızın mühim bir kısmı çalınmış, çırpılmış, irtişa ile kazanılmış paralan ev
lâda faydalı kılabilmek için vakıf suretinde şuraya buraya bağlanmaktan iba
rettir (Doğru sesleri). Böyledir arkadaşlar, böyledir. Bilerek söylüyorum.»

KURTARICILAR

Hamdullah Suphi Tanrıöver «... Anadolu’yu batıranlar onlardı, kuranlar 
bizim neslimizdir (Alkışlar)» dedikten sonra konuşmasını şöyle bağlamaktadır:

«... Yalnız basit bir tarih müşahedesi olarak arzedeyim ki, Avrupai merke
zinden başlayarak bazan peşimizde AvusturyalIlar, bazan Rus’lar bazan Sırp’lar, 
Bulgarlar, bazan Yunanlı’lar. Anadolu içine kadar çekilmemiz iki buçuk asırdan 
beri devam eden bir muhacerettir. Bu muhaceretin bir buçuk asırlık müddetin
de Türkiye’nin sahnesinde benimle hem fikir olan kimse yoktu. Yâni benim ör
neğim yoktu. Ziya efendinin arzu ettiği fikirler ve usuller memleketin üzerinde 
hükümran idi. Memleketin havayi mânevisinde birbirine çarpan müthiş üç kuv
vet vardı : Sarayın kuvveti, Medresenin kuvveti. Yeniçeri ocağının kuvveti. Fa
kat hezimet ve hüsran, bıı kuvvetlerin saltanat sürdüğü zamanlarda başlamıştı- 
Ben, İçtimaî bir örnek olarak ancak seksen seneden beri mevcudum. Benim hem
fikrim olanlar daha önceleri yoktu. Seksen, nihayet yüz s e n e d e n b e r i d i r  ki. 
zavallı Türk milleti yeni rehberlerinin arkasında kurtuluş mücadelelerini yapı
yor, tanzimatını yapıyor. M eşrutiyetini ilân ediyor. Cumhuriyetini tesis edi><>'- 
Bunları yapanlar kimlerdir? Bakınız, arada Ziya efendiler var mıdır?.. Anadolu 
mücadelesine rehber olanlara bakınız, onlar hangi mektebin mahsulüdür?. Di 
kat ediniz, hep aynı nevi insanlardır. O insanlar bizim nevimizdir. Yüz s e n e  en 
beri tekâmül ve teceddüdü arayanlar onlardır. Ve nihayet memleketi muza 
edenler de onlardır.»

Hamdullah Suphi, konuşmasını şu mânah sözlerle bitiriyor:

«Arkadaşlar, Ermeni Teşnaksotvon m e n su p la r ı, k a n la  o yn a m ış  ^daml ^  

özlerini yumdukları vakit, b iz im  için a y n ı hülyaya d a l ıy o r la r .  « ' ır. , '  <ja 

a51nda °h 'n  zümre yıkılsa dünya rahat e d e c e k tir» . Y u n a n is ta n  to p ra '
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j ay a ğ ım m  yiyenler gözlerini kapadıkları vakit aynı rüyayı gö rü rle r: «Şunlar 
bir ortadan kalksa, şu mePunlar yerin dibine geçse!.» Anadolu da müstemleke 
ümitlerini kaybeden m illetler aynı fikirdedir. O nlar da bizim için aynı şeyi dü
şünüyorlar ve bu darbe kendi içlerinden gelse, bir devrilsek hepsi rahat ede
ce k le r . Ziya efendi ve hem fikirleri husum etlerinde yalnız değildir. Onun ve on- 
]a rm  bu kadar m üttefikleri ve gayretkeşleri var. Asıl feci olan bu manzara, bu 
müşabehet, bu ittifaktır».

«Fecriâti» Meşrutiyetten sonra «Servetifünun» cuların devamı sayı
lan bir edebî zümredir. Ahmet Haşim, İzzet Melih, Tahsin N ahat, Emin 
Bülent, Fazıl Ahmet de onlardandı. H er nedense «Fecriâti» çiler hep 
«Fecriâti»nin dışına çıktıkları zaman bir şahsiyet sahibi olmuşlar, büyük 
şöhret kazanmışlardır. Bunun tersine, bıı edebî mektebe bağlı kalanlar, 
silinmiş, unutulmuştur; Tahsin N ahıt gibi o daima «Fecriâti» ciydi. 
«Ruh-i Bikaydı» eseriyle kendisini bu limana demirlemişti. Başka bir 
iskeleye uğrıyamadı. İzzet Melih de biraz öyledir. Hamdullah Suphi, 
Fecriâti devri şairliğinin tesiri altında «Annemin Derdi» adlı uzun bir 
manzum yazmıştı. Bu onun şairliğinin ilk ve son eseridir. Başka şiirle
rini bilmiyorum. Onlar, hafızalarda hiçbir iz bırakmadan «Fecriâti» 
ile beraber silinmiştir. Fakat bu şiir, annelik duygusunu pek güzel bir 
tarzda anlatan yeni bir manzum hikâyedir. Bizim için olduğu kadar, 
şairin nasıl bir tesadüfle bu dünyaya kavuştuğunu anlatması bakımın
dan, onun için de mühimdir. Orlıaıı Seyfi O RH ON. Güzel konuşmak 
başka güzel hitap etmek başkadır. Hamdullah Suphi Bey hem güzel ko
nuşan. hem güzel hitap eden bir kimse idi. Türk Milliyetçiliği için onun 
heyecanına, onun ilericiliğine, onun kültür zenginliğine, onun Türkü sev
gisine her zaman ihtiyaç, duyulacaktır. Hamdullah Suphi Bey Türk ay
dınlarına T ürk Ocaklarından şöyle sesleniyordu, tekrar edelim : “Aziz 
Ocaklı, sen Türkün gören gözü, duyan kulağı, uyanık vicdanısın.» Dilgay 
ESEM EN LI. Halit Ziya Uşaklıgil'in Ahmet Haşim'le H amdullah Sup
hi'yi anlatan «İki Arkadaş» gözlemi değerini bugün de korumaktadır :

H a m d u l l a h  S u p h i  i l e  A l ım e t  H a ş im

Hamdullah Suphi ile Ahmet Haşim  iki arkadaştılar; ta  mektepte, küçük 
yaşlarında başlayarak saalları günlere ve günleri yıllara bağlayan uzun zinci
rin arasında hep bağlanarak arkadaş oldukları gibi iş hayatına atıldıkları zaman- 
dan itibaren de yine arkadaş oldular. Fakat bu ne zaman bitti? Ne kadar sür
mekte devam ederek, sonunda aralarındaki mizaç, meşrep, telâkki farkları arta 
arta, yavaş yavaş, arkadaşlıktan doğan bağlar gevşeye gevşeve bir uzaklığa 
'nunkalip oldu. Bunu kestiremem. Onlar ilk önce tamam,yle muvazi başlayan 
. ' benzetilebilirdi ki hep birbirinin yanında gidiyor görünürken ufak
Z  ' r  M aynlm ağa î>a5lam,5lar ve aralarında gittikçe genişleyip açılan bir
^ k a t s m â r â s ^ K ^  l ! ^ a ka,mı5İardır. Bu da pek zarurî bir şeydi; bu iki 

rkadaşın arasında buyuk bır fUrat fark, vardı.
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Ben bunu ilk tanışma günlerinde gördüm; daha ziyade görmek değil d u \- 
dum. Ne zaman Hamdullah Suphi ile konuşsam beni ihata eden sıcak bir hava 
içinde bulunmuş olurdum. Onun ruhu gayet acıktı; sanki varlığının bütün içi», 
dekileri sarahatle, vuzuhla gösteren bir cam mahfaza içinde gibiydi. Bilirdiniz 
k i : karşınızda başka türlü duyan, başka türlü söyleyen biri değil, sizi seven 
ve sizce sevilmek için pek lâyık olduğuna her kelimesi her hali şahadet eden 
biri vardır. Zannediyorum ki onda en ziyade bariz olan vasıf bu sevmek kabi
liyetidir ve sevmek kabiliyeti demek sevilmeğe liyakat demek olduğundan onun 
sevdikleri tarafından da sevildiğine şüphe etmemek icabeder. Acaba bu sev
diklerinin arasında bütün manasının kuvvetiyle sevmekte Alımet Haşim de var 
mıydı? Bunu şüphe ile telakki ederim : Sevişmek, her iki tarafın sevmek tema
yül ve ihtiyaçlarının tam telâkkisiyle mümkün olacağına bakılırsa birinin sev
mesine mukabil diğerinin sevmek kabiliyetinden hilkaten uzak kalan hassasiye
tinin bir noktada tesadüf etmiş olmalarına, pek ihtimal verilemez; fakat buııu 
sevişmenin zıddıvle tefsir etmek de lıiç doğru olamaz. Onlar uzun bir refakat 
neticesiyle birbirine ne kadar mümkünse o kadar alışmışlar ve birbirini ne ka- 
dar takdir etmek mümkünse o kadar beğenmişlerdi. Bu, dost olmak için pek 
kâfidir.

Yıllar geçip de yaşları ilerledikçe, birbirine hiç benzemeyen iki muhtelif, 
batta zıt sahalara yayılan hayatları aralarına büyük farklar kovdukça, yine inan
mak isterim ki daima dost kalmakta devam ettiler. Hele Hamdullah Suphi ta 
rafından bunun için hiç şüphe taşımam; Ahmet Haşim’e son devrin en büyük 
şairi olarak bakmakta ve onu bu sıfatla takdir etmekte sebat eylediğine kanaat 
etmelidir. Ahmet Haşim’in onun hakkında, onun büyük bir hatip sıfatına karşı 
aynı takdiri duymasına, lıer mütebariz liyakata karşı zaptedilemeyen bir isyanla 
taşmağa müheyya fıtratının müsaade edip etmediğine, hatta  bu çocukluk ve 
gençlik dostunun yurt hayatında yüksek mıntıkalarda parlayan ikbal yıldızını 
sevinçle karşılamış olup olmadığına katî bir hüküm verilemez.

Ben onları tetkike lüzum görmeksizin anlamış oldum; her ikisi d© o derece 
açıktı ki tetkiki? hacet kalmazdı. Onlarla karşı karşıya bulunm ak kifayet ederdi. 
Biri size derhal emniyet, lııızııı \e  istirahat, itimat ve itmi’nan getirir; öteki size 
daima esvabının altında bir silâh, tebessümünün altında bir zehir sakladığın
dan şüphe olunan bir adam hissini verirdi. Fakat bu hissim om, takdir etm ek
ten, onun hassasiyetine, sanalına, şiir kudretine hayran kalmaktan ve bu bakım
dan onu pek yüksek bir kıymette tanımaktan alıkoyamazdı.

Her ikisinin de koıınşm.ıs ın d a  l ı t r  şeyden  evvel sizi teshir eden bir talâkat 
ve buna hâkim olan bir zekâ vardı; fakat, nasıl tarif etmeli, Hamdullah Suphi’ 
nin zekâsında ve talâkatınc a insanı sarsmayan ve arasıra ya işittiği yahut söy
lediği bir şeyin hoşluğunu selamlarcasına şa k ra k  Ve biraz asabî, fakat her vakit 
pek kibarane kahkahasında insanı ş e ta r ıtc  sü rü k le ye n  bir mana varken Alımet
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Çocukluk yıllarından son yıllarına bakan Hamdullah Suphi Tanrıöver.

Haşim’in coşkun sö\ ‘eyişinde bir kaza yapması endişesini veren bir dalgalan iş 
gülüşünde belki ısıracaktır korkusuyle üşüten bir gizli ifade duyulurdu.

Hamdullah Suphi ile sadece bir dost değil, bir refik, belki de ona karŞ1 ya. 
şından, tecrübesizliğinden gelen bir hakla, âdeta bir nâsilı olmuştum. Bana b ,4 
son payeyi kendisi verirdi. En samimî fikirlerini bana açmaktan çekinmemesi 
beni ona karşı büyük bir kardeş sıfatını takınmağa sevk etmiş oldu.

Edebiyatta, sanatta, hayatta ne kadar güzel, iyi vc yüksek şeyler varsa on
ların hepsine âşıktı; bu aşk onu her şeyden evvel şiire sevk etmişti. Bana ekse
riyet üzre kısa fakat ne güzel manzumeler okurdu. Hele Kafkasya’dan İstan
bul’a getirilen bir Çerkeş kızının, galiba kendi aile hayatından alınmış hikâye
lerini tasvir eden uzunca bir manzumesini bugün bile tahattur ed iyorum . Bu 
kadar şiire meyyal olan ve her manasıyle şair olarak yaratılan H am d u llah  Suphi, 
bir gün bana, yine duygularını anlatırken dedi ki :

-  Bundan sonra şiir söylemeyeceğim, ben bir şevi akranımdan daha iyi 
yapabildiğime inanmazsam müsterih olamam. Benden çok  daha iyi şair Ahmet 
Haşim’dır; onun için şun  ona bırakıyorum; ben hatip olacağım .

319



H atip olmak kararını istikbal sıygasıyle ifade etmesine lıiç lüzum yoktu : 0 
zaten konuşurken de bir hatipti; bana söyledi ki m ektepte de hep zihninde bu 
emel yaşarmış ve bu zemin üzerinde m ektep hayatında bile mümareseler yapar
mış. Memleket hayatında bu mümareselerin ne kadar mühim fırsatlarım tama- 
mıyle tatbik edemedi; şiir söylemekten vaz geçmek manzume yazmamak demek
se o başka bir meseledir, fakat şair olmamak demekse işte buna imkân bulama
mıştır; onun bütiin mektupları, bütün hutbeleri Türkçenin en güzel örnekleri 
olmakla kalmamış, baştan başa şiirle dolmuştur.

Onu ne kadar muhtelif vesilelerle dinledik; sonra da dinlediklerimizi oku
duk. Bunları yazmış mıydı? Bütün büyük hatipler gelecek nesillere bıraktıkları 
nutuklarım  yazmakla başlamışlardır; yahut söylediklerini anm sambasına kapı
larak irticalen söylemişler de sonradan bunları tespit etmişlerdir; her iki ihti
malde de biz bunları kaybolmayacak bir şekilde bulmuş olmakla büyük bir ka
zanç temin etmiş olduk. Bunlar, hutbe, şiir, dil bakımından liirk  irfan hayatının 
pek büyük bir ehemmiyete malik eserleridir.

Hamdullah’ın, ihmal ettiği iki kabiliyeti v a rd ı: Mizah ve Hikâye. O, İda- 
re’yi terk etmekle bütün arkadaşlarının önüne düşmüş oldu. Pek de isabet etti. 
Böyle bir kabiliyet bir tercübe kaleminin mahdut ufkuna esir edilemezdi. Hele, 
meşrutiyeti müteakip bu isabet daha ziyade teeyyüt etmiş oldu, mizah ve hikâ
ye kabiliyetleri de yine, o sıralarda görüldü. «Davul» isminde bir mizalı mec
muası vardı ve orada pek hoş şeyler yazardı. Ezcümle bana ait bir yazısı var 
ki hâlâ kâğıtlarımın arasında pek kıymettar bir yadigâr mesabesinde saklarım. 
Bunda pek çok iğneler vardı, h a tta  yalnız iğneler vardı; fakat batmayan, acıt
mayan, kanatmayan, iğneler. Öyle iğneler ancak gıdıklar ve güldürür. Onları 
bu derece m aharetle idare edebilmek için onun kadar nazik parmaklara malik 
olmak icabederdi. «Davulun sesi uzaktan hoş gelir» derler, Hamdullah’ın Da- 
vul’umm sesi pek yakından gelmekle beraber tokmağını vuruşunda öyle kibara- 
ne bir eda vardı ki bir tanbur kadar kulakları okşardı. Hikâye zemininde de 
onun yine bu mecmuada neşredilmiş olan bir horoz döğüşü hikâyesini unuta
madım, bu, o tarzın bir şaheseri idi; ne kadar yazık ki bu iki zeminde de devam 
etmedi.

Alımet Haşim, İd arey i terketmekte pek geç kaldı; zaten oradan çıktıktan 
sonra da bir yerde ilişip kalmakta da geç kaldı, o tam manasıyle bir şairdi. 
Ona geniş ufuklar, daim a değişen muhitler lâzımdı, şair ruhunun altında uyu
yan ve nc kadar yazık k. sonunda onu en verimli bir çağda Türk edebiyat ve 
sanat âleminden sokup koparan sinsi marazın doğurduğu hiç bir şeyden mem
nun kalmamak ıstırabıyle oradan oraya dolaştı

Yalnız bir şeye sadık kaldı, yalnız bir nokta.ı . o -  Tr u-, . .  , . . .  I. , . noktada sebat ett : Sur. Ve hiç şup-he vok kı Tuık şıırı oııuıı elinde en vüksek iFa,K • . . , , ı un e > ° „  . .  . . .  »adesıni b u d u . Küçük yaşından beri
„„ „ „  » '!  *  f "  « * e p t e ,  son ,, is z J L d e  ad,n> ad,m
garp s a i r l e r , t a k .p  ederd,. O, garb.n s,„  Kminind(! J  miitebah|lirı „  ,niiK-
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Tanrtöver’le eşi,
Bükreş'e gelen 

Hüseyin Cahit Y ak ın
ve

Fatih R ıjkt A ta y ’ı 
karşılarken.

tebbi bir vâkıfıydı. Ben bizzat ona borciuyum : Bir zaman oldu ki Fransa’da 
şiir hareketlerini romantik ve parnasiyen devirlerinden sonra pek arızî fırsatlar
la takip edebiliyordum. Ahmet Haşim bana karşı sonradan gelen şair nesilleri 
için b ir rehber vazifesini ifa etmiş oldu ve bunu yaparken pek nazikti, daima 
koltuğunun altında, cebinde taşıdığı şiir kitaplarını bana g e tir ir : Bunları gör- 
müşmüydünüz? Sualiyle yazı masasının üzerine b ırak ırd ı: Verlıaeren, Roden- 
baclı... kabilinden şairleri onun delâletiyle tanıdım.

Ahmet Haşim’den daima büyük bir lezzet alırdım. Fakat yukarda da izah 
ötmek istedim, bu lezzete tam bir emniyet katılmış olamazdı. Sonra, onun beni 
sıkan bir huyu v a rd ı: Bana benden öyle mübalâğa ile bahsederdi ki bu dakika
larda bir genç kız utangaçlığı ile kızarırdım. Hele bir gün bir risalede neşredil
miş uzunca bir makaleme dair öyle heyecanlı medhiye yaptı ki, insana «Acaba 
eğleniyor mu? Acaba karşısındaki budalaya yutturmuş olmakla seviniyor mu?» 
dedirten bir hali vardı.

Yalnız bir kere pek samimî oldu : M eşrutiyetten sonra yazdığım şeyler ara
sında beni çok ziyade utandıran bir roman tefrikası hakkında bir makalesini 
gördüm : Bunda o eser için birçok doğru tarizlerini, heyet-i mecmuası hakkında, 
«gülünç» tabiriyle icmal ediyordu. Bu makalesinde baştan aşağı haklıydı ve o 
kullandığı tabir de eserin müstahak olduğu tabirler arasında en hafifiydi. N a
sılsa sonra bu yazdığından nedamet etmeğe lüzum görerek ta  Yeşilköy’e kadar 
gelip benden kusurunun affını diledi.

Halbuki bu biı kusur değil, bilâkis bence bir meziyetti. Bunu o gün kendi
sine temin ettim. Bu ziyareti sadece bir barışmak emeline müpteni olmalıydı, 
"ioksa o eseri, kendisinden ziyade asıl sahibi gülünç buluyordu.

O tarihten sonra Ahmet Haşim şuna buna tariz eden m ak ale ler in i yazarken 
hücumlarından beni vareste bıraktı mı, bana görmemiş işitmemiş olmağı tercih 
ettirecek bir şeyler yazdı mı, söyledi mi bilmiyorum; b ilm ek  d e  istemem. Onun
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genç yaşında 
şairlerinin en 
ben de varım

ölümüne en ziyade yananlar ve hatırda onun namını son Türk 
yükseklerinden —ne kadar az— biri olarak saklayanlar arasında

V â -N û  «Bu Dünyadan Nâzım Geçti» kitabında şöyle bir anısını 
a n la tır :

Resimli Ay’ın basıldığı gün, ikindi üzeri Nâzım, matbaam a geldi 
Birlikte Bâbıâli Yokuşundan indik. O saatlerde Kadıköy'e yandan çarkh 
vapurlar işlerdi. Orta kamaraya girdiğimizde eski M aarif Vekili ve Türk 
Ocakları Başkanı Hamdullah Suphi Bey’in, yirmi kadar hürm etkâr dinle
yicisiyle orta sıralarda oturduğunu gördük. Vapurun kalkmasına epey za- 
man olduğu iç »  hemen hemen başka yolcu yoktu. Selâm verip uzak bir 
köşeye çekilecektik. Fakat Hamdullah Bey, âhenkli sesiyle ve bir el ha
reketiyle dâvet ettiğinden yanlarına gittik. Meğer o  gün Resimli Ay’da 
basılan şiirin olumsuz etkisi altındaymışlar. A ralarında o konuyu konu
şurlarmış. Bizi kötü bir tesadüf oraya sürüklemiş.

Hamdullah Suphi, arkasından söylediğini N âzım ’ın yüzüne de açık
ladı. Özetle dedi k i :

—  Seri halindeki neşriyatınızı esefle takip ediyorum. Siz «Pulları 
Yıkalım» diyerek bu milletin manevî dayanaklarını kasten baltalıyorsu
nuz

Hamdullah Suphi, elindeki dergiden mısralar okuyarak gidi mâna
lar a ra d ı:

—  Meselâ «Tel kelepçe...» Tel kelepçe diyorsunuz. Bundan kaslı
nız nedir?

Nâzım’ın cevap vermesine vakit kalmadan, dinleyiciler arasındaki 
ateşli biri, kendince izah e t t i :

—  «Tel kelepçe» demekle müeyyideleri hor görüyor. Hafif, zayıf 
buluyor. Tel gibi ince, parçalanması kolay demek istiyor.

Nâzım gülümsiyerek cevap verdi :
Kelepçeler türlü türlüdür, beyim. İçlerinde b ir tanesinin teknik 

adı, « I el kclepçe»dir. İstanbul’a sevkedildiğim sırada bana öylesi takıl
mıştı.

—  «İlmikleri sabunlu iplere bakıp» filân?
İdamım da istendi. Ben, başıma gelenleri yazıyorum.

Hamdullah Suphi, tatmin edilmiş olmadı. Bu sefer de «altın bilezik» 
tâbiri üzerinde durdu :

~  kendinizi yedi belâdan arta kalmış kabadayı sayıyorsunuz, 
evdan o uyorsunuz. Fakat haddinizi bildirenler bulunacaktır.

Tanrıöver’in Eserleri

Hamdullah Suphi Tanrıöver; şiir hikâ 
rinde yazmakla beraber, edebiyatımızda hiM  mf  ’ söyIev> konferans liirle'  
1arının çarpan kalbi, Türkçülük ülküsünün en t ,UdretiyIe tanın,r- T i'rk ° cak'  
söylediği söylevlerle Türk Mili! Edebiyat akimi* “ S u c u s u  olduğu yıllarda
üzerine İstanbul mitinglerindeki konuşmaJari'lT u  fı^ 6^6 etkiIer ^ZTnir’in '5Sali
1 ardan olur. Atatürk’ün kendisine «Tanrıöver»6 Mücadele ateşini ilk yakaıı-
Ja tır: s°yadını nasıl verdiğini şöyle aıı-
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Sofrada idik, A tatürk bana sordu: «Hangi soy adim aldın?» Cevap 
verdim : «Eski bir aile ismimiz vard ır: Kocamemi...»

Atatürk «Memi»nin «Memo» ve  «M em iş» gibi, arapça «M uhamm ed»- 
den geldiğini söyledi ve ilâve e t t i : «Ben sana tam türkçe bir isim vereyim, 
Hamdullah’ın tercüm esi: Tanrıöver...»

Atatürk, bu ismi kendi eliyle bir kâğıda yazdı, kâğıdı sofranın üstün
de duran gümüş bir tasın içine koydu v e : «Her ikisini yadigârım olarak 
sakla» dedi.

Hamdullah Suphi Tanrıöver’in kendine özgü bir karakter ve üslûp yapısı 
\ardır. Şu görüşlerinden düşünce dünyasına kolayca girilebilir: «Bence halka 
kadar yayılmayan, üç beş kişi arasında sınırlı ve m ahdut kalan bir edebiyat bü 
yük bir ehemmiyetle kabul edilmeye, değerlendirilmeye lâyık değildir. Asıl Tan
zimat Edebiyatı, bizim başka bir âleme doğru yolculuğumuzu meydana getiren 
bu edebiyat, daha fazla üzerinde durulm aya değer... Öğretmen; mesleğinin 
adını söylerken ne kadar gurur duysa haklıdır. İstikbali o yoğurur, o biçime
kor, o kurar... Kâğıda bakmanı, bunu bir defa yaptım  ve pişman oldum. Kâ
ğıda bağlanınca yüzlerden mahrum kalırım. Nerede tesirli olmak istersem, ora
da dururum ... Kuzey topraklarında yaşıyan milyonlarca Türkü, kendi benliğine 
ulaştıran, kurtaran bu kutsal ve sevgili babamız, ayrılmadan ünce kulaklarımı
za hiç unutamayacağımız bir söz fısıldam ıştı: «Kimi düşünceler vardır ki, o 
bize yasaktır, onları bizden sonra geleceklere bırakalım; biz törel birliği yapa
lım, dilleri birleştirelim, siyasal birliği başkaları düşünsün.» Hamdullah Suphi’ 
nin ese rle ri: Dağ Yolu (söylevler, 2 cilt, 1928 -1931); Günebakan  (çeşitli yazı-

H amdullah Suphi Tanrıöver, edebiyatımız hitabet kolunda olduğu 
kadar fikir gelişmemizde de önemli bir kişi olarak yer alır. Türkocakları 
onun kurup geliştirdiği bir kültür ve fikir yuvasıydı. O, bunların yaşa
yıp gelişmesi için sürekli olarak çalışmış, ikinci açılışlarında da öncülük
yapmıştı. Hitabet edebiyatımızla ilgili iki kitap onundur ve bu iki kitap
tan başka da hitabet eserlerini toplayan kitap yoktur. M uzaffer U YG U - 
N ER. Hamdullah Suphinin belki her bulunduğu yer bir nevi Türk Oca
ğıdır. Türk Ocağına döner. Fakat asıl reisi bulunduğu Türk Ocağını iş- 
gaı zamanında kurtarmak, vesikalarını, mevcudatını saklamak ve saire 
için geceli gündüzlü rahatını, hürriyetini, hayatını tehlikeye koyarak ça
lışmak onca hiçtir. Vazife icabıdır; ruh hamlesi icabıdır. İşte Türk Oca
ğının kapanıncaya kadar fasılasız devamı ve tevessüü onun bu fikri taki
bi, bu ruh aşinalığı, ruh enerjisi sayesinde temin edilebilmiştir.

Hamdullah Suphi reislikle, mütemadiyen en ince kıymetleri tartan 
hisli bir terazi kadar canlı, hisli; tartm aktan, haklı olmaktan bıkmayan, 
bozulmayan kıymetli bir mücevher terazisi gibi, sözleri, kararlan, ruh
ları, insanları tartm akta devam etti.
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Vaktinden evvel ağaran bembeyaz saçları altında daha genç görü
nen yüzü ve fildişinden yontulmuş gibi ince, sanat eserlerinin zarif ince
liğini, kıymetini, ayarını muhafaza eden asil başıyle ona ta  mektepten 
beri tanıdığım en kuvvetli ve en zengin ruhtur diyebiliyorum. Abdüllmk  
Sinusi H lSA R . Tanrıöver, "sultanî tembel" tipinin örneğini v e r ir : Uzun 
yıllar Bükreş'te büyükelçilik yaptı, işi az, zamanı çoktu. Bundan yarar
lanabilirdi. Bir tek eser veremeden döndü. Yurda gelişinden sonra da 
ayııı durum u sürdürdü. Günlerini bahçesinde bitkilere bakmak, tavuk ve 
horozlar, saatlerce seyretmekle geçiriyordu. Mustafa Baydar, anılarını 
yazmak için kendisine yardımcı oldu. Bu olanaktan da yararlanm adı. Böy- 
tcce o. sadece konuşan, zamanım cömertçe harcayan bir “emekli" gibi 
yıllarını eritip gitti. Dağyolu ve Günebtıkarı “söz e dayalı eserler olma
salardı, belki onıar da ortaya çıkm ayacaktı... Yaşamı, A tatürk’ün sağ
lığındaki birkaç yılı kapsayan bir sürenin dışında, büyük bir boşluk ve 
uzun bir susuştıu. H ikm et D lZ D A R O ö l.U . Eserlerinden örnekler:

M u sta fa  K e m a l'le  İlle K a rş ıla şm a  ve S o n ras ı

Sabahın erken bir saati idi. Mustafa Kemal paşa henüz kalkmıştı. Yarını 
saat sonra ismini çoktan bildiğim, fakat şahsını tanımadığım, uzun boylu gö
rünen, fakat uzun boylu olmıyan, mavi gözlü, buğday kumralı bir genç adam 
içeri girdi. Bu, ismine ve hayaline, gece yolcularının Çoban Yıldızına bakar gibi 
baktığımız Mustafa Kemal Paşa idi. Ses vermiyen adımlarla ilerledi, herbirimi- 
zin elini sıktı ve masa başına geçti. Yüzüne çok dikkat ettim, bu ne kadar ayrı 
b ir şeydi. Kendi kendime dedim ki 10 bin kişilik bir kalabalık içinden bunu ayır
mak mümkündür. Bu, cins bir adamdı. Karık bir sesle konuşuyordu. Yani bu 
halk tâbiriyle yakında olduğu halde uzaktan geliyor tesiri yapan se s ti:

—  Bu sesin üzerindeki tesiri?...

Bir dosta kavuştuğum hissidir.

Anladım ki bu sesi verenin içinde perde perde açılacak ufuklar var.

☆

Viran bir kasaba, ıssız ve fakir bir yaylâ... Altında barındığımız çatının 
penceresinden boşluğu seyrediyoruz. Karşımızda muzaffer bir dünya var. Biz 
yeni bir mücadeleye giriyoruz. Bütün harb tarihinin en korkunç ve en mükem
mel mücadele cihazına sahip Almanya diz çökmüş, sulh istemiş. Avusturya - 
Macaristan da diz çökmtış, Bulgaristan harbi bırakıp gitmiş... Biz ise 23 yılda 
beşinci harbe giriyoruz ve yalnızız. Bizi müttefikimizle beraber venenler toplu 
olarak tükenmiş yoksul A nadoluya girmiştir.

Millet Meclisi olarak kullanmaya başladığımız eski i t l ih a t  ve Terakki M e r
kezinde biraz evvel F ra n s ız  asker eri yatıyordu. Eskişehirde İngilizler vardı. A n 
talya’dan Konya’ya kadar Italyanlar uzanmıştı. Anadolu’nun şarkında da İn g iliz  
zabitleri geziyordu.
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A tatürk’ün sofrası kültür ve fik ir ziyafetlerinin en zengin çeşitlerle sunulduğu bir yerdi. 
Büyük Önder, burada çeşitli konuları tartışır, dinler ve anlatır. Resimde, sofrada A ta  (ar
kası döniik) konuşurken Yunus Nadi (sol başta) not almakta. Sağda: Prof. A fe t inan, Ham

dullah Suphi Tanrıöver ve Ruşen Eşref Unaydın.

Ordumuz dokuz cephede harbetmişti. Çanakkale’yi kim unutabilir? Türk 
askeri Galiçya’da, rIürk  askeri Makedonya’da, Rumanya’da, Kafkas’da, Irak 'ta... 
Bu gün ordu olarak elde kalan; ateşin, güneşin, ecelin, hastalığın öldüremediği 
kadit olmuş, hafızasını kaybetmiş insanlardı.

Ben Ankara mâliyesinin 5 bin lira bulm akta güçlük çektiği günleri hatırlı
yorum, Atatürk ün üzerine aldığı vazife, muhali mümkün kılmak vazifesiydi. 
Acaba muhali duyuyor muydu? Ruşen Eşref Ünaydm’a verdiği resmin üzerine 
> azdığı yazının bir parçasını size okuyorum. Bu resim üzerindeki yazı, Mustafa 
Kem alin çenesi altından başlar, mukavvanın sonunda biter. O diyordu ki :

«Etrafıma bakıyorum, ortada, karanlıktan, harabelerden başka birşey yok. 
Ümit verecek bir şey görmek, bu ele geçmeyen bir şey. Fakat biliyorum, duyu
yorum, bu harabelerin, bu karanlıkların arkasında bir sabah hazırlanmaktadır.»

☆

Ankara’da son mücadeleyi idare edecek Halk Meclisi açıldığı gün, Hacı 
Bayramı Veli Camiinde büyük bir cemaatle kılınmış bir n a m a z  vardır. O  na
m azdan çıkıp Meclise doğru gidenleri ben yolun bir kenarına çekilerek seyret
tim. Şeyhler, kırçıl tüylerle örtülü göğüslerini gösteren gömlekleri açık, ellerin
de teberler, üstünde yırtık bayraklara yazılmış âyetlerle, tehlil ve tekbir getiri-
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yorlar. Kendime soruyorum, acaba bugün büyük bir cenaze mi kaldırıyoruz? 
Yoksa, bu, bir bayram  gününün, yeni bir devri müjdeleyen başlangıcı mıdır?

M ustafa Kemal Paşa, biraz evvel, muhali mümkün yaptı, demiştim. Mus
tafa Kemal, başına geçtiği milli kuvvetlerle, yepyeni ufak ordusuyla, ezici bir 
mağlûbiyeti zafer baline çevirdi. Ve son, başlangıç oldu.»

☆

— Atatürk’ü çok yakından görenlerden birisiniz. O'nıın belli başlı özellik
lerini lütfeder misiniz?

— Hakikaten O ’nu çok yakından gören mesut insanlardan biriyim. Başta 
söyliyeyim : Dağ başının uçurumu vardır. Işığın gölgesi vardır. Bir kaside oku
yacak değilim. Yalnız, ondan başkasının yapamıyacağına inandığını bir işi, hangi 
ruh hususiyetleriyle başardı, bunu söyliyeceğiın.

O bir defa, baş olarak doğmuştur. Hayatım ikiye ayırmak lazımdır. Evveli 
âsidir, sonrası hâkimdir. Karşı Karşıya oturup konuşan, doğrudan doğruya tem a
sa gelen, bizden ve yabancıdan bir tek kimseye rastlamadım ki hiç olmazsa 
ikinciliği kabul etmesin. Onunla ınüsâvi olarak konuşmak, benim müşahede sa
hamda, hiçbir kimseye nasip olmadı. İlk defa Fransızca bir kelime söyliyece- 
ğ im : Realist bir adamdı, yani olanı olduğu gibi görürdü. Devlet idaresinde bu 
en baş vasıftır. Hayale yer vermiyen bir iş varsa devlet idaresidir. Onun, kendi 
milleti hakkında, kendi hakkında, bayrağı altında toplananlar hakkında, vazıh 
kanaatleri vardı. Bütün mücadelesinde bu sarih görüşü Onun en büyük yardım
cısı olmuştu. Kendinize so runuz: O günkü zahiri şartlar dahilinde İrıgiltereyle 
harbe girilir mi? Fransa Anadolu’dan kovulur mu? Konya’ya kadar sokulmuş 
îtalyanlar geriye itilir mi? Ve nihayet Lloyd George’un Şark politikasında İs
tanbul ve Çanakkale Boğazlarında vücuda getirmek istediği Cebelitanklar, 
Aden’ler için kullandığı 200 bin kişilik Yunan Ordusu denize itilir mi? Bunların 
herbiri olmaz gibi olamaz gibi görünüyordu. O, bunun mümkün olduğunu gördü.

☆
M ustafa Kemal birgün gözlerimin içine bakarak bana şu suâli sordu :
— Hamdullah, ben neye benziyorum?
Vaziyetim çok nazikti. Bir an düşünerek karar verdim ve söyledim :
— Kaplana benziyorsunuz. Yalnız yüzünüz değil, mizacınız da benziyor. 

Ani teessürlerinize kaç defa şahit oldum. Biraz sonra âdeta nedamet duymuş 
gibi uysal, müşfik, tamir edici sözler söylüyor, tavırlar alıyorsunuz. H attâ Pa
şam, bir şey daha ilâve edeceğim : Ayın ışığında bir ormanın kuru yapraklarına 
basarak geçen kaplanın ayak sesini ağacın dalında bekliyen avcı duymuyor. 
Böyle sessiz bir yürüyüşünüz var. Her sahada büyük atlam a hareketleriniz, bu 
mizacınızın Sizi şahsen tanıdıktan sonra ilk yaptığım tahkikat şu o ld u : E tra
fınızda bulunan arkadaşlarınız ne zamandan beri yanınızdadır? Yâveriniz Mu
zaffer Bey, Nuri Bey (Conker) Befık Bey (Saydam) Salih Bey (Bozok), hepsi
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için birer birer sordum. Ve aldığım cevaplar bana m uhtaç olduğum huzuru 
v erd i: Sizin yanınızda bir fikir birliği dolayısiyle bütün bir ömür beraber bu
lunmak mümkündür.

Tekrar hitap e tt im : Paşam  dedim, niye bu ufak tahlil ile iktifa edeceksi
niz? Tarihin bazı devirleri vardır, onlara fırtına mevsimi derler. Denizlerin fır
tınalarında, kanatlarım enginlere açarak, ufuklardan ufuklara geçen albatros 
kuşu hakkında bir şey okudunuz mu? Siz bir fırtına mevsimi kuşusunuz. Yüzü
nüzün hareketleri, yürüyüşünüz, konuşmanız, millî tarihin çok feci günlerine
girmiş olan Türk Milletine, ufukların ardında bir selâmet sahili olduğunu gös
teren albatros kuşuna da benziyor. Bunu evvelki tarifimi ikmâl için söylüyorum.

FIRTINA KUŞU

Tanrıöver bıı «Fırtına Kuşu» deyimini çok beğenmiş olacak ki 
1928 yılında bu başlık altında bir yazı yayınlar vc yazısını 1929 da
çıkardığı «Giinebakan» kitabına da alır. Bu yazıdan ufak bir parçayı
buraya aktararak konuyu tam amlamaya çalışalım :

Onu, ilk defa Meclis’in önünde ve kiirsiide görüyorum. Eski Anadolu, onun 
davetine, her şekilde, her kıyafette birtakım adamlar göndermişti. Bektaşi şeyh
leri, Konya çelebileri, medrese uleması; ayaklarında Eti çarıkları, Asuri kılığın
da şarklı ağalar toplanmışlardı. Okulun yetiştirdiği kimseler, dağın, kırın ve ge
leneğin yetiştirdiği kimselerle beraber toplantı halindeyiz. Kürsüye çıktı ve da
vasını açıkladı. Bugünkü Türkiye, iyi söylenmiş bir söz üzerinde kurulmuştur.

Fırtına Kuşu, elinde kendinden başka bir kuvvet olmaksızın karşımıza çık
tığı vakit, ona kim inanırdı; eğer sesinde büyük iman olmasaydı... Kelimeler 
ağzından çıktıkça, arkada bir şey kurulduğunu anlıyorduk. Konuşuyor ve bir 
şey bina ediyordu. Her kelime kayaların içine oyulmuş çukurlara temel taşlan 
gibi iniyordu. Kumral adam, mavi gözleri arasından ara sıra dinleyenlere bakı
yor.

Aramızdaydı, sesinde, eski bir milletin en iç kuvvetleri coşuyordu. Dinle
miyorduk, görüyorduk; konuşuyordu, yapıyordu. Mücadele Kuşu kayanın üstün
de kanatlarını açmış, iki gök parçası gibi bakan gözlerini süzmüş, haykırıyor. Bu 
ses, ruhu derhal etkisi altında bırakıyordu.

Söz adamı, fiil adamının yollarını açtı. Memleketi k u r t a r m a d a n  önce kalp
leri yeisten k u r t a r m a k  lâzımdı. Fırtına Kuşu en evvel kalpleri k a z a n d ı .

Memleket kurtuluşunun başında bir hatip  vardır, onun askerî, teşkilâtçı, ıs
lahatçı... bütün diğer , kuvvetleri, hatibin inandırdığı ruhlar üzerinde çalışmak 
imkânını buldular.
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Felâket günleri içinde, o, çerçevesi uçurumdan ibaret bir kürsünün üstün
de konuştu. O, cihan karşısına bir davacı gibi çıktı. Aynı kürsü üstünde, o, bir 
gün hükümlerini verdi. O  gün, o, bir hâkimdi. Bir gün verdiği hükümleri yü
rütmek, tatbik etmek için icra vazifesini üzerine aldı, topladığı orduların başuıa 
geçti.

Önümüzde giden Kuş, kılavuz Kuş! Hepimizin kalbinde senden golen l>iı- 
ışık, yeni ufuklara arkandan akıp gidiyoruz.

ANNEMİN DERDİ

Melâl içinde yanan, kalbi bi-niyâz ii emel 
Fenûya terk eden en eski bir mesâ-yı adcn;
Melâl içinde yanan kalbe bir huzura bedel 
Derin, fecî’, acı bir hiss-i intihâ getiren 
Bir akşamüstü, yazm  bundan altı yıl evvel 
Yanımda ye’s-i muhîtâta karşı rnest-i elem,
Yanımda başka bir akşam kadar hazin annem.

— Hani sen anne her zaman d erd in :
“Bir küçük derd içimde saklıyorum.
“Büyü, âtide söylerim oğlum.”
N eydi ketm ettiğin küçük derdin?...

Odamda yanyana annem ve ben ve bir akşam  
Ve cevf-i kalbe dolan dalga dalga hüzn  ü  zalâm.
Duvarda üç köşe şeklinde âteşin bir renk 
Güneş batınca uzaklarda, söndü titreyerek.

— Seni mahzûn eder bugün belki;
Pek uzun bir hikâye, pek eski.
Büyüdüm oğlum işte, bak dinle;
Sana nakl eyleyim o derdim n e :
Bir çocuktum, küçük, sabi ancak;
Bizi hep sattılar esîr olarak.
Ağbeyim  kaldı bir uzak yerde, 
ö ld ü  kız kardeşim denizlerde.
Zâten annem zavallı sorma, hele 
Şimdi yok bende bir hayâli bile.
Yaşım on bir ya var, ya yoktu henüz; 
ö y le  kaldımdı kimsesiz, öksüz.
Pek büyük bir nasîb imiş gûyâ,
Beni bir gün getirdiler buraya:
“Ne dilersen önünde giy, iÇt tJe.
“Sana artik saâdet işte!" diye...
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Bir konak, bir saray, büyük, sessiz;
Her taraf intizâm içinde, temiz.
Kimi karşımda bir cihâna bedel 
Bir kadın, öyle nazlı, öyle güzel.
Kimi bir keh-rübâ çubuk içiyor,
Kimi dalgın, ağır ağır geçiyor.
Sanki karşımda başka bir dünyâ,
Neye baksam garib göründü bana. 
Esvabım kir içinde, yağlı bütün, 
Saçlarım hiç taranmamış kaç gün; 
Ayağım bir çarıkta habs olmuş, 
Cebkenim, kalpağım, yüzüm  solmuş,
“Yazık olmuş çocukcağız!’ dediler, 
Acıyıp baktılar, temizlediler...
Akrabam oldu bir zaman herkes,
“Bak, diyorlardı, cüm lem iz Çerkeş. 
“Cümlem iz aynı ruh ve aynı beden,
“Bu senin ablan, işte ben annen!”
Ye’si. hicranı hep avutmuştum.
Her ne çektimse hep unutmuştum. 
Yalnız evvel yatakta brizı gece 
Düşünürdüm hu hâli kendimce;
Yoklu annem babaın hatırlardım. 
Örtünür yorganımla ağlardım...
Sonra oğlıım, uzatmayım a ın d a n  
A y ve yıllar geçip epeyce -aman 
Oldu, ben öyle koygunuz, gamsız 
Büyüdüm, işte bir yetişmiş kız.
Dâimâ şen, vücûdü, gönlü kavi 
Kahkaham çınlatır dururdu evi.
O kadar ben bu yerleri sevdim.
İşte derdim ikinci memleketim.
Her şeyim, yurdum, ömrünı artık bu... 
Bana bir gün baban gelip sordu.
D e d i: V erdim bu fikre şimdi karar. 

Dinle, b a k ; bir küçük suâlim var.
Seni ben almak istesem, farz et,

“Sen ne dersin? “düşündüm  öyle. “Evet 
“Alınız, isterim.” dedim. Tekrar:

Dinle, bak: başka bir suâlim, var.
Dedi Lâkin diğer kadınlarla
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“Ya geçinmez ve bûhusus sonra 
“Kıskanırsan, unutma, hâr ü sefil 
“İçlenirsin, lıarâb olursun bil!"
Kıskanırsam mı? Ben şaşıp gülerek 
Soruyordum : “Nedir bu söz, ne demek?” 
Görgüden, bilgiden bütün mahrum,
Bilmiyordum o his nedir yavrum.
Buna hayrandım işte ben, kendim.
Sonra ammâ o neymiş öğrendim.

Düşündü durdu bu son sözle bir zaman mahzun  
Vc sonra nakle davam etti mümteli-yi sükûn : 
İşte artık neticesi m alûm .
Geldi dünyâya bir küçük oğlum:
Bağımın ilk açan zavallı gülü.
Ateşin renkli; lâciverd gözlü.
Öyle nâ-dide bir güzel oğlan,
Bir çocuk görmedim bugün el’ân.
Üstüne her clakîka titrerdim,
"Senin olsun benim canım!” derdim.
O üzüldükçe ben harâb ii sefil,
O gün artık cihan gözümde değil;
O gün artık için zehirle dolar,
O biraz gülse, gün içimde doğar...
Fikr ii kalbim hep onda toplandı,
Ona her bir teliyle bağlandı;
Sanki ondan alırdı her nefesi 
Yaşımın her ümidi, her hevesi.
O senin şimdi yirmi yaş büyüğün,
Koca bir ağbeyin olurdu bugün.
Ben yaşardım cihanda pervâsız,
“İşte, derdim, budur sizin babanız!”
Çalışır, uğraşır, bakardı size,
Bir keder uğramazdı kalbinize;
Bulunur ayn bir küçük evimiz,
Belki mes’ûd olurduk artık biz...
Çıktı beyhûde umduğum,  niyetim,
Onu dört, beş yaşında gayb ettim.
Tâliim gitti sonra hep meş'ûm.
Arkadan öldü bir diğer çocuğum, 
îçim  artık sefil, fakır oldu;
Kanlarım hep zehir, ateş doldu.
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Kimsesiz kaldı rûhumun yuvası, 
Vurdu dünyâya gönlümün karası... 
Seneler geçti, lâkin evlâdım  
Şimdi hâlâ kırık kolum, kanadım... 
Evde zâten huzûr-i vicdan yok;
Kimi bir söz atar zehirli bir ok 
Gibi hâin, deler deşer kalbi,
Ne için sorma, âşikâr seb eb i:
H em  kadınlık ve hem de ortaklık, 
Sen saadet umar nıısın artık?
Her taraftan gınâ, refâh akıyor;
Sor fa k a t: hangi göz görüp bakıyor? 
Var m ı bir hakkı avf eden, unutan? 
Kendi indinde hepsi bir sultan; 
Hepsi bir bı-aman kadın, müdlıiş, 
Hepsi de aynı kalbe göz dikmiş. 
Hepsi de âteşin, haris, kıskanç;
Sonra hepsinde en derin bir usanç. 
Bir iimid olsa işte, uğraş, koş;
Yok fakat kalbimiz garib, bomboş.
Bir hayat var mı başka, kim bilecekr 
Dört duvar kal’alar kadar yüksek 
Dikilir karşnnızda pervasız,
Onların ortasında biz yalnız... 
Geceler sanki el ayak çekilir;
Evet, ammâ, ne olsa hepsi bilir. 
Sanki eşyâ kulaklı, canlı olur;
Mdığın hızlı bir nefes duyulur. 
Şimdi aklımda hepsi yok, elbet.
Daha bir çok eziyyet ii mihnet. 
Gençliğim böyle m ahv olup kalmış. 
İlkbaharımda başlamış bir kış... 
Ömrümün en fenâ zamânı, budur,
l akat insan neler çeker, unutur;
O uzun günler işte bir ru’yâ... 
Ağbeyin geldi sonra dünyâya.
Hepsi erkek üçüncü oğlum bu,
O da kalbimde bir üm id oldu. 
Ellerim buldu bir güneş, bir nûr, 
Yine bir anneyim kavi, mağrûr. 
Kuvvetim  tâze, fikr ü  rûhum dinç; 
Geldi artık o eski neş’e sevinç.
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Kardeşin pek çabuk gezip yürüdü, 
Seneler geçti serpilip büyüdü.
Seneler geçti, ah zavallı kadın 
Sen nasıl uğraşıp nasıl baktın!
O ne hicrandı duyduğum  aşka! 
Yaptığım  başka, isteğim başka. 
Horlanır ba’zı, ba’zı hırpalanır;
Bunu bir göz görür nasıl dayanır?
İşte kendim de bulduğum  yardım :
Ba’zı günler berâber ağlardım.
Eski derdler içimde hep mevcûd,
Bir kırık kalb olur mu hiç mes’ud? 
Derdi insan çeker, geçer, unutur; 
Sanki kalbinde bir zaman uyutur.
Sonra bir gün o canlanır, uyanır:
Bir dumandır tüter, tüter uzanır;
Sarılır her ümide, her hevese;
Boğdurur her hayâli bir ye’se.
Her ne kurdumsa bir esef yıkmış, 
Ruhum artık didinm eden bıkmış... 
Sonra, dördüncü d e f ’a hâmileyim;
Sana oğlum ne yolda söyleyeyim. 
D e d im : “Artık bu çektiğim yetişir! 
“Bu çocuk ayrı bir felâkettir.
“Kederim, m ihnetim  aşıp taşıyor;
“İşte hir tâne var, nasıl yaşıyor.
“Sanki dünyâdan anlayor öteki,
“Kendi derdim yetişmiyor sanki.
“Bu da bin ye’s içinde in leyecek: 
“Beni niçin getirdiniz? diyecek. 
“Şimdiden doğmadan ölüp bitsin, 
“tç.eyim bir ilâç, düşüp gitsin!”
İki, üç gün kınk, düşük, malızûn;
Oldu kalbim hu fikre râm ü zebûn. 
İlâç aldım, hazırladım iyice.
D edim : “Artık olur, biter bu gece...” 
Gece herkes birer birer gitti,
Ben karârımla yalnızım şimdi. 
Müteessir, yavaş yavaş uyumuş:
O fikirlerle kalmışım bî-hûş.
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Bir zaman sonra doğrulup kalktım, 
Dolaşıp durdum oyle beş on adım. 
Kapkaranlık odam, elimde şişe,
Kalb ii rûhumda ye’s ii endişe...
Zehri içmek, boşaltmak isliyorum;
" içeceksin, çekinme, iç!’ diyorum. 
Ellerim titriyor; kırık sanki;
Analık hissi başlamış çünki...
Gilliın, açtım önümde pencereyi,
Seyre daldım o boş, hazin geceyi. 
Uyumuş her taraf derin, ıssız,
Gökte bir çok büyük, küçük yıldız.
En ıızak bir ağaç ayan duruyor;
Ye n  bir ulırevi ışık vuruyor.
Oha ancak saat sekiz ya dokuz:
Sular üstünde âdetâ bir buz 
Gibi ay gökte muttasıl eriyor,
Kalbe bir hiss-i merhamet veriyor. 
Esiyor bir hafif, serin rüzgâr:
Artıyor hiss-i merhamet tekrar.
O kadar her taraf lâtif, mûnis.
Doluyor ruha sevdiren bir his.
Sanki göklerde bir uzun hülyâ.
Yağıyor aşk u merhamet gûyâ.
Oıııı dalgın içip yudum ve yudum. 
Gevşiyor azın ii niyyetim duydum.
“Ne suçun var, zavallı yavru?” dedim; 
Gözlerim doldu, taştı merhametim.
Şişe taşlarda hurd u hâş oldu,
Gece seslerle ra’şeler doldu.
İşte oğlum, o kurtulan... kendin,
İşte karnımda bekleyen şendin...
Seni ben şimdi böyle gördükçe, 
Yükselir hâtıramda hep o gece.

} a, içeydim? ' derim, içim ağlar... 
İşte kalbimde böyle bir derd var,
İşte ketnı ettiğim o eski keder.
Beni avf et o cürrne karşı, yeter...

Seni avf eylemek mi? Âh annem, 
Yetişir tuttuğun uzun matem.
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Onu gel kollarımda şimdi unut, 
Seni acf eyledim, senin bu vücûcl... 
Bir giindhm bu son tecellisi •
Benim avfım, onun tesellisi.

TÜRK SABRI VE ANADOLU ZAFERİ

Efendiler;

Mevzulunu seçmekte beni serbest bıraktınız. Düşündüm, lıarp eden bir 
memleketin halkına bu harbin muhtemel neticelerinden bahsetmek kadar alâka 
uyandırabilecek ne tasavvur olunabilir? Bunun için siz de muvafık görürseniz, 
bu akşamki sohbetimi Anadolu mücadelesinin istikbaline hasredeyim. Haşla si
zi temin edeyim ki, tam  bir kanaat halinde inanmadığım bir tek sözü benim li
sanımdan işitmiyeceksiııiz. H ayatta en korktuğum şey, memlekete söylediğim 
sözlerde bir gün tekzibe uğramaktır. Söylemek kolaydır, bunun büyük mes’uli- 
vetini duymayanlar için. Halbuki ufak bir rüştiye hocalığından başlıyarak bü
yük mekteplere ve nihayet diğer bir şekilde hocalıktan başka bir şey olmıyan 
bu umumî telküı kürsülerine gelinceye kadar bir tek defa kalbim çarpmadan, 
korku ve heyecan duym adan halkın önünde söz söylemeğe imkân bulmadım. 
Galiba ahşılmıyan şey, bu hitabedir. Uzun seneler geçti; bu defa da aynı kor
kuyu, aynı heyecanı duyarak karşınıza çıktım.

Asırlarca m üddet çok uzak yerlerde cereyan eden muharebeler yaldaşa yak- 
laşa nihayet Anadolu topraklarına intikal etti. Macaristan ovalarında değil, Prut 
boylarında değil, Ç aldıran’da, Mercidabık’ta değil; şimdiye kadar düşman ayağı 
basmamış, en harim Anadolu topraklarında düşman ordularıyle çarpışıyoruz. Bu
rada, Antalya’da Italyan askerleri geziyor. Adana’da halk kuvvetleri Fransız as
kerleriyle boğuşuyor. İstanbul’a İngiliz silâhlan hâkim olmuştur. Osmanlı İm
paratorluğunun doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde düşman ve rakip milletlere 
karşı yükselttiği bütün kaleleri düştü. Şimdi iç ve son kaleye kadar sokulan ya
bancılarla boğuşuyoruz. Karşımızda asıl büyük düşman Yıınanistandır. Anado
lu nun akibeti Yunan silâhlarının taliine bağlanmıştır. Yunanistan kazanırsa- 
hepsi içerde yerleşecek, Yunanistan kaybederse, zannediyorum, içerde durmayı 
tehlikeli görecekler, öbür düşmanlar da uzaklaşıp gidecek. Cüıaıı Harbinin so
nuna kadar kuvvetlerini muhafaza eden, kral vasıtasiyle merkezî devletlere isti
nat eden, Venizelos vasıtasiyle itilaf Devletlerine yaranan Yunanistan, Anado
lu’nun çözülmesi vazifesini üzerine almıştır. Bu iki yüzlü oyun, iki hesaba isti
nat ediyor. Merkezî Avrupa devletleri kazanırsa, zaten Yunanistan kralının tem
sil ettiği siyasetle onlara dost değil mıdır? Yunanistan muzafferlerle beraber
dir. İtilaf Devletleri kazanırsa, Yunanistan milli siyasetinin muvaffak bir tim
sali diye bilinen bu meşhur sıyası Venizelos, memleketini muzaffer diğer züm
reye bağlamış olacak. Yunanistan bu suretle de korunmuştur. Bu güzel tabi-
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vede Venizelos hak kazandı. Yani Yunanistan hak kazandı. Ve İtilaf Devletleri 
Anadolu dâvasının hallini kan dökmeksizin muzafferler arasında bulunan Yu
nanistan’a havale ettiler.

Ben diyorum ki, Yunanistan muhakkak mağlup olacaktır. Anadolu’dan ko- 
vulacaktır. Sebeplerini size birer birer izah edeceğim. Topun, tüfeğin, her nevi 
malzemenin, adedin, kumandanın harpteki ehemmiyeti malûmdur. Bu noktada 
ben de tereddüt etmiyorum. Yalnız m uharebelerde tek neferin, tek zabitin se
ciyesi, silâhların, malzemenin, teçhizatın kıymeti kadar, kıymetinden fazla dik
kate alınmaya lâyık bir unsurdur. M uharebeler harp meydanlarından ziyade 
ruhların içinde cereyan eder. Milletler, silâhla mağlup edilmeden evvel mânen 
mağlup edilir. Açıkta, m eydanda yıkılan bir ordu; evvelâ içeride, m aneviyatta 
yıkılan bir ordudur. Büyük m uharebede İtilaf Devletlerinin başında yürüyen 
İngiltere, istihbarata verdiği ehemmiyet kadar propagandaya da ehemmiyet 
veriyordu. Alman ordularını ricata, mağlubiyete razı etmeden evvel cehennemi 
bir telkin sayesinde mânen çürüttüler. H er gün, her vasıta ile Alman neferinin 
ruhuna çok uzayan m uharebeden dolayı usanç ve husumet telkin ettiler. Onu 
zabitinden soğutmak için Rusya misali her gün istismar edildi. Ve nihayet bü
yük telkin Bulgaristan’dan başlayarak Avusturya’ya, Almanya’ya sirayet etti. 
Ve merkezî Avrupa devletlerinin cephesi çöktü, yıkıldı. Şimdi Anadolu toprak
ları üzerinde iç kaleyi m üdafaa edenlerin silâhını ellerinden düşürmek için ay
nı telkin bizim aramızda cereyan ediyor. Kulaklarımıza yavaşça diyorlar k i : 
«Cihan Harbinde bizi müttefiklerimizle beraber mağlup edenler karşımızda 
toplu olarak duruyorlar. Almanya, Avusturya, Bulgaristan yanımızda iken hep 
beraber bizi yendiler. Şimdi muzaffer İtilaf Devletlerinin karşısındayız. Kendi 
başımıza yalnız kaldık. Biz bunlara nasıl mukavemet edebiliriz?.»

Efendiler, bana inanınız, beraber görünenler beraber değillerdir. Yağma 
için toplananlar, yağma sahasında dağılırlar. Londra Paris’le, Paris Roma ile. 
Roma Atina ile dost olamaz. Ganimetin bölüşüleceği gün, düşmanlarımızın 
arasında ayrılık başgösterdi. Hiç biri kendine ayrılan parçadan tamamen mem
nun olmadı. Alan daha fazla almak istiyor. Kendi ellerinin altına düşen parça
yı diğerinin parçasından daha aşağı görüyorlar; onlar beraber değildirler. H e
pinizin zihinlerinde mevcut olduğunu bildiğim bu endişe noktasına cevabımı 
verdim. Şimdi \ıın an  ordusu niçin Anadolu’yu terkedecektir, bunu size anla
tayım.

Türk ve Rum iki ayn yaratılış ve iki ayrı yaşama tarzıdır. Bunların evsafı 
birbirine benzemez. Türk tarihinde en kuvvetli vasıf, Türk halkının sabır vasfı
dır. Türk, olam olduğu gibi görür. Bütün dünya mületleri arasında sinirlerinin 
mukavemeti ile meşhurdur. Felâket onu hiç bir zaman meyus etmemiştir. Mu
vaffakiyet onu hiç bir zaman şımartmaz. Türk tarihinde en büyük zaferleri elde 
edenler, bu zaferleri hazmedebilmişlerdir. Türk tarihinde ümidin büsbütün kay
bedildiği bir devir görülmez. Bizim askerî seferlerimize dair hangi müellif bir
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eser yazmışsa, muayyen bir vasfımıza mutlaka işaret etmiştir. Bu vasıf, Türk’ün 
mukavemet ve sabır kabiliyetidir. Sabrın, mensup olduğumuz medenî devirlerle 
alâkasını size kendi görüşüme göre izah edeceğim. İş ve hayat tarzı ruhun m e
lekelerini yaratm akta birinci âmildir. Tuttuğum uz işe göre terbiye alırız. H at
tatın, müzehlıibin sabırlı olmamasına imkan yoktur. Bütün! bir Kur an-ı Kerîm, 
nihayetsiz derecede sabrı olmayan bir adamın kalemi altından çıkabilir mi? Elin 
bir defa titremeksizin bütün bir kitabı yazabilmesi, sinirlerin mukavemeti ile, 
sab in le  izah olunur. Meslek, maişet, ruh terbiyesinde yüksek derecede mües
sirdir.

Bilirsiniz medeniyetin muhtelif devirleri, hlâsik bazı taksimlere tâbi tutu
lur. Avcı yaşayan ilk insanlarda muayyen bir yurt, bir vatan fikrine tesadüf e t
mek mümkün olmaz; ormanlarda, dağlarda, nehir boylarında av peşinde m üte
madi göçer dururlar.

İnsanların yalnız avcılıkla yaşadığı devirler, çok iptidaî devirlerdir. Ana
dolu’da tabiî bu devirden eser kalmamıştır. Her yerde olduğu gibi bizde de av 
cılık vardır; fakat bu bir medeniyet derecesi değil, bir zevk, bir ticaret vasıtası
dır. Anadolu halkı çobanlık devriyle, çiftçilik devri içinde yaşıyor. Son mede
niyet devri olan büyük ve kesif sanayi devrine henüz ulaşmak üzereyiz. Ana
dolu iç içe iki medenî şekil gösterir. Yörük Anadolu bunun en kadimine men
suptur, yani çobandır. H araret ölçülerinin içindeki cıva gibi, sıcak oldukça yük
selir, dağlara çıkar; soğuk oldukça alçalır, ovalara iner. Belki Türk an’aneleriniıı 
en sadık muhafızı olan bu Yörük Anadolu, tuttuğu işten ve maişetten dolayı 
mükemmel bir sabır terbiyesi alır. Yılkı, davar, mal insana 11e mahsul verirse, 
tez elden vermez. Bilâkis çobanlığın da iptidaî bir şeklinde olan bu göçebe halk, 
mahsulünden çıkaracağı istifade için çok beklemeğe mecburdur. Açık yerlerde 
hilkatin manzaralarıyle karşı karşıya yaşayan bu insanlar, kuzuların, oğlakların, 
tayların, buzağıların, malakların doğmasını; yünlerin kırkılmasını sürülerin ka
sabalara götürülüp satılmasını günlerce, aylarca beklemeğe alışmışlardır. Çiftçi 
Anadolu’ya gelince -ki bugünkü asıl Anadolu budur- sabrın en mükemmel mek
tebinde yetişir. Yaptığı çiftçilik tarzı, yavaşlık itibariyle bir şaheserdir. Henüz 
makineye el uzattığı için, onun çiftliğini belki beşeriyetin ilk keşiflerinden biri 
olan tahta sapana bağlı görüyoruz. Bu, toprağı sür’atle alt üst etmez, âdeta ka
şır. Sapana bağlı olan hayvansa at değil, çok defa öküzdür. Sapan ve öküz yan
yana geldikleri vakit, bu nevi ekinciliğin ne kadar beklettiğini düşününüz. To
hum el ile saçılır; mahsul yetiştiği vakit çalışan tırpandır. Harmanların nasıl 
yapıldığını, arpanın, samanın çarşıya, pazara halini bildiğimiz Anadolu yolları 
arasından kağnı denilen o meşhur sür at arabiyle nasıl götürüldüğünü bilirsiniz. 
Bütün bir halk, bütün bir millet bu tarzda toprağını eker, mahsulünü nakleder
se, bu halkın sabrına nihayet yoktur .Sonra unutmayınız ki, Anadolu Türk’ü, 
Rumeli Türk’üne b e n ze m ez . Anadolu Türk’ü kendi toprağında bizzat çalışır. 
Çalıştırdığı adamlar da kendisi gibi Türk türler. Anadolu topraklarında Ulalı’
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Biiyiik zaferden sonra Ordunun Çanakkale”de karşılanışı.

tan, Bulgar dan, Rum’dan, Hırvat’tan yardımcıya tesadüf olunmaz. Eski tâbiriy
le «reaya»nm el emeğiyle geçinen Beyler, Ağalar Anadolu’da enderdir. Anadolu 
Türk ü, tarlasındaki ağaç gibi kendi emeğiyle kendi toprağına bağlanmıştır. 
Onun emeği onu kendi toprağına kökleri çok derine giden ağaçlar gibi yapış
tırmıştır. Bunun içindir ki, lıangi istilâ ordusu, eski veya yeni, tâ  Selçuk devir
lerinden bugüne gelinceye kadar Anadolu topraklarına ayak bastı ise, bu çoban 
%e çiftçi Halk tarafından mutlaka kovulmuş veya mahvedilmiştir.

Rumeli Türkler i, Rumeli Ağaları, Beyleri Hıristiyanların Müslüman olma
sına zor kullanarak karşı geldiler. O rtada reaya kalmasavdı, topraklarında yarıcı 
olarak çalıştırdıkları adamlardan mahrum kalacaklardı. Rumeli bozgunlarındaki 
sür ati izah etmekte belki bu noktaların hatırlanması faydalı olur. Şimdi tahta 
sapanla toprağı kaşıyan, kendi eliyle tohum serpen, tırpanla mahsul biçen, kağ
nı ile nakliyat jap an  bir adam, bir halk tasavvur ediniz; bu adam da sabır ol- 
maz da kimde olur. Sız, şehir çocukları, iki saat bir kağnı ile beraber yürü
yünüz, Türk neferinin şöhreti bütün dünyaya yayılmış mukavemet ve sabır has
letini daha iyi anlarsınız. Bir tarafta bu çoban veya çiftçi Anadolu köylüsü var; 
bu adam hangi mihnete alışmamıştır, lıangi mahrumiyetle barışmamıştır? Son
ra Anadolu’da dokuz yuz senedenberi devletçi bir terbiye almıştır. Bir baş etra
fında toplanmayı bıhr. Enıir almak ve emri yapmak tarihî malûm seciyesidir. 
Bunun karşısında asıl düşman, büyük düşman Yunanlı duruyor!
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Malazgirt Ovası’nda Bizans İm paratoru Romain Diogenc’i mağlup ve esir 
eden Selçuk Sultanı Alp Arslan’dan beri, yani dokuz asra yakın bir zamandan 
beri biz bu milletle gizli veya acık m ücadele halindeyiz. O, bizimle mücadele 
eden hiç bir milleti yalnız bırakmamıştır. Her düşmanımızın tabii bir müttefiki 
o d u r : mazisinin, medeniyetinin ehemmiyet ve azametini bihakkın unutmayan 
Rum veya Yunanlı.

Halbuki Yunanlıya dikkat ediniz. Çabuk konuşan bir adamdır. Eski terbi
yesine yabancı tesirler karışmamış olan Türk, ağından sözü maden ocağından 
cevher gibi çıkarır. Rum daim a acele içindedir. Çabuk yürür, çabuk konuşur, 
vakit daralmış, bir yere yetişecekmiş gibi bir hali vardır. Ufak gemici, ufak dük
kâncı, ufak fabrikacı, ufak komisyoncu, ufak çiftçidir. Memleketi, gemicilik et
tiği saha, tuttuğu iş onu çabuk vermeye ve çabuk almaya alıştırmıştır. Yu
nanistan’da büyük, kesif sanayi ancak başlıyor. Yunan ticaretinin iııkişal etlii>i 
saha, Akdeniz’in doğu kısmıdır. Denilebilir ki. Pire limanından ayrılan bir gemi. 
Doğu Akdeniz veya Karadeniz havzasındaki limanlara nihayet beş allı gün zar
fında malı götürür, teslim eder ve parasını alır. Her Yunan sahilinden, her Y'u- 
nan adasından diğer bir Yunan sahili, bir Yunan adası görülür. Ruhu, boş mesa
feler arasmda durmaya, beklemeye alıştıran büyük denizler ticareti Yunanis
tan’da el’an mevcut değildir. İhı dükkâna giriniz, ne kadar eşyası varsa derhal 
önünüze döker. Malının mükemmeliyeti hakkında iki üç dakika zarfmda şifahî 
bir edebiyat dinlersiniz. Gözü, sözü, dikkati, nesi varsa derhal netice almak için 
üzerinizde toplanmıştır. Türk’ün dükkânına giriniz, H ind’in, Çin’in mabutları 
gibi sımsıkı karşınızda bağdaş kurmuş, kımıldamak istemeyen bir adamdır. 
Ayakta ise kolunu kaldırmayı, hareket etmeyi kendi hüküm dar asaletine lâyık 
gözgörmeyen bir kimse tesirini yapar. Mümkün olsa eşyayı elini kaldırarak de
ğil, göz işaretiyle indirir. Biraz mizahî şekle koyduğum bu ifadenin altında bir 
hakikat olduğunu kabul edersiniz. İtiraf etmek lâzımdır ki, sinir sistemini de
vamlı olarak heyecan halinde tutan Rıımla, kendisinden bu kadar az veren Türk 
arasında kuvvetlerin tükenme ve dağılması avm suretle cereyan etmez. Ne ka
dar Rum varsa, o kadar fikir, o kadar fırka vardır demek hatalı olmaz. Eski, yeni 
Türk tarihine bakınız, en mihnetli, en belâlı günlerde Türk derhal kendine bir 
reis bulur ve onun etrafında sımsıkı toplanır. Şark’ın, Garb’m kendisinden yüz 
kere daha kalabalık, sayısız düşmanlarına karşı bugüne kadar davanması ve 
yarın muhakkak muzaffer olması, ancak bu sayede mümkün olacaktır. Yunanis
tan; MakedonyalI, Romalı, İslav, Türk, kaç milletin istilâsına, kaç defa düş
müştür. Bir de Anadolu’nun dokuz asırlık bir müddet zarfında dahilden ve ha
riçten gelen bütün hiyanetlere ve bütün darbelere rağmen lıer belâyı def ('den 
büyük mukavemetini düşününüz.

Efendiler emin olunuz I ürk milletinin felâket ve mağlubiyet icaplarını ta
şımak hususunda gösterdigi sabrı, Yunan milleti zaferin icaplarını taşımakta gös
teremez. Çabuk bitmeyen İŞ, Yunanlıyı mutlak felâkete götürür.
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Efendiler; Türk’ün ruhundaki sabır ve mukavemet kabiliyeti, Türk devlet
lerinde üzerine ehemmiyetle dikkatini celbetmek istediğim istikrarı, devam ve 
bekayı viicude getirmiştir. Türk latilıleri ve onların kurdukları devletlerle eski 
ve yeni diğer milletlere mensup 1'âtilıler ve devletler arasında kısaca arzedeceğim 
bir karşılaştırma belki düşüncemi size lıaklı gösterecektir.

Bizim en büyük zâfımız tarihimizin, kendimiz tarafından, başkaları taralın
dan malûm olduğu kadar ınalûnı olmaınasındadır. I*akat emin olunuz, I ürk ınii- 
növverleri arasında uyanan milliyetçilik. Türk tarihine mahsus olan hakikatleri 
meydana çıkaracak, o zaman kendimizi daha iyi anlayacağız ve daha kuvvetli 
olacağız.

Şöhreti bütün milletlerin lisanında dolaşan en büyük fatihlerden biri, luı- 
vük İskender’dir. M ilâttan 3 bucuk asır evvel Makedonya’nın bir köşesinde do
ğan bu büyük serdar, yirmi yaşında bir delikanlı iken tahta çıktı. Kısa bir za
man zarfında Trakya’yı, Yunanistan’ı istilâ etti. Mâruf Acem hükümdarı Dara' 
nın ordularını yendi. Ve yıldırım siir’atiyle kiiçiik Asya’yı, yani şimdiki Anado
lu’yu baştan başa istilâ altına aldı. Mısır'ı elde ettikten sonra tantanalı bir za
ferle BâbiFe girdi. Sus, Petsepolis birer birer kapılarını genç kahramana açtı. 
Farsistaıı, Soğdiyan, Bakteriyan, hepsi mağlup oldu, itaat etti. İskit’lerle mu
harebe etti ve muzaffer çıktı. Nihayet Hindistan yollarına düştü. Ve önüne diki
len maniaları hükümdar veya ordu, hepsini ezerek H iııt-topraklarına kadar so
kuldu. Fakat, askerleri itaat etmekte devam etmediler. Ye çok genç yaşta se
fahatin. içkinin, eğlencenin tesiri altında öldü.

Şöhreti hâlâ kıymetinden bir şey kaybetmemiş olaıı bu muzaffer serdar, 
bu genç kahraman, ismi bütün milletlerin dillerinde dönen bu büyük fâtilı, göz
lerini kapar kapamaz kurduğu imparatorluk parçalandı; devleti ordusunun ge
neralleri arasında taksim edildi. Ve bu taksimden nihayeti gelmeyen kanlı mü
cadeleler çıktı. Büyük İskender’in devleti ancak oıııın hayatı k 'd a r devam etti. 
Bu ise çok kısa bir müddettir. Siz bu misâli unutmayınız.

Tarihin bize askerî dehasından ehemmiyetle bahsettiği kumandanlardan 
biri de bildiğiniz üzere Kartacah (Anibal)dir. M ilâttan iki buçuk asır e» el dün- 
yaya gelmiş olaıı ve Ömrünün son günlerini Anadolu topraklarında bıı uiülteci 
olarak geçiren Anibal, babasının telkin ve terbiyesi üzerine Koma husumetini 
kalbinde bir din lıalire koymuştur. Yirmi iki yaşında askerlerinin başına geçtiği 
vakit, yüzü, bakışı, endamı, hali, babası sanki hayata avdet etmiş ve tekrar 
genç olarak askerlerin kumandasını eline almış gibi göstermişti- R°m* husume
tini bir aile mirası olarak takip eden bu delikanlı, ordularıyla beraber İspanya’yı 
ve Pirene dağlarım aştı. Güney Fransa’yı, yani eski Gol’ü geçti, Alpleri atladı 
ve İtalya’ya indi, önüne çıkan Roma generalleri bu ateşli askerin yeni bir ta- 
biyesi karşısında birer birer mağlup oluyor. Ve hükümet merkezinin yollarını
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açık bırakıyorlardı. Tafsilât üzerinde durmak istemem. Anibal, bir lek adam, 
koskoca Roma devletiyle mücadele ediyor gibiydi. Çünkü kendi vatanı bu kah
raman evlâdının mücadelesine karşı âdeta bir seyirci vaziyetinde kalmıştı. F a
kat Roma orduları, harbi Afrika’ya nakledince, Anibal memleketinin yardımına 
koştu ve orada mağlup oldu. Büyük Anibal ömrünün son günlerini bir mülteci 
olarak Bitini’de yani şimdiki Bursa’ya isim veren Prüzyas’ın memleketinde ge
çirdi. Ve Türk an’aneleriııden olduğu üzere mülteciyi muhafaza etmeyi bir na
mus borcu bilmeyen bu hüküm dar tarafından düşm anlarına teslim edilmek kor
kusuyla intihar etti. İkinci kahramanımızın da âkibeti bundan ibarettir. Yani 
mıızafferen geçtiği yerleri m uhafaza etmek, orada bir hükümet kurmak şöyle 
dursun, kendi vatanının topraklan üzerinde bile mağlup oldu. Halbuki birçok 
mâruf münekkitler Anibal’i bize askeri dâhilerden biri diye tanıtırlar.

O rta Çağın en m âruf simalarından biri şüphesiz (Charlemagııe) yahut 
(Charles le Grand) büyük Şarl’dir. Kendi eli altında Roma İm paratorluğu’ııu di
riltmek isteyen bu hükümdar, asırlarca müddet birbirini takip eden nesillere en 
mükemmel bir siyaset ve idare adamı olarak görünmüştür. (Charlemagne)ın 
şöhreti Şark memleketlerine kadar yayılmıştı. Onunla aynı asırda yaşayan ve 
Abbasî’lerin tarihindeki ayn ve üstün mevkii bugün bile hâtıralardan silinme
yen Halife Harun Reşid (Charlemagne)ın dostudur. Tarihte bazı mevsimler var
dır. Hemen bütün milletler aynı devir dahilinde birçok kıymetli ve nâdir şah
siyetler yetiştirir. Charlenıagne ve Harım Reşid Doğu’da ve Batı'da yükselmiş 
iki büyük daire ve siyaset adamı oldukları gibi, ilmin ve san’atm  da hamişidir
ler.

Charlemagııe birbiri ardınca birçok milletleri mağlup elti. Ve başına geçtiği 
imparatorluk, kuzeyde Manş ve kuzey denizleri; batıda Atlas Okyanusu, güney
de Akdeniz ve doğuda Adriyatik Denizlerini, Sava nehri, (Boheme) Bohemya 
ve (Erzcgebirge) dağlarıyle çevrilmişti. Kanunları o yapar, bütün meseleleri 
hattâ dinî m ahiyette olsa bile o çözerdi. Fakat elli sene sonra bu büyük impa
ratorluk parçalanmaya başladı .Ve rakibi olan bir hanedan, (Ottoıı) sülâlesi bü
yük bir ihtişamla yükseldi. V e ikinci Otton ise muzaffer ordıılarıvle Paris’e ka
dar girdi.

Birdenbire çok yükselen \e  pek kısa bir zaman zarfında diişeıı im parator
luklardan biri, el an milletler nezdinde hâtırası çok kuvvetli olan bu Clıarlemag- 
ne’e aittir. Bu misâl de İskender’e ve Anibal’e ait misâller gibi süreksiz hükü
metlerden birini gösterir. Halbuki, askerî dehasiyle birçok münekkitler naza
rında bütün tarihin en büyük kumandanı addolunan (Napolyon) da biiyiik hir 
imparatorluk kurmuş ve eserinin uzun m üddet devam edeceğinden ümitvar ol
muştu.

Napolyon, tarihin b i z e  tanıttığı en büyük kumandan mıdır? Bunu bilmi
yorum. Fakat herkesin bildiği bir şey vardır ki, Napolyon, dört beş defa kendi
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ıııpa kıt’asından çok uzak bir yerde Atlas Okyanusu’nun Güney Afrika sahil
lerine yakın ıssız ve yalnız bir adasına sürüldü; burada esir olarak beş sene ya
şadı. Yalnız eseri tamamiyle çökmüş değildi; hattâ  Fransa’yı bizzat bulduğun
dan daha küçük bıraktı.

Efendiler; bu son misâl sizin dikkatli düşünmenize lâyık olan bir misâl
dir. Halbuki Türk fâtihleriniıı tesis ettikleri hükümetlerde veya im paratorluklar
da, ekseriyetle zikrettiğim misâllerde gördüğünüzden çok daha fazla devam ve 
istikrar kuvveti vardır. İskender’den Napolyoıı’a kadar Avrupa’da, hangi büyiik 
fâtih veya hükümdar meydana çıkmışsa, tarihçiler, muharrirler, şairler onları 
yükseltmek için edebiyatın hiç bir şeklini ihmal etmemişlerdir. Avrupa kentli 
âlemine dahil olanlar için müsamahakârdır; hatta lûtufkârdır. Fakat yabancı 
saydığı bir Türk fatihini, İskender’den çok daha büyük askerî meziyetler gös
tersin ve devamlı bir hükümet kurmuş olsun, hatta toprağının her köşesinde 
ilim ve san’at ocakları uyandıracak kadar âlimleri ve san’atkârları himaye ve 
muhabbetini ibzal elsin, onu yabancı tutar ve küçültür. Çünkü onu kendi me
deniyetinin, harsının düşmanı sayar. Şarkla Garp arasındaki m uharebelerde bin 
seneyi mütecaviz bir zamandır İslâm dünyasını temsil eden, m üdafaa eden, ko
ruyan Türk’tür. Türk bütün Avrupahlar nazarında düşman ırktır.

H er şeyi olduğu gibi, ilıııi de Avrupa’dan almak neticesi kendi fatihlerimizi 
ve onların kurdukları devletleri yanlış tanırız ve fena muhakeme ederiz. İki 
sene evvel Ali Kemal (Peyami Sabah) t a neşrettiği bir başmakalede Osmanlı 
saltanatından maada hiç bir Türk hükümetinin bir asırdan fazla devam etme
diğini iddia ediyordu. İşte Garptan hazır alınan ilmin kıymeti bundan ibarettir.

Uzakta misâl aramaya lüzum yoktur. Eğer Ali Kemal hiç olmazsa yalnız 
Anadolu’da cereyan elmiş olan en yakın iki Tiirk devrini iyice bilmiş olsaydı, 
bu fâhiş hataya düşmezdi. Anadolu Selçuklarının, hükümet müddeti iki buçuk 
asra yakındır. Halbuki hakikatte yralnız bir hanedan değişmiş ve Tiirkler seki/ 
buçuk asır Anadolu da müstakil bir devlet halindedirler. H int’te Baburî hükü
meti bu fikrin diğer bir tekzibidir. Babur, Hindistan İmparatorluğunu on al
tıncı asrın ilk senelerinde kurmuş vc bu saltanat 1862 ye kadar devam etmiştir. 
Hindistan Türk İm paratorluğunun tam çözülüşü bu tarihte vuku bulur.

Bir avuç süvari ile Hindistan a giren Babur’un uğradığı müşkülâtla, çarpış
tığı düşm anlarla kurduğu eseri ve vücuda getirdiği erişilmesi muhal ıımraııı. 
medeniyeti mukayese ediniz. I ürk fatihlerinin diğer fatihlere benzemediğini 
takdir edersiniz.

Mısır'a Yavuz Sultan Selim !e giıclık. Ancak Abdiilhâmid devrinde İııgilizler 
bu memlekete askerlerini soktular. Halbuki Mısır, Türkiye’den denizlerle, çöl
lerle ayrılmış bir kıt’adır. Bu devam müddeti üzerine de ayrıca dikkatinizi çe
kerim.
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tran ’cla, Afganistan’da, Merkezî Asya’da, Çin’de buna benzer çok misâller 
dalıa vardır. Fakat lüzumsuz tafsilâta girmek istemem. Tehlikeye uğrayan Ana
dolu üzerinde bizim düşüneceğimiz şundan ib a re ttir : Fazla taşmış bütün mil
letler gibi, asıl kaynağımıza, ana vatana, Türk’ün, en hariın yurdu olan Ana
dolu'ya dönmüş bulunuyoruz. (Rumeli) de (Afrika) da  uğradığımız felâketler 
bizim büsbütün sönmek üzere olduğumuzu asla gösteremez. Koskoca Roma 
İmparatorluğu, kendi yerinde ancak bir İtalya bırakmıştır. Yüz sene zarfında 
Asya içlerinden. Ispanya’ya kadar yayılan Arap istilâlar, Türk devam ve istikran 
ile mukayese edilmek mümkün olmayan bir çabuklukla üzerine taştığı yerlerin 
hemen hepsini kaybetmiş ve asıl Arap memleketlerine ıijiinhasır kalmıştır. 
Charlemagııe ve (Napolyon) zamanında taşan Fransa, öz yurduna, asıl F ransa’ 
va dönmüştür. F ransa’nın deniz aşırı birçok ziyalardan sonra tekrar fütuhat 
devrine girdiğini görüyoruz. Fakat kuvvetli Fransa; bozulması, yıkılması muhal 
olan Fransa, asıl Fransa’dır. Ispanya’nın da taştığı devirler oldu; döndü, kendi 
topraklarına geldi. Eski Romalılar gibi, Araplar gibi, Fransızlar ve İııgilizler 
gibi istilâcı bir millet olaıı Türk, Anadolusuna, yani öz yurduna, harim yurduna 
avdet etmiştir. Ve Anadolu’da ise bütün istilâ orduları, Asya’dan gelsin, Avrupa’ 
dan gelsin, yalnız gelsin, veya müttefikleri ile gelsin, daim a mağlûp edilmiş, 
birçok defa tamamen imha edilmiştir. Yunanlılar ile mücadelemiz ise Selçuklu 
Alp Arslan’la, Bizans İmparatoru (Romanı Diogene) arasındaki çarpışmalarla 
başlar. O tarihten bu tarihe kadar ne vakit karşı karşıya geldikse. Yunanlı daima 
mağlûp olmuştur.

Balkan muharebesini unutma demeyiniz. Biz Balkan muharebesini cebimiz
den bir saat düşürür gibi kaybettik. Buna kaza demekten başka verilecek bir 
isim yoktur. Şimdi tarihimizin en müşkül zamanında ve Yunan tarihinin. Yu
nanlıya en müsait zamanında o, muzafferlerin peşinde Anadolu hülyaları için 
müstesna bir fırsat yakalamış olmak ümidiyle üzerimize geldi.

Muhterem efendiler;

Dokuz asra yaknı bir müddet tarihin kavi ve işaret ettiği hakikat değiş
meyecektir. Cihanın bildiği Tiirk sabrı, cihanın bildiği Yunan acelesi ile karşı 
karşıya gelmiştir. Çiftçi I ürk, küçük komisyoncu Yunanlıyı öz yurdundan a ta
caktır. Anadolu harbinin talihi ve istikbali hakkında benim düşündüğüm btıdur.

Efendiler;

Şimdiye kadar söylediklerime Türk tarihinden çıkan esaslı bir fikri ilâve 
etm ek lâzımdır. Osmanlı devrinden başlayarak maziye doğru uzaklaştıkça gö
rürsünüz ki, Türk kavimleri daima kendilerini bir devlet müessesesi etrafında 
toplamış olan kimselerin isimlerini taşırlar. Osmanlılar, Timurlar, Selçuklular,
I larzemliler, Cazııeliler gibi. Bu tesadüf değildir. Türk ruhunu tetkik edenler
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binlerce sene zarfında tekerrür eden bu hâdisenin mânasını anlamaya m ecbur
durlar. Türk ferde ve ferdiyete daim a kıymet vermiştir. Toplayıcı ve idareci 
reislerin bir millet için haiz olduğu kıymeti çok derin bir sezişle anlamıştır. 
Tehlike zamanlarında dağınık ruhlara istikâmet veren, iradeleri muayyen bir 
cereyana sokan, Türk halkını yabancı ellerin kahrı altında perişan olmaktan kur
taran bir silsile büyük kahram an vardır ki, Türk tarihi onların isimleri altında 
ve onların gölgelerinde cereyan etmiştir. Soıı günlerde Anadolu'da milli tarihi
mizin aynı tecellisine şahit oluyoruz. Türk kendine lâyık bir baş bulduğu vakit 
kavidir, iradesi her müşkülü yener; kendi an’anevî şöhretine lâyık görünür. F a
kat başa geçen veya geçenler zayıfsa, liyâkatsizse, Türk halkı tamlmaz bir 
hale gelir. Bunun uzakta, yakında birçok misâllerine tesadüf ederiz. Bugün milli 
dâvanın başındaki genç kahraman, bütün hayatında talihi emrine ram etmiş 
olan daima muvaffak bir simadır. Milletin asli vasıflariyle baştaki devlet ada
mının vasıfları, seciyeleri birbirine lâyık oldu mu, netice milli tarihin değişmez 
bir hakikat olarak gösterdiği aynı ezelî netice olacaktır; Türk toplanacak, kuv
vetlenecek, yenecek ve kurtulacaktır. Ben, aziz efendiler, bu hayatî mesele hak
kında size düşündüklerimi arzetmiş bulunuyorum.

HİSS-İ İNTİKAM

Ba zen hayalimin kararır üfk-i ru’yeti,
Bir ukde bağlanır, körelir orda muttasıl,
Bir ukde, bir sual, onu sarsar, yorar asıl,
H â lâ : Nasıl olur? Nasıl olmak? Evet nasıl?
Bir tiirlii anlamaz bu mükerrer cinâyeti.

Başlar gelip dökülmeğe samt-ı melâlime,
Artık yavaş yavaş uyuyan dalgalar gibi,
Bir kıt'anın kederleri medd-i mesâibi.
Ey hakkımın vc hakların âsî metâlibi,
Bir kin ii gayz ile kısılan ellerim kime.

Parmaklarım demirlenerek yurnrulur, döner;
Bir sisle istitar ederek öyle nâ-gehan 
Bir başka ufka doğru olur gözlerim nihân 
Ufkunda bir cidâl-i müheykel, tüter, yanar...
Üstiinâe bin avâsıf uçan bir ağaç gibi 
Saklar cebîn-i yeşim i bir hiss-i miimteli

Karşımda piir-cekaar ü muhakkir bakıp duran 
Ey çehrc-yi hadid ü gazûb, böyle hep devâm  
Eyler mi sürdüğün bu tahakküm, bu ihtişam?
İnmez mi burç-t gayzına bir berk-i intikam  
Olmaz mı leyU  zulmüne bir fecr-i hûn-resân.

v <
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Hamdullah Suphi Tanrıöver bir Avrupa doıaışii rıhtıma yanaşılmayan vapurdan sahile
kayıkla çıkarken.

YURT HASRETİ

Cihan Harbinin sonunda, esir zabitlerimiz Mısır’dan avdet ettikten sonra 
bunlardan birisi gelip beni görmüştü. Masanın üstüne iki üç resim b.raktı. Re- 
simlerden biri Anadolu haritasını gösteriyordu. M erakla: «Bu resim ne?» dive 
sordum. Mısır güneşinin esmerliği hâlâ yüzünde olan z â b it : «Anlatayım, dedi 
Bu resmin ufak b.r hikâyesi vard>r. Biz, Seydibişir’de iken, bir gün İngiliz ku
m andanından bir vatan haritası rica ettik. Hepimiz Anadolu’nun, Rumeli’nin 
şurasından burasından ge en, kalbleri memleket hasretiyle dolu kimselerdik. İs
tedik ki karargâhın duvarlarında kendisinden uzak düştüğüm üz vatanın bir ha- 
«tas. olsun. Kumandan, ricamızı reddetti. Sekiz on gün sonra aramızdan gene 

ır arkadaşı, aynı ricayı tekrar iÇ)n kumandana gönderdik. Avdet ettiği vakit 
avm ret cevabını aldık.

Birkaç dakika aramızda garip bir sessizlik hâsıl oldu. Çok müteessirdik; ga
liba hepimiz, teessürle olduğu kadar, hiddetle de titriyorduk. Konuştuk ve ka
rar verdik : vatan haritasını kendimiz yapacağız.



Bir masanın etrafında İstanbul’un, İzmir’in, Konya’nın, Sivas’ın birçok Ana
dolu köy ve kasabalarının çocukları, baş başa verdik ve çalışmaya başladık.

Dağları ve nehirleriyle, ovaları ve sahilleriyle, yavaş yavaş vatan haritası 
ellerimizin altında meydana çıktı. Bir gece, geç vakte kadar uğraştıktan sonra, 
haritanın bittiğine hükmettik ve bunu duvara asarak üstüne bir örtü çektik. 
Ertesi gün, Türk zabitlerinin esir bulunduğu karargâhta bir bayram günüydü. 
Kumandanını selâmlıyacak bir tabur gibi dizildikten sonra, aramızdan biri iler
ledi. Yüzü sapsan olmuş, gözleri yaş içinde, örtüyü çekti, kaldırdı. Biz selâm 
vaziyetinde, kendi emeğimizin meydana çıkardığı vatan parçasını heyecanla sc>- 
rettik. Size verdiğim resim o vakanın hâtırasıdır.»

M Ü FİT R A T İP  (1887 - 1917)

Ne yapacağında mütehayyir, el raf ma bakmağa 
başladı, vc o esnada aynanın içinde birkaç kişinin 
oturmuş olduklarını gördü. Ayna gözünü aldığı için 
evvelâ cilıct tevcihini şaşırdı, sonra yine iki boş sa
londan geçerek dört kadının bir masa etrafına toplan
mış olduğu küçük bir odaya dahil oldıı.

I STANBUL’da dünyaya geldi. Galatasaray Sullanisi'nde ortaöğrenimini ta
mamladıktan sonra (1908), matbaacılık, Evkaf Nezareti’nde mütercimlik, 

Kvkâf M üzesinde başkâtiplik yaptı. Müfit Ratip; şiirle Fecr-i Aticilere katıl
dıktan sonra mensur şiir, makale, eleştiri, oyun vc çevirilerde tanındı. Dilin, 
edebiyatın, edebî ve toplumsal bilgilerin gelişmesine çalıştı. Fecr-i Âti Encü- 
ınen-i Edebi sinde bulunarak hareketin sözcülüğünü yaptı. Başlıca eserleri : Biı- 
ıjıik Gece (çeviri oyun); ka m u s  (çeviri oyun); Hücum  (çeviri oyun); Güzel Dost 
(Guy de M aupassant’dan çeviri roman, 1910); Tiryaki Hasctn Paşa vc Kanije 
Müdafaası (Refik Halit K arayla birlikte yazdıkları tarihsel komedi); Zincir (bir 
perdelik oyun).

A
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TA H SİN  N A H İT

(1887 - 1919)

\lı t n-yı telakiye takarrüh- 
t.e iken ben Bir bûsc-yi zer- 
ıin ile ııfk olclıı m üzeyyen...
i, uzarım t leylin bu beyaz lıan- 
de-ı/i siltıi Cezb etti re sakin 
mııı daldım: n e  güzeldi!

İST A N B U L  da dünyaya geldi. Gülhane Askeri Rüşdiyesi öğretmenlerinden
I  yarbay Asaf Bey in oğludur. Soğukçeşme Askerî Riişdiyesi’nden sonra, G a

latasaray Sullanisi’nde ve Hukuk M ektebinde okudu. Birinci Dünya Savaş, v.l- 
larında bir süre iaşe m üfettişliğinde bulundu. Otuziki yaşında iken öldü (12 M a
yıs); Buvukada mezarlığında toprağa verildi. Tahsin Nahit; Fecr-i Âti akımma
bağl,, kısa ömrüne rağmen, bireysel edebiyatım ıza kendini kabul ettiren şairler 
arasındadır. Şiirlerinde genellikle, Ahmet Haşim özelliği gösterir. «Çocuk’ Bah
çesi» «Muhit» «Resimli Kitap», «Servet-i Fünun», «Hale», «Şair», «Nedim» 
yergilerindeki «1. Nahide» imzalı yazılar da onundur. Başlıca eserleri : Hicran - 
'«'• (oyun, 1908): Ruh-, Ihkayd  (şiirler, 1908); Jön Türk (ovun, 1909); Ben Başka 
Sahabenin Süleyman la, 1911); K m k Mahfaza  (oyun, Şahabettin Süleyman'la, 
1911); Rakd>e (oyun, 1- ransızca’dan uyarlama, 1919).

1 CCT i Ati topluluğuna girenler arasında bu lunan Tahsin Nahit, kısa 
onııu ıçmı c, oldukça geniş sayılabilecek bir edebî faaliyet göstermiş, 

em .m . eni de tiyatro alanında eserler vermiştir. Tam am ıylc  ferdî ko
nuları işleyen Şiirleri, Fecr-i Âtî şiirlerinin umumî özelliklerini taşırlar.
Haya ve duygu bakımından dikkati çeken bir üstünlük göstermez. 
Umumiyetle  Haşim’in bilhassa "Şi’r-i K am er"  i birçok hayâl unsurlarına 
Tahsin  Nahıt’in şiirlerinde de rastlanmak mümkündür. Kenan AKYÜ 7.. 
Şiirlerinden :
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FIRTINADAN SONRA

“Fakat yeter güzelim., sevelim işle., memtıûnum. 
M ükedder olma., düşünme., senin bütün rûhum.
Nasıl mı? Sorma.. Neden mi? Düşünme., sev, seveni... 
Biz âşıkız; seviyorsun, değil mi, sen de beni?
Bak işte şimdi bizim  fevkim izde sevdâ bir 
Derin ve mâi semâdır ki pür sükûnettir.
Seninle hissedelim böyle şi’r-i sevdâyı...
Bakın, nasıl görüyor kalbimiz hafâyâyı.
Bu anda kalbimizin çarpışında yek-âhenk 
Terennümât-ı füsunkârı dinleyin; sevmek,
Evet, ne hoş, ne kadar tatlı bir saâdettir: 
llayât içinde sevişmek; bu işte cennettir.”

Bir hayli, zaman böyle seviştik ve hayâtı 
Bir bahr-ı ümidin m ütelevvin safahatı 
Şeklinde güzel, hiddeti yok, uslu sanırdık.
Bir va’d-ı muhabbetle gülen ufka açıldık;
Ufkun, o güzel va'd-ı serâbîsine meczûb,
Sahilleri terk eyliyerek hiss ile ma.ğlûb 
Enginde açıldık; ve açıldıkça o sâkin,
Rengin sular olmuştu sadâkat gibi hâin...
Artık yorulup dinlenecek bir yer ararken 
Bir fırtına çıkmıştı ki düştük suya birden...
Kayboldu eşim dalgaların zîr-i perinde :
Bir sâhil-i mechûle atüdımdı ki bende 
Pervâz edecek yoktu ne tâkat, ne hayalim...
Ilep  işte onun yokluğudur ye’s ü melalim.

Y A Z

Ada’nın çamlı, güzel sahili üstünde, zarif 
Bir güzel lâne-yi sevdâ... bu küçük köşk, bu lâtif 
Yuvanın her tarafından, gece gündüz mürgaan 
Piir meserret uçuşurlar ve öterler; o zamân 
Bu saâdetli, meserretli, güleryüzlü eve 
Mütemâdi dökülür hep uçuşan bir nağme.
Çamların hoş kokusuyla karışan bir riizgâr,
Dâimâ ordaki sâkinlere sıhhat yollar.
Gün doğarken bu güzel sâhile bir bûse gelir;
Sanki atlas sular üstünde periler gezinirf 
Güneşin penbe ufuktan süzülen envârı.
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SU L T A N  A H M E T  ÇEŞM ESİ.



Başka bir belde-yi sevdada açan ezhârı 
Bu güzel lâne-yi hülyaya meserretle döker;
Ve gelir hurda yatan ruhları şefkatle öper.
Âşık oldum bu zarif ianeye ıûlıen güzelim,
Seıı de sevdinse; evet, gel de beraber gezelim.

KIŞ GECESİ

Bir kamersiz gece., her yerde sükûnet, zulm et...
Bir karanlık gece, yıldızlar hep 
Sanki ezhâr-ı zeheb...
Yalnız esrâr-ı leyûlî bu sükûnetleri dinler gibidir:
Ve gelir, ;
Vc gelir karşıma bir şi'r-i hakikatle mırıldar miilekeddir.

m a h z u n ,r
Ey büyük şi'r-i sükuti, acehâ sen lıangi 
Asabi.
Ve mariz
Bir hayâtın şi'r-i bî-nağmesisin..
Ve sesin
Acebâ hangi ufuklarda kısılmış, ölmüş.
Gece ba'zan mahzûn
Senin efgaanını dinler de büyüklük buhurum!
Senin efgaanını ben her gece dinler, dinler:
B azı ağlar ve güler., ba’zt da inler, inler 
Dururum...
Senin efgarımı dinler de büyüklük bulurum!
Ey karanlık, ey şebl 
Ben hep
Senin efgaan-ı siyeh-faınını dinler de muazzeb. mütekeddir

olurum âh
O zaman., âh o zamân sen bilsen!...
Ben kalben
Bu büyüklükle ezilmiş susarım 
Ve yarım
Bir duâ kalbimin üstünde gezerken., ey mâh.
Sen ufuktan nâ-gâh 
Yükselirsin., o zamân,
O zamân, âh o zamân...
O zamân haste-yi isyân olurum!...

☆
E y kamer. ben sana hemşîre-yi ye'sim diyemem.
Sana ben inleyemem,
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Tahsin N ahit; edebî kişiliğini en güzel yansıtan şiirlerini 
«umursamaz, aldırmaz, kayıtsız» özgür ruh anlamı verebileceği
miz şiir kitabı «Rûh-ı Bî-kayd»la topladı. Aşkının en güzel da
kikasını şöyle b itiriyo rdu : «Ay! Ry ebedî hâtıra, ey adn-ı mu
vakkat... /  Ey ömr-i şebâbımdaki leyl-i ebediyyet! /  Kalbimde 
bugün yâd-ı füsunkâr-ı lâtifin /  Bir cennet-i sevdâda açan gül gibi 
lâkin /  Bûyıında vet'â kalmamış artık ... neye bilmem? /  Heyhat: 
Ne olur ben de seni sevmiycbilsem.»

•Sana ben ağlıyamam . .. lâkin âh!
Ey sükûnet ü riyâlı...
Ey sükûnette esen nefha-yı sâf-i c ır âh...
Eyvah!
Ne için ben böyle 
Asabiyim söyle?!...
Ne için ben böyle
Hep onun yâd-ı hayâliyle karanlıklara, yıldızlara yalvarma

dayım':
Ne için hep böyle 
Hasta, şefkat-zedeyim?
Bilmiyorsun bunu sen, ey kamer-i lâl-i ley âl!
Bilmiyorsun bunu ey zulmet, sen 
Bilmiyorsun niye ben 
Böyle h ülyâ-zedeyim?!...
Bilmiyorsun bunu; ey bâd-ı şitâ, ey rüzgâr!
Ey esrar!
Sâde sen bilmedesin zannederim!...

☆

Şimdi zulmetlerin üstünde kutublardan uçan buzlu soğuklat
esiyor

Şimdi ay sisleniyor, sisleniyor, sisleniyor...
Şimdi yıldızlar uzaklarda birer gizli emel
Gibi mübhem, mübhem
Parlıyorlar...
Sen gel
De berâber gecenin rûhu ezen z u l m e t - i  mağmumunda 
Ezilip haşr olalım...
Sen gel
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D e berâber ebediyyetlerin am âkında  
Rûh-ı sevdayla karışmış kalalım.

Ş İ İ R

Şiir mi istediniz? Dinleyin bu giryeleri: 
Şiir... şiir denilen bir zavallı hülyadır,
Adetâ bir sevimli ru’yâdtr...
Asabî
Bir kadın hisseder derinliğini...
Ba’zı eş’dr öyle m übkî ki 
Büsbütün bir veremli sevdadır.

Hayır, hayır güzelim  şi’rim iz kadındır hep  
Menekşe gözleri ufkun derinliğinde güler, 
Karanfil ağzı da bir şi’r-i nev-zem in söyler: 
Ve kalbimiz dinler,
Kalem de nakl eyler
Biitün o gözlerin umkunda titriyen râzıl...



İZ Z E T  M ELİH  DEV RİM

(1887 - 1966)

Küçük yaşımdan beri edebiyatı fası
lasız olarak sevdim. Edebî cereyanları ya
kından takip etmeğe çalıştım ve çalışıyo
rum. Fakat mem leketim izdeki hemen 
her edebiyat münfesihi gibi sanatın ya
nında başka işlerle meşgul olmağa m ec
burum ve bu mecburiyet istediğim kadar 
eser yazmama maalesef mani olmuştur.

K UDÜS’te doğdu (6 Haziran). Galatasaray Sultanisi öğreniminden sonra 
(1906) İstanbul ve Paris’te hukuk öğreniminde bulundu. Reji İdaresi’nde 

Mektupçuluk, Genel Sekreterlik, Genel M üdür Vekilliği, direktörlük yaptı (1906 
-1925). Yabancı bankalarda görev aldı (1925-1930); bazı şirketlerin yönetim 
kurullarında çalıştı (1930 -1940); H arp Akademisi Fransızca öğretmenliğine 
geçti (1940 -1942). Ölümü (15 Haziran. İzzet Melih Devrim; mensur şiirlerile 
onbir yaşlarında çocuk dergilerinde görünür; oniki yaşlarında girdiği Fecr-i Âti 
edebiyat akımına çeviri, oyun, gezi notları, hikâye ve romanları ile katkıda bu
lunur. Yaşayışı, giyinişi, fikirleri, özellikle tüm kimliğile Batıh bir yazar gibi 
görünür. Paris’in ünlü tiyatrosu «Saralı Bernhardt» ta oynanan «Leylâ» sı ilk 
defa bir Türk yazarının Fransızca yazdığı tiyatro eseri olarak alkışlanır. Türk
çe’den çok Fransızca’ya hizmet ediyor gibidir. Konularım işlerken yapmacık
tan, süsten, şairanelikten, «tatlısu Frenk’i» kişiliğinden kendini kurtaramaz. Me
tin And, İzzet Melih’in «Leylâ»'smı incelerken, edebiyat kişiliğine de d eğ in ir;

İzzet Melih (Devrim) şiirleri, romanları, kısa hikâyeleri, nesir yazıları, 
gezi notları yanında tiyatroyla da uğraşmıştır, öy lek i Darülbedatji kurul
ması için adım atılmadan 1914 yılının Mayıs ayında E ddy Clician’la bir
likte devletten yardım gören bir ulusal tiyatro kurmak için çalışmalar yap
mıştır. (1) Bu arada oyun çevirileri yapmış, bunlar arasında Şükrü Ga- 
nem ’den Antere, D. Amielden Seyyah, Alfred de Musset’den Lorenzaccio 
ve Fantasio, H. Bataille’dan M eşaleleri dilim ize çevirmiştir.

Tiyatroyla çok stkı ilişkisi olmasına rağmen ne yazık kendisi tiyatro 
eseri vermemiştir. Yalnız Fransızca yazdığı bir perdelik Leyla sı onun en 
önemli çabasıdır. (2) Bu eser İngilizce’ye (3) ve Almanca’ya da (4) çevri
lerek yayınlanmıştır. Leylâ 1909 yılında İstanbul’a gelen Blanche Toutain 
topluluğunca Beyoğlunda Varyete tiyatrosunda 19 Mart gecesi Pailleorn’un
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«Fare» adlı oyunuyla birlikte oynanmıştır. Bu temsilde Leyla’yı Suzanne 
T  lıeı ay, Juiiette S eni re'i Blanche Toutaitı oynamışlardır. Aynı ay İstan
bul’a Lugııe Poe yönetiminde ve başlarında ünlü oyuncu Suzanne Uesp- 
res bulunan L ’Oeuvre topluluğu gelip temsiller vermişti. Bununla ilgili 
olarak M oniteur Ottomane gazetesinin 16 Mart 1909 tarihli saytsmda ga
zetenin yazarı Caton İzzet M elih’le bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma
da İzzet M elih oyununu kasını ve ocak aylarında yazdığını, Şubatta 
L ’Oeuvre’de oynanmak üzere verdiğini, ve bunu Suzanne Despres'nin 
oynayacağını belirtiyor. Zaten İzzet Melih ile L  Oeuvre topluluğu arasın
da ıjakm bir ilişki olduğunu anlıyoruz. (5) Ayrıı konuşmada İzzet Melih 
oyununda Hıristiyan kadm  karşısında müslüman kadının psikolojisini in
celediğini belirtiyor fakat oyununda Faguet nin dediği gibi «.fikir var fakat 
tez yoktur» diyor.

Leylâ böyle üç Avrupa dilinde yayınlanmasına rağmen zayıf bir oyun
dur. Konusu ve kişileri kısaca şöyledir: Leyla 23 yaşlarında güzel bir Türk 
kadınıdır, ve Nazmi Bey adında 28 yaşında, eğilimini Fransa’da görmüş, 
paşa oğlu ve dışişleri bakanlığında çalışan bir diplomatın karısıdır. Jııliet- 
le Senire ise 30 yaşlarında güzel bir Avrupalı kadındır ve Constantin Se- 
nire adında 45 yaşlarında da bir bankacının karısıdır. Nazmi bey ile Juli- 
ette arasında gizli bir ilişki vardır. Juliette’iıı kocasıyla Türk mutsuzluğu 
üzerine konuşurlar, Constantin dışarı çıktığında Juiiette ve Nazmi bey se
vişirler, fakat Leyla gizlice onların öpüştüklerini görür. Nazmi bey gidin
ce Leyla Juiiette ile tartışır, kocasının kendisine aşık olduğunu söyler ve 
Türk kadınının haklarını savunur Juiiette ise özgürlüğün kadm için gerekli 
olduğunu, bundan Türk erkeklerinin Avrupalı kadınlardan hoşlandıkla
rım söyler. Bunun üzerine Leylâ kocasını çağırır, ilişkilerini yüzlerine 
vurur, Juiiette çıkar. Leyla da babasına m ektup yazmaya başlar. Nazmi 
bey karısını yatıştırmaya çalışır, bunun geçici bir heves olduğunu bağış
lamasını ister. Nazmi bey iki kadından sevdiği karısını seçer.

Oyunda kadm hakları üzerinde durulmuştur. Bu çağda yabancı kadın 
sorunu pek çok oyun yazarımızı ilgilendirmiştir. Bunlar arasında Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu’nun Veda’t, M üfit Ratip’in Z inciri, Hüseyin Suat’ın 
Yamaları gibi. Hüseyin Suat Yamalar’m  başına şu sözleri yazm ıştır: 
«Memleketimizin güzide kızlarına: Hukukunuzun müdafaasını deruhte 
ettim, kusur ettimse afjınızı istirham eylerim.» (6) N itekim  Leylâ’nın İs
tanbul’da oynanması üzerine Mehmet Rauf da 2'ürk kadınlarına seslenen 
bir yazı yazmış, eserin Türk kadınının haklarım koruduğunu belirterek 
oyunu incelemiştir, ( t )  Eserin niye 1‘ransızca yazılmış olduğunu Mehmet 
Rauf henüz Türkiye de bu gibi oyunları oynayacak sanatçıların ve ti
yatro topluluklarının bulunmayışı ile açıklamış, aynı durumun kendi oyun
larının da başına geldiği, kendisi Sahne-i Osmaniye üyesi olduğu halde 
gene de zorluk çekildiğini belirtmiştir.
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Tepebaşı'ndaki 1970’te yanan İstanbul
ş e h i r  t i y a t r o s u

İzzet Melih in Leylâ’dan başka tiyatro eseri var mıydı? Leylâ’nın 
Fransızca baskısında yazarın Les Vieux Turcs (Yaşlı Türkler) adında dört 
perdelik !■ ransızca bir oyun hazırladığı belirtilmiştir.

(1) Bakınız Metin And, «Türkiye’de Ulusal Tiyatro Kurmak için 
Üç Çaba», Oyun Dergisi, Kasım 1964, sayı 16. (2) tzzet - Melyh, Lcila 
(piccc turque en un aete), Paris 1912. (Kitabın içinde (Ss. 65 - 89) tL e 
Theâtre en T urque» başlığı üzerine Türk tiyatrosu üzerine bir yazı bu
lunmaktadır. (3) İzzet Melih, «The disenehanted» (çeviri Helen T ilden): 
Frank Shay, Twenty fivc plays International, New Yorlc 1925 ss. 333 - 
345. (4) İzzet Mclyh, Leila.

izze t M elih’in E serleri

izzet M elih  Devrim in, edebiyat kişiliğini oluşturan başhea eserleri: Leylâ 
(bir perdelik fransızca oyun; ilk defa İstanbul’a gelen Blanche Toutaine toplulu- 
ğunca Beyoğlu’nda oynandı, 1909; baskısı, 1912); T e z a t  (roman, 1915); Sermet 
(roman, 1918; Pierre Loti’nin önsözüyle Fransızca olarak  da yayımlandı, 1919); 
Hüzün ve Tebessüm  (mensur şiirler, hikâyeler, 1922); Henri Bataille (Fransızca 
bir inceleme, 1924); Her Güzelliğe Âşık (gezi izlenimleri, hikâyeler, 1938). Fran-
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sız dilindeki çalışmalarından ötürü Paris Edebiyat Fakültesince kendisine ede
biyat doktoru unvanı verildi (1938); Paris Yazarlar Birliği Daimî Üyeliği’ne
seçildi (1957). Oyun çevirilerinden b irkaç ı: Seyyah (D’Amiel’den), Meşaleler
(Henri Bataille’daıı), Loretızaccio ve Fantasio (Alfred de Musset’den).

SERM ET

îzzet Melih Devrim’in yinnisekiz yaşında yazdığı «Tezatitan son
ra, otuz yaşından sonra kaleme aldığı «Sermet» rom anı, romancı kişiliği
ni açıkça gösterir. Süslü tasvirlerle, şairane söyleyişlerle, Osmanlıca
yüklü bir dille, Fransız romantizminden gelen esinlemelerle, hayal kırık
lıklarına uğrayan bir aşkı anlatır. Sermet’le Neyyıre’nin anı biçimle, 
yazdığı, sonradan bizzat Fransızcaya çevirdiği, Pierre Loti’nin övgülen- 
dirdiğı romanın konusu İstanbul’da geçer. Çerkez kızı Neyyire, Bcbek’to 
oturan Müşir Hüsnü Paşa’nın yalısına satılır. Paşa’nm kız çocuğu olm a
dığı için evlâtlık edinirler. Paşa’nın karısı ihtimamla, öz kızıymış gibi 
onu yetiştirir. Neyyire bir gün o güzel sesiyle pancurlar arkasında şarkı 
söylerken, yalının önünden geçmekte olan Scrmet, bu sese vurulur. Mek
tuplaşm alarla başlıyan aşk, gizlice buluşmalara varır. Neyyire onyedi 
yaşlarındadır. Paşa’nm oğlu, öğrenim için Berlin'e gitmeden önce, Ney- 
yire'yi baştan çıkarmış, işte Sermet bu sıralarda karşısına çıkmıştır. Pa
şa’nm oğlu kısa bir süre sonra Berimden döner. Neyyire onu sevmek
tedir. Sermet’le ilişkisini keser. Sermet çılgına döner. Avunmak için Pa
ris'e gider. Y ıllar sonra Paşa oğluyla evlenen Neyyire, aradığı mutluluğu 
bulamaz. Veremden ölür. Romandan bir parça :

Neyyire (Yüzündeki mânâ-yı ye’s pek acı bir mânayı ıztırâba raünkalib 
o larak ): — Aşkına, ulüvv-i cenâbına lâyık değilim, Sermet.

B e n : — Hayır, sen lıer şeye lâyıksın; ve belki bir şey sana lâyık değü!

N eyy ire: Bana tatlı bir sarhoşluk veren bu gibi sözleri artık ağzına al
ma. Zira kalbimi yaralıyor. (Neyyire ânî bir kararla ayağa kalmıştı.) Hem ben 
hâlâ neye sükût ediyorum? Sana vermeğe geldiğim, vermeğe mecbur olduğum 
haberi niçin saklıyorum- (Hayatta en muazzez bildiği bir vücudun birdenbire 
ölümünü haber alacağını tahmin eden bir adam  gibi mütehayyir ve münkesir 
dinliyor, artık sormaya cesaret etmiyordum. Esasen Neyyire tamamlamaya aznı 
e tm işti:) Sermet, beni d in le : Ben bundan sonra senin olamam. Zira o geldi. O, 
geçen akşam avdet etti; ve ben geçen akşamdan beri deli gibiyim. Hissiyâ- 
tımla öyle mücadelelerim oldu ki... Fakat bugün artık kaaniim ; Onu seviyo
rum. Onu ebediyyen seveceğim ve ondan başkasını sevmem... (Bir müddet dü
şündükten sonra) Seni dc sevdim, pek samimî, pek kuvvetli bir lüsle sevdim. 
Anlamıyorum, cidden anlamıyorum.

Ben (başıma gayr-ı muntazam bir darbe yemiş gibi sersem, dinliyordum. 
Bir m üddet donmuş kaldım, cevap veremedim; sonra pek zaif bir sesle) : —
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İzzet Melih Devrim'ın kişiliğini anlamamıza yardımcı olan 
kaynakların başında Ahmet Haşim’in mektupları gelir. 31 Ekim 
1927 tarihli Paris Hotel Claridgc adresli mektupta bir saatli bom
ba gibi infilâk eden cümleler v ard ır: «... eski bir dostluğa vc 
her şeye rağmen mevcudiyetini iddia ettiğiniz fikir ve kalem arka
daşlığına ve bilhassa bu sırada mustarip ruhuma hürmeten neti
celendirmekten âciz olduğunuz veyahut neticelendirmesinden ko
layca vazgeçeceğiniz bir şeyi bana vaadetmcmeliydiniz. Yalnız 
süslü bir kıyafet, mutantan bir hayat, altın, mücevher, otomobil, 
uşak ve Claridge hissedarlığı kibarlığın alâmeti değildir. Kibarlık 
bir de maneviyatın zarafetinde olması lâzım olsa gerek...»

Asıl ben anlamıyorum. Bu sözleri Neyyire mi söylüyor, yoksa ben mi kâbus 
içindeyim?

Neyyire: — Hakkın var,Sermet; bu pek acı, pek fena bir hal. Ben de kızı
yorum; kalbimin bu anlaşılmaz garabetine ben de şaşıyorum.

Ben (felâketimin derecesini yavaş yavaş anlıyarak): — Iiayır, bütün bun
lar boş cümleler! Esrâr-i kalb, garâbet-i hissiye gibi güzel terkiplerin hakikî 
mânâsım ben sana söyleyim mi? Sen beni sevmiyordun; katiyen sevmedin. Ma’ 
şûkunun gaybubeti esnâsında sıkılıyordun; hanımefendimize eğlence lâzımdı. 
Pek çirkin olmıyan bir gence tesadüf etmiştin. “ İşte, dedin, âlâ bir eğlence ar
kadaşı!” Hakikaten de eğlendin. Zekâsına eskiden beri itimadı olan o zavallı 
sâf-dil, budala adamla mükemmel eğlendin!

N eyyire: — Sermet, rica ederim, luyânet etme! H er şeyi söyliyebilirsin, 
ancak şu dört ay zarfında sana karşı gösterdiğim m uhabbetten, evet, derin, 
samimî m uhabbetten şüphe edemezsin.

Ben (artık tahammül edemiyordum; bu m üthiş muammâyı halletmek değil, 
kaynıyan kalbimin cerihasını teskin eylemek istiyordum : söylemek, bağırmak, 
acı acı gülmek... Bunlar kalbim için bir nevi ilâçtı) : “ M uhabbet” kelime
sini nasıl ağzına alabiliyorsun? Günahtır, ayıptır! M uhabbet, aşk! Ondan ben 
bahs edeyim : Ah, Neyyire, ben seni ne büyük, ne ebedî bir lıisle sevdim... 
Her gün, her dakika ma’bed-i hâtırâtım a çekilerek sana tapınıyordum. Fikrim, 
hissim, hayalim, itikaadım şendin. H attâ kaç gündür düşünüyordum : Benim 
gibi derbeder bir sanatkâr için en kıymetkâr bir servet olan hürriyetimi ayak
larına a tm ak : “Resmen de birbirimizin olalım; artık hep beraber, ebediyyen 
beraber yaşıyalım !” diye yalvarmak istiyordum... Halbuki perestiş ettiğim ka
dm ne kadar uzaklarda imiş!

N eyy ire : —  Geçen giine kadar yanında idim, Sermet; ruhum  ruhunun tâ 
yanında yaşıyordu. Fakat o geldi ve taham m ül-sûz bir darbe ile ruhum u târü- 
m âr etti. Anla, Sermet, benim  de bedbahtlığ ım ı anla ve haksız olma!
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(Neyyire’nin sesinde öyle bir mânâ-yi hüzn ii istirhâm vardı ki hiddetim, 
isyanım biraz düşmüştü. Yanma oturarak ellerini okşamaya başlamıştım) : — 
Bu kâbustan uyanalım, Neyyireciğim; ilk genç kız hülyalarına tahakküm etmiş 
bulunan adamın avdeti belki sana fazla tesir etti. Fakat yanılıyorsun; onu artık 
sevmiyorsun, onu artık sevemezsin. Çünkü sen beni sevdin, beni seviyorsun, 
Neyyire; düşün, burada yaşadığımız İlâhî saatleri gözünün önüne getir. Beni 
âteşîn sözleriyle, mütemâdi nüvâzişleriyle ser-mest eden Neyyire sen değil miy
din? (Bunları pür-harâret ve pür-niyâz bir sesle söylerken dudaklarımla Neyyi
re’nin ağzını öpmek, ona eski buselerimizin tadını hatırlatmak istiyordum. Lâkin, 
şimdi bir mânâ-yı ıztırâb ile bükülmüş olan o pembe dudaklar temâsımdan 
kaçıyordu... Bir aralık dayanamadım; onları cebren öptüm, habs ettim. O zaman 
Neyyire bütün kuvvetiyle beni itti, ayağa ka lk tı):

— Bu yaptığın şey çirkm, pek çirkin! İtirafımdan sonra bunu yapmak gu
ruruna, haysiyetine yakışmaz. Çünkü bundan sonra aramızda aşka dair bir va
ka, bir söz olamaz. Sevmiyen bir kadının busesi bir âlüftenin busesi demektir 
ve ben âlüfte değilim!

Neyyire’nir, ağzını öpmekle İlişlerim, arzularım bütün bütün galeyana gel
mişti. ...Ncyyire’yi kaybetmek benim için ölüm olacağını pek kuvvetli bir sarâ- 
hatle hissediyordum ve artık yalvarıyordum :

— Acı bana, Neyyire; sensiz yaşıyamıyacak olan zavallıya merhamet et. 
Göreceksin, ben ne iyi bir refikin olacağım. Buhrân-ı kalbinin geçmesini sâkit 
ve nıutî bir köpek sadâkatiyle bekliyeceğim; çabuk geçmesine muhabbetkâr, 
vefâkâr harekâtımla kendim de yardım edeceğim. Yalnız sen o adamın muhi
tinden çıkmaya, tamamen benim olmaya razı ol. H attâ istersen İstanbul’dan 
kaçalım. Dünyanın en uzak ve en güzel yerlerinde yaşıyahm. Tabiatın müte
nevvi ve ulvî bedâyii ne büyük kederleri unutturmuştur.

N eyyire: — Yapamam, hiçbir zaman onun etrafından ayrılamam! Biliyo
rum ki o beni sevmedi ve sevmiyor. Biliyorum ki bana dikkat bile etmiyecek 
ve belki bir zaman sonra yine kaçacak, belki başkasiyle sevişip evlenecek; bi
liyorum ki benim hayatım yine bir cehennem olacak. Fakat kabil değil, ben 
artık senin olamam, aşkıma hıyânet edemem. Sennet, beni affet, acı hakikatler 
söylüyorum; fakat anlıyorum ki samimî olmam elzem ; evet, hıyânet ettim; 
sana verdiğim muhabbeti ondan, asıl aşkımdan çaldım.

B e n : — Of, bu ne insafsız sözler!

Neyyire : — İnsafsız olaıı ben değilim, esiri olduğum kuvvet insafsız. Yok
sa ben yemin ederim ki sana bî-pâyan bir şefkatle acıyorum. Mükedder, bed
baht olmamam için her istediğini yapmak isterdim.
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Melih İzzet Devrim, Paris’ten I-lotcl Claridge’ten 
her ikisinin dostu olan Abdülhak Şinasi Hisar’a gön
derdiği mektubunda, Ahmet Haşim’in zehir zemberek 
mektubundan bahisle şöyle diyeccktir : «... Mektepten
çıktığımızdan beri Haşim’e karşı dostluktan başka bir
şey göstermediğime kaniim; bunu sen pekâlâ bilirsin.
«Drogeri» işinin teehhürü, şirkete ait dahili mühim se
beplerdendir. İstanbul’dan giderken bu ciheti senin 
önünde zımnen anlatmıştım vc bittabi mahrem mese
leler olduğu için, fazla söyliyemezdim. Haşim'in, sor
madan, anlamadan, birdenbire böyle bir mektup yazma
sı pek çirkin ve şayanı hayret... M aamafih Haşim’in 
tabiatını bildiğim için ben bu mektubu yazılmamış ad
dedeceğim...»

... Neyyire’nin bileklerini tutmuş, der-âguşundan ebediyyen mahrum ola
cağımı hissettiğim o ince beyaz kolları kırmak istiyor gibi sıkarak âdeta bağı
rıyordum :

— liu yaptığım dünyanın en fena, en hain kadını yapmaz. Ama iş senin 
zannettiğin kadar sade değil. Bir adamın kalbini esir et, hayatını eline al ve 
sonra bırak, kaç... Gûyâ eski bir aşka hürmeten yalnız senin için yaşıyan bir ru
hu öldür... Hayır, hayır... Katiyen bu hıyâneti yapamazsın. Zira fena olur, işi
tiyor musun Neyyire pek fena olur!

H iddet ve isyanıma mukabil Neyyire’nin gözlerinde de bir şerâre-i hiddet 
ve isyan parlamaya başlamıştı; ve bu noktadan itibaren mükâlememiz birbirine 
çarpan iki keskin kılıcın serî ve bı-insâf darbelerine benziyordu :

Neyyire : — Bırak. Sermet, bırak diyorum; bileklerimi kıracaksın.

B e n : — Bırakmam, seni kaçırmam. Sen benimsin ve daima benim kalacak
sın.

N eyy ire: — Başkasını severken artık senin olamam.

Ben : — Sev, istediğin kadar başkasını sev; fakat beni terk etme. Aman, 
Neyyire, görüyor musun; hissimin vüs’atini tasavvur ediyor musun? Böyle bir 
teklifin ağzımdan çıkabileceğini ömrümde düşünemezdim! Demek büyük bir 
a §k. Ç ilg m  bir sevda insanı her şeye sevk ediyor: izzet-i nefis, gurur, namus... 
H er şev, her şey çiğneniyor.

N eyy ire: — Yeter, devanı etme, Sermet; bu gibi haller ne sana ve ne 
bana lâyık değil- Ayrılalım, hâtırâtııruzı fazla telvîs etmeden birbirimizden 
uzaklaşalım.

B e n : — Sana diinvanm en hayret-bahş delîl-i aşkını verdim de sen bunu 
kirli bir şey telâkkî ediyorsun. Ne insafsız, ne lıain, ne âdi kadınmışsın!

N eyy ire: — lalıkir etme, Sermet, kimsenin kimseyi tahkir etmeğe hakkı 
yoktur: ve bâ-husûs kimse kimsenin kalbine emr edemez, bırak gideyim. Bırak, 
Sermet, yoksa bağırırım.
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Neyyire, bu müthiş sözleri öyle pür-nefret bir bakışla, öyle düşman bir sesle 
söylemişti ki ruhum, ibtidâî bir adam  vahşetiyle doldu ve korktum. Ufak bir 
arzusu uğrunda ölmeğe müheyyâ olacak derecede sevdiğim şu kadım ben, elim 
le öldürebileceğimi anladım ve kendimden korktum. Hemen Neyyire’nin bilek
lerini serbest b ırakarak :

— Git, dedim, çabuk git. Yalnız seni değil, hayalini bile muhitimden ko
vuyorum!

Kim bilir ne halde idim ki, Neyyire, tahrîkâtımın ağır darbelerine 
rağmen, pek çok acınmaya şdyân olduğumu hissetti ve müteessir bir eda 
ile şu son cüm leyi söyled i:

— Yazık, Sermet, pek yazık. Biz bu tarzda ayrılmamalıydık!

Fakat ben, dinlemek istemiyor, asabi ve titrek bir elle kapıyı işaret 
ediyordum.



✓

R E F İ K  H A L İ T  K A R A Y

(1888-1965)

Biz dili bulduk. Şimdi halkı 
öğreneceğiz ve adileşmeden ken
dim izi halkla meşgul edeceğiz... 
Halkın acılarına iştirak eden, Uıti- ) 
yaçlarmı duyan, emellerine hir şe
kil veren bir edebiyat lâzım bize...

I  STANBUL’da doğdu. Maliye başveznedarı Mehmet Halit Bey’in oğludur. 
Vezneci, Göztepe okullarından sonra, Galatasaray Lisesi’nde okudu (1900- 
1906). Giriş sınavını kazandığı hukuk M ektebi’ne bir vıl devam etti; gazeteci
lik hayatına atıldı. «Servet-i Fünûn» dergisine çeviriler yapıyor, «Terciiınan-ı 
Hakikat»te çalışıyordu. «Fecr-i Ati» topluluğuna katıldı (1909). Oııbeş sayı çı
kabilen «Son Havadis» gazetesini kurdu. «Sadâ-yi Millet» gazetesine geçti. İs
tanbul’un işgal altında bulunduğu yıllarda, Türk polisi, savaş yıllarında vatana 
ihanet hali içinde bulunan bazı siyasetçilerle yazarları yakalayıp Anadolu’ya 
kaçırmaya karar vermişti. Bunlardan ikisi Ali Kemal ve Refik Halit Karay’dır. Ali 
Kemal, pusu kurularak yakalanır, İzmit’e kaçırılır, oradan Ankara’ya yollanmak 
üzere trene bindirilirk'en istasyonda linç edilerek öldürülür. Bu durumu öğre
nen Refik Halit Karay, dehşete düşer, İstanbul’dan kaçmak için Fransız kuv
vetlerinin yardımını ister. Fransızlardan yardım sağlayan Refik Halit, olayın so
nunu şöyle an latacaktır:

Sokağa çıkmaklığım , sefarethaneye gitmekliğim gerekiyordu. Düşün
meli ki bunu, Ali Kemal'in o feci akıbetini öğrenmiş olduktan sonra yapa
caktım. İnsana böyle zamanlarda büyük bir ciiret, eesaret geliyor; sade 
maharet ve zekâ kesiliyor. Canımı dişime taktım, «Bismillah» dedim, so
kağa çıktım.
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Evvelâ Metro H anında  Fransız Emniyet Genel Müdürüne uğradım, 
oradan sefarethaneye gittim , sonra T aksim’de konsoloshaneye geldim  M u
ameleler tamamlandı. Tramvaya bindim, Tiinel meydanında indim. Bütün  
hu müddet zarfında tanıdık hiç kimseye tesadüf etmemiştim. Herhangi 
bir olay da çıkmamıştı. Yalnız en sonunda tramvaya iriyan, adi kılıklı 
biri oturmuştu. Nedense ondan ürkmüştüm. Daha garibi, ben inmek iize- 
iken o da kalkmış, ta yanıma sokulmuştu. Elini omzuma dokunduruyor san
mıştım; hatta sesleniyor gibi bile geldi. Kararım katî idi. Paltomun her 
iki yan cebinde de birer tabanca hazır bulunuyordu. Beni yakalamaya 
benzer hir şeyler sezer sezmez bunları karşnndakinin göğsünde patlata
caktım. Ali Kemal Bey gibi gafil yakalanmamak emeli, hiitün düşünce
lerimin üstündeydi. «Vurmuş ve kendisini öldürmüşler!...» dedirtmek, el
bette. kuzu gibi tutulm uş ve İzm it'te asılmış denm ekten daha iyi idi.

Çok şükür ki korktuğum başıma gelmedi. Adamcağız, belki de benim  
gibi korkular içinde titreyen bir politika mağlubu idi. Ayrı ayrı yollara 
saptık. On beş dakika sonra bütün muamelem tamamlanmıştı.

O gün ve o gece aile sohbetleri hayli üzüntülü geçti. Şaka değil, kim 
bilir ne kadar zaman için, belki de ebediyen memleketi terk ediyorum. 
Memleketi, evimi, işyerimi. varımı, yoğumu, her şeyim i... Ben, birdenbire 
iki eşya çantasından ibaret kahvermiştim. Bundan sonra yerim oteller, 
pansiyonlar olacaktı. Bütün alışmış olduğum çevre ve imanlardan uzak, 
mahrum bir ömür sürecek, başkalarının artıkları üstünde yatıp kalkacak, 
öz ve asıl kokudan, vatan kokusundan uzakta yaşayacaktım...

Ertesi sabah erkenden, Pierıe Loti vapurunun limandan içeri, girdiği
ni, Galata rıhtımına yaklaştığını dürbünle mükemmelen seyrettim. Artık 
hareket emrini bekliyordum. Bu sırada telefon bize, otomobilin gelmekte 
olduğunu haber verdi.Paltomu giydim, eşyamı apartmanın girişine yığdım. 
Ne berbat bir hava vardı. Yağmur aralıksız yağıyordu. Bereket versin ki 
İstanbul, bu sebepten, ayrılmakla ye’se düşülecek bir şehir gibi gözük
müyordu. Dört gün sonra, hurmaların ve muzların bittiği ılık, güneşli yer
lere varacak, ölümden, hakaretten kurtulmuş olmanın lezzetini duyacak
tım.

Bu arada, beni asıl endişeye düşüren n o k ta : Bir ay. ancak bir ay
sonra nasıl ve ne ile yaşayacağımı düşünmekti. Zira mevcut param otel 
masraflarına ancak hir buçuk ay dayanabilirdi.

Burada küçük bir çıkıntı yapacağım: Acaba o gün elimde, avcutnda 
birkaç yüz Türk lirası yerme cüzdanımda hir banka hesabı bulunamaz 
mıydı? Yani o kadar zaman nüfuzlu bir adam olarak hüküm sürdüğüm  
daire veya başka dairelerin bana bir ufak servet temin etmiş olması m üm 
kün değil miydi? Daha açık söyleyeyim: Çalıp çırpamaz mıydım? Bıı
gibi hususlarda hiç bir istidadını olmadığına göre, bunları yapamayacağım  
açıkh. Sonra böyle uluorta at oynatacak meydan da pek yoktu. Bunu ken-
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Refik Halit Karay; M ahm ut Şevket Paşa 
vurulunca (1913), öteki muhalifler gibi o da tu
tuklanarak Sinop'a sürülür. Bu sürgünlük beş yıl 
sürer, Çorum, A nkara ve Bilecik’te de bulunur, 
evlenir, b ir iki yazısı dışında yazı yayımlayamaz.
1918’de çocuğunun doğumu nedeniyle izin alarak 
İstanbul’a gelir. Yeni Mecmuu’da hikâyelerini 
yayımlar. İttihat ve Terakki’nin güçlü adamı Z i
ya Cıökalp’in araya girmesiyle bağışlanır. Ro- 
bert Kolej’deki Türkçe öğretmenliğinin yanısıra 
Vakit. Tasvir-i Efkâr, Zaman gazetelerinde de 
makaleler yazar. Mütareke döneminde Hürriyet 
ve İtilâf Fırkası iş başına gclincc üye olur. D a
mat Ferit döneminde Posta - Telgraf genel m ü
dürlüğüne atanır (1919); bir yandan da Sabah.
Alemdtır Peyam-ı Sabah gazetelerine yazar. Milli 
Mücadele’yi eleştirir. «Aydede» adlı mizah der
gisini de bu dönemde kurar (1922). Milliciler ba
şarıya ulaşınca, tutuklanacağını anlayarak Bey
rut'a kaçar. Yüzellilikler listesine alınışı bundan 
sonradır (1924).

dimin yapamamasından değil, kabiliyetlilerin de yapamamasından anlı
yordum. Şurasını memnuniyetle kaydetmem lâzım : İstanbul da bulundu- 
ğum zamanlarda da, İstanbul'dan uzak kaldığım zamanlarda da, siyasî 
düşmanlarım, aleyhimde bin liirlü iftiralarda bulundular. Ancak bunlardan 
hiç biri benim için  «Hırsızdır» diyemedi. Parasızlıktan ıstırap çekliğini 
zamanlarda bana en büyiik teselli bu oldu; acı bir teselli...

Neyse, sadede gelelim : Otomobile nasıl bindiğimizi, rıhtıma nasıl 
vardığımızı, polis tarafından gümrükle nasıl çevrilmek istendiğimizi, tam 
o sırada imdadımıza bir Fransız motorunun nasıl yetiştiğini ve deniz üs
tünde bir miiddel dolaştıktan sonra vapura başarı ile nasıl girdiğimizi bu
rada uzun uzadıya anlatacak değilim. Fakat lalilı daima bizimle beraber 
yürüyordu. Korkulu anlar geçirmedik değil; bilhassa motorda avare dolaş
tığımız sıralarda lıer an üstümüze deniz zabıtasının gelmesi mümkündü. 
Fakat yanımızdaki sivil Fransız polisleri ve Korsikalı olduğunu tahmin 
ettiğim Mösyö Kolomboni, bizi vapura sağ salim bindirmeye azmetmişti.

Ama iş büsbütün zora düşerse, zaten ben kendim ona. bu davadan 
ve ısrardan vaz geçtiğimi tavsiye ve rica mecburiyetinde kalacaktım.

İşle bu türlü endişeli, fakat başarılı bir maceradan sonra, baktım ki 
ayağım vapurun merdiveninde... İnanamadım. Riiyada gibiydim. 7.aten 
gecemi hep böyle rüyalarla o kadar karmakarışık geçirmiştim ki, bana hâlâ 
bunlar devanı ediyor gibi geliyordu. Acele acele basamakları atladım...

Artık vapurun içindeydim. Yiizde doksan dokuz üç çeyrek canımı kur
tarmaya muvaffak olmuştum.
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Tabiatiyle okuyucularım bundan ötesini, meselâ vapurun nasıl demir 
aldığını, Ahırkapı önünden nasıl ağır ağır geçtiğini, benim İstanbul’a 
nasıl acı acı gözlerle baktığımı, falan filant çok merak etmektedirler. Fa
kat artık ben bunları yazmayacağım. Bu onları, arzu edenler, akıllarından 
bulur, tahmin ederler. Yalnız, unutmuş olmamak için, son olarak şu nok
tayı da kaydedeyim : O gün, 1922 yılı kasım ayının dokuzuncu perşembe 
günü idi...

Refik Halit Karay; «Kalem» ve «Cem» mizah dergilerine «Kirpi» takma 
adı altında yazılar yazması ününü genişletti. İttihat ve Terakki Hükümetince 
Sinop’a sürüldü (1913); Çorum, Ankara, lJilccik bölgelerinde sürgün olarak kal
dıktan sonra İstanbul’a döııdii (1918). Robert K olejde Türkçe öğretmenliği 
(1918); Posta - Telgraf Umum Müdürlüğü (1919) yaptı; H ürriyet ve İtilâf Fır- 
kası’nın yüksek kademelerinde bulundu. «Aydede» mizah dergisini çıkardı 
(1922). Anadolu’da başlıyan Millî Mücadeleye karşı çıktığı için «yüzellilikler» lis
tesine alınarak, yurt dışına çıkmak zorunda kaldı (9 kasım 1922); Beyrut ve H a
lep’teki onbeş yıllık sürgün hayatı sonunda affolunarak yurda döndü (1938). 
Ömrünün son yılları gazetecilikle geçli.

ittihat ve Terakki’nin İstanbul’dan sürdüğü Refik Halid’i, kim ge
tirmişti tekrar İstanbul’a bilir misiniz?.. Yine ittihat ve Terakki’nin bir 
genel merkezi üyesi... Ziya Gökalp! Aydede'ye yazı yazmak isterdim el
bet. Ama. karşımdaki adam, bir mizah ustasıydı. Kolay mıydı ona yazı 
beğendirmek. Bir yazı tarzı aramalı, yeni. ayn . onun sayfalarında ol
mayan birşey yapmalıydım, işte, sonradan «Nikâhta Keramet» adlı bir 
kitapta topladığım manzum hikâyeleri. Aydede için yazmaya başlamış
tım o günlerde... Rıza Tevfik, Fazıl Ahmet, Reşat N uri, Ercüment Ek
rem, Orhan Seyfi, Hnis Behiç. Pcyami Safa. Halil N ihat, Osman Cemal, 
Selâmi İzzet yazarları arasındaydı Aydede’nin. İstanbul’un bayraklarla 
kıpkırmızı olduğu birgün, Refik Halid’i sapsan gördüm. Aydede’ye gü
zel. ışıklı bir sevinç yazısı yazmıştım. Aradan geçen kırkiiç yıl hafızamı 
yanıltmıyorsa, adı «Rengini buldu»ydu bu yazının. Yunan bayrakların
dan kurtulan payitahtın, o alev alev sevincini anlatıyordu. Refik Halid 
kendini tutmasa, elinde bayrak, kirpiklerinde yaş, bahtiyar çığlıklar a ta
rak sokağa fırlayacaktı belki de... Ama Sabah başyazan Ali Kemal’in. 
Beyoğlu nda berber dükkânından çıkarken, çalyaka kaçırılması, İzmit’te 
linç ettirilmesi yıldırmıştı onu. Gönlü bayrak bayrak sevinirken yüzünün 
sapsarı kesilişi bundandı. Bir daha gelmedi Refik Halid, bir daha sesini 
duymadık, kayboluverdi ortadan. Y usuf Z iya O RTA Ç . Fecr-i Ati’dcn 
Refik Halid K arayın sanatı Maupassant’a çok yakındır. 1917’de sürül
müş olduğu Anadolu dan döndükten sonra Yeni Mecmuada yayınladığı 
Memleket Hikâyeleri 1910 yıllarındaki hikâyelerinin nihilisme’inden sıyrı
larak daha köklü bir gözleme döner. Refik Halid görmesini bilen ve gör
düğünü verebilen yazarlardandır. İlk romanı olan İstanbul’un içyüzü, Oc- 
tave Mirbeau realizmine yaklaşan bu yazann asıl özelliğini saf ve sağ
lam türkçesinde vc kuvvetle verdiği bazı Anadolu peysajlarında ve insa
nında aramak gerekir. Alım et Hamdi T A N P IN A R . Refik Halid. Meşnı- 
tiyet’ten sonra ortaya atılan edebiyat kuşağı içinde, kesinlikle, ençok be-

364



liren bir yüzdür. Yazıda belli b ir türün temsilcisi olmuş, büyük ölçüde 
okur kazanmış, bidüzüye iyi ve özenli eserler vermiş, her yazdığını, ne 
olursa olsun merakla okulmuş, Türkçeye yeni ta t vermiş, hemen hemen 
sürekli neşeli ve canlı; görüşte özellik ve yazışta usıalık göstermiş bir 
yazardır. Yalnız edebiyatı anlayış bakım ından bizimle Avrupa’nın her
hangi bir ulusu arasında bir ayrım  v a rd ır : Biz iyi yazı yazana hayranız; 
yazının bundan ötesini usa vurm ak dönemine daha gelmedik. Yalıya 
Kemal B E Y  A T L I. Refik Halid Karay, hikâye alanında Ömer Seyfettin’in 
izinde, ondan daha ustalıklı eserler vermiş bir sanatçım ızdır... Pek çeşitli 
alanlarda başarı derecesi çok farklı yazılar yazmış olan Refik Halid’in 
Memleket Hikâyeleri (1919) adlı kitabı, yaşayacak eserlerinin en başın
da anılmaya değer. Yaşar N abi N A Y IR .

İs tan b u l’un En Güzel Tiirkçesi

Refik Halit Karay; «Yeni Lisan» akımının tutunmasında önemli payı bulu
nan, konuşma dilini yazılarında büyük bir ustalıkla uygulayan bir yazardır. Hi- 
kâyelerile romanlarında renkli bir görgü ve gözlem zenginliği göze çarpar. Ro
manlarında, çoğunlukla aile üstünde durur. H içbir belli teze bağlanmaksızın, 
sağlam bir teknikle, başarılı çevre tasvirleri içerisinde nefis bir üslûpla olayları 
anlatır. Ağır fikre, derin çözümlemelere, tezli saplantılara girmeden, «ak rea
lizm» diyebileceğimiz bir görüşle yazar. Yazarlığa nasıl başladığını şöyle anlatır:

Tam doğrusunu söylemek lâzım gelirse bende muharrirlik istidadı, 
pek çocukken, henüz on bir, on iki yaşlarında kendisini gösterdi; hem  de 
çoğu kimsede olduğu gibi başlangıçta, şiir şeklinde...

İlk manzumem, hiç unutmam : çiçek, kelebek, böcek, ipek, hattâ inek 
kafiyeli bahar tasviriydi; bilmiyerek, rasgele, vezni düşünülmemiş, yeni 
şiirler g ib iyd i: ne «aruz», ne «parmakMa ilgisi vardı. Bu sıkıntılı şair
lik devri, bereket uzun sürmedi. Hemen nesre atıldım ve bir rahat nefes 
aldım.

İlk yazılarımla doldurduğum sarı kâğıtlı defterim, hâlâ gözümün  
önündedir. Kabının üzerinde irili ufaklı bir sürü saat resmi vardı. Gûya 
bunlar şöyle sağa. sola, acele acele kımıldatılsa, işler gibi görünürlermiş. 
Epeyce uğraşmış; ben o gözbağcılığı bir türlü yapamamıştım. Şimdi ka
naatim şudur ki, kimse de yapamazdı. Bu çocuk psikolojisini bilen kâğıt
çının, satışını sağlamak için başvurduğu madrabazlıktan başka bir şey 
değildi.

Muharrirliğe, Galatasaray Sultemîsi’nin orta sınıfında başladım; be
nim de «şairler» denilen zümre arasında ismim geçerdi. Okulda, bilirsiniz, 
şair, muhakkak surette şiir yazan demek değildir. Her edebiyat meraklısı 
şair sayılır. Bizim okulda iki şair gıırupu vardı: Yukarı sınıflarda Ahmet 
Haşim, Emin Bülent, İzzet M elih... Aşağı sınıflarda M üfit Ratip, ben ve 
fakülte profesörlüğünde, ölen izze t... İki grup arasında dostluğunu de
vam ettiren en hararetli edebiyatçı Abdiilhak Şinasi’ydi.

1
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Böylece yıllar geçti. H ukuk m ektebindeyken meşrutiyet ilân edildi; 
hür meslek arzusuna kapıldım vc Maliye Nezareti’ndeki kalem efendiliği
mi bıraktım. Herkes ticaret vc komisyonculuk merakına düşmüştü; büyük 
kardeşim de beni öyle bir işe teşvik ediyordu. Günün birinde karar veril
d i : Büyük bir İngiliz komisyoncusunun yazıhanesine devama başlıyacak- 
tım, tüccar olacaktım. Tüccar ve komisyoncu Refik Halid! Şüphesiz ki 
şimdi bu isim o mesleğe yaraşmıyor gibi görünüyor. Em in olunuz ki, m u
vaffak olsaydım alışırdık ve yaraşmış bulurduk.

Nihayet, yazıhaneye gideceğimiz gün geldi, çattı. Hazırlanmış, evde 
kardeşimi bekliyordum. Fakat tesadüfe bakınız ki, İngiliz komisyoncu 
Londra’dan bir telgraf almış ve o gün acele yola çıkmıştı; seyahati bir 
iki ay sürecekti; benim işe başlamamı da dönüşüne bırakmıştı.

İki ay boş durmama razı olamıyan büyük kardeşim, aynı gün beni 
Babıâli karşısındaki «Servet-i Fiinun» matbaasına soktu. Ahm et İhsanla  
aile dostuyduk. Kendisini, en küçük yaşımdan beri başardığı işlerden ve 
tok sözlerinden dolayı beğenirdim, severdim. O tarihle Servet-i Fiinun, 
bir de akşam. nüshası çıkardığı için, önümdeki iki aylık bekleme devresini 
bu gazetede çalışarak geçirecek, boş durmamış olacaktım.

Müdürün odasına girdim. Kendisi gayet telâşlı bir haldeydi; onu ça
ğırıyor, berikine haykırıyor; sağ odaya seğirtiyor; sol tarafa koşuyor, gülü
yor; kızıyor, şakalaşıyor; hülâsa yerinde durup rahat dört kelime konuş
maya vakit bulamıyordu. Şimdi Amerikan filmlerinde gördüğümüz gürül
tücü, fazla hareketli, kahkaha ile gülerken bunu yarıda bırakıp hiddetle
nen ve hiddetini birdenbire kesip tekrar gülmeye başlıyan sevimli ve kin
siz direktör tiplerden biri. Nihayet telâşının sebebini anhyabildik: İngiliz 
ko-misyoncu gibi Servet-i I1 urıuıı sahibi de o gün Avrupa seyahatine çıkı
yormuş.

— Pekâlâ, pekâla, dedi. Haydi, geç içeriye, otur masaya, işine başla!

Refik Halil K aray ; ne çok karamsardır, ne çok iyimser. «Gazetecilik ba
na malzeme verir; ben bu sa\ede kendimi daha çok hayatın için girmiş bulurum» 
der. Olaylarla törelerin güldüren, şaşırtan yanlarını alır, tç gözlemde oldukça 
zayıf, dış gözlemde çok kuvvetli bir «ressam - yazar» özelliği gösterir. Sürük
leyici olayları ilgi çekici tiplerle, geniş bir coğrafya içerisinde, renkli, kokulu, 
binbLr benzetme ve zekâ oyunlarile verir. Sıcak, çekici, oynak, ışıklı, zevkli bir 
dili vardır. İstanbul halkının on güzel Fiirkçesini kullanan usla bir üslûpçudur.

ilk  defa Refik Halit «Memleket H ikâyelerinde Anadolu halkının 
ihtiyaç ve zaaflarını, sevinç ve üzüntülerini, nefis bir mizahî üslûp, ince 
nüktelerle ustaca belirtmiştir. Bu hikâyeler, üslûp ve sanat bakımından 
modern Türk nesrinin güzel örnekleridir. O tto SPİES. Refik Halit
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devri yazarlığı, olaylar karşısında duyup, görüp, sezdiğini en güzel an
latma sanatıydı. Çelin A L T  A N . Refik Halit’le Yakup Kadri arasında bir 
fark : Refik Halit b ir ressam - yazardır. Dışta olanları ve çizgileri ya
kalar. Yakup Kadri ise için, ruhun ressamıdır. Hamdullah Suphi T A N -  
RIÖ VER. Edebiyat; Refik Halit Karay’ın gözünde, iki kerre yaşam aktır: 
biri yaşarken, öbürü de yaşadığını yaşatırken. Sabri Esat S IY A V U ŞG İL . 
En şakrak bir mizahında en ince bir hikayeci, en ciddî bir hikâyesinde 
bile iğneli tebessümlerini saklayan sinsi bir heccavdır!... Mizahçı Refik 
Halid ihtiras ve zevkle yazabilmek noktasından bir kudret, fakat yalnız 
«Günün Mizahı>na saplanmak itibariyle bir zaaf oldu. Mizahçı, hika
yeci, nâsir, gazeteci; nc olursa olsun Refik H alid’in en büyük kudreti 
olan güzel bir silâhı v a r : Lisanı oynak, aydınlık, pürüzsüz, bir İstanbul 
Türkçesi. hıııa il Habip SEVÜ K . Refik Halid, güzel, renkli, kokulu, elle 
tutulur, gözle görülür bir Türkçeyle bize bir devir içindeki Anadolu ka
sabalarının memur tiplerini vermiştir. Yoksa Anadolu köylüsünü ve ka
sabasını değil. Nâzım  H İK M ET.

Refik I ia li t’in E serle ri

Refik Halit Karay ; mensur şiir, makale, hâtıra, fıkra, sohbet, hikâye, tiyat
ro, roman türlerinde eserler vermiştir. Sürgünde iken yazdığı yayınladığı eser
leri sonraları toplu olarak basıldı. Eıı tanınm ışları: Anadolu sürgünlüğü çağın
da yazdığı Memleket Hikâyeleri (1919); İstanbul’un çeşitli hayat sahnelerini an 
latan İstanbul’un İçyüzü  (roman, 1920; İstanbul’un Bir Yüzü, 1939); «Y ezid i
liği tanıtan, tabiat ve dil güzelliğinin kaynaştığı Yezidin Ktzt (roman, 1939); H a
tay’ın Türklüğü dâvası uğruna yazdığı Çete (roman, 1939); yurt dışına sürülen 
politika kurbanlarını ele alan Sürgün (roman, 1941); diğer rom anları: Anahtar 
(1947); Nilgün  (3 cilt, 1950-61); Bu Bizim Hayatımız (1950); Dişi Örümcek 
(1953); Yer Altında Dünya Var (1953); Bugünün Saraylısı (1954); Kadınlar Tek
kesi (2 cilt, 195G),Karlı Dağdaki Ateş (1956); Dört Yapraklı Yonca (1957); So
nuncu Kadeh (1965). İki tiyatro oyunu vardır : Kanije Müdafaası (1909), Ata
türk’ün «İnkılâplarımızı hicvetmiyor, bilâkis belirtiyor» dediği Deli (piyes, 1 
perde, 1939). Siyasal hiciv ve mizah yazılarının top landığ ı: Kirpinin Dedikleri 
(1916), Ago Paşanın Hâtıratı (1918), Guguklu Saat (1922), Bir Avuç Saçma 
(1940). Yurt dışında yazdığı Gurbet Hikâyeleri (1940). Edebî anılarının, sürgün 
ve gurbet notlarının yer a ld ığ ı; Sakın Aldanma, İnanma. Kamrıa (1915), Üç 
Nesil Üç Hayat (1915), Minelbâb İlelmihrâb (1965).

Refik Halid’in, uzaktan uzağa «Aşkı Memnundaki hoppa ve züppe 
Bchlül'ü andırır halleri vardı. Polemik yazılarından biri, başta başkanımız 
(Fecr-i Âti'nin başkanı) Hamdullah Suphi (Tanrıöver) olmak üzere he
men hemen bütün arkadaşlarımızın karşı koymalarıyla karşılanmış ve 
bu yazının dergimizde yayınlanmasına müsaade edilmemiş, yeni bir çe
şit sansür yasağına çarpılmıştı. Bunun üzerine Refik Halid’le sansürü 
koymak isteyenler arasında şiddetli bir tartışma olmuş ve sonuçta Refik 
Halid, Fecr-i Â ti’den çıkıp gitmişti. O kadar hızla ve hışımla çıkıp git-
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mişti ki, arkasından güç yetişebilmiştim. ... Babıali Caddesi’ndcn aşa
ğıya doğru yürüyorduk. .. .  «Söyle bakalım; iki okul kaçkını çcouktan 
ne farkım ız var şu anda? N c Fccr-i Â ti kaldı, ne Servet-i Fünun! Tali
himizi şu Babıâli caddesinin kaldırım ları üstünde yeniden denemeye mi 
başlayacağız?» dedi. Evet, böyle oldu ama, bu yeniden başlayış Refik 
Halid’c beklenmedik bir ün, hatta bir «popülarite» kapısını açtı. Bu ka
pının anahtarı da «Eşref» adlı bir mizah dergisinin baş sayfasında çıkan 
portreler yazılarıydı. Refik Halid bu yazılarında yeni edebiyat ünlüle
rinin — ki hemen heps'ı dünkü Fecr-i Âti arkadaşlarımızdı—  bir K ara
göz perdesi üstünde gibi birbirinden acaip, birbirinden gülünç biçimler 
alarak geçit töreni yaptıkları görülüyordu ve ne gariptir ki, bu geçit tö
reninin uyandırdığı kahkahaların yankısı yalnız edebiyatçıların dar çev
resinde değil, politikacılar, memurlar, kendi halinde kimseler, en sonu 
bütün gazete okurları kalabalığı içinden duyuluyordu. Bu suretle Refik 
Halid, birkaç hafta içinde bizim basın dünyamızın en parlak yıldızların
dan biri oluverdi. Kalemi, günlük gazeteler, haftalık, aylık dergiler ta 
rafından âdeta «müzayedesye konuldu. H atta, en başta İttihat ve Te
rakki partisinin organı «Tanin» olm ak üzere, hemen bütün İstanbul ba
sınının kendisine yapılmadık cazibeli yazı ücreti teklifi kalmadı. Yakup  
Kadri K A R A O SM A N O Ğ LU . Refik Halid, Fâzıl A hm et: İşte gençleri
mizde iki mizah zekâsı yada dehâsı. Refik Halid, iddia ederim, batının 
herhangi bir memleketinde de bulunsa, aynı yetenekle kendini yine gös
terebilirdi. Refik H alid tecrübenin, kültürün, örneklerin ürünü olmaktan 
ne kadar uzaktır. Bu cins adamlar, doğarlarken, alınlarında birer yıldızla 
dünyaya gelirler ve fikirlerin birer şehzadesi olarak yaşarlar. Eğer ye
tenekleri kapatacak, körlctccck yerde, onlan kaldırıp yükseltmenin daha 
kazançlı bir iş olduğunu dcğerlendirebilseydik bu tü r yaradılışlar, bu ni
yetimize ve şerefimize bir kanıt olarak gösterilirdi. Hamdullah Suphi 
TA N R IÖ V E R . Eserlerinden örnekler:

ESKİ OKULLAR

Size kırk beş, elli yıl cnco!:i bizim çocukluğumuzu anlatacağım.

Benim de bir zamanlar size benzediğimi, küçük aklınızla elbette bilirsiniz. 
Yani ben de ufacıktım, ana baba kuzusu idim; bir güler, bir ağlardım; tatlı şey
leri sever, diş değiştirir; oyuna bayılır, erken uyur, gördüğüm rüyaları unutmuş 
olarak, serçe kadar neşeli uyanırdım. Benim de ayakkabılarımın uçlan iki gün
de sıyrılır, ökçelerim çabucak aşınırdı. Düşüp kalkmaktan dizkapaklarım yara 
bere içinde kalır, hoplayıp sıçramaktan yüzüm pençe pençe olur, koşarken saç
larım  rüzgârla dağılır, ceketimin etekleri bacaklarıma sarılırdı.

Yalnız, sizlerle aramızda şu fark v a rd ı: Bize beyaz yakabklı önlük giydir
meyi bilmezlerdi. Çoğumuz alacalı bulacalı, dökük pantalonlu, sarkık paltoluy- 
duk. Tuhaflık yapmak için tiyatroya çıkmış cücelere benzerdik. Bazılarımız en
tarili, takkeliydik. Takunyalı kızlar sakız çiğnerler, içine balmumu koyup ağız-
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R efik Halil Karay eşi ve kiiçiik oğluyla birlikte.

larında tükürüldü balon şişirirlerdi. Erkek çocukların feslerine mavi püskül, ka- 
tırboncuğu taktıkları, bazılarının biteviye sümüklerini çektikleri de görülürdü.

Nerede şimdiki gibi güleryüzlü, sevimli, bilgili öğretmenler? Yaşamaktan 
bezmiş, kanı donmuş öksürüklü hocanın karşısına diz çöker, hep bir ağızdan, 
haykırışa bağırışa, sallana sarsıla, sarı kâğıtlı, incecik kitaplardan, mânasını anla
madığımız bir şeyler okurduk. Arasıra hocanın elindeki kızılcık değneği “çat” 
der, ya Ali’nin ense köküne, ya Fatm a’nın kulaktozıma inerdi.

Nerede tatlı hikâyeler söyliyen; resimler yaptıran, meraklı oyunlar çıkaran, 
sizinle beraber koşan, gülen şen öğretmenler? Gülümsiyen azar işitir, gülen ce
za görürdü; neşe ayıp, eğlence yasaktı. Mektep binaları, çok defa kapanık, loş 
yerlerdi. Sıkıntıdan esner, hareketsizlikten gevşer, pelteye dönerdik.

Asıl zorluk, eski harflerdeydi. Hepsi de kulaklı karınlı, başlı, gözlü, acayip 
şeylerdi. Yazarken, kör makasla mukavva keser gibi, dilimizi çıkarmıva mecbur 
olurduk. Kâğıtlarımıza konan sinekler bile, kamış kalemlerin cızırtısına, aldana
rak, kendilerine benziyen bu kollu kanadlı siyah şekilleri uzun uzun seyrederler, 
hortunılariyle yoklarlar, şaşarlardı.

Sporculuğun ise “s” sini bilmezdik. Dedelerimizin yaptıklarını da bırak
mıştık : ne cirit oynuyorduk, ne ok atıyorduk, ne de kürek çekiyorduk.
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Nerede ortaokulların o voleybolleri, liselerdeki futbollar, spor şenlikleri, 
kır gezintileri, askerlik dersleri? Dört kat fanila giydiriyorlar, başımıza şal, sır
tımıza atkı sarıyorlar, ufacık, sıska ayaklarımızın üstünde tıklım tıklım kocaman 
vücutlarım ızla bizi karikatürlere benzetiyorlardı.

M izahî yazı yazmak nereden de aklıma gelmişti? Bu, bir hikâyedir. 
G alatasaray’ın gece yatısı talebesinden olduğum için sıkıntıdan ken

dimi edebiyata vermiştim; hem okur, hem yazardım. Amma ciddi şeyler 
okur, ağır başlı yazılar yazardım. Edebiyatta mizah, o  zaman yer tut
mam ıştı; «inşa» kitabı mizah bahsinde «fathıyyat *dan şiddetle «mücaııe- 
b e l» tavsiye ediyordu. Hoş, böyle bir tavsiyeye hacet ne? Biz «edebiyatı 
cedideınin ohlarına, ahlarına, «heyhat!» ve «efsus! »larına ağız uydurmuş, 
inim inim inliyor, züppe birer «mecnun» gibi upuzun saçlarımızı önü
müze döküp iç çekiyor, ağlıyor, cüce Ferhad’la r misali kuru kafamıza 
kalemimizin küsküsünü vurup of çekiyorduk.

Bu nale ve efgan sırasında, neredense elime yırtık pırtık b ir risale 
geçti; tatsız tuzsuz yazılarla dolu idi; acele acele sayfalarını çeviriyor
dum. birden, b ir makaleye saplanıp kaldım. Avrupada yapılan zarif, mi
nimini, cici, nikel anahtarlarla bizim yerli, iri, hantal, demirden ve kap
kara anahtarlardan bir hoş mukayesesi... Altındaki imza; Düyunu U mu
miye Direktörü A li:

İşte bana ilk mizah zevkini veren ve bir mizah edebiyaü olduğunu 
öğreten yazı budur.

Diyebilirim ki Â li  beyin anahtarları benim dimağımda, kapalı bir 
höcreyi açtı; başımın karanlık bir göşesine ışık ve hararet saldı; mizah 
tohum unun filizlenmesine sebep oldu, fakat pek çabuk ve pek kolay 
değil.

Meşrutiyet ilân edilmişti, (Fecriâti) kurulmuştu. (M uhit) de, hikâ
yem çıkmış, (Resimli Kitap) da bir sürü ufak nesir parçaları ve (Serveti 
Fiinun) da çeşit çeşit yazılarım intişara başlamıştı; kendi aram ızda tanın
mış, belli başlılar arasına alınmıştım. H attâ gündelik «Tercümanı Haki
k a tiz  ara sıra baş makale bile yazıyordum; lâf değil! Amma varakı 
mihrı vefayı kim okur kim dinler?

O esnada «Kaleni »in parlak devresi idi ve ona rakip olarak bir de 
«Âlem*  diye taklid bir mizah mecmuası çıkıyordu. Bir gün, hiç unut
mam, Rizapaşa yokuşunda mekteb mubassırlarından M uhtar Beyle kar
şılaştım, dedi k i :

—  cÂlcnı »i çıkaranlar benim arkadaşlarımdır. Şuna yardım etse
ne..

—  Ne münasebet, diye itiraz ettim, o bir mizah gazetesi... Benim 
mizahla ne alâkam var?

—  Hele bir tecrübc et, muvaffak olacağına eminim.

Acaba? Ertesi günü - yağmurlu, soğuk ve berbat bir kış sabahı ha
vadan, çamurdan, yolsuzluktan şikayet eden bir mizah makalesi yazdım; 
hoşça bir şey oluvermişti, oynak ve kıvrak bir m usahabe...

Gazeteye götüreyim mi? Bir daha okudum, başımı salladım, du
dağımı büktüm, düşündüm ve kâğıdı yırtıp sobaya attım.

M izah benim işim değildi.
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Meğerse işim im iş... İlk tuhaflık makalemi beğenmeyip ateşe fırlat
tıktan iki ay sonra (Kirpi) imzalı mizahî yazıları Türkçede büyük bir 
rağbet ile okunan m uharrir ben idim; bu müstear imzanın isim babası da 
Yakup Kadri idi.

Ben kendimin ne olduğunu bilmiyormuşum...
Onun içindir ki bugün acaip acaip şiirler, münasebetti münasebetsiz 

nesirler altında gördüğüm genç imzalara bakarken derim  k i :
—  Bunlar da ne olduklarını henüz bilmiyorlar, belki bir gün bir 

dirayetli mubassıra rast gelirler, veyahut bir anahtar ele geçirirler, hakikî 
istidatlarını keşfedip işletirler.

Haniya o günler?

BİRAZ İÇTİMAİYAT

Evlenmek? Her gün bir avuç su içmek için kendini kuyuya atmak olsa ge
rektir. Yahut tane ve başak yetiştirmek için buğday gibi toprağa gömülmek 
demektir.

Sevişerek evlenm eyiniz: Birini bir kere seven, bir başkasını da sever, on 
başkasını da sever. Fakat sevişmeden de izdivaç etm eyiniz: Zira evvel sevişmez
seniz sonra hiç sevişemezsiniz. O seni severse, sen onu sevmezsen yine evlen- 
m em eli: Ona kendini yedirmiş, sen aç kalmış olursun. Maamafih sen onu se
vip de o seni sevmezse keza izdivaçtan vaz geçmelidir. Cam altından reçel ya
lar gibi tadım alamazsın.

Bakire ile izdivacı bu sırada tavsiye etmem; Piyango bileti gibidir, ikrami
yesi yüz binde birine nasib olmaz. Fakat dul ile evlenmekten de çekinmelidir. 
Böyle bir kadm tam kadın sayılmaz, yüzüne baktıkça ara sıra eskisinin bıyığı 
veya sakalı görünür.

Paran çoksa evlenme veya evlen... Evlenme ; Zira kadın gözlerinin içinde 
hep banknotun (50) lirasını görmek ve ağzında maliye vekilinin imzasını oku
mak için yüzüne bakar. Evlen : Anlarsın ki para ile de aile saadeti temin edile
mez ve zevce para olmadıkça belâ olduğu kadar para oldukça da yüktür.

Paran yoksa veya arkası gelmiyecckse evlenmek demek küreksiz kayık, 
yelkensiz gemi, buharsız vapurla tenezzülle çıkmak demektir. Akıntı, anafor, 
girdab ortasında iimidsiz sevişebilirsen o başka...

Sakın roman okuyan kadınla hayatını birleştirme; Hayatınız dillerde des
tan olacak bir romana benzer, başkalarına eğlence, fakat sana azab olur. Si
nema düşkünü kadından ise k a ç ; Bcıı eski zamanlarda hamam natırile evlnenleri 
bugün sinema meraklısı bir hanımla izdivaca tercih ederim.

Pek güzel kadınla evlenmeği tevsiye edem em : Herkes gözlerile onu da, 
seni de billâhi çiy çiy yer. Fakat onu lezzetle, seni hasedle... Sen güzel bir er
keksen yine ayni tavsiye ve ayni netice. Çirkin kadınla izdivaç ise eline baston 
yerine fasulye sırığı almak veya koluna pardesü yerine çuval atmak veyahut ta 
başma şapka yerine kavanoz giymek kadar insanı meclislerde gülünç eder. Çok 
çirkin erkek de kadm için bir nasibsizliktir. Her gün mutfak paçavrasile silinen 
bir billûr sürahi veya içine süpürge çöpü dikilmiş bir gümüş çiçeklik!
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Bir akıllı dedi k i :
— Falcı elime baktı, üç defa evleneceksin dedi, iyi ki bunu diyen falcı 

idi; inandığım biri söyleseydi derdimden divane olurdum.
Çayda tanır, dansta nişanlanır, otelde nikâhlamr, evde ayrılırsın, işte beş 

fasıllık bir izdivaç mudlıikesi! Yahutta çayda muarefe, dansta muaşaka, otelde 
mııaneka, evde münakaşa ve münafese... İşte yeni zevç ve zevcelerin hayat 
ruznamesi!

Pek genç bir kızla yaşlının izdivacı hoştur. Lâkin kaynaktan eğilerek bar- 
daksız su içmek gibi evvelâ çok lezzetli, fakat sonra pek yorucudur. Kanmadan, 
soluksuz kalır, çekilirsin! Yaşlıca bir kızla izdivaca gelince vaktinde gül olup 
açılmadan ayazdan donmuş sonbahar goncesinde ne rayiha, ne renk, ne ten 
olabilir ki... Hem böyle bir zevcede beğenilmediği için sandığa atılmış elbise
lerin kullanılmadan eskimiş bir hali vardır; o ütü ile izale edilemez, kırkını geç
miş bir erkeğe varan genç kız lâgar bir beygir üstünde yarışa çıkan biniciye 
benzer. Bu azgın atı sürmek, sürmek, sürüklemek için ne kadar çırpınmak lâ
zım ... Kırkını atlamış bir kadınla evlenen gence ne diyeyim? Bana bu, anası
nın memesine sarılmış bir danayı hatırlatır.

Çocuksuz aileyi anlamam, bir çocuk ise azdır, birden çoğu da fazladır. 
Gel bu hesabın içinden çık!

Şimdiki izdivaçları seslere taksim edebiliriz; İlk günler bir şapırtı, sonrakiler 
sızıltı, daha sonrakiler homurtu, en sonrakiler ise gürültüdür. Nihayetinde bu 
güm bürtü ile fasıl nihayet bulur. Aradaki çocuk zırıltıları da bu cehennemi mu
sikinin basosuııu tutar.

Cazbant kasırgası acaba kaç ev yıktı? Yahut dans zelzelesi kaç aileyi yerin
den oynattı? Yahut ta sinema yangını kaç ana ve babayı yavrusundan ayırdı? 
Veyahutta morfin kolerası kaç iffete mal oldu? Bunun istatistiği neşredildikten 
sonra düşüneyim... Belki ben de size evlenmeyi tavsiye ederim!

BİR HATADIR OLDU

— Efendi, dedim, niçin yere tükürüyorsun?
— Ya nereye tüküreyim? Suratına mı?
Şaşaladım. İki sebepten : Herif iri yarı idi, ben de kabaca cevap versem 

dayak yiyebilirdim. Sonra «Yere tükürmeyiniz» yazısının altında «İşte şuraya!» 
diye gösterebileceğim bir kâse, çanak, vazo filân da yoktu. Hoş, olması da şart 
değildi.

Geçip yoluma devam etmeliydim; izzeti nefsime dokundu :
— Buyurunuz karakola!
Dedim.
— Memur musun?
— Hayır. Fakat, oku, bak, ne yazıyor: «En yakın polise haber veriniz!»
— Ne duruyorsun, koş, haber ver!
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«Çocukluğumda ve gençliğimin ilk çağında 
bizim evin bir Escd Ağası vardı; — «Esat» değil,
Arapça «aslan» m anasına «Esed»—  emektar zen
ci dadımızın kocası iri yarı, cepkenli ve poturlu, 
sekseni aşmış, fakat yaşım belli etmez biri. Bütün 
yıl iş tutmaz, evinde pinekler, bezgin bir ömür 
sürer, kurban bayramı yaklaşıncaya kadar o hal 
devam ederdi. Koyun sürüleri şehir meydanların
da göründü mü Esed Ağa değişir, canlanır ve bir 
gün selâmlıkta görünür, mabeyin kapısını vurur, ı 
içeriye haber y o lla rd ı: «—  Kurban bıçaklarını
verin de bileteyim.» Bunlar, eşleri kasap dükkân
larında bulunan çeşitli bıçaklardır, geçen seneki 
bayramdan sonra yıkanıp temizlenmiş, kâğıtlara 
sarılarak çekmecelerin birinde muhafaza edilmiş
tir. Esed Ağa bıçakları Çakmakçılar yokuşuna, 
güvendiği bir bileyiciye götürür, başında durur, 
ibrişimi kolaylıkla biçerek keskinliğe geldiklerine 
emin olduktan sonra yine bağrına basar, geri ge
tirirdi.» Refik Halit Karay, o  yıllarda.

— Peki amma, sen o zamana kadar kaçar, gidersin!
— Tükürüğümün başında bekliyecek değilim ya?
Bu da doğru... Gene duraksadım. İşin içinden haysiyetimle kurtulmanın 

çaresini arıyordum. Yumuşamağı tercih ettim  :
— Maşallah, dedim, siz bu meseleleri anlamtyacak adam değilsiniz. Be

lediyenin yasağında hepimizin sıhhatini korumak gayesi gözetilmiştir. Bulaşık 
hastalıklardan korunmak...

Sözümü k es ti:
— Bende verem suratı var mı? Hele iyi bak!
Hakkı var, pulad gibi bir vücut... Zaten korktuğumuz hastalığın alâmeti

yüzünde, bedeninde belli olsaydı korkmıyacak, ilk terbiyesizce sözüne karşı to
kadı atacaktım. Sade verem değil, sılıhiyemizin Sirkeci garına yapıştırdığı sari 
hastalıklar levhasındaki frengili, bitli, uyuz, sarhoş ve sair illetlileri de gösteren 
alâmetler onda mevcut değil. Çam yarması bir adam : Omuzlar geniş, kollar 
adaleli, kanı gür, sesi sıtma görmemiş, gözler ferli... Sıhhat mostrası! Maamafilı 
yenilmiş olmağı hâlâ izzeti nefsime yedirem iyorum :

— İlk polis noktasına kadar arkanızdan geleceğim. Medenî vazifelerimizi 
ihmale alışmamalıyız; hükümetin tavsiyesine riayet edeceğim.

— Sen bilirsin!
Bana dikkatle bakıyor. Yüzümde, halimde bir şey arıyor, bir hüküm vermek 

istiyor ve sonra soruyor :
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— Bakırköy civarında mı oturuyorsun?
Dalgınlığıma geldi :
— Hayır, dedim, yazın Yeşilköyde oturuyorum, şimdi Şişlideyim.
— Bu yaz Bakırköyüne taşın!

Benim zamanımda eskiden, o manâda Toptaşı kullanılırdı. Arkasından beş, 
on adım kadar gittikten sonra ne demek istediğini anladım; anladım amma 
iş işten geçmişti, cevap sırasını kaçırmıştım. Teselli noktasını buldum; şimdi, 
dedim, ona karakolda dersini verirler; oturacağı yeri gösterirler.

Yürüdük, yürüdük.
Arasını dönüp bakıyor, gülüyor. Hiddetinden ziyade bu gülüşü kanıma 

dokunuyor. «Acaba vaz geçsem mi?» derken gülümsemesine tutulup peşini bı
rakmıyorum.

Nihayet aradığım yerin önündeyim :
— Şu giden iri yarı adam, demin, köprü üzerinde yere tükürdü.
— (Yüzüme bakıyor, duruyor)

— ...Hem  de tam levhanın altına, «öyle şey yapmayınız!» diye yazılı yerin 
önüne tükürdü.

— ? !  ...

— ... Tutsanıza, gidiyor, kalabalığa karışacak, aman kaçmasın!
«Tutsanıza... Kaçmasın!» cümlesi zabıta üzerinde tesirlidir, zembereği ha

rekete getiren bir efsunlu sözdür. Bir polis koşup arkasından omuzuna vuruyor, 
bir şey söylüyor. Hah, işte beraber geliyorlar, intikam saati yaklaştı!

Parmağımla mevkufu, korkusuz, tâ suratına doğru elimi uzatarak gösteri
yorum :

— tşte bu zat tükürdü. Belediye nizamına, emrine aldırmıyarak tükürdü; 
hem de levhanın önüne tükürdü.

Soruyorlar:
— öy le  birşey yaptınız mı?
— Hayır.
Bana dönüyorlar :
— Şahidiniz var mı?
— Hayır.
Şapa oturduğumu anlıyorum; meram anlatmağa çabalıyorum.
— Herkesi yolundan alıkoyup buraya getiremezdim ya? Görenler çoktu, 

fakat halk böyle şeylere aldırmaz; bir kısmı da işinden olmak, karakollara düş
mek istemez.

— (Biz ne yapalım mânasında yüzüme bakışlar).
— ... Amma, elbette, Belediye bu levhaları astığı zaman zabıtaya talimat 

vermiş, ihbar edenlere bir kolaylık göstermiş, meseleyi pratik bir şekle sokmuş
tur.
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«Arabalara binip Kozyatağı yolundan 
Iç-Erenköyü’nün Sakızağacı mevkiine çık- 
tık. G üreş meydanı, o  devirde Damacı Rıza 
Bey Köşkü denilen vc şimdiki Gazi Ethem 
Pasa arazisinin üst tarafına düşen sürülme
miş. taşlı vc sert topraklı bomboş geniş tar
lalar. Aynı gün hem pehlivanlar gürcşccek- 
hem at yarışı yapılacak. Bu yarışı da ilk 
defa göreceğim. Biz sinema ve resimli m eo  
’-oua asrı çocuğu olmadığımız için yarışta 
atların, üzerlerinde binici bulunduğu hal
de mi. voksa başıboş, süvarisiz mi koştukla
rı hakkında bilgi sahibi değilim. M eraktan 
içim içime sığmıyor. Ne kadar kalabalık!
Hem, birbirine öyle zıt bir kalabalık ki...
Zengin, fakir, asîl, serseri, köy ağası, rene- 
ber. hacı, hoca, derviş, dilcnci, hepsi çeşitli 
kıyafetleriyle orada. Cilâsı göz alan kapalı 
landolarla yaşmaklı sultanlar, saraylılar, 
arabacının yanında harem ağaları... Fayton
larda çarşaflı rical kadınları vc kızları, 
maivctlcrinde redingotlarının önleri ilikli 
uşaklar... Muhacir arabalarında orta hal
liler... üküz arabalarında civar köylerdeD 
selenler... Sucular, su mahallebicileri, şer
betçiler. daha b ir sürü ayak satıcısı vc da
vul. /ıırna sesi’... Derken gümbürtü tekrar 
işitildi; iyice yağlanmış olan pehlivanlar 
tonrnk üstünde kapıştılar. T er yağa karıştı, 
vaö toza...»  sözleriyle ilk defa gördüğü 
r-hitvnn güreşini anlatan Refik Halit Ka- 
rav. 8 yaşında Göztepe’deki taş mektepte.

Ben böyle çırpınırken iri yarı, hastalıksız, çam yarması adam, adaleli kol
larını sallıya sallıya çoktan yanımızdan ayrılmış, kalabalığa karışmış, kaybol
muştu.

— Gidiyor, gitti!
— İyi amma, düşününüz, yere tükürdü diye gösterilen her vatandaşı şa

hitsiz, şuhutsuz cezaya çarpamayız ya? Gareze müstenidse, tezvirse, intikam 
almak içinse?

Karşımdakinin de hakkı var. Alnımda soğuk ter damlaları biriktiğini, fena
laştığımı, hattâ açıkçası, yaptığım işten utandığımı duyuyor, anlıyorum. Bir 
hatadır, oldu... Berbad haldeyim; karakoldan ne tarzda, haysiyetime biraz uy
gun olarak çıkmanın yolunu arıyor, bulamıyorum. Halimden anlıyan memur, 
bir iş yapmış olmak için nefes alayım, kendimi tophyayım diye bana ismimi, 
sanatımı soruyor. Söylüyorum.
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Bir sual daha :
— Semtiniz?
Demin yere tüküren adamın semtini sorması, yaz için yer tavsiyesi hâlâ 

hatırım da ya... Hiddetliyim  ya... Davamı kaybetmiş, şaşkınım ya... Dalgınlık
la ne cevap veriyorum, biliyor musunuz?

— Bakırköyü!

Herşeyden evvel Refik Halil'in edebiyatımıza ne getirdiğini açıkça 
ve hakça belirtmek lâzımdır. Bıınıın, şu güne kadar derine giden bir tah
lille yapılıp ortaya konmuş olduğuna inanmıyorum. Gerçi bazı edebiyat 
tarihi kitapları onun bazı karakteristikleri üzerinde ittifak etmiş gibidir
ler. Meselâ. Refik Halit’in edebiyatımıza yepyeni bir mizah ve hiciv çeş
nisi getirdiği, en sık tekrarlanan bir hükümdür. Ancak bu çığırın tam 
tahlili henüz yapılmamış bulunuyor. Mizah ve hiciv edebiyatımız, Nefî - 
Eşref vâdisinden nasıl bir gelişme ile bugünkü noktasına varmış ve bu 
tekâmülde Refik Halit’in payı ne olmuştur? Bunun, katkısız b ir sezişten 
ziyade, derine giden bir tahlille aydınlığa çıkarılması gerekecektir. Bu 
yapıldığı takdirde görülecektir ki, meselâ Kirpinin Dcdikleri'ndeki "Ka- 
file-i Scyyahin" Aziz Nesin’in “Kazan Töreni”ni, "Polislerin İm tihanı” 
ise “Fil H am di’’yi müjdelemiştir.

Edebiyat kitaplarının ortak hükümlerinden biri de, Refik Halit’in 
Memleket Hikâyeleri ile Anadolu'yu edebiyatımıza getirmesidir. H aki
katen, pek genç yaşında sürgün olarak bulunduğu Sinop, Çorum. Ankara 
ve Bilecik, tabiatı, hayatı ve insanlarıyla onun kaleminden dikkatimize 
serildi. Hüküm, elbette, küt çizgileriyle doğrudur. Yalnız, bu kanaati 
besleyenlerin bir kısmı, Refik Halit'tc ancak yer yer mizahla canlanan 
kuru bir realizm görürler. Bu eksik bir görüştür. Refik Halit, tabiatı ve 
insanı yalnız dıştan gören, hâdiselerin insan ruhunda uyandırdığı tepki
leri araştırmaktan kaçınan bir hikâyeci olmamıştır. Netekim, onun Mem
leket Hikâyelerindeki Şeftali Bahçeleri, bazı edebiyatçılarımızın kendisi 
hakkında vermekte acele ettikleri böyle bir hükmü temelinden çürüte
cek kadar ince vc keskin bir insan - ortam tahlilidir.

Bence Refik Halit'in sanatını açıklayan en belirli tarafı, onun haya
ta ve dünya nimetlerine karşı duyduğu ihtiraslı bağlılıktır. Onun bu son
suz yaşam» iştahı, neden dış dünyaya yöneldiğini ve onu bütün duygu 
uzuvlarıyla kavramak istediğini izah eder. Gerçekten. Refik Halit, bütün 
duygu uzuvlarını kullanarak dünyayı ve hayatı tatmak, içine sindirmek 
ve aksettirmek yolunu tutmuştur. Tanzimat ediplerinin “efkâr". Serveti 
Fünuncuların “hissiyat" kuvvetiyle kavramak ve kurm ak istedikleri dün
yayı o. duygu uzuvları ile kavramanın ve tatmanın heyecan ve sevinci 
içindedir. Tanzimatçılar, hayat, ölüm, hürriyet, fazilet ilh ... gibi mücer
ret kavramların edebiyatını yapmışlardı. Onların bu edebiyatı ile insan 
arasında kolay aşılamayan bir anlayış ve sindiriş duvarı yükseliyordu. 
Netekim o edebiyat, "benimsenen vc yaşanan" bir edebiyat olmaktan 
ziyade, “bellenen" bir edebiyat olarak kalmıştı. O “efkârı âliye” ile 
günlük hayatını derinliğine yaşamak isteyen insanın arasım bulmak güç
tü ve Tanzimat edipleri bu zorluğu yenmenin sanat yolunu bulmuş değil
lerdi.
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Serveti Fünuncuların ördllkleri his dünyası, uçucu, pastel renkli bir dün
ya idi. Bu dünyanın içine ayakların ucuna basa basa girmek lâzımdı ki, 
o soluk renkler ürkütülmesin, o nazik tüller yırtılmasın ve rüya daha bir 
müddet sürsün. O devir hayatının çiğ ve katı biçimleri içinde onların 
edebiyat dünyası, elle dokunmaya gelmeyen, kelebek kanadı gibi yan  
gerçek bir âlemdi. İşte Refik Halit, biri müphemliği vc mücerrctliği ka
dar soğuk, öbürü ılıklığı kadar hemen tozolucu iki sanat anlayışının pe
şi sıra, edebiyatımıza beş duygu ile kavranılan, benimsenen ve yaşanan 
dünyavı getirmiş oldu. Sobri Esat S İ î  A V U ŞG İL . Tanzim attan zamanına 
değin gelen edebiyatımızı karikatürize eden bir gülmece ö rneğ i: «Şiirler 
ve Şairler» •.

TANZİMAT EDEBİYATI

Başlarında yum uşacık ensiz fes, sırtlarında bol redingot, yumuşak 
gömlekler, kalın kravatlar, yeleklerinde kalın saat köstekleri, hepsi de 
çember sakallı, bıyıkları bu sakallara kadar uzatılmış, ilk bakışta çehre
leri hemen hemen birbirinden kolayca farkedilmeyen iiç adam. O zamanki 
nesil, onlardan ikisinin henüz genç, delikanlılık çağında olduklarını kes
tirebilirse de biz, bugün kendileriyle karşılaşsak —sakal, bıyık, tavır ve 
kıyafete aldanarak— yaşlı ve yaşıt olduklarına hükmederiz. Üstüne, yer
lere kadar sarken, uçları püsküllü kadife örtü serilmiş bir masa başında, 
saçaklı, farbalalı ve yaldızlı koltuklara oturmuşlardır, önlerinde hokka, 
kamış kalem, kâğıt desteresi ve aralarında Fransızcast da bulunan birkaç 
kitap vardır.

Birincisi — (Sakin bir sesle oku r):

İkincisi — (Birdenbire ayağa kalkar, gürleyerek o ku r):

Üçünciisü — (Yerinden azıcık kımıldanır ve filozofça bir eda ile şöy
le söyler):

(Bir kısa sessizlik, sonra üçünciisü tecvide uygun bir ahenkle devam  
eder):

Hepsi — (Bir müddet düşünürler, sonra hep birden inlerler).
"Biz ol ulvî nıhadantz ki meydan-ı hamiyyette /  Bize hâk-i mezar eh

ven gelir hâk-i mezelletten!"

☆
İşte bugün Tanzimat Edebiyat, dediğimiz akımın zihniyet ve irfanın

dan örnekler bunlardır: Medeniyete, ilerlemeye, adalete ve hakka hasret 
çekiş, hürriyet ve din aşkı, biraz da masumane felsefe ve hikmet satışı.
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☆

Fakat o akınım karşıtlan da vard ır: Balıkpazan’ndaki koltuk m eyha
nelerden birinde, tahta masa başına geçmişler, içmektedirler. Bunların kı
yafeti dağınık, eski tabirle “h araba ti”dir. Hepsi de gazel ve kaside, yani, 
daha çok söz ve ahenk ustalarıdır. Bunların fikrince şair, vatan ve memle
ket işlerine karışmaz, İlâhi veya cisınani aşk cazibesiyle yazar ve yaşar. 
Lâkin başlarına geçmiş olan çember sakallısı, karşıt olmakla beraber nesir 
ve nazmında ötekilerden fazla sadelik ve yenilik gösterebilmektedir. Kusu
ru çevresini iyi seçememesindedir.

Çember sakallısı (Giydiği setre pantola ve taktığı kolalı önlük ile si
yah fiyango kravata hâlâ alışamamış bir haldedir) — Size yeni bir "Fah
riye” okuyacağım :

Fakat, zannetmesinler ki, yeni tarzda manzumelerde de "yedi tûlâ” 
sahibi değilim. İşte size Alfred de Musset’deıı bir tercüme :

Ayrıca, bilgece bir beytim i de d in leyin iz:

Diğerleri — ( İçkinin tesiriyle hep bir ağızdan söylerler).
“Lâle olursun söylesem bir fıkra tab-ı sineden /  Bir sahife açsam ağ

larsın kitab-t sineden!”
Diğer taraftan müstakbel bir dâhi de Çamhca'daki köşkünde oturmuş, 

bir trajedi yazmakla meşguldür. Müstakbel dâhi (yazarak):
“İskender /  Kimdir bu kadm ki bunda maslub /  Eşber /  İşte o ka

dındı sizce matlubl /  Maşuka için selâma durmuş! /  İskender /  Eşber, bıı 
herif dem ek kudurmuş!”

SERVETİ FÜNÛN EDEBİYATI

Fesler, içi mukavvalı, gayet sert ve diktir; gençlerinki bukle bukle 
saçlarla yarısına kadar, sarmaşıklar kaplamış ve kameriye gibi süslü ve 
özenti, fırdolayı çevrilmişti. Yine sert ve dik kolalı yakalar, bir kısmında 
ip gibi uzun, diğer kısmında plastron denilen enli ve yayvan kravatlar. 
Ceketler ve pantolonlar dap daracık, ayakkaplar sipsivri ve yumurta ökçeli, 
bıyıklar burma ve kozmatiklidir. Yine gençler kâğıt gibi beyaz, kansız der
mansız ve hülyalıdırlar: arasıra kesik kesik öksürükler bile... O kadar ki, 
bu asırda olsa, sağlık teşkilâtı, müracaat edilmeden yolda çevirir ve mua
yene için bir sanatoryuma sevkeder.

Üstat — (Gayet zarif giyinmiş, sakalı bıyığı itina ile kesilmiş, beyaz 
pike yelekli, kravatında, gözleri zümrütten, çöreklenmiş bir yılanı gös
teren altın iğne; gözleri yarı örtük, oku r):
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«Bozacılar çekildikten sonra sıra gece 
simitçilerine gelirdi. Gece yarılarına doğru 
şehir içine sıcak, kıtır kıtır, lâtif bir susam 
ve fınnkokusu ile semt semt yayılan bu beş 
paralık nefis simitler, akşam yemeğini er
ken yiyip de «papas kaçtı» veya «fincan» 
oyununda acıkanlara mükemmel bir kah
valtı yerine geçerdi. Bilhassa kaşar peyni
riyle beraber yenirse, buna doyum olmaz
dı. Eski İstanbul halkı evlerde misafire 
çay ikram etmez; çay, sıhhatini ehemmiyet
le düşünen bıı halk için sinir bozucu ve 
uyku kaçırıcı addedildiğinden rağbet gör
mezdi. Fakat sohbet ve oyunla geciken mi
safirlere yemiş çıkardı. Büyiik vc cilâlı bir 
tepsi içine ayrı ayn tabaklarda, mevsim 
meyvaları sıralanır, sımsıcak odalarda lâf 
ve kahkaha bolluğunda ağzı damağına ya
pışmış misafirlerin harareti bastırılmak, acı- 
kanlara da bir yardım olmak için giderayak 
önlerine konurdu. Ankara armutları, Sinop 
ve Amasya elmaları, Yafa ve Trablus por
takallar», Bursa kestaneleri. nar. kuru 
üzüm, fındık, ceviz gibi çeşit çeşit güzel 
şeylerle dolu yemiş tepsileri gözleri alır, iş
tahları bastırırdr.» diyen Refik Halit Ka
ray 19 yaşında.

Müstakbel üstat — (Gösterilen şiddetli ısrar üzerine mahcubane 
okur):

“Acı bir levha şüphe yok ki hayal /  Görmemek ne biiyiik tesellidir! 
Bir başkası — (Ne yapılana, ne yaptığına inanır, müstehzi, kayıtsız bir 

halde okur):

En genç şair — (Saçları ıızıın, bel beniz kül gibi, parmaklar titrek; 
okur);

Saçların... /  Saçlarımla eğlenme, /  Öyle kalsın vc ihtizaz-ı mesa /  
İşlesin her telinde hir nağme!"

☆
Servetifünun Edebiyatı Meşrutiyetin ilanından sonra ve şiir faslında 

bir taraftan sembolikleşir; diğer taraftan enderunîleşir. Fakat başka bir
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yoldan da hece vezniyle tekke, yahut halk nazmına sürüklenmiştir, bir 
yandan da dinîleşmiştir. Bu devirde nazmın kafiyesi, vezni, ahengi, mâna
sı, gayesi, ne mümkünse her şeyi vardır.

☆

Sembolist şair — (Sinirli sinirli o ku r):

“Gurub-u hun ile peroerderuh olan kuşlar /  Kisti kumaşlara, yakut 
âba konmuşlar; /  Ufukta bir ser-i maktuu andıran güneşi /  Sükût-u gamla 
yemişler ve şimdi doymuşlar.”

Enderimi şair — (Kendi şiirine herkesten evvel kendisi hayran, bes
teler gibi ahenkle oku r):

“Gördüm ol meh duşuna bir şal atıp lâhûrdan /  Gül yanaklar üstüne 
yaşmak tutunm uş nûrdan.” <

Tekke şâiri — (“Ben şâir değilim, filozofum; ara sıra, keyfim  isterse 
şiir de yazarım" dedikten sonra okur):

“Asude canları hep uyandırdık, /  Derya-yı vahdeti dalgalandırdık, /  
Aşkın çerağını yaktık, yandırdık /  Pervane gönüller nûra m eftundu.’’

Dinî şâir — (Fesini düzelttikten sonra, iyilik ve alçak gönüllülükle):

“Müslümanlıkta anâsır mı olurmuş? Ne gezer! /  Fikr-i kavmiyyeti 
tel’in ediyor Peygamber.”

Hece şairi — (İnsanı büklüm büklüm eden, helezona çeviren bir tem 
po ile oku r):

“Ne oluyor, hiç sebepsiz bu gülüş? /  Belinizde bu asabı bükülüş? /  
Her adımda bu kırılıp dökülüş? /  Başkalaşmtş yürümeniz sokakta!”

ŞİMDİKİ DURUM

“Küllük” kahvesinde iskemlelere ters oturmuş, traşları uzun, saçları 
yağlı ve kepekli, ceketleri gayet uzun ve bol, pantolonları çekik, çorapları 
düşük, sırtları kabarmış, omuzları kalkık, kırkına yaklaşmış “gençler”... 
Bir middet, aralarında, “Eskileri yerlerinden atmalı! Gazetelerin baş köşe
leri bizim hakkımızdır! Bunaklar ve cahiller defolsun!” diye haykırıştan 
sonra birbirlerine şiirler okumaya başlarlar.

Birincisi — Size, şimdiye kadar yapılanlarla kıyas kaimi etmeyecek 
derecede nefis, iki mısrada bütün yeni edebiyatı, vücuda getirdiğimiz sanat 
inkılâbının tam ruhunu meydana koyacak bir manzume okuyacağım. Bu, 
bir şaheserdir ve tabiîdir ki benimdir. (Okur):

“Döner kebap! /  Artık dönmiyeceksin.”
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öbürleri — (Bağrışırlar) Harika! Mucize!
İkincisi — Bunu tek başına mı yazdın? Tek imza ile mi yayımlaya

caksın?
Birincisi — Hayır, o şeref bana fazladır zaten ilham eden de setisin. 

Çift imza ile, ikimizin imzalarıyla basarız.
İkincisi — Ne saadet! Sevincimden çıldıracağım.
Nargilelisi — (M arpucu manalı manalı sallayarak): Hakkınız var. Siz 

bu şiirle:
“Ağaca bir taş attım  /  Taşımı ağaç yedi, ve 
“Gözlerim, /  Gözlerim nerede? /  Şeytan aldı, götürdü  /  Saiamadan 

getirdi.”
Şedövrlerini gölgede bıraktınız.
öbürleri —  Fakat, senin şaheserine varamadık... Ah, o ne dahiyane, 

mutlak ve ebedi bir eserdir. H ep birden tekrar edelim!
(Yeni şairler ayağa kalkarlar, birbirlerinin elinden tutarak goygoycu

lar gibi sıraya dizilirler, önce deste başı olan nargilelisi, kaim, görkemli 
bir papaz sesiyle tek başına ağır ağır o ku r):

“Sidharta budcUıâ! Myagrödhâ!”
Hepsi birden — (Kiliselerdeki ilahici çocuklar gibi ince, tiz bir 

ahenkle ve gittikçe yükselterek üç kere haykırırlar):
“Om mani padme hum! /  O m  mani padme hum!! /  Om mani pad- 

me humlll”

Refik Halit benim çocukluğumun yıldız yazarıydı. İnce uslubu, 
renkli teşbihleri. ılık samimiyeti ve hafif tepeden nükteli bakışıyla ilk 
kalem denemelerimizi en etkilemiş olan odur...

Değişmez bir hayalim vardı o tarihlerde. Büyüyecektim, yazar ola
caktım. Refik Halil'le açık bir arabada gezmiye gidecektik. Bir de saç
ları rüzgârda uçan sarışın bir sevgilim olacaktı aramızda...

Nedense yüreğimi pek oklardı bu hayal.
Geçen yıl Refik Halit'lc bir dâvada bilirkişi olmuştuk. Dönüşte ara

bayla evine bırakırken kendisini gülerek bu eski çocukluk hayalinden 
bahsettimdi...

—  Saçları uçan sarışın eksik kaldı, demişti.
Bunca hır gür arasında kendime sakladığım tek çocuksu fiyaka ga

liba okuldayken imrendiğim hayattaki Türk yazarlarının hepsiyle son
radan dost olmuş olmamdır. Gazeteciliğin bana verdiği en süslü arma
ğan bu oldu. Benden önceki kuşakların en parlak imzalarıyla yıllarca 
beraber çalıştım. Refik Halit’le de birlikte yazı yazdığımız dergiler 
vardı.

İlk defa Ankara Palas’ta karşılaşmıştık. Bana haber göndermiş, ta
nışmak istediğini söylemişti. AKŞAM’da ilk yazılarım çıkıyordu o ta
rihte. Uça uça gitmiştim. Olduğumdan daha fazla görünmek ve kendimi 
beğendirmek sıkıntısı içinde yalan yanlış Arapça cümleler de sıralamış-
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tim. Genç, rahat bir yazar yerine acemi bir çocukla karşılaşmaktan bi
raz hayal kırıklığı duyduğunu sezmiştim. Sohbet edecek bir konu bulup 
kaynaşamamıştık.

Uzun yıllar sonra Ulunay’ın minyatür çiftliğinde buluştuğumuz 
zaman artık hava başkaydı. Meselelerimiz, düşüncelerimiz açık ve se
çikti. Ve tek bağlantımız kendisinin lezzetine doyum olmaz düşünce bo
hemindeki özlü vc emin sanatçılara has hudutsuz fantazilerinden benim 
de zevk almamdı.

Refik Halit devri yazarlığı, olaylar karşısında duyup, görüp sezdi
ğini en güzel anlatma sanatıydı. Bizim devrimizde ise yazarlık toplum
lar! mutlu kılacak doğrulan bulma çabası olmuştu. Ve bu doğrular 
iktisat kurallarının merkezlerine yöneliyordu.

Bir gün Refik Halit’le konuşurken boyuna istatistikler sıralıyor ve 
Türkiye'nin neden geri kaldığının İktisadî tablosunu çizmeye çalışıyor
dum. Refik H alit:

—  Benim için öyle değişik ve yabancı şeyler söylüyorsun ki, ben 
bunları hayatımda bir defa dahi düşünmedim demişti.

Osmanlı vc Meşrutiyet devri yazarının işi değildi bu... Onlar isti
datları, zekâları vc üslûplarındaki hünerlerle sadcce güzel anlatmıya 
önem verirlerdi. Politikaya hevesleri ise kişisel heyecanlarından ve çevre 
bağlarından doğmuştu. Ne sosyolojiyle, ne de İktisadî bir radikalizmle 
ilgileri yoktu.

Bizim kuşağımızın yazarları güzel anlatmadan çok, doğruyu an- 
latmıya yöneliyorlar ve bunu da bilimsel bir süzgeçten geçirerek toplu
mun mutluluğu için metod araştırmalarında kullanıyorlar. Ve bu araş
tırmalar Refik Halid’in vaktiyle yazdığı •Memleket Hikâyelerimdeki 
gerçekleri çok daha ayn bir açıdan vc nedenleriyle değerlendiriyor.

Bu farklar Refik Halid kuşağı ile aramızda çok kesindir. Ve on
ların son temsilcisi çok daha Cumhuriyetçi görünmesine rağmen kötü 
bir batı Burjuvazisi özlemciliğinden öteye geçemiyen, bunun için de çok 
daha alaturka kalan Falih Rıfkı’dır.

2000 yılına doğru yirminci yüzyılı tanımış eski kuşağa mensup Türk 
yazarlarından ne kalacak diye düşünüyorum. Refik Halit'den «Memleket 
Hikâyeleri» vc malzeme olarak bazı anılar. Falih Rıfkı’dan da yeniden 
değerlendirilmek şartıyla yine malzeme olarak Mustafa Kemal’e ait bazı 
gözlemler kalacak belki. Çeriıı ALTAN. Hikâyelerinden bir örnek :

KÜS ÖMER

Evvelleri arabacılık ederdi. Lâkin, bir defa, muhacir Hüsmen’in doru atla
rı onunkileri geçmiş ve bu vaka eve dönüşle ahıra sokmadan beygirleri de, yay
lıyı da pazara çıkarımya, bir daha eline araba dizgini almamaya sebep olmuş
tu. Çocukluğunda, güreşirlerken sırtım yeıe geldi, dolaştığını, bağlarda çakal 
gibi yatıp kalktığını, adam yüzü görmediğini bilenler hikâye ederdi.

Zaten bunun için adına «Küs Ömer», «Küskün Ömer» derlerdi.
Yüzüne fazla bakılsa taşkın, coşkun bir kan çehresini kızartır, yürüyüşü bo

zulurdu. Lâkin atıcı, binici bir delikanlıydı. Su terazisinin saç kaplı meşe talı-
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tasm a nişan atmaya gidenler, altmış adım dan kurşunla «hu» yazdığım görürler, 
parmak ısırırlardı.

İşte, Zehra, bu gece, pınarın şıpırtısını dinleyerek bunları düşünüyor; Küs 
Ömer’i küstürmemek için nasıl yaşayacağını bir türlü kestiremeyerek sağdan 
sola dönüyor; göğsünü yumruklar gibi döven yüreğine taze kınalı ellerini bastı
rıyordu.

Bu, kadınlar için, mahalleyi ayağa kaldıran çenk ve çağanlı bir düğün sayı
lırdı. Kına gecesinden başlayıp üç gün elekçi karıları zilsiz deflerini güm bürde
terek parmaklarını şakırdatarak elâsalar, yaşalarla camları zıngırdattılar. Lâkin 
erkeklerin bu şenlikte hissesi yoktu. Ömer, kendisinin de dahil olması lâzım ge
len her külfeti, bir huysuzluk çıkartmaktan korkarak, kaldırmış, «Biz yaşımızı 
aldık!» bahanesiyle gürültüsüzce işin içinden kendini sıyırmıştı.

Bir aydır evliydiler.

Kız, evinden eşyasıyle beraber kazlarını da getirmişti. İlle bir pehlivan ka
zı vardı ki, bütün memlekette namlıydı; güreştiği iki senedir daha yenildiğini 
gören yoktu; kale dibindeki meşhur kör kazın yavıusuydu. Kör kaz, artık ihtiyar 
olduğundan, güreş kendisini pek atmıyor, ekseriyetle bir tıslayıp bezgin bezgin 
geçiyordu. Lâkin Zehra’nınki, hasmını görür görmez bütün tüyleri dimdik ola
rak bir silkmiyor, soluk aldırmadan, alm aca gibi atlıyordu. İki altm  değeri vardı.

Sabah olunca, kocasının evinde de Zehra’mn ilk işi, önlerine bol yem ver
dikten sonra kapıyı açıp kazları dışarıya, sokağa salıvermek olurdu. Hayvanlar, 
eleklerde bulgur temizlerken çıkan hışıltıya müşabih bir sesle, acele acele, ka
rınlarını doyurup yan gözle kapıyı kollarla, gırtlaklarından kesik kesik, kısık kı
sık sesler şikâyetler çıkararak, ağır ağır, salına salına, ufak daireler çizip dolaşır
lar, bekleşirlerdi. Nihayet Zehra, kapıya doğru yürüyünce peşten, sevinçli ses
lerle söyleşerek arkasından giderler ve kol demirinin kalkışını sabırsız nazarlarla 
seyrettikten sonra hep birden, kanatlarını bütün genişlikleriyle açarak ve han- 
çerelerinden ne gürültü çıkarmak kabilse o kadar haykırarak, şamata kopararak, 
yarı havada, yarı yerde koşup kendilerini çeşmenin yalaklarına atarlardı.

Bunu, şakırtılı, serpintili, telâşlı bir yıkanma takip ediyordu. Zehra’nın en 
zevk aldığı seyir de bu idi; uzaktan hayran hayran bakar, buz gibi sabah su
yunun yağlı tüylerden parıl parıl kayıp aktığını, bazen de bir kanat darbesiyle 
çatlayıp gelin başından kişniş saçılır gibi dağıldığını seyreder, bakmakla doya- 
mazdı.

Arkadaşları kahvede, havuzun etrafına dizilip nargile savurıırlarken Ömer’i 
zorluyorlar: «Senin kazı bir döğüştür de bir seyredelim» diyorlardı. Hem ye
neceği de muhakkaktı. Kiiçükzadelerin tâ  Çorum’dan getirttiği boz kazı bile 
yedi dakikada kaçırtmış, dört palaz kazanmıştı. Aktarın Abbas iddialaşıyor.
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—benim hödüğü yenemez— diyordu. Yenemez mi? Değil onunla kör kazla tu
tuşsa kaçırırdı. İşte avcı Tahir bile —Ben de bir kaz korum!— diyor, hepsin
den iyi anladığı bu sanatta Ömer tarafım tutuyordu.

Bu lakırdı, bir hafta havuzlu kahvenin sermayesi oldu; Zehra bile cilveli 
gülü§lerle kocasına «Kapıştır da bir bakıver, nasıl kaçırtır» diye kazma güve
niyor, kavgaya teşvik ediyordu. Ömer hâlâ tereddütte idi. «Vazgeçin canım iş 
mi yok?» diye savsaklıyordu. Lâkin Küçükzade Eşref Ağa da bir gün «Ziyafet 
benden, toplaşır, bir yarenlik yaparız!» deyince artık karar verdi. Onun Eşrefo- 
ğulları’na bir başka türlü rabıtası, hürmeti, itaati vardı.

Şimdi bir haftadır, pehlivan kaz, dişilerden uzak, yum urta sarısı yutarak 
kümesin yarı karanlığı içinde şaşkın şaşkın dolaşıyor, pınar başında yıkanan 
eşlerinin seslerine kulak kabartarak tahassürle bekliyordu.

İkindiden sonra, Saathane meydanında, havanın bozukluğuna bakmayarak 
elli, altmış kişi toplanmışlardı. Yağmur bir pus gibi kasabaya sarılmış, her yeri 
ıslatmış, kışı hatırlatan bir soğuk, ilk soğuk, meydanı gocuklu şallı insanlarla 
doldurmuştu.

Ömer ısrar ediyor, tenha bir sokakta, meselâ Gugukluk’taki köprünün önün
de dövüştürelim diyordu; öbürleri razı olur görünüyorlar, sonra cayarak «Bizim 
mahalleye uzak, kaz çok yürürse hem tükenir, hem de bilmediği yollarda tedir
gin olur» diyorlardı. Araya girenlerin himmetiyle iki kümese de ortak bir yeri, 
şadırvanlı medresenin avlusunu intihap ettiler.

Aşağıdan gelen sürü, Ömer’in sürüsü sanki rutubetli havanın iliklerine ka
dar işlemesinden bir zevk duyar gibi baygın edâlarla m ırıldana mırıldana yo
lun ortasındaki sel çukuru takip ediyorlar, gagalarını çamurlu sulara soka soka 
üerliyorlardı. Yukarıdan aktarın Hödük’ü, arkasında yedi dişiyle sökün etmişti. 
Şimdi, iki taraf ta karşılaşacaklarını pek iyi anladıkları halde ancak gözleriyle 
uzaktan uzağa birbirlerine bakarak, lâkayt, kendi hallerinde görünmeye çalışıyor
lar, çamurlar ortasında güya, her zamanki gibi, ümitsiz ümitsiz dolaşıyorlardı.

Sürülerin arasında üç arşın kalmıştı, birden aktarın kazı irkildi, silkindi; tüy
leri dimdik kalkarak kayar gibi bir süratle diğer sürünün önüne geldi, durdu. 
Başım havada tutarak meydan okuyordu. Ömer’in kazı, hasmımn bu hareketine, 
bir müddet, gagasını çamurdan çıkarmayarak hayretle, sükûnetle baktı, sonra 
upufcun boyunu bir yılan gibi yerde sürüyerek koştu, ıslık gibi bir sesle tısladı.

Derhal tutuştular.

Kenarları birer ince testereye benzeyen dişli gagalanyle birbirlerinin kanat 
başlarından tutmuşlar, yerden kalkıp kalkıp sert, keskin kanat darbesiyle vuru
şuyor, dövüşüyorlardı. Dişiler ise erkeklerinin arkasına bir sıraya dizilmişler, 
boyunlarım ayni yükseklikte uzatmışlar, sersem edici bir şamata ile muttasıl 
bağırıyorlar, erkekleri kavgada cesurlaşmaya teşvik ediyorlardı.
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Ü ç ü n lü  k a le m  : 
so ld a  Y a h y a  

K e m a l B eya tlı, 
o rta d a  g a ze tec i  

F a lih  R t f k ı  
A la y  ve sağda  

R e f ik  H a lit  

K a ra y .

Avlu, toplaşan adamları artık alamıyordu. Medresenin sıra odalarından sarı 
benizli, fersiz gözlü çömezler, ince, kirli sarıklı kafalarını sallaya sallaya birer 
birer çıkıyor, «Meydan açın, meydan açın!» diye bağıran adamlardan çekinerek 
gerilere sokuluyordu.

Bir aralık Hödük yediği darbelerden sersemleşir gibi oldu, sendeledi, gaga
sını çekti; hemen kaçmak üzere idi; hatta çocuklar güreşin bittiğini sanarak 
haykırıştılar. Lâkin dişilerden biri, bir zayıf kaz sırasından ayrıldı, kendisini 
ortaya pehlivanların arasına attı. Bu, aktarın kazma kendini toplamak için vakit 
kazandırdı. Tekrar tutuştular. Halk «Aferin dişiye, nasıl kurnazmış, kişisini 
kurtardı» diye söyleşiyordu.

Ömer, kenarda, yüzü kıpkırmızı, ağzı kilitli bakıyor, ortada birbirine girift 
olan şu iki kazdan kendisininkini ayırt edemeyerek «Ne dedim de karıştım?» 
diye üzülüyor, pişman oluyordu.

Hükümetten çıkan vergi memuru, muhasebe kâtibi bile, yolları tesadüf et
tiğinden, durmuş seyrediyorlardı; duyan koşuyordu. Yolun ortasında arabaları
nı bırakan kağnıcılar üvendirelerine dayanarak seyre geliyorlar, şadırvanın di
reklerine sıralanan çocuklar «Hele bre!» nidalanyle haykırışıyorlardı. İki kaz on 
dakikadır, evvelâ dişilerin, sonra da halkın çizdiği iki daire ortasında alt alta, 
üst üste döğüşmekte devam ediyorlarken, avlunun ulu dutları soğukten kavrul
muş ıslak yapraklarını bu heyecan içindeki adamların tepesine sakin sakin, bü
yiik bir huzur ve vakarla mütemadiyen serpiyordu.

Artık kazlarda mecal kalmamıştı. Kanat vurmak için kalkışlarında sendele
yip düşüyorlar, sonra zorlukla tekrar tutuşuyorlardı. Feryattan dişiler de yorul
muştu. İçlerinden bazıları neşidecilikten vazgeçerek kuruyan gırtlaklarını ça
murlu sularla yudum yudum ıslatıyorlar, uzaklaşıyorlardı.
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Hödük kaçmak üzere idi! Kanatlarını açamıyor, gagasını tutturamıyor, 
inen silleler altında nefesini alamıyordu. Şimdiye kadar meydanı bırakmayışına 
herkes şaşıyordu. Bu aralık yere bir deve gibi göçtü, oturdu, dinleniyordu. 
Ömer’in kazı işi bitirivermek için tepesinde horozlanmış kanat indiriyordu. Bu, 
yanlış bir hareketti, o da dinlenmeliydi. Eşref Ağa, Ömer'in vamna yaklaşıp; 
«Bu ne acemilik!» dedi.

Şimdi Hödük kalkıyordu, ya kaçmak, yahut da, son kuvvetini sarfetmek isti, 
yordu. Döğüşün en meraklı yeriydi; halk nefesini tutuyordu.

Bu ne mecalsiz, ne dermansız bir kalkıştı. İki kanat yer yemez kaçacağı 
belliydi. Ömer’in kazı da bunu anlamış tepesinde bekliyordu. Lâkin öyle ol
madı, evvelki dişi, pehlivanın sevgilisi —zira her dövüşen kazın bir candan di
şisi vardı— yine bir gayret, bir fedakârlık gösterdi, ortaya atıldı, erkeğine so
kulup haykırdı. Bu, bir ikaz ııidasıydı, Ilödük dam arlarında kalan son kuvvetle 
gagasını hasmınm gırtlağına yapıştırdı, birbiri arkasına üç kanat vurdu.

Halk bağırıştı.

Ömer’in kazı boynunu uzatmış, acele adımlarla kaçıyor, lâkin Hödük gale
besinden büsbütün kuvvetlenerek ardından koşuyor, araya girmek isteyenleri 
aktar menederek, «Bırakın vursun!» diyordu. Nihayet yetişti, yere bastırdı, tâ 
tepesinden dört, beş tüy yolup bıraktı. Şimdi gagasının testeresine takılıp kal
mış bir tüyle Hödük sorguçlanmış gibi gururlu dönüyor, iki sürünün de, kaz 
âdetincc kendisine kazananın arkasına eklenen dişilerini peşine takmış, şadır
vana doğru bir sefer alayında gibi gidiyordu.

Ömer, yüzüne fışkıran bir kanla kulaklarının yandığını duyuyordu. Kazı, 
Zehra’nın nuhuset kazı, hâlâ çömeltildiği yerde duruyor, toparlak gözlerini sa
ğa, sola çevirerek kendisine bir göz atmadan uzaklaşan kahpe dişilerin arkasın
dan şaşkın şaşkın bakıyordu.

Ömer «Hay gidi miskin!» diye koştu, hayvanın tam başından sımsıkı tuttu. 
Sıktı, sonra yerden çekerek havada çevirdi, çevirdi. Kaz, iki misli uzayan boy
nunun ucuna asılı kocaman, iri, yağlı vücuduyle fırıl fırıl dönüyor ve boşlukta 
beyaz bir çizgi, bir daire resmediyordu. Birden Ömer’in avucu açıldı, kaz ya
yından kurtulan bir ok gibi fırlayarak gitti, şadırvanın mermer oluğuna hare
ketsiz, cansız düştü. Ömer, yanaşmaya yetişmeye korkan halkı arkasında hay
retle bırakarak çiseleyen yağmurun altında, süratli süratli yürüyor, çıkmaz zan
nedilen dar, izbe, dolambaçlı sokakların birinden diğerine geçerek gidiyor, ko
şuyordu.

Küs Ömer eve gelince bir kelime söylemeden ahırdan kısrağını çıkarmış, 
heybesini vurmuş, hüzünlü ezan sesleri arasında kaldırım taşlarım çatırdatarak 
başını alıp gitmişti.
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Zehra, hâlâ, bir senedir, kocasından doğru bir haber almıyordu. Yalnız dört 
vilâyet aşırı uzak memleketlerden dönen askerler, bazen, yollarda Ömer e rast- 
geldiklerini söylüyorlar «Gidinin küskünü!...» diyorlardı.

Yergileriyle hatta düşmanlarını bile güldüren o büyük mizah ya
zarı, en sonunda bana Dostoycvski nın dram  kahram anlarından birini mi 
hatırlatacaktı?... Bu çoğunluğun büyük bir kısmı hiçbir cezaya çarptı- 
rılmadığı, hatta — Refik Halid’in posta—  telgraf nezaretinden istifası 
üzerine, D am at Ferit tarafından aynı makam a getirilen bir dahi—  
Cumhuriyet Hükümetinin yüksek memuriyetlerine atanm ak gibi talih lü- 
tuflarına erdiği halde, zavallı Refik Halid yirmi yıl vatan sınırları dı
şında sürünmek ukubetine uğramıştı. (Yüzelliliklerdendi) ve günün bi
rinde büyük insanların en büyüğü A tatürk'ün şefaati olmasaydı, o gur
bet illerinde ölüp gidecekti... Refik Halid in oralarda çekmediği kalm a
mıştı. K ırılan gururu bir yandan, geçim sıkıntıları ve vatan hasreti öbür 
yandan onu hem maddî, hem manevî ıstıraplarla, kasıp kavurmuştu. İlk 
sürgününde sevişip evlendiği kadın, artık, bu ikinci sürgüne dayanam a
yıp yapayalnız bırakıp gitmişti. Fakat bunun üzerinden çok zaman geç- 
miyecek, kendisinden onsekiz yaş küçük bir genç kız, Refik Halid’in ya
ralı kalbini tedavi etmesini ve ona başlangıçta bir Romeo - Juiiette, so
nucunda bir Don Juan masalının tadını tattırm asını bilecekti. Z ira Refik 
Halid, önce gizli gizli seviştiği küçük hanımı — babasmın evlenme izni 
vermemesi üzerine bizim Anadolu delikanlıları gibi kaçırarak alacaktı. 
Lâkin, bütün bu talih oyunlarına rağmen Refik H alid’in bu yirmi yıllık 
sürgün yaşamına ben yine de düpedüz bir macera gözüyle bakamıyorum. 
Zira oradayken yazdığı yazılarının birinde, o herşeyi alaya alan, o si
nirleri çelikten adamın ikide bir Türkiye sınırlarına yaklaşıp sınır kara
kollarım ız üstünde dalgalanan bayrağımıza yaşlı gözlerle nasıl baktığını 
okumuş bulunuyorum. Yakup Kadri K A R A O SM A N O Ğ LU . Refik Halit 
Karay, Suriye’de sürgünde iken «Deli» isimli bir piyes yazmış. Mevzuu
şu : Bir adam Mütarekede deliriyor. On beş sene sonra aklı başına geli
yor. Piyeste adamın etrafında yenilikler karşısında aksülameilcri gayet 
zarif nakledilmektedir. Bu arada sabık deli, A tatürk’ün resmini de Ingi
liz generallerine benzetmekledir.

Piyesi Ata'ya takdim ediyorlar. Ben o vakit partinin tiyatro ve sanat 
işlerine bakıyordum. Ata da piyesin üzerine : «Münir Hayri Beye» diye 
yazıyor ve gönderiyor. O vakte kadar bana halkevlerinde oynanması arzu 
edilen piyeslerin havale edilmesi adetti. Refik Halid’in eserini okudum, 
sonra Recep Pekcr’c :

—  Efendim bu ne olacak? diye sordum.

—  Bunu Gazi hazretlerine Refik Halid'i bir nevi jurnal elmek kas-
divle takdim etmişler. Her halde kendileri senin mütalaanı soruyor. Bir 
rapor yaz takdim edelim, cevabını aldım.

Ben Ala’nın halkcvine gelmesini bekledim. Bir iki gün içinde geldi. 
Ben daha bir şey söylemeden:

Deli ile meşgul oldun mu? dedi.
Diğerleri mevzuu bilmedikleri için birşey anlam ıyorlardı:
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—  Evet paşam, dedim. Bir şey söylememe meydan b ırakm adan:
—  Tam  inkılâp piyesi, dedi. Refik H alit’ten eseri satın almalısınız. 

Sonra döndü, orada bulunan M aarif V ekiline:
—  Bu eseri ile Refik H alit güzel bir imtihan vermiştir. Memlekete 

dönmek hakkıdır, dedi.
Böylece, Refik H alit aleyhine yapılan tertibat onun lehine döndü. 

Ve «Deli» yalnız Refik H alit’in değil, bütün arkadaşlarının hakkı için 
bir hareket noktası oldu.

Mamafih, «Deli»yi hakikaten halkevinde oynatm ak hususunda yap
tığım teşebbüsleri yüksek kademelere kabul ettiremedim. M ünir Hayri 
EG ELİ. Anısal hikâyelerinden:

VATAN HASRETİ

Vapur rıhtımdan kalkıp da M armara’ya doğru uzaklaşmaya başlayınca yol
cuyu geçirmeğe gelenler, üzerlerinden ağır bir yük kalkmış gibi ferahladılar.

—  Ç ocukcağız A rabistan’da rah a t eder.

Dediler, hayırlı bir iş yaptıklarına herkesi inandırmış olanların neşesiyle, fa
kat gönülleri, isli, evlerine döndüler.

Zaten babadan yetim kalan küçük Hasaıı, anası da ölünce uzak akrabaları 
ve konukomşunun yardımiyle halasının yanına, F ilistin’in ücra bir kasabasına 
gönderiliyordu.

Haşan vapurda eğlendi; giril giril işliyen vinçlere, üstleri yazılı can kurta
ran simitlerine, kurutulacak çamaşırlar gibi iplere asılı sandallara, varda değiş
tirilirken çalman kampanaya bakarak çok eğlendi.

Beş yaşında idi; peltek, şirin koııuşmalariyle de güverte yolcularım epiyce 
eğlendirmişti.

Fakat, vapur, şuraya buraya yaklaşınca kendisini bir durgunluk a ld ı : Ka
lanlar bilmediği bir dilden konuşuyorlardı ve ona İstanbul’daki g ib i :

— Haşan gell
— Haşan git!
Demiyorlardı, ismi değişir gibi olmuştu, Hassen şekline g irm işti:

— Taal hun yâ Hassen!
Diyorlardı, yanlarına gidiyordu.
— Ruh yâ Hassen.

Derlerse uzaklaşıyordu.

Hayfaya çıktılar ve onu bir tirene koydular.
Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu. Haşan köşeye büzüldü; bir şeyler 

soran olsa da susuyordu, yanakları pençe pençe, al al olarak susuyordu. Porta
kal bahçelerine dalmış, göğsünde bir katılık, gırtlağında lokmasını yutamamış 
gibi bir sert düğüm, daimâ susuyordu.
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Fakat hem pür-nakıl çiçek açmış, hem yemişlerle donanmış giizel ıslak 
bahçeler de tükendi; zeytinlikler de seyrekleşti.

Yamaçlarında keçiler otlıyan kuru, yalçın, çatlak dağlar arasından geçi
yorlardı. Bu keçiler kapkara, beneksiz kara idi; tüyleri yeni otomobil boyası 
gibi aynamsı bir cila ile, kızgın güneş altında, parıl parıl yanıyordu.

Bunlar da bitti; göz alabildiğine uzanan bir düzlüğe çıkmışlardı; ne ağaç 
vardı, ne dere, ne ev! Yalnız ara sıra kocaman hayvanlara rastgeliyorlardı; çok 
uzun bacaklı, çok uzun boylu, sırtları kabarık, kambur hayvanlar tirene bakmı
yorlardı bile... Ağızlarında beyazımsı bir köpük çiğniyerek dalgın ve küskün 
arka arkaya ağır ağır yumuşak vumuşak, iz bırakmadan ve toz çıkarmadan gi
diyorlardı.

Ç ok sabretti, dayanamadı, yan ındak i askere parmağiyle göstererek sordu;
o g ü ld ü :

— Gemel1 Gemel! Dedi.

Hasan’ı bir istasyonda indirdiler. Gerdanından, alnından, kollarından biçim 
biçim, sürü sürü altınlar sallanan kara çarşaflı, kara çatık kaşlı, kara iri benli 
bir kadm onu göğsüne bastırdı. Anasınınkine benzemiyen, tuhaf kokulu, yu
muşak, içine gömülüverilen cansız bir göğüs..

— Yâ habîbî! Yâ aynî!
Halasının yanındaki kadınlar da sarıldılar, öptüler, söyleştiler, gülüştüler. 

Birçok çocuk da gelmişti; entarilerinin üstüne hırka yerine elbise ceket giymiş, 
saçları perçemli, başlan takkeli çocuklar...

Haşan durgun, tıkanıklı; susuyor, susuyordu.
Böyle, haftalarca sustu.
Anlamağa başladığı arapçayı, küçücük kafasında beliren bîr inatla konuş- 

mıyarak sustu. Daha büyük bir tehlikeden korkarak deniz altında nefes alma
mağa çalışan bir adam gibi tıkandığını duyuyordu, yine susuyordu.

Hep sustu.
Şimdi onun da kuşaklı entarisi, ceketi, takkesi, kırmızı merkopları vardı. 

Saçlarının ortası, el ayası kadar sıfır makine ile kesilmiş, alnına perçemler uzatıl
mıştı; deri gibi sert, yayvan tandır ekmeğine alışmıştı; yer sofrasında bunu hem 
kaşık hem çatal yerine bürüp düriimliyerck kullanmağı beceriyordu.

Bir gün halası sokaktan bağırarak geçen bir satıcıyı çağırdı.
Evin avlusuna sırtında çuval kaplı bir yayvan torba, elinde bir ufacık is

kemle ve uzun bir demir parçası, dağınık kıyafetli bir adam girdi. Torbasında 
da mukavva gibi bükülmüş bir tomar duruyordu.

Konuştular, sonra önüne bir sürü patlak, sökük, parça parça ayakkabı diz
diler.

Satıcı iskemlesine oturdu; Haşan da merakla karşısına geçti. Bu dörtyanı 
duvarlı, tek kat, basık ve toprak evde öyle cam sıkılıyordu ki... Şaşarak, eğlene-
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rek seyrediyordu. Mukavvaya benzettiği kalın deriyi iki tarafı keskin incecik, 
sapsız bıçağiyle kesişine, ağzına bir avuç çivi dolduruşuna, sonra bunları birer 
birer, İstanbul’da gördüğü maymun gibi, avurdundan çıkarıp ayakkapların al
tına çabuk çabuk mıhlayışına, deri parçalarım pis bir suya koyup ıslatışına, 
m undar çanaktaki mâcııııa parmağını daldırıp tabanlara sürüşüne, hepsine ba
kıyordu. Susuyor ve bakıyordu.

Bir aralık nerede ve kimlerle olduğunu keyfinden unuttu, dalgınlığından 
ana diliyle so rd u :

— Çiviler ağzına batm az mı senin?

Eskici başını hayretle işinden kaldırdı. Uzun uzun Hasan’ın yüzüne baktı :
—  Türk çocuğu musun be?
— İstanbul’dan geldim.
— Ben de o taraflardan.. İzmit’ten!

Eskicide saç sakal dağınık, göğüs bağır açık, pantolonu dizlerinden yamalı, 
dişleri eksik ve suratı sarı, sapsarıydı; gözlerinin akına kadar sarıydı. Türkçe 
bildiği ve İstanbul taraflarından geldiği için Haşan, şimdi, onun sâde işine de
ğil, yüzüne de dikkatle bakmıştı. Göğsünün ortasında, tıpkı çenesindeki sa
kalı andıran kırçıl, seyrek bir tutanı kıl vardı.

Dişsizlikten peltek çıkan bir sesle so rd u :
— Ne diye düştün bu cehennemin ortasına sen?

Haşan anladığı kadar anlattı.

Sonra Kanlıca’daki evlerini tarif etti; komşunun oğlu M ahmut’la balık tu t
tuklarını, anası doktora giderken tünele bindiklerini, bir kere de, kapıya beyaz 
boyalı hasta tomobili geldiğini, içinde yalaklar serili olduğunu söyledi. Bir ara
lık da kendisi sordu :

— Sen niye buradasın?

Öteki başını ve elini şöyle salladı. Uzun iş mânasına., ve mırıldandı :
— Bir kabahat işledik de kaçtık!

Asıl konuşan Hasan’dı altı aydan beri sıısan Haşan... Durmadan, dinlenme
den, nefes almadan, yanakları sevincinden pembe pembe, dudakları titriyerek 
taze gevrek, biHûr sesiyle bir teviye konuşuyordu. Aklına ne gelirse söylüyordu. 
Eskici hem çalışıyor, hem de, arasıra «Ha! ya? öyle mi?» gibi dinlediğini bil
diren sözlerle onu söyletiyordu; artık erişerniyeceği yurdunun bir deresini, bir 
rüzgârını, bir türküsünü dinliyormuş gibi hem zevkli, hem yaslı dinliyordu; geç
miş günleri, kaybettiği yerleri düşünerek benliği sarsıla sarsıla dinliyordu.

Daha çok dinlemek için de elini ağır tutuyordu.
Fakat, nihayet bütün ayakkaplar tamir edilmiş, iş bitmişti. Demirini top

raktan çekti, köselesini büktü, çivi kutusunu kapadı, çiriş çanağım sannaladı.
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Refik Halit K aray’ın en büyük meraklarından biri 
•kaşık koleksiyonculuğu »dur. Ölümünden iki yıl önce 
bu konuda kendisiyle bir röportaj yapan Ayhan Hü- 
nalp şöyle d iy o r : «Refik Halit Karay’ın odasındak’ 
camlı dolapta sıralanan 3212 kaşığa bakınca, elimde ol
madan aklımdan, «Eski insanlar yemek için mi yaşar
larmış?» diye bir soru geçti. Sapları mercan, hindistan
cevizi kabuğu veya abanoz, yahut da «mührü» denilen 
deniz kabuğundan, şimşirden kaşıklar... Camın arka
sında ayaklanıp, odada yürüyecekler, neredeyse, «Bizi 
yapan ustalar hayatlarını bu uğurda harcamıştır!» diye
ceklermiş gibi. H er biri tamamen bir sanat eseri olan 
kaşıklar, bir sanatçının evinde toplanmayı uygun bul
muşlar.» Verdiği yanıtlar enteresandır: «Fikrimce ka
şık, kasık kelimesinden gelmektedir. Fakat bizim şimdi 
kullandığımız mânâdaki kasık değil. Eskiden Tüıkçede 
kasık, bugün avurt dediğimiz mânâda kullanılırdı. T ah
min ediyorum ki kaşık, kasığın değişmiş şekli olarak di
limize geçmiştir... diyor ve sonra ilâve ediyor: Benim 
kaşıklarımın koleksiyon olabilmesi için ait olduğu asır
lara göre tasnif edilmesi, sıraya konulması, derlenmesi 
lâzımdır. Halbuki ben kaşık envaından hoşuma giden
lere rastladıkça aldım.

Bunları hep aheste aheste yaptı.
Haşan, yüreği burkularak sordu :
— Gidiyor musun?
— Gidiyorum ya, işimi tükettim.
O zaman gördü ki küçük çocuk, memleketlisi minimini yavru ağlıyor... Ses

sizce, titriye titriye ağlıyor. Yanaklarından gözyaşları birbiri arkasına, temiz va
gon pencerelerindeki yağmur damlaları dışarının rengini, geçilen manzaraları 
içine alarak nasıl acele acele, sarsıla çarpışa dökülürse öyle, bağrının sarsıntı- 
lariyle yerlerinden oynıyarak, vuruşarak, içlerinde güneşli mavi gök, pırıl pırıl 
akıyor.

— Ağlama be! Ağlama be!
Eskici başka söz bulamamıştır. Bunu işiten çocuk hıçkıra lııçkıra, katıla 

katıla ağlamaktadır; bir daha Türkçe konuşacak adam bulamıyacağına ağla
maktadır.

— Ağlama diyorum sana! Ağlama.
Bunları derken onun da katı, nasırlaşmış yüreği yumuşamış, şişmişti. Önü

ne geçmeğe çalıştı amma yapamadı, kendisini tutamadı; gözlerinin dolduğunu 
ve sakallarından kayan yaşların - Arabistan sıcağiyle yanan kızgın göğsüne bir 
pınar sızıntısı kadar serin; ürpertici, döküldüğünü duydu.

Refik Halit; yazarlık hayatında sürgünlerin etkisini belirtir: «Her 
iki gurbetim de çok faydalı oldu. Birincisinde A nadolu’yu, ikincisindc 
dünyayı tanıdım». Hikâyeciliğimizde dönüm noktası sayılan, Anadolu’yu



kötü ve acı yanlarıyla anlatan hikâyeleri için şu görüşted ir: «Memleket 
Hikâyeleri; çığır açmak bakımından bugünkü köy hikâyeciliğimizin nü
vesini teşkil eder. Ben an a d o u y u  bir köylü olarak c'tğil, varlıklı bir şe
hir delikanlısı olarak gördüm ve anlattım .»... Ben, yaradılıştan b ir yaza
rım  bunun için yazı yazmaktayım. Ve yazı yazmanın İlmî kısımları hak
kında hiçbir bilgiye sahip değilim. Yani ben alaylı bir yazarım. Hani bir 
zam anlar alaylı subaylar vardı; işte onlar gibi... Ben epiküryen yaradı
lışta bir adamım. Yani zevklere düşkünüm. Tabiî aşın  mertebe olm a
mak şartiyle. Kadm severim, eğlence severim, iyi yemek severim, seyahat 
severim, şehir gezintileri severim. Ve bütün bunlardan aldığım küçük 
zevklerle hayatımı sürerim. Esasen bedbin yaratılışta değilim dir... Hika
ye. roman demektir: küçültülmüş komprime roman. Emin olun ki bir 
rom an yazmak, hikâye yazmaktan daha kolaydır. Z ira  meydan geniştir, 
vaktiniz müsaattir. Halbuki hikâyede sütun mahduttur. Evvelâ alâka ve
recek bir başlangıç bulmaya mecbursunuz. Sonra gelecek satırlar, vakanın 
izahıyla birlikte o  merakı devam ettirecek. Asıl güç nokta da. hikâye
nin son bırakacağı tesirdir... Hikâyeleri eskiden beri güçlükle düşünür, 
güçlükle yazarını.. Tercihan okuduğum kitaplar tarihle alâkalı kitaplar
dır. Sonra bende coğrafya zevki de vardır. Nitekim «Nilgün» bunun mi
sâlidir. Hiç gitmediğim, görmediğim yerlerin tasvirleri, okuduğum kitap
lar ve tetkiklerim sayesinde, orada yaşamışım tesiri verecek kadar kuv
vetlidir. Refik Halil K A R A Y . Adile Ayda «Edebî H âtıralarım da «Re
fik Halit»i yetkili bir gözlemle tan ıtır:

Refik H alit’in Kişiliği

Refik Hâlit Karay ile, hatırladığıma göre 1946 yılında, Şiikûfe Nihal Ha
nımın Leventteki evinde verdiği kalabalık bir çay ziyafetinde tanıştım. Etrafını 
alan çoktu. Bir çoklariyle uzun zaman görüşmeyip buluşmuş gibi bir hali vardı. 
Hanımı da yanında idi. O gün üstadla konuşmağa pek fırsat bulamadım. F a
kat kendisine ve hanımına hep baktım. Çayımı içerken, pastamı yerken, başka- 
lariyle konuşurken, büyülenmiş gibi baktım, baktım. Niçin mi? Çünkü bir kaç 
sene önce, Ankaıada yazarın baldızı Jale Hanım ve kayınpederi Mahir Beyle 
tanışmış ve onlardan, evlenmesinin, baldıza göre romantik, kavmpedere göre 
trajik hikâyesini dinlemiştim. Hikâye şöyle:

Refik Hâlit 1922 de, yüzelliliklerc dahil olarak memleketi terketmeğe mec
bur kalıp da. Beyruta gidip yerleştiğinde, 34 yaşında, evli barklı bir adamdır. 
Orada, yine politik sebeplerle memleketten ayrılmış, Mahir Sait Bey adında 
okumuş bir zatla tanışır ve iki Türk aydını samimî ahbap olurlar. O zamanlar 
Mahir Sait Beyin on yaşında, okul çocuğu bir kızı vardır. Aradan yıllar geçer. 
1928 de, Refik Halidin, öteden beri geçinemediği eşi, sürgün hayatına katlana
cak kadar fedakârlık da gösteremeyerek, kendisini bırakır. Tiirkiyeye gider. Bu 
arada 10 yaşındaki kız 16 yaşma gelmiş, gelişmiş, serpilmiş, çok güzel bir genç 
kız olmuştur. Üstelik bakışlarında babasının arkadaşına hayranlığını gizlemez, 
onunla karşılaştığı zaman heyecanlandığını belli e d e r ; olgun erkekleri çekici
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bulan o yaştaki bütün kızlar gibi... Refik Hâlidin aklı başından gider. Hissi ile 
mücadele etmeyi tecrübe ederse de, bunun imkânsız olduğunu anlar. Yenilmez 
bir aşk kasırgası içindedir. Kırk y a ş ı n d a k i  âşık kendisinden yirmi dört yaş genç 
olan kızı babasından ister, fakat red cevabı alır. Bunun üzerine, herhangi Ana
dolu delikanlısı gibi, kızı kaçırır, Lübnandan ayrılır ve evlenip Suriye’de, H a
lep’te yerleşir.

Bu eşsiz aşk macerasının kahramanlarına bakıyor ve içimden bir hesap ya
pıyordum. 1928 de kırk yaşında olduğuna göre, şimdi üstadın elli sekizinde ol
ması gerekiyordu. Hayret! Hiç göstermiyordu. En çok en çok kırk sekiz verile
bilirdi. Hanımı ise, şimdi otuz dört yaşında olacaktı. Fakat otuz yedi, otuz se
kiz gösteriyor, genç kadından ziyade olgun kadm hissini yeriyordu.  ̂ani nor
mal, çok normal bir çift idiler.

Refik Hâlit Bey, yazılarını okuduğum zaman hayalimde canlandırdığım 
tipte, tam tasavvur ettiğim  gibi bir adamdı : Etrafındaki eşyayı ve insanları 
delip geçen zeki bakışları ile karşısındakini etkileyen, insanların ve hayatın 
kötü taraflarını hoşgörür bir gülümseyişle karşılayan, iyi taraflarından fayda
lanma fırsatını kaçırmayan, sosyal ideallere palavra nazarı ile bakan ve kendi 
kend ine: büyük lâflara «inanma, kanma» diyen, dışarıya dönük mizaçta, ha
yatiyet dolu, mıknatıslı, elektrikli bir insan... Öteden beri yazılarına bayıldığım 
bu insana kendisi ile hemen hemen hiç konuşmadığım halde, bu ilk görüşte, 
ısınıverdim. %

Türkiyeye 1938 de dönmüş olan Refik Hâlit, 1946 da bile, henüz romancı 
değil, bilhassa fıkracı ve hikâyeci olarak tanınmakta idi. Gerçi «Yezidin Kızı» 
ile «Çete» romanlarını yayınlamıştı. Fakat roman tekniğine uygun ve psikolojik 
değer taşıyan asıl romanlarını daha sonra verecek, romancı şöhretini altmışın
dan sonra kazanacaktı.

Levetteki karşılaşmadan sonra sık sık görüştük. O \ıllarda Meşrutiyet dev
ri şöhretleri diyebileceğim yazarlar arasında haftalık toplantılar vardı. Yahya 
Kemal’den başka hemen hemen herkes bu toplantılara katılıyordu. Aralarında 
en genç olan bendim. Beni, o devirde hiç bir eserim olmadığı halde, günlük ga
zetelerde ve bazı dergilerde çıkan edebî tenkid yazılarımdan dolayı aralarına 
almak lûtfunu gösteriyorlardı.

Refik Hâlit bu toplantılarda konuşmaktan fazla dinlerdi. Çok kitabî ko
nuşanlara bilgi satanlara kızdığı belli olurdu. Ekseriyetle bir konuda tartışma 
yapılıp da, konu havada asılı kaldığı zaman, tartışmayı neticeye bağlayan cüm 
leyi o söyler veya ölçüsüz konuşanlar yüzünden, ortalığa ağır sessizlik çöktüğü 
zamanlar güldürücü bir cümle ile herkesi ferahlatırdı. Yoksa, belli idi ki, öm
rü boyunca yazmak yüzünden, pek okumağa vakit bulamamıştı. Çok iyi, ezber- 
lercesine okumuş olduğu kitap hayat kitabı idi.
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Bahsettiğim edebî toplantılara herkes, pek tabiî olarak, yalnız gelirdi, yani 
eşini getirmezdi. Refik Ilâlit ise, istisna teşkil eder, her toplantıya eşi Nihal 
Hanımı getirirdi. Buna sinirlenenler vardı. H attâ  bir gün, herkesin düşünüp de 
söylemekten çekindiğini söyleyivermesiyle tanınan Asaf Ilâlet Çelebi : «Refik 
Hâlit ve muhafızı henüz gelmediler» deyivermişti. Ben bu durum u hep başbaşa 
yaşamış olan bu iki insan arasındaki aşkm, yıllara rağmen, hiç solmamış, kuv
vetinden kaybetmemiş olmasına bağlıyordum, l'akat Nihal Hanım mı kocasın
dan ayrılamıyordu, yoksa o mu hanımından ayrı kalamıyordu, orası belli de
ğildi. Şu var ki, Nihal ilanım ın kocasına hayranlığı herkesin dikkatini çekiyor, 
göze çarpıyordu. Halbuki ben, kardeşi Jale Hanım dan evlenmelerinin hikâ
yesini dinlediğim zamanlar, belki okuduğum romanların tesiriyle, belki sadece 
cahilliğimle, senelerin tehlikelere atacağı, yaşlı kocanın kıskançlıkla kıvranacağı, 
genç hanımın gözünün dışarıda olacağı bir çift tasavvur etmemiştim.

1947 de «Anahtar» romanını yayınladıktan sonra, romancılık şöhreti artan 
Refik H âlit edebiyatımıza çok şey getirmiş, bu arada ekzotik romanın en mü
kemmel örneklerini vermiştir. «Yezidin Kızı»nda bile, başka iklimlerin, başkrt 
çevrelerin havasını o kadar iyi vermeği başarmıştır ki, dünkü ve bugünkü oku
yucu, romanın kahramanı ile birlikte, yüzde yüz oraların kokusunu koklar, ta 
dını tadar ve şiirine dalar. Meselâ ben, sıcaktan kaynayan deniz üzerindeki va
purun kamarasında «Nilgün» ile beraber terlediğimi çok iyi hatırlarım.

... «Nilgün» romanının bir gazetede tefrika edildiği günlerdi. Yine bir top
lantıda beraberdik.

— Bütün bu tasvir ettiğiniz memleketleri gezdiniz, gördünüz, değil mi? 
diye sordum. Beni çok şaşırtan bir cevap v e rd i:

— Hayır, hiç birini görmedim.
— Nasıl olur? O ülkeleri yakından tammış, oralarda şahsen yaşamış gibi 

anlatıyorsunuz.
— Bilgi ediniyorum.
— Amma nasıl?

Bu sualim üzerine, karı koca bir yaramazlıkta suç ortağı olan iki çocuk 
gibi gülümseyerek bakıştılar. Benim yüzümün ifadesinden cevap beklediğimi 
anlayan Refik Hâlit Bey, bir sırrı istemeyerek ifşa eden, fakat uyandıracağı 
hayretle peşinen eğlenen bir insan tavrı i l e :

— Seyahat prospektüslerinden mi?... Onları nereden buluyorsunuz?
— Konsolosluklar vasıtasiyle getirtiyorum.

Konuşmanın burasında Nihal Hanım söze k arış tı:
— Sonra, kütüphanelere gidiyor, saatlerce ansiklopedilerden not alıyor, 

dedi.
... Ben ki. hiç okumadığım zannediyordum.
K ahram anla rın ın  ad ların ı seçm ekte  çok titizdi. Bu ad la r  okuyucu la r  ta r a 
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fından çok beğenilir ve hemen doğan çocuklara konurdu. Bugün Nilgün adını 
taşıyan, yirmi beş yaşlarında pek çok hanım vardır.

Karşılaştığımız zamanlar, ekseriyetle  ben Refik Hâlit Beye sualler sorarken, 
b ir  gün o bana sordu :

— Kızlarınızın adı nedir?
— Büyük kızımın adı Gönül, dedim.
— Olmaz, çok duyulmuş isim.
Devam e tt im :
— Küçük kızımın adı da Gülnur.
— Gülnur m u? Güzel. K ullanacağım .
— Yazdığınız romanın kahramanına mı koyacaksınız?
— Yoo, kadm kahram anın adını buldum da, ikinci derecede mühimce rolü 

olan bir hanım için isim lâzımdı.
Zannedersem, o sırada vazmakta olduğu roman «İki Bin Y ılın Sevgilisi» idi.
... Bir buçuk yıl süren ayrılıktan sonra, 1953 sonbaharında, Avrupa’dan İs

tanbul’a dönünce, bir kitapçıları dolaşayım, dedim, Babıâli yokuşunun başın
da Refik Hâlit Beye rastladım. M erhabalaştıktan sonra :

— Pek şıksınız, dedi.
Eh, gençliğimde iyi giyinmeği bir az severdim. Paris’ten, gider ayak, bir 

şeyler de almıştım. Mesele orada değil de, Refik Hâlid’in bu tarzda konuşması, 
böyle bir şey söylemesi yepyeni bir şeydi.

Sonra yakın ilgi gösteren sualler sordu : O ralarda nasıl vakit geçirmişim, 
neler yapmışım, ve saire... Bir çok dostlar edindiğimi, şimdi onlarla mektup
laştığımı söyleyince:

— Yaa, öyle mi? dedi. Doğrusu size gıpta ettim  şimdi. Bütün ömriimcc, 
sevdiğim, iyi anlaştığım kimselerle mektuplaşmağı tahayyül etmişimdir. Gü
zel de mektup yazarım, biliyor musunuz? M ektuplar insanları, karşı karşıya ko
nuşmaktan daha çok yakınlaştırır. Fakat bu benim için büyük lüks. Çünkü ka
lemimi ancak ekmek paramı çıkarmak için kullanmağa hakkım vardır. Bir mek
tup yazarsam, bir tefrika parası kaybediyorum, demektir. Bizim kader böyle 
imiş. Biz, yazmasa da, mebus maaşı işleyen veya bilmem hangi idare meclisin
den huzur hakkı alan yazarlardan değiliz. Sürgünde aç kalmamağı, çocukları
mın kamını doyurmağı hep kalemime borçluyum.

Refik Hâlit Beyi hayretle dinliyordum. Daha önce bana hiç böyle açılma
mış, şahsı duygularını açıklamamıştı. Silkinerek : «Nedir bunun sebebi?» diye 
düşündüm. Ve farkına vardım ki, daha önce hep iiçlü konuştuğumuz halde, 
ilk defa basbaşa konuşuyorduk. O devam ediyordu :

— Belki her yazar öyledir, bilmem, ben şahsî hayatı olmayan, sadece ya
rattığı kahramanların hayatını yaşayan, onların hizmetkârı, onların esiri olan 
bir insanım. Biliyor musunuz ki, her gün, sabahın sekizinden akşamın sekizine 
kadar yazı yazarım...
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Refik H âlit Beyden ayrıldıktan sonra, yazarını o zaman da, şimdi de hatır
layamadığım, fakat meşhur bir İngilizce hikâyenin ilk cümleleri aklıma g e ld i:

«Falanca kontesin verdiği ziyafetler her zaman başarılı idi. Çünkü karı ve 
kocayı bir arada değil, ayrı ayrı davet ederdi. Beraberken şahsiyetlerinden kay
bettiklerine, tabiî olmadıklarına dikkat etm işti...»

Ziyafet deyince, şu anda, Refik Halil’le ilgili bir ziyafet hâtırası gözümün 
önünde can lan d ı:

1957 yılında, bir nevi veda ziyafeti kabilinden, evimde bir toplantı tertiple
miştim. Kızlarımın Kolej’de okuması sebebiyle, evim Arnavutköyü’nde, hem de 
Arnavutköyü’niin tepesinde idi. Geniş bir balkonu ve şahane manzarası vardı. 
Edebî toplantılarımızdaki dostlarımdan başka da, bir çok kimseleri davet et
miştim. Davet günü geldi çattı ve misafirler gelmeğe başladı. Her gelen önce 
yokuştan şikâyet ediyor, sonra, manzarayı görünce, hayran kalıyordu. Refik 
Hâlit bey de yokuştan şikâyet ettikten sonra, etrafa göz gezdirdi ve kaşını çattı. 
Çok geçmeden, yanıma yaklaşıp, duvardaki tabloları incelemekte olan Reşit 
Saffet Beyi işaret ederek :

— Bu adamı niye çağırdınız? dedi ve cevabımı beklemeden, dudaklarım  
büzerek, taklidini yaptı :

— Mon seğ, size rastladığıma memnun oldum...

Sahiden, Reşit Saffet Bey, Fransızlar gibi «r» leri «ğ» telâffuz ederdi.

Tabii ben gülmekle ve sualini «Sevmiyor musunuz?» diye sualle karşıla
makla iktifa ettim. Cevabını hatırlamıyorum ve zannedersem, ev sahipliği va
zifelerimden dolayı dinlemeğe de imkân bulamadım. Refik Hâlit Bey Reşit 
Saffet’i sadece şahsen mi antipatik buluyordu, yoksa, aralarında politik evve
liyat mı vardı, bunu öğrenemedim?. Fakat Refik Hâlit Beyin yaptığı yarı şaka, 
yarı ciddî müdahale ancak çok samimî dostlar arasında olabileceği için, edebi
yat tarihimizin büyük isimlerinden birini taşıyan bu insanın gösterdiği sami
miyet hoşuma gitti ve gururumu okşadı.

Pürüzsüz bir şekilde gelişmiş on yıllık dostluğun bir tezahürü olarak, Refik 
Hâlit. o gün, bir başka şekilde de samimiyet ve yakınlık gösterdi.

Ben misafirlerim için yiyecek olarak, o zaman moda olduğu üzere, yedi 
sekiz çeşit kanape hazırlamış, fakat yemek zamanı gideceklerini tahmin ettiğim 
den, sıcak bir şey düşünmemiştim. Bir aralık, üstadın yanma gidip, kendi elim
le havyarh kanape ikram ettim. Yüzünü buruşturarak bir tane aldı ve dedi ki :

— Ben bunlardan pek bir şey anlamam.
Ve beni çok şaşırtan bir sual sordu :
— Evde yufka var mı?
Ben daha suali anlamağa vakit bulamadan, Nihal Hanım, sevilen bir va

ramaz çocuğa hitap eder gibi, okşayıcı bir sesle :
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— Yapma Refik, dedi.
Ancak o zaman aklım başıma geldi ve sualin manasını anlar gibi oldum. 

M ahcubiyetle : «Maalesef yufka yok» dedim.
— Un da mı yok?
— Un var am m a...

Elindeki içki kadehini havaya kaldırarak, dedi k i :
— Bu nesne ve bu güzel manzaranın yanında meze ister. Çünkü asd şimdi 

eğlenmeğe başladık. Soğuk herifler gitti, biz bize kaldık. Ne olur, müsaade edin, 
Nihal gitsin, bize börek yapsın.

Etraftaki tasvip edici bakışlardan anladım ki, misafirlerim arasında, bütün 
gün, bu saatin keyfini bekleyenler var.

Nihal Hanımı m utfağa götürdük ve gereken malzemeyi ortaya çıkardık. 
Benim de yamaklık etmem neticesinde, yarım saat kadar sonra, yedi sekiz puf 
böreğini tavadan tabağa boşalttık. Nihal Haııım ikinci, üçüncü tabağı temin 
etmek için m utfakta kalıp, ben, tabak elimde muzaffeıane tavırla salona girdi
ğim zaman, alkışlarla karşılandım. Ve böylece, altıda başlayıp saat ona kadar 
süren ziyafetim, Refik H âlit Bey sayesinde sükseli olarak sona erdi.

Bu börek hikâyesini ballandırarak anlatışımın sebebi, bunun iki şeyi isbat 
ettiğine kani o luşum dur: Evvelâ, Babıâlide bana evliliğin esiri gibi gözüken 
Refik Hâlit Beyin, sırasına göre, ne kadar kaprisli bir koca olabildiğini ve Ni
hal Hanımın da, ne kadar uysal ve fedakâr bir eş olduğunu... Romancı Refik 
Hâlidin, yazar olarak başarısında, şüphesiz, ona rahat çalışma şartlarını sağ
lamasını bilmiş, kendisinden çeyrek asır genç olan hanımın payı büyüktür.

... Börek hikâyesi bir de şu gerçeğe ışık tu ta r : Refik Hâlit yazılarında oku
yucuya hayatı bütün cepheleriyle tattırabiliyorsa, bu, kendisi hayatın tadını çı
karmasını bile bir insan olduğu içindi.

Bu büyük romancının eserleri hakkında vaktiyle yazdığım yazılardan birin
deki şu cümleyi burada tekrarlamaktan kendimi alamayacağım :

«...İşte, hayatı kocaman bir meyve halinde, bütün mayhoşlukları ve lezzet
leriyle birlikte tatma, ısırma zevkini verdiği içindir ki, Refik Hâlidin kalemini 
herkes beğenir, sever».

Refik Halil Karay; sanatsal yaşamını dört dilime ayırabiliriz :
I. İlk y ıllar: «Fecr-i Âti» topluluğuna giriş, gazetecilik, politik içe

rikli gülmece yazarlığ, dönemi. (Bu dönemden «Kirpi’ 'nin Dedikleri • 
adlı gülmece kitabı önem taşır.)

II. İttihat Terakki hükümetince — karşıt yazıları yüzünden— sür
güne yollandığı beş yıllık dönem : Anadolu gözlemlerine (Sinop, Çorum, 
Ankara, Bilecik) fırsat vererek «Memleket H ikâyelerin in  oluşumunda 
etken olan «gurbet günleri»...

 ̂ 1922 - 1938 yılları arasında geçen İkinci Sürgün hayatı: (Re- 
ık Halit in başarılı sanatsal grafiğinde şanssız bir durum. Ulusal Kurtu-
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lııs hareketine karşı çıkan bazı yazılar yazması, 1922’de bu sürgüne ne
den olur.) Beyrut ve Halep dolaylarım içeren bu gurbet yıllarından da 
bazı birikimler ve hazırlıklarla döner 1938’deki a fta .

IV. İkinci Sürgün’den yurda dönüşüyle başlayan ve ölümüne değin 
süren y ıl la r : Refik H alit Karay bu dönemde hikâyeleri’ni ve rom an
larını yazmıştır.

Refik Halit, şu nitelikleriyle kendine özgü sanatçı kimliğini öne çı
karm aktadır : O, edebiyatımızın belki de en güçlü gözlemcisidir. Ve, gör
düklerini dışlaştırıp yansıtmada birçoklarından ayrı o ince, kıvrak, akı
cı, nükteli, capcanlı «üslûbu»yla büyüyor karşımızda. (Diyebilirim ki, dil 
ve anlatım da Refik Halit, kendinden sonraki yazarlara ve elbet günü
müz sanatçılarına — örneklemede sağlıklı bir kaynaktır.)

«Yeni Lisan» akımına, bu akım ın temsilcileri arasına katılm aması
na karşın, aslında «Yeni Lisan» akımı Refik Halit’le utkuya ulaşmıştır 
yargısına varanlar haksız değillerdir.

A nlatım da icat gücü, benzetme ve iğretüemelerde kendine özgülüğü 
ilgiyle okunmasının baş etkenleridir.

Gözlemlerden esinle dile gelen olasıya ustalıklı betimleme becerisi, 
özellikle hikâyelerinde, ayrıca «Yezidin Kızı», «Çete», «Bir İçim Su» 
gibi öteki yapıtlarında çok canlı örneklerle kanıtlanm aktadır. Celâl ÖZ- 
C A N . Eserlerinden diğer örnekler :

GÜZELLİKLER

İşte Hatay sırtlarında, çamlar altındayım. Benim  altımda da, hin 
metre aşağıda İskenderun ovasıyla İskenderun kasabası, soluk almaya m e
calsiz, güneş altında düm düz yatıyor. Serinlik, gölgelik içinden, o kızgın 
yerlere hayretle bakıyorum. Ben o kadar rahatım, öyle okşayıcı, huzur ve 
saadet verici tatlı rüzgâr karşısındayım ki, gözle görünen bir yerele sıcak
tan bunalmış bir güneşten usanmış, adamların bulunabileceğine inanmı
yorum. Aşağısı bana, bahar içindeki bir bahçeden, Afrika çöllerinde ge
çen bir seyahat romanı okııyormuşum gibi çok uzak, çok korkunç, fakat 
yarı yalan gibi görünüyor...

☆

Bu dağların sırtları çok ağaçlı, çok sulak, çok meyvalı ve serin... İşte 
hir pınar başındayım; oluğun altına bir sepet iri, olgun renkli şeftali koy
muşlar. Başı yernenili, saçları iki örgü, ayağı takumjeli, sarışın bir köylii 
kızı bana sordu:

— Yer misin amca?
Aldım. Buz gibi derisi, ısırırken dudaklarımı yaktı; ezdikçe ağzıma 

serinlik, rayiha, usare doluyor, ah ne güzel meyva!
— Yavrum, şu görünen köyün adı nedir?
— Müftüler?
— Daha ötede neresi vardır?

398



— Nergislik.
— Ya bu suya ne derler?
— Zerdali Oluk.
— Şu yukarıdaki dağ?
— Kınalı Tepe.
— Şu yol nereye gider?
— Dere Bahçey .

A e giizel isimleı. Lübnan portakal, turunç, hurma ve m uz memleke
tiydi. Binası bana daha aşina meyvalar diyarı: Şeftaliler, erikler, kızılcık
lar etrafımı kaplıyor. Çiçekleri de öyle; hep bildiğim şeyler: nergisler, 
kınalar, kiipeleı ve yıldızlar... Sonra her evin pencerelerinde Müslüman 
fesleğen saksıları...

Kızım o başına taktığın çiçeğin adını bilir misin?
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— Bilirim : kadife.
— Bu su kenarında açan beyaz çiçekler?
— İnci çiçeği.
— Ya senin adın nedir?
Utandı; ktsaca, usulca:
— Ayşe Gül, dedi.

Burada meyvalar, çiçekler, ağaçlar, isimler, hepsi, her şey, tertemiz 
ve güzel.

... M illet sevgisini insan böyle mini mini bir isimde ve bir köylü kı- 
zıntn yüzünde okuduğu zamandır ki duygusunun derinliğini görüyor ve 
yüreğinin sızısını duyuyor.

POLİSLERİN İM TİHANI

D airenin kapısından girerken papuççunun etrafında traşı mücellâ, basma 
mintanh, sivri siyah fesli, çoğunun topukları yemeniden hariçte kalarak hayli 
hırpalanmış, çamurlannnş yirmi otuz kadar genç gördüm. Ellerinde her nevi ve 
her şekilde hokka, tabaka tabaka buruşuk kâğıt, kamış, demir, kurşun kalem 
v a rd ı: Koleraya tutulm uş kadar renksiz ve püıhelecandılar. Odasına girince 
arkadaşım a sordum :

— Onlar kim?
— Ha, onlar mı? Polise kaydolmak için imtihan verecek efendiler. Vaktin 

varsa seyret!
Köşeye çekildim, odacdar yer hazırladılar, mümeyyizler geldiler, araların

da hafiften bir şeyler konuştular. Derken emir verild i:
— Gelsinler!

Kapının aralığından m ütereddit bir şekil, uzandı, bir m üddet durdu, son
ra güldü, bir adım attı... Tekrar güldü... Yine durdu. O zaman bu tevakuflarla 
nezikâne adımların resmiyetinden bîzar olan odacı onu itti. Şimdi kapı, iri bir 
paçavradan kurtarılmış tıkanık bir Kasımpaşa çeşmesi gibi açıldı; bir hayli bi
rikintiyi içeriye attı. Gelenler arkalarında bu su cereyanına tâbi mantarlar gibi 
odaya tekerlenerek, terspürs olarak giriyorlar, sonra genişlikte kendi ihtiyarla
rıyla harekete mecbur olunca şaşırıp kalıyorlardı. Güç halle sıralandılar; biri te
menna etti; öbürü onu taklit etti. Hepsi selâm verdiler :

— Merhaba! Merhaba! Merhaba!
Derken,- kısa boylu, redingotlu, yüzü sargılı bir kâtip «şırak» diye cebin

den bir makineli metre çıkardı, birer birer hepsini ölçmeğe b aşlad ı:
—Bir metre beş (kabul); doksan beş santim (red); bir metre sekiz (kabul); 

ilâh...
Bir emir verilir verilmez polis nahızetleri bilâihtiyar ellerini hokkalarına gö

türdüler, yaladılar, kâğıtlarını hışırdattılar. Halbuki bütün bu zevaide lüzum
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yokmuş. «Hele bir isimlerini yazsınlar da görelim» dendi. Masa üzerindeki bir 
deftere şimdi birer birer geliyorlar, bir şey yazıp gidiyorlardı : «Ehmet, Bekir, 
Fiyzi» ilâh... Doğru yazan kalıyor, yanlış yazan uzun boyuna, gürbüz endamına 
rağmen çıkıyordu.

Bu ikinci kalbur ortada ancak 011 iki kadar bedbaht bırakmıştı. Sual baş
ladı :

— Sual İstanbul’un işlek bir c a d d es in d e  (tabiî) meselâ Köprü civarında 
(daha tabiî) birini vuruyorlar (bir muharriri olmalı). Siz de polissiniz, ne yapar
sınız, anlatınız bakayım?

Uzun bir tevakkuftan sonra (bıı zamana kadar kaatil çoktan kaçardı) biri 
dedi k i : ,

— Vuranın arkasından koşarım.
—• Ya kaçıp gittiyse?
Hayretler içinde sustu, galiba kaçıracağını hiç hatırına getirmemişti. Ben 

«kaçtıysa keyfîme bakarım» demediğine şükrederken diğer biri cevap v e rd i:
— Kaçtıysa hemen koşar bir çilingir çağırırım.
— Ne yapmak için?
— Kapıyı açtırmak için...
— A oğlum, kapı filân yok, sokakta vurulmuş!
— Efendim, hemen maktule yaklaşır, «Sem kim 

vurdu?» diye sorarım.
Bir diğeri — Ben «Seni ne ile vurdular?» derim.
Mümeyyiz — Ya öldüyse, cevap vermezse?
Evvelki — Raporumu ..

Bir çok sesler — Bekçiye haber veririm; cesedi camiye taşırım; bir araba 
bulurum; gece ise çiğnemesinler diye başında bir fener yaktırırım; duvarda 
kurşunlan ararım, ilâh...

Gürültü çoğaldı, o zamana kadar köşesinde sükût eden bir namzet, yapı
lacak şeyi keşfetmiş olmalıydı ki «Ben söyliyeyim, ben söyliyeyim!» diye hay
kırdı. Namzetler de dahil olduğu halde ümitle muammanın halline intizar ettik :

— Bir polis bulur, haber veririm...
Mümeyyiz — Camm, polis sen değil miydin?
— Ha! Unuttum duL
Hepimiz gülüştük; oldukça malûmatlı biri cevap v e rd i: «Düdük öttürürüm!»
Bu söz namzetlerin o kadar garibine gitti ki hep birden itiraz ettiler : «Aman 

efendim, nasd olur, bir ölünün yanında çocuk gibi düdük çalmak!»
Bir diğeri — Ezan okusak olabilir.
Mümeyyiz — Beni dinleyin, evvelâ ben anlatayım, sonra siz tekrarlarsınız: 

Baktınız ki biıini vurmuşlar, vuran kaçmış, vurulan ölmüş, vakit gece... H e
men düdüğünüzü öttürür, imdat beklersiniz, maktule hiç dokunmaz, yerini de-
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ğiştirmczsiniz. Bu zamana kadar da memurlar gelirler... (İçlerinden birine) Söy
le şimdi, ne yapacaktın?

(Alelâcele ezberlemiş gibi tâ başından) Beni dinleyin, evvelâ ben anlata
yım, sonra siz tekrarlarsınız: Baktınız ki bilini vurmuşlar, vuran ölmüş «!» vu
rulan kaçmış «?», vakit gece, lıemen imdat beklersiniz, maktulün yerini değiş
tirmesi için düdüğünüzü öttürürsünüz, bu zamana kadar kaatil de «!» imdada 
gelir.

Mümeyyiz — (Hiddetle) İşi altüst ettin!
Namzet — (Yine alelacele) Evet, ölünün altını üstüne çeviririm...
Mümeyyiz — Ölüye dokunma demedik mi?
Namzet — (Hiddetle) Yooo!.. Efendi ben namuslu bir adamım. Ölünün ce

binden saatini, kordonunu, aşırmam; Allahın belâlından verdiğine kanaat ede
rim ...

Namzetler bu itiraza o derece iştirak ettiler ve mırıl mırıl öyle söylendiler 
ki zaten çıkması pek kolay olan yarı ökçesiz yemenilerle üzerimize hücum et
melerinden korktum; arkadaşıma «Aman, birader, ben kaçıyorum!» dedim.
«Dur, dedi, neticeyi anla!»

— Allah göstermesin!
Bu vak’adan bir hafta soma Doğruyolda bir polis, küçük bir çocuğu yam

yassı eden otomobilin arkasından baktı; sonra kemali azametle deflerini çıkardı, 
kalemini ıslattı ve bir şey yazdı. Usulca sokuldum, işte yazdığı ş e y ;

1 kuruş 20 para Traş
1 kuruş 20 para hamam
0 kuruş 10 para simit

İSTİKBALİME DAİR

Kendi kendimle, ara sıra, şu tarzda hasbilıal ederim, derim k i :

— Refik, evlâdım, şu saatte ne olduğun aşağı yukarı malûm : M uharrir
sin... Şimdilik yazıların okunuyor, gazetelerde hükmün bir derece yürüyor, he
nüz tükenmedin, istiskale uğramıyorsun... Bu cihetler âlâ, hususiyle eline beş, 
on para da geçiyor, iyi, kötü, kimseye muhtaç olmadan da yaşıyorsun... Mun- 
tazamca bir adamsın, sefahat sevmezsin, kumarbaz değilsin, bir sakat yerin de 
yok... Hülâsa halinden fazla şikâyet edersen haksızlık yapmış olursun... Fakat, 
evet, fakat, acaba yarın, öbiir gün seni nasıl bir istikbal bekliyor, ne olacak
sın? Beş, on, on beş sene sonra kendini nerelerde, ne halde ve ne şekilde bu
lacak, hangi tabaka ve hangi seviyede göreceksin? Hiç bu ihtimalleri düşün
dün mü?

Nasıl düşünmem, iyi veya fena her türlü ihtimaller hayalimden geçer du
rur; hususiyle fenacaları... Evvelâ, en korktuğum şekil, karşımda canlanır : 
Yaşım kırkı geçmiş, belim bükük, saçlarını ak, gözlerim fersiz, kıyafetim peri-



şan, m atbaa m atbaa dolaşıyorum. Ama o dolaşış bu şimdiki dolaşış gibi değil... 
Beni gö rünce:

— Aman, diyorlar, yine o geliyor, kim bilir yine ne saçmalar yazmış, ne 
soğukluklar yapmıştır, çekilmez bir m a h l u k ,  tamamen bunam ış... Hâlâ yaz
m akta niçin ısrar ediyor, anlaşılır şey değil!

Ben bu soğuk kabulden bihaber, içeri giriyorum, herkes susuyor... Bek
liyorum ki «Yazın var mı?» desinler... Lâkin bir gazete idarehanesinde bulun
mamıza rağmen yanımda yazı lâfı edilmiyor. Nihayet mukaddemesini kendim 
yaparak elimi cebime sokuyor ve on sayfalık  bir eser okumağa başlıyorum; her
kes içinden :

— Bunak!...
Diyor ve cehren de :
— Fena değil ama uzun... Yerimiz müsait değil!
B en :
■— Kısaltırım! diyorum, onlar :
— Evet amma bozulur! diyorlar. Hülâsa beğenmiyorlar.
O radan sendeleye sarsıla, perişan bir çıkışımı düşünüyorum, tüylerim ür

periyor. Lâkin bu muharrir ve gazeteci istikbalinin bir de parlağı v a r : Bâbıâli 
Caddesinde bir koca matbaa, yirmi otuz bin nüsha satan yevmî bir gazete be
nim m alım... Karnım şiş, yüzüm yusyuvarlak, koltuğa kurulmuş, idare m üdü
rüyle hesapları tetkik ediyorum; dünyaya metelik vermiyen bir tav ırla :

— Âlâ, âlâ, diyorum! o yüz elli bin top kâğıdın siparişini veriniz!
Maamafih gazetecilik mesleğinde kalacağımı bana kim teinin edebilir :

Belki de on sene sonra bütün İstanbul benim ismimde bir muharririn mevcut 
olduğunu bile unutacak... Yedikule’de bir Dibağlıane işletmeğe ve piyasaya 
sağlam kösele çıkartmağa başlamış olacağım; hayat bir muammadır, belki de 
rastgelinecek, fakat tiyatro ilânlarında: Zor nikâh’ta bilmem ne çelebi rolünü 
oynadığımı öğreneceksiniz! Hoş, yine bunlara şükür... Lâkin, olabilir ki, sade 
muharrirlikten değil, ahlâkımdan da kaybedebilirim, kırkından sonra azanlar 
çok... Meselâ ben de, birden, sefahate düşüyorum; evvelâ Beyoğlu semtlerin
de, temizce yerlerde, barlarda ve lokantalarda, bonjurlu, daha sonra Galata ba
lozlarında ve aşçı dükkânlarında gocuklu, bir müddet sonra da Yenikapı mey
hanelerinde hırkalı sürünen, sürtünen bir ayyaş! Yahut da, inşallah, dünyadan 
elini, eteğini çekmiş bir derviş : Başımda sikke, gözlerim yerde, koynumda evrad, 
Bâbıâliden geçerken eski muharrir arkadaşlara tesadüf ediyorum, boyun kesip 
peşten, zarifâne bir :

— H uul...
Diyerek yoluma gidiyorum. Hoş dervişliğe başlayarak meczubluğa ermek 

ihtimali de var : Yirmi yıl sonra Eminönü’nde ayağında nalınlar, başında ters 
geçirilmiş bir tencere, eliride kepçe bir merd-ü garibe rastgeliyorsunuz. Size :

— Beş para ver, baklası eksik kaldı.
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Diyor; bir sürü çocuk da ardında (Aşura Baba!) diye haykırıyor! Bu, be
nim! Belki de iş büsbütün aksi o luyor: Bana bir kahramanlıktır, bir fedailiktir 
ârız oluyor... (Harb!) deyip (harb!) işitiyorum; elimde silâh, belimde kılıç, göz
lerim ateş saçmakta, bir siperden öbürüne atlıyor, bir cephedcn diğerine koşu
yor, şarktan garba yetişiyorum : Evvelâ nefer, sonra on başı, çavuş, mülâzim, 
filân derken istisnaen livalığa kadar çıkıyorum :

Olabilir ki bu saydıklarımın hiç biri olmazdı da bana bir ilim merakı ge
lirdi, meselâ şu havai yazıları, hafif mevzuları terkeder : (Azeri Türklerinin
kılıfı farkları), (Moğolların mizaçları ve seciyeleri), (Dördüncü Hicrî Asırda 
mezlıeb teşkilâtı) gibi ehemmiyetli muazzam eserler meydana koyar ve D a
rülfünunda (Türk Felsefesi müderrisi) olurdum. Yalıud da hece vezniyle bir 
şairliktir tutturur :

Sarı, siyah kediler 
Damda (mırnav!) dediler!

Ayarında manzumeler yazardım.

Evet, ne olacağım ne malûm ki?
Belki de kırkına doğru bir âşık da olabilirdim : On dördünde bir hanım 

kıza meftun, (Ah!) ve (of!) diye ciğergâhımdan inledim mi camlar sarsılıyor, 
yüreğimin alevinden dudaklarım yanıyor... Gözlerim dünyayı görmüyor. Saçla
rım karmakarışık, çehrem büsbütün süzgün, itinasız ve dalgın deniz kenarla
rında, dağ tepelerinde, korularda ve ormanlarda tek başıma dolaşıyor, kurtlar, 
kuşlarla kucaklaşmış, yarı mecnun bir Kcremkârî, Ferhadvarı aşk hayatı sürü
yorum. Halime dünya acıyor, basımlarım, rakiplerim de :

— Belâsını buldu!
Diye seviniyor, ben ise hepsine lâkayıt, kanlı gözyaşları döküyorum, dö

vünüp duruyorum!
Yahut da bir musiki merakıdır gelebilirdi... Kucağımda bu yaştan sonra 

bir ud, kanun veya tanbur, şöyle Rast’taıı bir taksim yapıp saz semâisine geçe
rek d ed en in :

Jaleler açsm nesim...

ini terennüme başladım mı kendimden geçiyorum; gözümde artık ne edebiyat, 
ne siyasiyat... varsa (hey hey), yoksa (hey hey!)... Belki de alafrangalığa he
vesim kabarırdı; bakıyorsunuz ki iki, üç sene sonra İstanbul’un en mükemmel 
dansörü ben olmuşum... Arkamda iıak, yakamda krizantem, reveranslar, el 
öpüşler, sahte tebessümlerle salona bir giriyor, şöyle parkeler üstünde bir dö
nüyor, bir raksa başlıyorum, dünya hayran kalıyor. Ya (tango)larıma bütün ma
damlar, madmazeller, hanımefendiler, hanım kızlar can atıyor. Eğile kalka, sü
züle gerile, süratleşe âlıesteleşe birbir arkasına öyle vaziyetler alıyorum, sanki 
mest olmuşum ve heyecana gelmişim gibi öyle tavırlara giriyorum ki kadın
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âlemi meftun oluyor ve bugünün favori başlangıçlı, çekik pantalonlu, traştaıı 
yeşil çehreli, gerdanları açık gençleri hasedlerinden çıldırıyorlar!

Yahud da aklıma ufak bir rüzgâr vuruyor, meselâ kendimi (hareketi daime)- 
yi keşfetmişim veya Eskişehir taşından altm  yapmağa başlamışım zannediyorum. 
Elimde saat makineleri, yahut, önümde mangal, pota ve körük, sessizce mesai 
köşemde uğraşıyor, didişiyor, yoruluyor ve ziyaretime gelenlere :

— Fen bana ebediyyeıı m edyundur!
Diyorum. Bu teselli ile de saatler im i kurup ateşimi körükleyip kimseye 

zararsız kendi halimde yaşıyorum!
M amafih birkaç sene sonra bir Enver kabinesinde Dahiliye Nazarı, yahut 

bir Ankara Meclisinde İstiklâl Mahkemesi Reisi olmıyacağımı ne biliyorum?
Yahut da liderlik merakı bana ârız oluyor, (muhalefet benden ibarettir!) 

düsturunu vaz’ediyor, küllenmiş bir saç mangal bacaklarımın ortasında, şeyh
lerle dervişler karşımda :

— M ührü vermem!
Diye haykırıyor ve (muhalefet tektir, çift olamaz, binaenaleyh birleşmesine 

dair yayılan betbalıtça rivayetler yalandan ibarettir) tarzında harıl harıl beyan
nameler yazmakla ömrümü geçiriyorum!

İşte bu gibi ihtimallerin her birini ayrı ayrı düşündükçedir ki istikbalden, 
istikbalimden ve istikbalimizden korkuyorum!

ANADOLU’DA BAHAR

Anadolu’nun baharları birbirlerine benzemezler; zaten Anadolu ba
harları arabalarla geçerken ve kasabalarda tünerken göze görünmezler. O  
yerlerde baharı ırmak kenarlarında, dağlar ardında, koğuklarda aramak ica- 
beder. Yol üzerinde dört beş söğütle ucu bucağı bulunmaz geniş ekin tar
lalarından başka, bahardan alâmet yoktur; hattâ bazan saatlerce gider
siniz de bir ağaç ve bir ekili toprak bulamazsınız. Fakat bir kasabada 
yerleşir; bir derece yerlileşirseniz iş değişir. Bir gün sizi alırlar ve şehrin 
yarım saat ötesine, iki heybetli ve kasvetli dağın arasından inen bir ârızalı 
yola sokarlar. Döne döne, diişe kalka, sıcaktan terliye bunala kayalar üze
rinden iner, inersiniz... Kabil değil, tahmin edemezsiniz ki bu çorak, ya
nık ve taşlı yol sizi bir cennete götürsün. Fakat bir dönemeç, kenarında, 
hayretle birden haykırırsınız;

—  Ah, ne güzel yer!

Filhakika gözünüzün önünde serilen manzara emsalsizdir. Sanki ya
rım saat yürümek suretiyle bir kıta değiştirmiş, bir Üstiiva Hattını geçmiş, 
bir başka dünyaya varmışsınızdn. Aşağıda, o ne yeşillik, o ne feyiz, o ne
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letafettir! Bir vâdi ki çiçek açmış metjva ağaçlariyle dolu... Arasında de
ğirmenler dönüyor, sular çoğalıyor ve insanı mest eden ılık bir hava içfn- 
de ciğerlerinize çiçek kokusu, tıkıyacak kadar doluyor...

Artık gölgede ve serinlik içindesiniz; çiçekler, yeşilliklerle örtüldünüz, 
sevimli kuşlar ve böcekler arasında teraneler dinliyerek gidiyorsunuz. Bir 
aralık yabani güller yolunuzu kaplar, bir dehlize girmişsinizdir ki duvar
ları koncalarla kaplıdır ve tavanlarından mütem adiyen geçkin gül yap
raklan dökülür, biraz ötede dere ile buluşursunuz, iki tarafınızı körpe saz
lar ve nazik dallan çehrenize sürünen söğütler sarar; bir yemyeşil, kuytu, 
rutubetli, serin yol ki size tepede kaynıyan güneşi bir şurup gibi tatlılaş
tırıp ve soğutup sunuyor.

Daha sonra birdenbire bir ağaçsız saha... Gözleri kamaştıran bir ışık 
altında köklerini su örtmüş olan yoncalar d iz boyu kabarmış ve san çiçek
leri birer süslü mahlûk gibi hemen uçmaya hazır, hafif bir rüzgârla âdeta 
kanadlarım sallıyor... Yanda bir su değirm eni: loş. kuytu, bir dam altın
da taşların uğultusu, köpüren, fışkıran suyun sesiyle karışmış, kapısında 
kumrular dolaşıyor; etrafında uslu gözlü eşekler düşünüyor. Derken iri, 
bem beyaz çiçekleri kemale ermiş bir ayva veya bir elma ormanı... Yarım  
saat, kesilmeden devam ediyor ve beklemediğimiz bir anda bitip önünüze 
kocaman bir genişlik çıkarıyor. Bir geniş tarla, masmavi bir deniz keyfiyle 
menevişler, ürpermeler, hışırtılar yaprak dalgalanıp gidiyor. Ah, bu çiçek
ten mahsuller, bu haşhaş tarlaları!..

İşte Anadolu'nun kıyt ve köşelerinde böyle baharlar, böyle cennetler 
saklıdır.
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Y A K U P KADRİ KARAOSM ANOĞLU

(1889 - 1974)

Şiire, edebiı/ala, kitaba gelince; bu 
eğlenceden büsbütün başka bir ihtiyacı 
tatmin etmekledir. Şair veya edebiyatçı 
yalnız kaldığınız zaman size arkadaşlık 
eden, kederli iseniz sizi teselliye gelen, ve 
içinizdeki çelişmeleri çözüp, içinizde dü 
ğümlenip kalmış sorunlara cevap veren 
yegâne dostlarınızdır.

K AH İR E ’de doğdu (27 Mart). Manisa’nın tanınmış bir ailesi olan Karaos- 
manoğulları’ndan Abdülkadir Bey’in oğludur. Ortaokul ikinci sınıfına kadar 
Manisada okudu. 1903 de İzmir İdadisi’ne girdi; sonra ailesiyle birlikte gittiği 
Mısır’da, Fransız Kolejine devam elti (1906- 1908). İstanbul’a gelerek Fecr-i 
Âti topluluğuna katıldı (1909). Bir yandan gazete ve dergilere makale ve hikâ
yeler yazıyor, öte yandan edebiyat ve felsefe öğretmenliği yapıyordu (1910- 
1917). Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu’ya geçti. Sakarya’yı, Garp Cephesi’ni 
dolaştı. Zafer sonu M ardin vc Manisa’dan birkaç kere milletvekili seçildi. Sı
rasıyla Tiran, Pıag, Lâbey, Bern elçiliklerinde bulundu (1934-1912). Emekliye 
ayrıldıktan sonra, verimli bir yazı hayatına alıldı; Ulus gazetesi başyazarı, Ku
rucu Meclis üyesi oldu; Manisa Milletvekilliği yaplı (1961 -1965). Anadolu 
Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı (1965 -1974) görevinin yanısıra yazarlığım 
sürdürürken Ankara’da öldü (13 Aralık); İstanbul’daki Beşiktaş, Yahya Efendi 
mezarlığındaki annesinin yanma toprağa verildi. «85. Yaş Günü»nde Selma 
İren’le bir konuşmasında «Beş devri yaşadım» der. «Güçlü gözlemleri ile tanı
nan bir yazarsınız. Siyasi yaşantınıza ait sayısız ilginç anılarınız var kuşkusuz. 
Dilerseniz, başından bu yana özlü bir geçiş yapalım» sözüyle konuşmasına baş- 
lıyan Selma İrcn’e ölümünden sekiz ay önce, edebiyat tarihimiz için, dikkate 
değer yanıtlar verir :

Ilayli enteresan olacak, zira Abdiilhamil devrini de alırsak beş devir 
yaşadım.

İlki Meşrutiyet İnkılâbı. Bildiğiniz gibi Abdülhamit devrinde Jön 
Türkler vardı. Avrupahlar bu ismi genç veya yaslı olsun hürriyet için 
çarpışan, çalışan Tiirklere vermekte idiler. İçlerinde çok yaşlıların yam-
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sıra çok gençler de bulunmakla idi. Onlarla ilk temasım 16 yaşında iken 
Mısır’da oldu. Mısır bizim  eyaletim iz olmakla beraber siyasi hürriyete 
malikti. Bizim için Meşrutiyet, Cumhuriyet demekti.

A bdülham it’e birçok zulümler atfederler, gençleri denize attırdığını 
söylerler... Oysa tek bir kişiyi idam ettirmemiştir. Ö lüm  korkusu ile ya
şardı ve hepim izden çok o muzdaripti. Bu tarihi hakikatin söylenmesi 
gerek. Doktor Rıza Tevfik vardı. Jön Tiirklerden, hapsedildiğinde hapis
hane müdürünün odası ona tahsis edilmişti. Her zaman ziyaretine gider 
ve kendisi ile konuşurduk. Böyle «tatlı» bir istibdattı.

Beklediğimiz hürriyet nihayet geldi, fakat son derece çirkin bir yüz
le. Komitacılar lakırdı söyletmezlerdi. Gazeteci muhalefeti tehlikeli bir 
oyundu. N itekim  iki gazeteci, bir gece arkadan vurularak öldürülmüştü.

Atatürk bu dönemde yetişmiştir, bu terör rejimini yine o durdur
muştur.

Bizim devrimizde zulmeden bir de Şeriat vardı. Mesela ramazanda 
açıkta yem ek yiyen birisini gördüklerinde öldüresiye döverlerdi. Bütün 
idamlar şeriata aitti. Bir işe de yaramıyordu. Halife savaş sırasında «San- 
cak-i Şerif »i (İslam Bayrağı) açar ve bütün Müslümanları savaşa davet 
ederdi. İlk harpte yapılan 3 çağrıya rağmen gönüllü bir tek yabancı miis- 
liiman orduya katılmamıştır. İstiklal Harbinde bütün ihaneti lıacı-hoca- 
lardan gördük. Atatürk’ün laiklik üzerinde İsrarla durması bu sebepten
dir. İstiklal Savaşı’nda karşımıza çıkan düşmanlar değil, halife ve din 
namına muharebe edenlerdi. Gençlerimizin çoğu bu kişilerin elinde öl
müştür. Biitün bunları açıklamanın nedeni bu günler yine bir halife sözü 
dolaşıp duruyor.

Yeni Hükümeti nasıl buluyorsunuz?

Şimdi ya kadar kurulanlartn en ümit vereni. Genç arkadaşım Ecevit’i 
ağırbaşlılığı ile tanıdım. Alelade, ihtiraslı bir politikacı değil, tersine çok 
faziletli bir kişidir. İktidar olur olmaz nerde ise parçalayacaklardı, hâlâ 
da uğraşmaktalar. Fakat o muhalefeti ağırbaşlılığı ile etkilemekte ve hü
cumlara tahammül etmekte.

(»ençler arasında fikri ayrılıklar çoğu kez çatışmalara se
bep olmakta, bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Gençleri fikri münakaşa yapmayan milletler ilerleyemez. Cereyan 
eden olaylarda gençliğin yaptığı hareketin fikri olarak başladığına kani
yim. Sonradan dejenere olup, sokak kavgasına dönüşmesinin nedeni kar- 
şt tarafın fikri mücadele yerine kışkırtma ve hücumlarıdır.
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Evrim sürecinde, sizce ençok başarıya ulaşan sanat dalı 
hangisidir?

Tiyatro. Darülbedayi dediğimiz ilk tiyatroyu kuranlardan biriyim. 
Avrupai bir sahnenin teşkili için Fransa’dan Antoine isimli bir tiyatrocu 
getirtilmişti. Sanatçı seçiminde Türkçe anlamamasına rağmen Muhsin Er- 
tuğrul’u çok beğenmişti. Sonradan adı değişerek Şehir Tiyatrosu oldu. 
Bugünkü artistler Avrupa’dakilerle boy ölçüşebilir. Tercüme edilmiş bir
çok oyun seyrettim. Bu piyesleri Avrupa’da da seyretmiştim, fakat bura
daki kadar güzel değildi.

Dildeki gelişimi nasıl buluyorsunuz?

Dilde, şiirde, ilerleyiş var. Nazımda bir başkalık var, yeni şairlerden 
çok ümitliyim.

Ulusça geçirdiğimiz evrimleri başlangıcından bu yana iz
leyen bir yazar olarak, bu konudaki görüşlerinizden söz eder 
misiniz?

Bence, büyük aşamalar olmamıştır. A tatürk’ün ölümünden sonra 
memlekette bir devrin bitip bir yenisinin doğduğu söylenirse de ben sa
dece biten bir devir görüyorum... Tüm  güçlükleri, bize endişe veren 
olayları, Atatürk’ün ölümüyle doğan boşluğa veriyorum. Bir tarihi gidişin 
çöktüğünü, durduğunu, daima yerinde tepinen bir harekete dönüştüğünü 
ifade etmek isterim.

Bugün okuryazarlar ve politikacılar arasında Atatürk’ü, yaptıklarını, 
yapmak istediklerini tam anlamı ile bilenlerin sayısı çok az. Öliim yıldö
nümlerinde onun büyiik bir kumandan, büyük bir inkılâpçı, ktsaca her- 
şeyin en büyüğü olarak tanımlarlar. Fakat kimse yaptıklarının dünya ta
rihindeki yerinden söz etmez. Oysa, dünya tarihinde köklü bir değişim
dir. O’nun gerçekleştirdiği. Esaret devrini sürdüren biiyiik sermaye A v
rupa’sının sömürüsüne son vermiş, o devrin haksızlıklarını önlemiştir. O n
dan sonra bu hareket yeniden durmuştur. Bir uygarlığın yıkılışı, çöküşü 
olarak telakki ediyorum bu durumu.

Edebiyatımız üzerine, Fecr-i Âti topluluğundan, günümü
ze kadarki düşünceleriniz?

Fccr-i Âli topluluğu o devir için gerekli bir değişimdi. Evet, kapa
nan devrenin yerine yeni bir devre açıldığını söyleyemem. Edcbiyat-ı 
Cedidenin ileri gelenleri Tevfik Fikret, Halit Ziya ve arkadaşları id i. 
G arp edebiyatını benimsiyorlardı. Halit Ziya daima, «Biz şarktan doğ
m a  güneş yerine, batıdan doğan güneşi temsil ediyoruz. Edebiyat-ı Ce
dide ile» d e rd i. O n la rın  bu sözlerine çok müteessir olurduk. Bu n ed en le  
Fecr-i A ti topluluğunu kurduk. O  devirde, memleketin öteki yerleri ede
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biyata girmeye lâyık değilmiş gibi, rom anların vc hikayelerin konulan 
İstanbul’da geçmekte idi. Bizim istediğimiz ise orijinal, «milli» bir ede
biyat idi.

Tanzim at devrinden bu yana emeklemekten kurtulm a çabası başla 
mıştır. Yenilik diye ifade ettiğimiz hareketin mutlaka batı Avrupa’nın 
arkasından gitmesi, onu izlemesi gerekmez. Politikada bile bu hata iş
lenmiş ve sürdürülmektedir. Oysa Avrupa medeniyetini doğuran kayna
ğın neresi olduğunu biliyoruz. Bugün eğer Fransa, İngiltere ve Almanya 
bizim fikir rehberimiz gibi hep önümüzde yürümekte ise, bunun sebebi, 
bu adlarını gelişi güzel saydığım milletlerin de rehberleri olabileceğini 
düşünmediğimizdendir. Eğer Tanzim at dediğimiz devirde bu hakikat 
anlaşılmış olsaydı bugün biz de Avrupa’lıların arkasında değil, yanısıra 
yürüm ekte olduğumuzu görecektik. Bizim kaynağımız Akdeniz, Akdeniz 
masalları olmalı idi; kaynağın sızıntıları değil.

Bütün bunları geçmiş birer kültür hadisesi olarak bir tarafa bırakı
yorum. Bugünkü durum bu kültürün doğurduğunu da silmiştir. Adına 
teknoloji denilen kültür dışı bir akışın içindeyiz. Bunu anlam amız gere
kir. Aksi halde batan bir medeniyetin arkasında yeni bir tanzimat devri 
başlayacak. Yakup Kadri K A R A O SM A N O G L U . Adile Ayda’nın «Ede
bî H âtıraları»nda Yakup Kadri’yi daha yakından tanımak olanağını 
b u lu ru z :

A n ı l a r d a k i  Y a k u p  K a d r i

Yakup Kadri’yi Türkocağı İlim ve Hars Heyeti üyesi sıfaliyle, Türkocağı 
çevresinde, babamın arkadaşı olarak tanıdım. Ayni zamanda, bilmem nerenin 
milletvekili idi, o zamanki tabiri ile «saylavı».

Ocakçılardan bazıları, Şair Mehmet Emin Bey, Hamdullah Suphi Bey ve 
saire bizim evde buluştukları zaman, ağızlarından şu cümle eksik o lm azdı: 
«Zavallı Yakup». Ya acele hastaneye kaldırılmıştı, ya da muayene için Avru
pa’ya gönderilmişti. A tatürk tarafından ve Atatürk hesabına... Bir rivayete 
göre, akciğerinde sekiz, «kavile» vardı, bir rivayete göre de, bu oksijen alma 
uzvunun iki tarafı da tamamen çürümüştü. Romancı iyileşip ortalara çıktığı 
zamanlar, ben kendisine genç yaşta hayata veda edecek bir ölüm mahkûmu 
nazariyle bakıyordum. Halbuki «Zavallı Yakup» diyenlerin hepsinden en az 
yirmi sene fazla yaşadı.

Yakup Kadri hakkmdaki hatıralarıma bu kronik sıhlıatsizliğinden başka, 
bir dergi çıkarmağa başlamışlardı. Dergi, bugünkü tabirle «solcu» bir dergi idi 
arkadaşları, Yakup Kadri’yi de aralarına alarak, 1930 dan sonra «Kadro» adlı 
bir dergi çıkarmağa başlamışlardı. Dergi, bugünkü tabirle «solcu» bir dergi idi 
ve herkes Yakup Kadri’nin bu işe karışmasına şaşıyordu. Atatürk’ün bu dergi
ye çok sinirlendiği de söyleniyordu. Atatürk’ün Yakup Kadri’yi çok sevdiği 
bilindiği için de, şöyle deniyordu : «Aralarında Yakup olmasa, dergi çoktan 
kapanmıştı» Nihayet, 1934 de Atatürk’ün sabrı tükendi ve «Kadıo» kapatıldı.
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Bu Yakup Kadri için kahır yüzünden lütuf oldu. Gerçi romancı «Zoraki diplo
matsın başında diplomat oluşuna dair, kendine göre bir takım açıklamalar ya
par. Fakat işin iç yüzünü bilenler şöyle d iyorlard ı: «Atatürk dergiyi kapat
makla iktifa etmedi. Çıkaranları çil yavrusu gibi dağıttı. Yakup Kadri’ye de 
Sefirlik şeklinde «sürgün» isabet etti.»

...Benim Yakup Kadri’yi yakından tanımağa, kendisiyle sabah akşam ko
nuşmağa fırsat buluşum bu olaylardan bir iki sene evvel oldu. O sene (1932 
veya 1933) yazı Bıiyükada’da geçiriyorduk. Yakup Kadri ile eşi Leman H a
nımefendi de Yatkulüp otelinde idiler. Yemek saatlerinde, salonda, bahçede 
kendileriyle karşılaşıyor, selâmlaşıyor, konuşuyorduk.

Bir gün, bir masanın etrafında, dört beş kişilik bir grupıın içinde, yine be
raberdik. Fakat romancı konuşmalara katılmıyordu. Sandalyasını bir az geri 
çekmiş, ayak ayak üstüne atmış, başını tipik bir hareketi ile yukarı kaldırmış, 
etrafa bakıyordu. Bej keten elbisesinin içine kravatsız olarak koyu lacivert bir 
gömlek giymişti. Şimdikiler buna gülerler amma, o zamanlar kravatsızlık da, 
koyu renk gömlek de sosyalistlik, toplumculuk alâmeti idi.

Gözlerini benim tarafıma çevirdiği bir andan faydalanarak şöyle bir sual 
sordum :

— Yazdığınız yeni bir eser varını, efendim?

Hayretle yüzüme baktı. Damdan düşer gibi sorduğum bu suali bir az yer
siz bulmuş gibi :

— Tabiî, hazırladığım bazı şeyler var, diye kısa bir cevapla yetinerek tek
rar etrafı seyre daldı. Dikkat ettim. İliç bir belirli şeye veya şahsa bakmıyor
du. Sanki daha ötelerde, uzaklarda olan bir şeyi seyrediyordu. Belki de, her 
ünlü yazarı okuyucularına bağlayan görünmez telleri takip ederek, uzaklarda o 
meçhul dostlariyle buluşuyordu v e : «Burada, bu otelde beni kim anlar?» diye 
düşündüğü için, etrafındakilere bu kadar yabancı bakışlarla bakıyordu.

Ben, aldığım soğuk karşılıktan yılmadım. Edebiyat meraklısı pozundaki 
genç kız şımarıklığı ile, ikinci, üçüncü fırsatta, yine, kendi aklımca pek mühim 
edebî sualler sormağa devam ettim. Nihayet, gülümseyerek, bir küçük çocu
ğun mânâsız sorularına karşılık verir gibi, cevaplar vermeğe başladı. Ne sual
lerimi, ne de cevaplarını şimdi iyice hatırlayamıyorum. Hakikaten, çocuk de
necek kadar genç yaşta idim. Suallerim belki de gülünçtü.

1937 de, «Milletler Cemiyetine müzaheret cemiyetleri Birliği» denilen 
acayip milletlerarası kuruluşun Kongresi Çekoslovakya’nın Bratislava şehrinde 
toplandı. Bu kuruluşun her memleketteki üyeleri milletvekilleri idi. Kongreye 
Türkiye den giden 7 temsilciden biri babamdı ve beni, sırf gezdirmek, görgü 
sahibi yapmak için, beraberinde götürdü... Şimdi düşünüyorum da, ne para 
kıymeti bilmez, müsrif baba imiş! Ama, ne de iyi etmiş! Bu yolculuk sırasında

411



ve bu yolculuk sayesindedir ki, Şair Fâzd Alımet Aykaç’ı, Besim Ömer Paşa’yı 
ve Serveti Fünunun meşhur M atbaacı İhsanını tanıdım. Hepsi milletvekili ve 
Türk delegasyonu üyesi idi.

Kongre dağıldıktan sonra, babam  ülkenin başkentine, yani P ı«g’a uğra
mağa karar verdi. Bu kararına başlıca sebep, eski arkadaşı Yakup Kadri’nin 
o sırada Prag Büyükelçisi bulunması idi.

Prag’a vardığımızın ertesi sabahı, babam nedense, belki ikram hazırlıkla
rına meydan vermemek için, Sefarete randevusuz gitmeğe karar verdi. Kapıyı 
açan Kavasa Sefiri ziyarete geldiğimizi söylediğimiz zam an : «Sefir sahalıları 
ziyaretçi kabul etmez» cevabını aldık. Babamın İsrarı üzerine, Sefaret müste
şarı kapıya g e ld i: «Kavas haklı, Sefir Bey öğleye kadar edebiyattan başka şeyle 
uğraşmaz. Kimseyi de kabul etmez. Sefaret işleriyle öğleden sonra meşgul 
olurlar» dedi. Bununla beraber, babam sıfatım tanıtınca; «Kartınızı verin, bir 
kere kendilerine sorayım» dedi. Tabiî derhal kabul edildik ve Sefir Beyin ça
lışmakta olduğu yere, yani Sefaretin bahçesine götürüldük. Eşi yazı geçirmek 
için Türkiye’ye gitmiş olan Sayın Büyükelçi bizi büyük samimiyetle karşıladı. 
Beni görünce : «Oo, ne kadar değişmişsiniz» dedi ve bir hanıma yapılması âdet 
olan komplimanlarda bulundu. Benim de, görünüş bakımından, zannedersem, 
o zaman, en iyi yıllarıındı. Bir saat kadar görüştükten sonra ertesi günü için 
öğle yemeğine davetli olarak ayrıldık. Fakat yemekten önce, Sefir Bey bize 
bir Ortaçağ şatosunu gezdiıecekti.

Ertesi günü, şatoyu gezdikten sonra, Sefir Bey yemekte, bize kendisinin 
zarif ev sahibi cephesini gösterdi. Çeşitli konular üzerinde konuşuluyordu. Ba
bam konuşmayı siyasî tarafa doğru sürüklemeğe çalışıyor, ben edebî tarafa 
çekiyordum. Söylemeğe hacet yoktur ki, ben babamı kolayca yendim : yeme
ğin başındaki Türkiye’nin Prag Büyükelçisi, yemeğin sonuna doğru, yerini ro
mancı Yakup Kadri ye bıraktı. Sofradan kalktığımız sırada, çekine çekine, yaz
m akta olduğu «Bir Sürgün» romanından bize bir iki salıife okumasını rica et
tim. Belki de diplomatik hayatin tesiriyle, pek komplimancı kesilmişti :

— Sizin gibi «ch arman te» bir dinleyicim olduktan sonra... Şeklinde ce
vap verdi. /  j

Bahçede, bir kaç basamakla çıkılan yüksekçe ve çardaklı bir yerde, kü
çük bir masanın etrafında yer aldık. Romancı dedi ki :

— Yazın vaktim burada geçiyor. Bu köşeyi çok seviyorum. Bu son roma
nımın büyük kısmını burada yazdım.

Kahvelerimiz geldikten sonra, okumağa başladı. Başlangıçta, bir angar
yaya katlanır gibi hah olan babamın ilgisi, birdenbire, Paris’ten, Paris’teki 
Türk kolonisinin hayatından bahsederken kısma gelince, uyanıverdi. Gençli
ğini Paris’te geçirdiği için, romandaki bir çok şahısların gerçek hüviyetini teş-
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lıis edebiliyordu. Bu suretle, babamla romancı arasında benim katılamadığım 
canlı bir diyalog başladı. Ahmet Rıza Beyden, Paris’te yaşayan bir Türk res
samından, Türklerin rağbet ettikleri kahvelerden, bu kahvelerin müdavimle
rinden bahsediyorlardı. Romancı dedi ki :

Bu romanı uzun yıllardan beri yazmağı tasarlıyordum. Nedense, Tür
kiye’de iken yapamadım. Burada, yabancı bir memlekette, başka bir vabancı 
memleketteki hâtıralarıma daha iyi dalabiliyorum.

Bu romanda hep hâtıralarınızı mı anlattınız? diye sordum.
— Evet, 1 akat, tabiî değiştirerek, mevzua uydurarak. Mamafih bazıları da 

vard.r ki, aynen olmuştur. Meselâ, baştaki o karınca sahnesi. Bu aynen böyle 
o u zmir de, intihar edecek derecede meyus bir halde bir kahvede otururken, 
bir karınca bana enerji dersi verdi.

Ve, daha ziyade bana bakarak devam e lti: 
ı j  Zaten ben bütün romanlarımı hâtıralarımla yazdım. Gördüklerimin ve 

> u arımın ıatırası. Ben muhayyilesi zayıf bir insanım. Öyle zannediyo

Yakup Kadri 
Karaosmanoğlu 

altı yaşlarında 
bulunduğu 

yıllarda ablası 
Zahide Hanırn'la.
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rum ki, ben de en kuvvetli olan taraf duygu hafızasıdır. Duymuş, yaşamış ol
duğum hisleri çok iyi hatlılarım  ve işte eserlerimde hep onları anlatırını.

— Fakat kadm kahramanlarınızın hislerini tahlil ederken de, sadece şahsî 
hâtıralarınızdan mı istifade edersiniz? Muhayyilenin payı yok mudur?

Bir az düşündü.
— Evet. Fakat tanıdığım ve ruhuna nüfuz ettiğimi zannettiğim kimselerin 

hâtırası, yani, yine hâtıralar burada büyük rol oynar. Mamafih lıayır... şahsî 
duygularımın da rolü vardır. Meselâ, «Kiralık Konak»taki Seniha bir az benim.

— Flaubert’in «Madame Bovary c’est moi» dediği gibi mi?

Güldü. Ve saat ilerlemiş olduğu için kalktık. O akşam, otelde, kutsal bir 
kaynaktan hazine toplamış gibi, konuştuklarımızı itina ile not ettim, 
t.

Uzun yıllar romancıyı görmedim. 19.56 başında, kendisinin emekliye ayrı
lıp İstanbul’da yerleşmiş bulunduğu sırada, adresini, o günlerde sık sık görüş
tüğüm Abdüllıak Şinasî’den öğrenerek, bir m üddet önce yayınlanmış bulunan 
«Le drame interieıır de Mallarme» adlı kitabımı üstada gönderdim. Yine Ab- 
dülhak Şinasi’den öğrendim ki, kitabımı fevkalâde beğenmiş ve benimle görüş
mek istiyor. Bir gün randevu alıp, Topağacı’ndaki evine gittim. Fakat her sa
natçıda görülen «egosantrik» mizaç, yani kendisini merkez yapma eğilimi ne
ticesi olarak, önce, benim kitabımdan değil, bir saate yakın onun bir kitabın
dan bahsettik; İsviçre’de Sefir bulmrduğu sırada yazmış olduğu «Atatürk» ki
tabından. Ve şu vesile i l e : Benim, kitap yayınlandığı sırada yazmış olduğum 
bir tenkit yazısı vesilesi ile.

Neden sonra benim kitabıma sıra geldi. Tahlillerimi, fransızcamın pürüz
süzlüğünü falan övdükten sonra, dedi k i :

— Ben de bu kitap hakkında Ulus’ta bir yazı yazacağım ve kitabı tanı
tacağım. Kendisi, o sıralarda, Ulus’un Başyazarı bulunuyordu.

...O  günden sonra ben Ulus gazetesinin en sadık okurlarından biri oldum. 
Fakat günler, haftalar geçtiği halde, beklediğim yazı çıkmıyordu. Bir gün me
seleyi Abdüllıak Şinasî’ye açtım. Çok geçmeden muamma’nın çözümünü ge
tirdi. Yakup Kadri demiş k i : «Arkadaşlarla görüştüm. Meğer bizim Parti Adile 
Ayda’yı hiç tutmuyormuş. Sen de takdir edersin ki, azizim, Ulus’un Başyazarı 
olarak, benim bir siyasi hüviyetim var. Adile Ayda’ya karşı bütün takdir ve 
sevgime rağmen, bu hüviyetime halel getiremem.»

Bunları burada, İliç bir kırgınlık duymadan kaydetmekten maksadım, her 
şeyden evvel edebiyatçı ve sanatçı olarak tarihimizde ad bırakacak olan bu 
kalem sahibinin, hayatının belirli bir devresinde politikayı ne kadar ciddiye 
almış olduğunu göstermektir.

1958 den sonra, bıı sefer ben diplomat oldum. Ve uzun yıllar romancı ile 
karşılaşmadık. 1963 ile 1967 arasında, Merkez hizmetini yaptığını sırada, gü-
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«Şiire, edebiyata, kitaba gelince; bu eğlcnceden 
büsbütün başka bir ihtiyacı tatmin etmektedir. Şair 
veya edebiyatçı, yalnız kaldığınız zanıan size arka
daşlık eden, kederli iseniz sizi teselliye gelen, ve içi
nizdeki çelişmeleri çözüp, içinizde düğümlenip kal
mış sorunlara cevap veren yegâne dostlarınızdır, ve
bunlardan ayrılmanızın imkânı yoktur. Yalnız “gö
ze, kulağa seslenen" eğlencelerin hiçbiri bunların ye
rini tutamaz. Yaşım ilerledikçe bunuıı ne kadar böy
le olduğunu görüyorum. Dostlarımın hemen hepsi 
ölmüştür. Üzerime çöken sessizliği ancak kitaplarım
la dağıtabiliyorum.»

niin birinde, evimin bulunduğu Tunalı Hilmi Caddesindeki bir eczanede ken
disine rastladım. Bir yakınım görmüş gibi sevindi. Kendisinin de ayni caddede 
oturduğunu söyleyerek, evini tarif etti ve muhakkak bekleyeceğini söyledi.
Fakat o yıllar benim çok faal olduğum ve idarî vazifemin yüklü olduğu yıllar
dı. Bütün arzuma rağmen, bir türlü vakit bulup gidemedim.

Seneler geçti. 1973 yılının Aralık başında, bir Pastanede, romancının eşi 
Leman Hanımefendiye rastladım. «Nasıllar?» diye sordum. «Her gün bir az 
daha çöküyor. Yaş sekseni geçti» dedi. Ve ilâve e t t i : «Aranmaktan çok hoşla
nıyor. Gelirseniz pek memnun olacak. Muhakkak gelin.»

23 Aralıkta gittim. Hakikaten çökmüştü. Fakat bakışları canlı idi. Belki 
yüzü küçülmüş ve benzi solmuş olduğu için, kocaman siyah gözleri daha koca
man ve daha siyah görünüyordu. Maalesef, ben geleli onbeş dakika geçmiş geç
memişti ki, samimî ahbapları olan bir Hanımefendi çıkageldi. Konuşmalar, ta
biî, ona göre ayarlandı. Ben de, bir kaç gün sonra tekrar geleceğimi söyleye
rek, erkence ayrıldım. İki gün sonra İsmet Paşa vefat etti ve onun hakkında 
konuşanlar arasında, 26 Aralık akşamı, televizyonda Yakup Kadri’yi de sey
rettik. Aradan Yılbaşı geçti ve 1974 yılına girdik. 8 Ocak günü için, bu defa 
ciddî ve usulüne uygun mülakat yapacağımı söyleyerek, tekrar randevu aldım. 
Ve not tutmak üzere, Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Bölümünden mezun olan 
kızım Gönül’ıi de beraberimde götürdüm. Yaptığımız mülâkat, o sıralardaki 
bazı meşguliyetlerim ve araya giren seyahatler sebebiyle bir az geç yayınlandı. 
«Türk Edebiyatı» dergisinin Ağustos sayısında çıkan bu mülâkat ile Prag’da 
yapmış olduğumuz görüşme arasında dikkati çeken şu fark vardır ki, nisbeten 
genç veya olgun yaşta iken, sanatında hâtıraların önemli yer tuttuğunu söy
leyen sanatçı, seksenini geçtikten sonra, muhayyilesine daha büyük rol verir 
gibi görünmektedir. Acaba neden? Bu suale edebiyat tarihçileri veya psiko
loglar belki cevap bulabilirler.

415



Yayınlanan mülâkatte kaydetmediğim aşağıdaki hususları da, Yakup Kadri 
hakkındaki bu hâtıralarım a eklemek isterim :

8 Şubat 1974 günü görüşmemiz sona erip, ayağa kalktığımız zaman, üs
tada şöyle d ed m ı:

— İngilizlerin tabiri ile «off the record» olmak üzere, size edebî olmayan 
iki sual sormak istiyorum : biri siyasî, diğeri felsefi. Siyasî sualim şu : Siz İs
met Paşa’ya o kadar bağlı iken, neden kendisine darılıp, birden her şeyi bı-

Ismet Paşa yeni toprağa verildiği için, bir az ım ıa ı , sonra şoyio 
d e d i:

—  Soyleyim. Bunda gizlenecek taraf yok. Zaten yazdım vc neşret
tim : ism et Paşa o sırada, etrafına, kendisine lâyık olm ayan bir çevre 
to p lad ı: D oktorlar, m oktorlar... Toy toy delikanlılar. Bu adamların fikir 
ve mütaleası kırk yıllık bizlerin mütaleasmdan daha kıymetli olmağa 
başladı. İsmet Paşa büyük adamdı. Fakat adam seçmesini bilmiyordu.

Bu konuda daha fazla konuşacaktı. Fakat ben, herkesi fazla ayakta 
tınmamak için sözünü kestim :

—  Felsefî sualim de şıı : Ruhun bekasına inanıyor musunuz? Yani, 
öldüğümüz zaman, nc olacağız? Nereye gideceğiz?

Hayretle yüzüme baktı. Hayreti bir az uzun sürdüğü için, Leman 
Hanım cevap vermeğe kalkınca, onu susturarak, şöyle d e d i:

—  Bu sualinize bir yerde okuduğum cümle ile cevap vereceğim : 
öldükten sonra nereye mi gideceğiz? Doğmadan evvel nerede idi isek, 
oraya...

Bunu söylerken, derin hüzünle karışık bir gülümseme vardı dudak
larında... Kendisi için çok aktüel bir konudan bahsettiğimizin farkında 
idi, elbette. Nitekim, bir sene bile geçmeden, aramızdan ayrılacaktı.

Bu müstesna insan, bu müstesna ruh, şimd; her nerede ise, Allah 
rahm et eylesin.

Y akup K ad ri’nin S an atı

Yakup Kadri Karaosmanoğlu; eserlerinde Türk toplumunun Tanzimat’tan 
Atatürk Türkiyesi dönemlerindeki yaşantısını kudretle yansıtan, gerçeklere fi
kir açısından bakan büyük bir nesir ve roman yazanmızdır. Romanlarında bir
birini tamamlıyan bireysel ve toplumsal hayat zincirimiz tasvir edilir. Yapıtla
rında, çoğunlukla, içinde yaşadığı toplumun sorunları üstünde düşünür. Misti
sizme kayan duygulu karakter yapısının yaııı sıra devrimci, mücadeleci bir sa
nat yanı vardır. Yakup Kadri’nin sanatına ışık tutması bakımından Mustafa 
Baydar’ın 1969 - 70 yılları içinde yaptığı konuşmaların önemi büyüktür :

«— Eserlerinizi nasıl yazarsınız?»

«— Bazan bir sayfa yazıyı üç günde, dört günde yazdığım olur. Çok 
zahmetli yazı yazarım , çünkü  son dcrece titizimdir. Meselâ bir sayfada 
aynı kelimenin iki defa tekrarlanmasına razı olamam. Gece uykudan uya-
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Yirmi yaşında toy bir de
likanlı idim. Koltuğumun 
altında 3.50 franklık sarı 
kaplı Fransızca kitaplarla, 
Babıâli caddesinde sersem 
sepet dolaşıyordum. Arka
daşlarımdan biri, karşı 
kaldırımda, içinde yürü
düğü bir kümeden ayrılıp 
bana doğru ilerledi : «Hay
di bizimle çel. Bir edebî 
cemiyet kurmaya gidiyo
ruz.» dec,i- Yüreğim ağzı
ma geldi Edebiyat benim 
için her şeydi vc edebî bir 
zümreye girmek - velev 
adsız ve şansız bir âza sı- 
fatiyle - tasavvur rdemi- 
yeceğim kadar yiiksek bir 
istikbaldi. Arkadaşımın 
beni ulaştırdığı küçük gru
bun yanma varınca bir de 
nc göreyim : Devrin en 
meşhur simalarından llçü 
dördii bir arada âbideler 
gibi dikilip duruyorlar. 
Heyecandan az kaUın ağ
layacaktım. Bir küçük oda
da toplandık. Cemiyetin 
ismi ne olacak? Üstatlar
dan biri «Fecriâti» dedi.

nırım, onu silerim, yerine başkasını yazarım. Buna belki şekilperestlik 
denebilir. Fakat bu benim zaafımdır. Üslûba çok düşkünümdür.»

«— Sanatçılıkta doğuştan kabiliyetin mi, yoksa eğitimin mi ro
lü daha fazladır?»

«— İzin  verirseniz bu soruya kendimden söz ederek karşılık vereyim:
. Benim romana merakım çocukluktan başlar. Ben yedi yaşında iken ölen 
babam, pek çok roman bırakmış; gerek tercüme, gerek yerli... Ayrıca 
Ebuzziyu Tevfik’in yayınladığı kitaplar...

«Ben okul kitaplarından çok onları okurdum. Benim anam da okuma 
yazma bilirdi. Meselâ ramazan gecelerinde fransızcadan çevrilmiş «E k- 
inekçi Kadm»ı okurdu, Monte Krişto'yu okurdu.

«İyi ama, benim hemşirem de vardı. Onda herhangi bir merak hâsıl 
olmadı. O da aynı havanın içinde yetişti, aynı romanları dinledi, onda 
romun okumak merakı bile görülmedi. Demek doğuştan bir eğilim ola
cak. <
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«Sonra ben edebî kültürümü hocalardan öğrenmedim, kendi kendimi 
yetiştirdim. Yalnız benim şansım şu oldu ki, kitap okuyabileceğim bir 
mem lekette yetiştim.

İzm iı'de İdadide iken roman okutmazlardı. Roman değil, okul ki
tapları dışında kitap okutmazlardı.

«Belki de iyi bir raslantı, annem Mısırlıdır. İşleri vardı orada, ben de 
İdadiyi henüz bitirmiştim. Böylece Mısır’a gittik. Orada bir Fransız Ko
lejine girdim. İskenderiye’de adım başı umumi kütüphaneler var, kira ile, 
ücretle kitap verirlerdi. Ben boyuna kütüphanelerden kitap alırdım. O ka
dar kitap okumaya vermiştim  ki kendimi; bir gece kitap okuyordum, sa
bah olmak üzereydi, birdenbire başım döndü... O derece, kendimden ge
çercesine felsefî eser, şu, bu eser, pek ayırd etmeksizin okurdum .»

«— Sizce Türk Edebiyatının çağımızda işlevi ne olmabdır?»
«— Türk Edebiyatı kendine göre bir yol takip ediyor, nehir gibi 

akıyor. Nehir kanalize edilir de bu gibi cereyanlar kanalize edilemez. Ö y
le olsa devlet adamlığı gayet kolay olurdu. Devlet adamı yalnız seyirci
dir, o lıerşeıji olduktan sonra anlar. Tarihin olayları yerin altından akıp 
gidiyor. Kim derdi ki, bir giin gelip 1967 -1968’de bütün dünyayı saran 
gençlik hareketleri olacak? Kim bize haber verebilirdi? Profesörler mi 
arıladı, hayır. Hiç kimse arılamadı. Bütün tarihî olaylar, insanların ve dev
let adamlarının iradeleri dışında bir seyir takip ederler.

«Doğal olayları önceden anlamak bir dereceye kadar kabildir. M e
selâ yarın yağmur yağacak mı, yağmayacak mı?

«Ama yarın ihtilâl olacak nıı, olmayacak mı? ben anlamam.
«Edebiyatımızın şimdilik izlediği akım, sosyal meseleleri ön plâna 

alması, bu konuları işlemesidir. Edebiyatım ız halka doğru gidiyor. Ama 
bu, nereye kadar devam eder, bunu kestirmek epeyce zordur.

«Dediğim gibi olaylar, bizim dışımızda cereyan ediyor. Yoksa başta 
bulunan biiyiik adamlar, ne olacağını bilseler, birçok büyük faciaların 
önünü alırlardı.

«— Anamın Kitabı adlı otobiyografinizde ikinci bir (Anamın 
Kitabı)nda belki, romanlarımın bütün anahtarlarını vermiş olaca
ğım diyorsunuz.

Sözünü elliğiniz kitabı hazırlayabildiniz mi?»

«— Maatteessüf henüz bitiremedim.»

«— Sizinle onbeş yıl kadar önce (1954) yaptığım bir konuşma
da, «Bugünkü hikâye ve romancılığımızı nasıl buluyorsunuz?» so
ruma, «Bugünkü nesil hikâyecilikte eski nesli epeyce geride bırak
mıştır. Fakat henüz roman adı verilebilecek bir büyük eser meyda
na gelmemiştir.» demiştiniz. Bugün de aynı düşüncede misiniz?»
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«— Bugün aynı düşüncede olamam. Zira bu 10 -15  yıl içinde Kemal 
T ahir, Yaşar Kemal, ve Orhan Kemal gibi romancılarımız Türk Edebi
yatına pek değerli eserler vermişlerdir.»

« _  Devrim hareketlerimizin bir bilânçosu sayılabilecek olan
Panaroma 1 ve II 1922 -1950 yıllarını kapsıyor. Bu serinin de 1950
den sonrasını yazmayı düşünüyor musunuz?»

«Ben ihtiras ve heyecanım olmaksızın yazı yazmakta çok güçlük çe- 
kitapta bahsi geçecek devir, Demokrat Parti devri idi.

«— Yazmayı düşünmüş ve birkaç bölümü de yazmıştım. Bu üçüncü 
kerim. D P. İktidarının devrilmesi üzerine bende o iktidarın aleyhine, ya
hut o iktidarı yeren bir roman yazma hırsı sönmüş bulunuyor. Demek ki 
bu hususta biraz fazla lıissî hareket etmişim.

«İtiraf edeyim, hıncım kalmadı. Hepsi cezasını gördü, nesini anla
tayım?»

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ

Yakup Kadri, Mütareke devrinde, Milli Mücadele yıllarında gazete 
sütunlarında, dergi köşelerinde büyük bir cesaret ve vatan sevgisiyle ka
lemini kullanmıştır.

Yurt dışında görev yüklendikten sonra, gazete yazarlığı bir süre du
raklamışsa da emekliye ayrılır ayrılmaz, yazarlığının ilk yıllarındaki şevk 
ve heyecanla yine bazı gazetelerde başyazı ve fıkralarını sürdürmüştür.

Gazetecilik onun hayatına o kadar işlemiştir ki örneğin en önemli eser
lerinden biri olan «Hüküm Gecesi», İkinci Meşrutiyet devresinin tabanca 
kurşunlarına sahne ve tanık olan basın hayatını ele almakta, İttihat ve 
Terakki fedaileri tarafından öldürülen arkadaşı ve Saday-ı Millet Başya
zarı Ahmet Sam im in hazin hikâyesini anlatmaktadır. Bu nedenle kendi
sine basınla ilgili bir soru soruyorum:

«— Siz basın özgürlüğünden ne anlıyorsunuz ve bu özgürlük 
nasıl sınırlandırılmalıdır?»

«— Bu, gazeteciliğe ve edebiyat hayatına atıldığım günden beri, ki 
nerede ise altmış yılı geçiyor, hep bahis konusu olup durmaktadır.

«Meşrutiyet ilânında basın hürriyeti tam bir şekilde başlamıştı. Fa
kat ne yazık ki on aydan fazla sürmedi bu hürriyetin safası. Otuzbir Mart 
denilen facia ile sonuçlandı.

«Onu İttihat ve Terakki Komitesinin, Cemiyetinin korkunç terörü ta
kip etti. Bu terör kalkıp da başka bir rejim gelince ikinci bir basın hür
riyetine yol açıldı. Bu da pek uzun sürmedi sanırım. Yerini, görülmemiş 
bir anarşiye terkederek ortadan kalktı.
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«Cumhuriyet Devrinde Türk Basınını hürriyetle baskı arasında sal
lanır buldu. Gazele kapatmalar, yazarları mahküııı etm e gibi olaylar gö
rüldü.

«.Bana -bu karsınızdaki 62 yıllık yazara- soracak olursanız size şunu 
söyliyeceğim ki hiç bir devirde basın özgürlüğünün ömrü, son Adalet 
Banisi iktidarındaki kadar uzun sürmemiştir. Dört yıl boyunca ve hûld 
bu iktidarın Başbakanı, Bakanlan, son derece sert hücumlara uğradıkları 
halde seslerini çıkarmamışlar ve bütün darbelere, sükûnetle göğüs ger
mişlerdir.»

(N o t: Konuşmanın bu kısmı Kasım 1969’tla ikinci Demirel H ü
kümeti iktidarda bulunduğu zaman yapılmıştır.)

«— Basın özgürlüğünün kötüye kullanılması konusunda ne dü
şünüyorsunuz?»

«— Ben burada size Atatürk’ün Büyül^ Millet Meclisi kürsüsünden 
söylediği yıllık nutuklarından birinde basın özgürlüğü ile ilgili sözlerini 
hatırlatacağım. Atatürk o konuşmasında, (Basın özgürlüğünün kötüye 
kullanılmasına karşı yine basın özgürlüğü ile karşı konabilir.) demişti.

Bu söz, A tatürk’ün birçok sözleri gibi bir vecizedir. Ama bunun için 
de gazetecilerimizin Batıdaki meslekdaşlarının siyasi terbiye seviyesine 
erişmiş olmaları şarttır.»

«— Bugüne kadar, herhangi bir yazınız veya eseriniz dâva ko
nusu oldu mu?»

«— Demokrat Parti devrinde birkaç koğuşturma, sorguya çekilme 
ve savcıya ifade verme gibi zor durumlarla karşılaştım. Bir defasında ise, 
doğrudan doğruya Toplu Basın Mahkemesi’ne verildim. Orada bana kar
şı açılmış iki dâva vardı. Birisinden beraat eltim, öbüründen on ay hapse 
mahkûm edildim. Fakat nasıl oldu bilmiyorum, Yargıtay ya usul ya da 
esas bakımından kararı bozdu. Mahkeme de ısrar etmeyip bu karara uy
du.»

Yakup Kadı i Karaosmanoğlu; Anadolucu, Atatürkçü, devletçi, lâik bir gö
rüş içerisindedir. Romanlarındaki tiplerin çoğu, iç dünyaları zengin, kötümser, 
düzensizlik kurbanı, törelere, geleneklere bağlı kişilerdir. Hemen lıer romanın
da tarihsel olaylara bağlı insanların kişiliklerini yansıtır. «Toplum için sanal» 
ilkesine bağlıdır. Şöyle der:

Edebiyat benim için her şeydi. Bir edebî zümreye girmek, tasavvur 
edemiyeccğim kadar yüksek bir ikbaldi... Mensup oldukları milletin iti
katlarını, gazâlanm, hezimetlerini, elem ve neşelerini terennüm eden o 
büyük halk ve millet şairleri, benim için daima mübarektirler. Şair deni
len mah’ûk biraz evliya ile kahraman arasında bir şey olmalıdır. Garbın 
ve Şark’m eski şairleri böyleydi... Bir sanatçının muhayyilesi ne kadar
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Yakup Kadri Karaosmanoğlu; yakıtı arkadaşı Sahabet, 
tin Süleyman’ın etkisiyle Fecr-i Aticilere karıştıktan sonra 
(1909); S e r v c t- l  F ü n û n 'd a n  başlayarak, R iib â b , P cyâ m -ı 
Edebi, R e s im li  K ita p , T ü r k  Y u rd u , Y e n i  M e c m u â , İk d a m ,
A k ş a m . C u m h u r iy e t , H a k im iy e t- i  Milliye, U lu s, M illiy e t,
T c r c ü m â n ,  Yeni tstanbul, Varlık, Kadro, Hayat, Meydan 
gibi gazetelerle dergilerde çeşitli makalelerini, anılarını, 
tefrika olarak hikâyelerile rom anlarını yayımlamış. Ankara 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yaşama gözlerini yum
duğu sabah saat 06.55’c değin yazarlığını sürdürmüştür de
nilebilir. »Ben tüm romanlarımı anılarımla yazdım» der. En 
titiz  yazarlarım ız arasındadır. H er yazdığı sözcük uzun bir 
düşüncenin, derin bir duyarlığın ürünü gibidir. Marcel 
Proııst için söylediklerini, kendisi için söyleyebiliriz: «Incc 
ve kuvvetli psikolojisi: Burgu gibi deler deler, insan ru
hunun dibine, içgüdülerine kadar iner...»

kuvvetli olursa olsun meydana koyacağı eserin malzemesini mutlaka ha
yattan almak zorundadır... Tiirk için sadeliğe doğru gitmenin mânası, as
lına doğru gitmektir. Orta ve Küçük Asya’nın en sade milleti Türklerdir...

Kim ki âdeta insiyakı bir tarzda başkalarının iyiliğini düşünür; kim 
ki, merhametli, mert, cömert, fedakâr, cesur ve temizdir, işte o adam 
medenî bir tip sayılabilir... Her fert, kendi rolünü oynayabilmek için ça
balıyor. Hiç kimsenin bir an için diğerine bakmaya vakti yok; herkes o 
kadar kendisiyle meşguldür... Hür düşünce, hür düşünce... Ondan dnlıa 
güzel yok. Kuş uçacak, o daldan o dala. Arı gibi insan her çiçekten bal 
alabilecek... Edebiyat tükenmiyor, değişiyor, şekil itibariyle, paye ve 
ifade itibarile değişiyor. Çünkü insanı değişiyor... Bazan bir sayfa yaz'.yı 
üç günde, dört giinde yazdığım olur. Çok zahmetli yazı yazarım, çünkü  
son derece titizimdir. Meselâ bir sayfada aynı kelimenin iki defa tekrar
lanmasına razı olamam. Gece uykudan uyanırım, onıı silerim, yerine baş
kasını yazarım. Buna belki şekilperestlik denebilir. Fakat bu benim zaafım
dır. Üslûba çok düşkünümdür... Nice şâir ve yazarlar, çocukluk çağında 
kurdukları masal dünyasının yıkılışını türlü şekillerde, türlii duygu açı
larından bize anlatmışlardır... Yüksek değerde ve geniş ün sahihi şâir, ya
zar ve sanatkârların çoğu kendilerine «selef» veya «iistad» tanımayı sev
mezler. Tanıdıkları takdirde, yaratıcılık vasıflarına gölge düşmesinden 
korkarlar. Hele, şu veya hu çığırın kurallarına, geleneklerine bağlı görün
meyi hiç istemezler. Çıinkii, her şeyi yoktan var ettikleri kanaatindedir- 
ler... Bir kimsenin inanmak hürriyeti olduğu kadar inanmamak hürriyeti 
de olmalıdır. Tabii inanmamak hürriyeti dr olmak lâzım gelir. Aksi tak
dirde lâikliğin hiç bir mânâsı kalmaz. Bundan kurtaracak şey bizi, tasav
vuftur. Geniş düşünce, derin diişiince... Hrr şey unutulup geçer, dinen
lere inanmayınız: Bizim şimdiki ruhumuz dünkü olayların toplamıdır...
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Roman bir hayat tecrübesinin mahsulü... M uayyen bir mizacın ve şahsi 
görüşün bir sanat eseri halinde tecellisidir... Romanlarım, çocukluğum
dan beri üzerimde tesir bırakmış vakaların, kendi mizacıma ve hayat 
telâkkime göre hikâye ve tahlilleridir. Fakat, bunlar alelâde bir tabiat ve 
cemiyet kopyası değildir. İy i bir romanın birinci vasfı, bir şahsiyetin, bir 
mizacın bir hayat telâkkisinin ifadesi olmaktır... Romancı insani unsur
ları hayattan alıp, kendi benliğinin potasında bir nevî kim yevi tahlil ve 
terkipten geçirerek kalıplara döker... Romanda yegâne gayem de hayatın 
heyecanını verebilmek ve canlı tipler yaratmaktır... Sanat, bence hayatı 
görüş ve telâkki ediş fiilinin ifadesidir. Her iyi sanatkâr bize, yeni bir 
hayat ölçüsü getirendir ve bunu samimiyet ve heyecanla bize telkin et
mesini bilendir... Hiç iğrenmeden, hiç korkmadan, çekinmeden bu tozla
ra, bu topraklara doğru eğileceğiz; onları terimiz ve gözyaşlarımızla yu- 
ğuracağız ve hasretini çektiğim iz güzellik âbidesini işte bu çamurdan ve 
bu hamurdan yapacağız... Roman uzun soluklu bir çalışma ile meydana 
gelebilir. Böyle bir eserin yanında küçük hikâye ancak bir empressiyon’u 
ifade edebilir. H epim iz edebiyata hikâye yazmakla başlamışızdır. Hayat 
tecrübelerimiz çoğaldıkça, hikâyenin hududunu romanla genişletmek zo
runda kalmışızdır.

Yakup Kadri Karaosmanoğlu : çözümlemeci, tasvirci, ve tczci yönleriyle der
hal dikkati çeker. Servet-i Fünûn etkisiyle ağırlaşan ilk dili, ulusal edebiyat 
akımını benimsedikten sonra açıklaşır; ilgi çekici bir anlatım özelliği kazanır. 
Akılcı, tatlı, müzikalitesi bol, taze bir söyleyişle okuyucuyu kavrar. «Halk şair
lerinin Türkçesi»ni benimser.

Yakup Kadri, 1908 Meşrutiyetinden bugüne kadar, yaşadığı devrin 
olayları ve insanlarıyle ilgilenmede ve ilgisini söylemede, varlığını dü
şüncesiyle bize duyuran bir insanım ızdır... Yakup K adri’nin münferit 
ve kitap halindeki yazılarını okuyarak Tanzimattan bugüne adım adım 
gelebilirsiniz. Iiasan Â li YÜ CEL. Yakup Kadri Bey, Cumhuriyetle bir
likte yönü yurt gerçeklerine çevrilen ulusal edebiyatımızın ilk bilinçli 
öncüsüdür. Y aşar Kemal’in «Biz Yaban’dan geliyoruz» sözü doğrudur. 
Gerçekten Yaban romanı, bizim kuşağın yıllar yılı başucu kitabı ol
muştur. Çok etkisinde kalmışızdır. Yakup Kadri’nin sağlam dili, anlatış 
ustalığı, insana ve yaşama bakış biçimi ayrıca övgüye değer. Hiç kuş
kusuz unutulmayacak yazarlarımız arasında yer alacaktır. Toprağı bol 
olsun. Talip A P A Y D IN . Yakup Kadri, hikayeci, romancı, gazeteci, po
litikacı ve diplomat olarak ulusal savaş ve Cumhuriyet yıllarını doldu
ran parlak görevler yaptı. Sekizi roman, dördü anılar olmak üzere onye- 
di kitap bıraktı. Her kitabiyle derin yankılar uyandıran, her kitabı ye
niden basılan seçkin bir yazardı. Göçüp giden gerçekten büyük bir ede 
biyatçıdır. Bunu şimdi daha iyi anlıyoruz. Fakir B A Y  K U RT. Atatürk 
adının faşistlik kılıfı yapıldığı 12 Mart döneminde bir TRT açık oturu
mundaki tavrını hatırladım. Yakup Kadri imzasını faşizmin altına at
tırmamış «Atatürk ilericiydi» karşılığıyla tertipçileri bozmuştu. Ankara 
en iyi yazarlarından birini yitirdi. Yeni yapılan istasyon binasındaki ba-
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loda fazlaca cilâlanmış parke de nyağı kayıp düşen Batı taklitçiliği, sır
tında yorganıyle, Ankara Palas balosuna polenleri seyreden «Bu gecenin 
yarısında ne dolaşıp dururlar. O nlar da benim gibi garip mi nedir? Ya
tacak yer mi ararlar?» diye soran köylü, işte, Yakup Kadri’nin unutul
maz fırçası. Sevgi S O Y S A L .  Fecr-i Âti’nin bu ince ruhlu edibi kuyum
culuktan kurtulup, daha gerçekçi rom anlara yöneldiği zaman dönemi
nin en güçlü romancısı oldu. Bir oto-didakt olmasına karşın yine de 
çevresine ve dönemine göre görecelikle en kültürlü ve seviyeli yazarların 
başında geliyordu. Yaban. Bir Sürgün, Kiralık Konak Türk edebiyatının 
unutulmaz eserleri olarak kalacaktır sanırım. KaraosmanoğUı, A tatürk’ün 
çevresine Anadolu'ya ilk koşan aydınlardan biridir. Politikaya eğilimi 
vardı. Daha sonra dönemi için ilerici, bugüne görecelikle cok su götü
rür. ılımlı b ir solculuğun temsilcisi, kadro hareketine karıştı. Bundan 
ötürü T iran ve Bern elçiliklerine sürüldü. O devirde sürgünler böyle 
tatlı olurdu, ism et Paşa’ya büyük hayranlığı vardı. U lus’ta politik baş
makaleler yazdı. Yassıada mahkemelerinde bir yakım tutuklandığı için 
îsmet Paşa'sıyla darıldı. Sonra yine barıştı. H ayatında o dönemdeki her 
Türk aydın» gibi' çelişkiler bulmak kabildir. Son yıllarında Türk edebiyat
çılarının ve te rant ve Atatürk döneminin hatıralar yüklü bir siması ola
rak büyük bir saygı ve sevgi halesi içinde yaşadı. Haldun TA N E R . Ya
kup Kadri, siyah bir haşhaş çiçeğidir. Ruha uyku, ölüm ve rüya döken 
bir çiçek. Alım cı Hafim.

Y akup K ad ri’nin  E serle ri

Yakup Kadri Karaosmanoğlu; mensur şiir, deneme, makale, anı, monografi, 
hikâye, tiyatro ve roman türlerinde yazmıştır. En tanınmış eserleri: Bir Se- 
rencam (hikâyeler, 1913); Tanzimattan Birinci Dünya Savaşı’na değin yetişen 
üç kuşağın tezatlarını dile getiren Kiraltk Konak (roman, 1922); Bektaşîliğin son 
çağlardaki bozuk yanlarını konu alan Nur Baha (roman, 1922); Kitab-ı Mukad
des üslûbunun etkisiyle yazılan mistik Erenlerin Bağından (nesirler, 1922); 
Rahmet (hikâyeler. 1923); Meşrutiyet dönemindeki parti kavgalarını ele alan 
Hiikiim Geresi (roman, 1927); M ütareke yıllarında işgal altındaki İstanbul’un 
ahlâk bozukluklarının anlatıldığı Sndom ve Gomore (roman, 1928); Kurtuluş 
Savaşı’nda yazdığı siyasal yazılarının toplandığı Ergenekon (makaleler, 2 cilt, 
1929, 1930); Kurtuluş Savaşı yıllarında bir Anadolu köyünün trajik şartlarım 
anlatan Yaban (roman, 1932; bu roman 1942’de CHP Roman Mükâfatı’nda ikin
cilik kazandı); Atatürk devrimlerinin ilk yıllarile yeni başkentin yer aldığı A n' 
kara (roman, 1934); Ahm et Haşim (monografi, 1934); II. Abdüllıamit istibda- 
diyle mücadele için Fransa’ya kaçan Jön - Türkler’i komılaştıran Bir Sürgün 
(roman, 1937); Atatürk (monografi, 1946); Milli Savaş Hikâyeleri (1947); Cum 
huriyetimizin başlangıcından 1950’ye kadarki zamanı içine alan Panorama (ro
man, 2 cilt. 1953. 1954); elçiliklerdeki günlerini kaleme aldığı Zoraki Diplomat 
(anıları, 1955); Hep O Şarkt (roman, 1956): Anamın Kitabı (çocukluk anılan, 
1957); Vatan Yolunda (Millî Mücadele anıları, 1958); Gençlik ve Edebiyat 
Hatıraları (1969).
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Yakup Kadri'nin ilk şöhretini sağlayan yazılar tasvirî nesirleri, 
mensur şiirleridir. O, Fecriâti neslinin sanatkârane nesir alanında en 
kuvvetli temsilcisi olmuştur. Onun cıı belirli özelliklerinden biri, nesri 
bir sanat olarak düşünmesi vc üslûp kaygısını daima ön plânda tutmuş 
olmasıdır. Fcrhan O G U ZK A N . Ben Yakup K adri Karaosmanoğlu’nu 
ilk «Yaban»Ia tanıdım. Etkisinde kaldığım büyiik rom anlardan biridir. 
Ulusal Kurtuluş Savaşında bulunmak ve onu desteklemek gibi büyük 
bir mutluluğa erişmiştir. Yaban’da köylü - aydın çelişkisini çok güzel 
belirtmiştir. Bu çelişkiyi düşündükçe hep bu romanı ve Bozkıra Düşmüş 
İstanbul aydınını ansırım, ölüm ü beni sarstı. Adı, Ulusal Kurtuluş Sa
vaşı tarihinin içinde Mustafa Kemal’in yanında anılacaktır. Ceyhun A tııf 
K A N SU . Sanatçı için ölmek hc?ap masasına oturtulmak oluyor bugün 
artık. Bir yazarın sanatını yaşama ve eylemlerinden soyutlama olanağı 
yoktur. Sanatı değerlendirilirken her sayının hesap pusulası uzaıilır önü
ne. Yakup Kadri Anadolu’ya popülist bir açıdan yönelmiş bir yazarı- 
mızdır. Karaosmanoğlu soranların temel nedenine inmemiştir hiç bir 
zaman, inmek de istememiştir, kentsoylu köken ve yaşama biçimi ona 
engel olmuştur. En olumlu hareketi kadro dergisindeki çalışmalarıdır 
bence, icazetli bir solculuk sözkonusu olsa* bile. Kendisi her düzenin 
adamı olmuş, düzenin her dönemde sofrasından yararlanm ıştır. Millet
vekili olmuş, büyükelçi olmuş, partinin resmî yazarı olmuş, daha bilmem 
neler olmuş. Bu arada da yazarlık yapmış, zaman zaman da icazetli eleş
tirilerde bulunmuştur. Son yıllarda Halk Partisi’ni bile bile suç çizgisi 
içinde görmüş 12 M art zulüm döneminde susmuş, susmakla kalsa yine 
iyi imzasıyla kıyıcıları desteklemiştir. Romanlarından parçalar sanırım 
daha bir süre okullarda okutulur. Herkesin ya da çok kimsenin kendisini 
övgülere boğacağı bir anda doğrucu davutluk yapmayı yeğlerim ben. Sa
nırım bundan sonra her sanatçı öliim bir son hesaplaşma olacaktır artık. 
Tahsin SA R A Ç . Yakup Kadri’yi 1930’dan beri tanırım. Buna yalnız bir 
tanışıklık değil, zamanın çeşitli şartlarıylc yoğrulan ve ölüm günlerine 
kadar süren derin bir dostluk diyebiliriz. Nitekim onun (perşembe akşa
mı) son nefeslerini yaşarken de öniimdo yalnız bir biiyük insanın değil, 
aynı zamanda eşsiz bir dostun kayboluşu acısını da katmalıyım. Ama 
bu dostluğa da hâkim olan benim ona karşı ölçüsüz bağlılığım ve hay- 
ranlığımdır. Yakup, çok cepheli bir insandı. Ama daima kendi mihveri 
etrafında özgür bir kişiydi. Edebiyatçı, gazeteci, politikacı vc milletvekili, 
sonunda diplomat. Ama bütün bu vasıflar ve uğraşı alanları içinde onun 
yeri ve hayatının misyonu asıl romancılığıdır. Onun romanlarında biz, 
yaşadığımız yüzyılın başından beri toplumlunuzun çeşitli alanlarda ge
çirdiği şartlan  ve olayları derinliğine izleyebiliriz. Meselâ. «Sürgün» ro
manında son Abdülhamit devrindeki Batı, hayal vc hasretini buluruz. 
«Hüküm gecesi »nde ilk ittihad ve terakki iktidarının dramatik sahnele
rini ve o zamanki İstanbul hayatım izleriz. <Hüküm Gccesi»nde 1908’den 
sonra dağılan saray çevresinin çöküşü ve eriyişi derinliğine dile gelir. 
«Nur Baba »da artık soru gelen bir Bektaşi Tekkesi hayatının son nefes
lerini buluruz. «Sodom ve Gomore» mütareke lstanbulunun bütün çıp- 
laklığıyle önümüze serilişidir. «Yaban» ile »Panorama», «Zoraki Diplo
mat» ve diğerleri ise hep yakın tarihimizin birer devrinin penceresini 
açar. Hele, «Siyasî Hatıralar» ve «Edebî Hatıralar», Yakup’ıın aynı za
manda kendisidir. Hülâsa, biz yalnız Yakup Kadri’nin millî kitaplığımıza
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bıraktığı ve her biri ayrı ayn  kıymetli hatta eşsiz eserleriyle, yaşadığı
mız yüzyıldaki T ürk tolpumurum nice derinliklerini bütün havası vc ka
rakteristik tipleriyle izleyebiliriz. Yakup'un şahsında edebiyatımız tısta 
bir mimarını kaybetti. Ve öyle inanıyorum ki Yakup, bizim edebiyatı
mızda kendi ölçüleriyle hem bir başlangıç, hem bir sondur. Şevket Sü
reyya A Y D E M İR . Yakup Kadri’den örnekler:

TÜRKÇE

No zaman Türkçenin islâh ve tedvini işi ortaya atılsa, daima, Pl£iades dev
rine mensup Fransız şairlerinden birinin şu sözü hatırıma gelir : «Zavallı Fran- 
sızcacık;bakımsız, cılız fidan!...» Bundan yüzlerce yıl evvel yazılmış bir risa
leden bu yarım cümle, bugünkü Türkçe hakkındaki hissimin sadık bir ifade
sidir.

☆

«Zavallı Türkçe; bakımsız, cılız...» Lâkin, Türkçe bir fidan değil ki...
O, bir kocaman çınardı. Ünce Arabiyat ve Acemivat mutasalhflarınm, s6n- 

rada, bizim, biz Frengiyat «snoplarının» elinde bir melez lehçe haline girdi. 
Saffetini kaybetti. Kuvvetten düştü. Kendine uygun olmayan kalıplar ve kılıf
lar içinde kötürümleşti. Sarardı, soldu, nihayet, bugün elimizde bulunan ame
limanda battal âlet şeklini aldı.

☆

Halbuki, Pleiades şairinin «bakımsız, cılız fidan» dediği şey, şimdi cihana 
dal budak salmış gürbüz, meyvedar bir ağaçtır. Her dalından bir başka yemi
şin balları akıyor ve gölgesinde yüzlerce yabancı lehçeyi barındırabiliyor.

☆

Bundan birkaç asır evveline kadar bu devrin emsalsiz bir ilim ve felsefe 
dili olan Almanca, bir vahşî ormandı. Rönesans ışığıyle kafaları nurlanmış olan 
yüksek şahsiyetler buraya girmekten çekiniyordu. Luther’in güzel dilinden, 
yalnız, cahil keşişlerle, kaba köylüler anlıyordu. Rasyonel kıymetlerin yegâne 
neşir, ifade ve mübadele vasıtası Latince idi. Büyük Frederik’in Almâncadan 
ziyade Fransızca konuştuğunu ve bu lisanla okuyup yazdığını biliriz.

☆
Bugünkü İtalyanca, Petrarcalardan, Dantelerdeıı, D’Annunciolara kadar 

edebi kültürün en harikulâde semerelerini veren İtalyanca, ancak avam denilen 
•«! i  « t -
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geliyor. Bundan yirmi sene evvel ortaya bir «yeni lisan» tabiri çıkmıştı. Bu 
çok yaşamadı. Yerini «güzel Türkçe»ye bıraktı. Sonra, sadece «millî dil» oldu, 
umumî halk tabakalarının basit ihtiyaçlarını, basit düşüncelerini tebliğe kadir 
bozuk düzen bir lehçe taslağı telâkki ediliyordu. Petrarca bu dille söylediği 
bazı şiirlerini bir ayıp gibi saklıyordu. Lâkin, bugün, Petrarca’yı, atî nesilleri 
Lâtince yazdığı şiirlerinden ziyade bu beğenmediği eserleriyle tanıyor. «In- 
forne» denilen tunçtan âbide bu malzeme ile kurulmuştur.

☆

Ya Avrupa’nın şarkındaki edebî mucizenin kendiliğinden mi oluverdiğini 
zannedersiniz? Eğer Büyük Petro devrini müteakip muasır «Rusça» halk dilin
den toplanmış kelimeler, tâbirler ve metaforlarla, sarf ve nahiv hususiyetleriy
le yeni baştan tedvin edilmemiş olsaydı Ptışkinlerin, Cogollerin, Tolstoy'ların 
meydana gelip yetişmelerine imkân ve ihtimal hasıl olabilir miydi?

☆

Bizce, bugün edebiyat sahasında millî Türk dehasının geçirmekte olduğu 
buhranın başlıca sebebi, işte «Tiirkçe»nin bu esaslar dahilinde tasfiye ve ted
vin edilmemiş olmasıdır. Yetmiş yıldan beri, sade Türkçeye doğru attığımız 
bütün adımlara rağmen melezliğinden, çetrefiliğinden ve hantallığından hiç 
bir şey kaybetmeyen bu ham maddenin, bu gayrisafî külçenin adı ve mahiyeti 
gene «Osmanlıcadır».

Birçok Arapça ve Acemce kelimeleri, A rap 've Acem kaidelerine göre ya
pılmış terkipleri atmış olmamız, Türkçeye Türkçeliğini asla iade etmemiştir.

Bir dilin bel kemiği o dilin kendi sentaksıdır. Muasır Türkçenin sentaksı ise 
Cevdet Paşa zamanında Arap nahvinden, son zamanlarda Fransız gramerin
den çıkarılmış ahkâma göre tespit edilmiştir ve bunun birinden on dokuzuncu 
asır «kitabet-i resmiyeci»lerinin «inşa» tarzı, öbüründen de «Edebiyat-ı Cedi- 
de»nin alafranga üslûbu doğmuştur.

Eğer hakikati daha ziyade derinleştirirsek, —itiraf etmemiz lâzım gelir 
ki— en son devrîn kalem erbabı, hemen ekseriyetle. Frenkçe düşünür, yani 
kafalarının içinde cümlelerini evvelâ Frenkçe teşkil edip, onu, sonradan, Türk
çeye çevirirler. Büyük halk kütlelerinin bizim yazılarımızı anlamayışı, birta
kım yabancı lügatlar kullanmamızdan ziyade bu yüzdendir. Bütün medenî li
sanlar arasında hesapsız kelime mübadelesi vardır. Elverir ki bu kelimeler, ye
ni girdikleri dilin bütün millî şeriatine uysunlar.

☆

Dil meselesinin yeniden ciddî ve kat’ı bir surette mevzuubahs olduğu bu 
sırada her şeyden evvel bugünkü «Türkçe»nin illetlerini tespit etmemiz lâzım
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Yakup Kadri Karaosmanoğlu; çocuklu
ğunun gerçek rom anı «Anamın Kitabı»nda, 
yanda resmi görülen annesini derin bir sev
giyle an ım sarken: «Babam, der, daha so
kak kapısından içeri girerken o ipek yakalı 
redingotunun düğmelerini çözmeye başlar 
ve geniş bir avluyu geçip taşlığa varır var
maz da ayaklarından, iki yanı lastikli potin
lerini sıyırıp atardı. Bu sırada, b ir hizmetçi 
veya doğrudan doğruya annem onun önü
ne terliklerini çevirirdi. Nasıl; annem mi?
O kibar, o  kibirli, o, kendisine “sen" diye 
hitabedildiği vakit en ağır bir hakarete uğ
ramış, gibi yüzü kıpkırmızı kesilen teşri- 
fatlı Hanımefendi, kocası için bu fedakâr
lığa da mı katlanırdı? Heyhat, evet... Hat
ırı Kadri Beyi, her gün soyup giydiren de o 
Hanımefendiydi. Lâkin, işin içyüzünü bi- 
lenlercc, sanırım , bunda şaşılacak birşey 
yoktu. Kadri Bey, benim de bir kâbus gibi 
hatırladığım uzun, korkunç bir hastalıktan . 
ancak sakat bir adam olarak kurtulabilmiş
ti. Vücudunun bir yanını pek iyi kullana
mıyor ve arasıra. şuuruyla ilgili birtakım 
batıranlara uğrayıp kendi üstündeki kont
rolünü kaybettiği de oluyordu.

Bu cereyanın ne kadar m ütereddit vc melotsuz bir şev olduğunu kendine tam 
uygun düşen «ismi» bir türlü bulamamış olmasından kolayca anlayabiliriz.

«Yeni lisan», «güzel Türkçe», «milli dil» Unvanlarım taşıyan bu cereyanın 
maksat ve gayesi gayet basit ve m ahduttu :

Arabî ve Farisî kaidelerle yapılmış terkipleri atmak ve nazımda aruz ye
rine hece veznini kullanmak.

Bugün hepimizin yaptığı şey budur. Fakat, aradığımız, hasretini çektiği
miz «1ürkçe»den hâlâ m eydanda eser yok. Bunu bulmak için ta eski Türkçe 
metinlere doğru uzunca bir seyahat yapmamız lâzım gelir. Kutadgu Bilik’te, 
Dede Korkut tu  Fiirk nesrinin su katılmamış safî çeşnisini sezer gibi oluruz. 
Yuntıs Emre de, I ürk nazmının erdiği kemali heyecanla görürüz. Sonra, serpin
tileri bugüne kadar gelen halk şiirlerinin çok defa yabanî ve iptidai güzellik- 
eri arasında doğrudan doğruya ruhumuzda çınlayan sesler duyarız.

«Yeni» bir «lisan» yapmak, «güzel Türkçe» diye müphem bir hayalin pe
şinde koşmak neden? Türkçe, anamızın tatlı dili, bütün saffeti, bütün tazeli
ğime, dağbaşlarından akan kekik kokulu sular gibi. işte, şuradadır.

Yapma bir dilin, yapma bir edebiyatın duvarları arasında mahsur kalan-
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lar, bunu bir türlü göremiyorlar. Bizi uydurm a «Osmanlıca»dan, uydurma bir 
Türkçeye atmak istiyorlar.

Türkçe, Arapça gibi, Lâtince gibi, Germanca gibi «ana dillerden» biridir.
O muhtelif tekâmül merhalelerinden geçti ve kendi gövdesinden dünyaya bir
çok medeniyet kurmuş bir ırk asırlardan beri konuştu, yazdı, okudu. Bugün, 
hâlâ, o ırkın evlâtları, muhtelif noktalara dağılmış ve birbirinden ayrı düşmüş 
olmalarına rağmen gene aynı müşterek şuurla, onu, konuşmakta ve okuyup yaz
maktadır.

îşte, biz, Türkçevi, aym zamanda, bu geniş ufkun içinde görüp anlamağa 
çalışmalıyız. Bu ise, uzun ve sürekli bir ilim işidir. Biz, dil tetkikatım henüz 
Anadolu’da bile yapmamış bulunuyoruz. Halbuki Anadolu, Türk dilinin coğ
rafyasında bir küçücük koridordur. Asıl geniş tetkikler ve keşifler sahası bunun 
arkasındaki engin yaylalarda ve uçsuz bucaksız steplerdedir.

Şimdiye kadar hangi Türk âlimi böyle bir uzun sefer zahmetini göze aldı?

TÜRK ERÎ

Bu kan ve barut, kokulu havada gözlerim yavaş yavaş Tiirk neferi 
denilen fevkalâde insanın üzerine doğru açılıyor. Onun ruhunda bitm ez 
tükenm ez bir âlem keşfediyorum.

Filvaki öteden beri hepimiz az çok biliriz ki Türkiye ve Tiirk deni
len mukaddes varlığın mayası bu yağız çehreli ve çatlak tabanlı adam
lardır. Fakat nasıl? Niçin? Fakat ne dereceye kadar? Eminim ki bu ha
kikati bütün açiklığıyle anlamak bize ne diin, ne büzün nasip olmuştur. 
Senelerce eski Türk İmparatorluğunun Yemen çöllerinde kumlara, R u
meli dağlarında karlara gömdüğü, ikidebir viran duvarlarına dayanan 
Ehlisalip sürülerine karşı kavruk vücutlarından siperler kurduğu insanlar 
bunlar olduğunu biliyoruz. Biliyoruz ki Plevne şehnamesini, Çanakkale 
destanını ve Irak hailesini bunlar oynadılar; fakat hangi sihir, hangi m u
cize ile?

.......  Biz onun yalnız dış tarafım görmekteyiz. İçinde ne var? Ruhu
nasıl? Bilmiyoruz. Maneviyatındaki kuvveti ve güzelliği yapan unsurla
rın sabır, tahammül, cesaret, feragat, itaat ve sadakat gibi bazı vasıf
lardan ibaret olduğuna kaniiz. Lâkin Anadolu köylüsünün iç hayatı daha 
birçok fazileti ihtiva edecek kddar engindir. O kadar engindir ki birta
kım yabancı milletlerin mantığına göre yapılmış olan psikolojik hende
semiz bu ruhun hudutlarını tayinden âcizdir. Bu ruhta hilkatin ilk gü
nünden beri insan ayağı girmemiş, nihayetsiz, derin ormanların karanlık 
ve heybetli uğultuları var.

Benim kulaklarım, bu uğultuları dinlemeğe kadir değildir. Nasıl ki 
gözlerim, başları sargılarla ateş hatlarından dönenlerin yüzlerine bakmaya 
cesaret edemiyor. Onların şahsiyetlerindeki aziz kudret beni o kadar ez
mektedir.
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Muslafa Kemal adım ilk defa olarak şu suretle duymuştum : Birinci Cihan 
Harbinde Üsküdar Lisesi’niıı Edebiyat ve Felsefe öğretmeni idim. Bir gün, bu 
lisenin son sınıfında, çoğu askere gitmiş öğrencilerden geriye kalan tek tale
beme ders verirken, birdenbire kulağıma akseden top sesleriyle duraklayıver- 
miştim. Bu sesler uzaktan uzağa, derinden derine Çanakkale’den geliyordu. 
Karşımdaki genç de, o anda, benim dersimden ziyade bu sesleri dinler görü
nüyordu. Bunun üzerine bir müddet sustuktan sonra, o talebeliğini, ben hoca
lığımı unutup iki arkadaş gibi konuşmağa başladık. Zaten, aramızda pek bü 
yük bir yaş farkı da yoktu.

Genç adam bana «Hiç merak etmeyin; geçemeyecekler» dedi ve ilâve e t t i : 
«Müdafaa hatlının en nazik bir noktasında kumandayı M iralay Mustafa Kemal 
Bey ele aldı. Bu iş onun eline geçtikten sonra arlık endişeye yer kalmadığına 
inanmak lâzım gelir.»

Talebem, bu malûmatı yüksek rütbeli bir subay olan babasından almıştı 
ve bu mütalâayı da babasının Mustafa Kemal hakkında göstermiş olacağı tak
dir hislerinin telkini altında yürütüyordu. Demek ki, ordu mensuplan çevre
sinde Mustafa Kemal o zamandan beri parlayan bir yıldızdı. Ben kendi ken
dime «Nasıl olmuş da böyle bir kahraman subayın ünü, başta Enver Paşa ola
rak o devirdeki diğer bazı askerî şöhretler gibi biz aydınların kulağına kadar 
gelememiş» diye soruyordum.

Bunun sebebini, Çanakkale zaferi kazanıldıktan sonra Mustafa Kemal adı
nın ağıza alınmamasından, hele gazetelerde O’na dair tek kelime yazılmasının 
yasak edilmesinden anlayacaktık. (O sıralarda İkdam gazetesinin yazıişlcri mü-

ATATÜRK’ÜN İNSANLIĞI
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dürü olmam dolayısiyle bu yasak Harbiye Nezaretinin bir tamimi şeklinde ba
na da gelmişti. Nitekim, rahmetli dostum Ruşen Eşref bu yasağa rağmen Mus
tafa Kemal Paşa’yla Çanakkale Harbine dair bir mülâkat yapmış ve bu ınülâ- 
katın çıktığı dergi hemen toplattırılmıştı.)

M ustafa Kemal’den bana iki yıl sonra eski Dahiliye Vekillerimizden Ce
mil Bey bahsedecekti: O bir Miralay ben de —yukarıda söylediğim gibi— bir 
lise öğretmeni olarak İsviçre sanatoryumlarının birinde tedavi edilmekte idik. 
Devir, M ütareke devri. Baş başa vermiş, memleketin hali ne olacak diye dertle
şiyorduk. Cemil Bey; «Bizi ancak bir adam kurtarabilir. O1 da Mustafa Kemal!» 
dedi ve O’nun askeri dehasını uzun uzadıya övmeye koyuldu. Ama, sözlerinin 
sonunda şu acı gerçeği ifadeden de çekinmedi, «Fakat, dedi, ortada ne ordu, 
ne silâh, ne de varlığımızı korumaya kararlı bir devlet ve hükümet var.»

Rahmetli Cemil Beyle bu konuşmamız üzerinden kaç hafta, kaç ay geçti 
şimdi pek hatırlamıyorum. İzmir, Yunanlılar tarafından işgal edilmişti. Ben, 
Cenevre’de memlekete dönmek çarelerini araştırdığım günlerde, garip ve peri
şan, şehrin caddelerinde dolaşırken gözüm bir gazete satıcısının peykesine se
rilmiş gazetelerden birinin baş sayfasında kalın harflerle dizilmiş şöyle bir 
manşete iliş ti: «Mustafa Kemal adında bir General Anadolu’da başlayan Millî 
M ücadele hareketinin başına geçti ve İstanbul Hükümetine karşı isyan bay
rağım açtı.»

Bunu okur okumaz yüreğimde bir büyük ümit ışığının parladığını hisset
miş ve önümde kurtuluş yolunun açıldığını göriir gibi olmuştum. İşle bu halin 
verdiği heyecan içindedir ki, hemen O’nun yanma koşmak için can atmağa 
başladım. Fakat, bir sürü siyasî engellerle bütün yolların kapalı oluşu gayeme 
ancak bir buçuk yıl sonra ulaşabilmem imkânım vermişti.

O vakte kadar da Mustafa Kemal Ankara’da Büyük Millet Meclisi’ni kur
muş ve Anadolu müdafaa ordusunu teşkil etmiş bulunuyordu.

☆

Tarih 1921. Bir ilkbahar havası içinde Türkiye Büyük Millet Mcclisi Reisi 
Mustafa Kemal’in henüz taşınıp yerleştiği eski Çankaya Köşküne giden yoku
şu çıkarken biraz sonra, kimbilir, ne kadar azametli ve heybetli bir kumandan 
paşayla karşılaşacağımı düşünerek, daha o andan itibaren içimde —nasıl di
yeyim bilmem— bir nevi sıkılganlık veya pısırıklık hissediyordum.

Fakat, bu hissim, biraz sonra O’nu görür görmez dağılıp gidecek ve ye
rini, aramızdaki bütün resmî derece farklarını aşarak gönül bağlılığından doğan 
sevgiyle karışık bir saygıya bırakacaktı. O, beni, ilk bakışta, bir ev sahibi ne
zaketi, kibar tavırları ve pek iyi bir terzi elinden çıkmadığı belli sivil kostümü 
içinde bile göze çarpan zarafetiyle hayran etti. Burada, başının yüzünün ve el
lerinin avni derecede hayran olduğum asil ve müstesna güzelliğinden ayrıca
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bahse liizum görmüyorum. Zira, O’nu yakından tanıyan bir çok yabancı ya
zarlar, fikir ve siyaset adamları, ezcümle Profesör P ittard ’la tanınmış bir ede
biyat kadını olan eşi, Mustafa Kemal’in bu fizik özellikleri üzerinde uzun uzun 
durmuşlardır.

Oysa, ben bu yazımda O ’nun dış özelliklerinden ziyade iç özelliklerinden 
bahsetmek istiyorum. Zira, Mustafa Kemal’in gözle görülen tarafları kadar bü
yük devlet kurucusu, büyük vatan ve millet kurtarıcısı vasıflarını ancak bu su
retle daha iyi anlamış oluruz. Bu iş, yâni Atatürk’ün iç âlemine nüfuz O ’nun 
yanında bulunmak ve ruhi tepkilerini yakından izlemek fırsatını bulanlardan 
biri olmanı itibariyle benim için pek güç olmayacak sanırım. Kaldı ki, Musta
fa Kemal gizli kapaklı — Daha doğrusu eski bir deyime göıc— gılligışli bir 
adam değildi. Fireııklerin «Franclıise» sözüyle ifade ettikleri açık kalplilik 
O’nun başla gelen niteliklerinden biriydi ve bunıın ışığında birlakun talılil 
metodlarına, birtakım ruh incelemelerine girişmeksizin O ’nu, hiçbir karanlık 
noktası kalmaksızın apaydın görebilirdik. Nasıl ve ne özellikte görebilirdik? 
H er şeyden önce, kelimenin bütün manâsiyle bir büyük insan olarak.

*
Şimdi, «Büyük insan»dan 11e anladığımı söyleyeyim : Büyük insan odur ki, 

sevdiklerine karşı ölünceye kadar vefalıdır, sevmediklerine karşı da kalbi pas 
tutmasını bilmez. Şahsî, küçük ihtiraslara ise asla yakasını kaptırmaz ve hiçbir 
vakit nefsaniyelinin, içgüdülerinin hükmü altına girmez. Akıl, insaf ve ruh asa
leti her hareketinde ona rehberlik eder. Böylelerine eskiler «Sage» —yâni 
hâkim— adım verirlerdi.

Plutarque, eski Yunan ve Roma tarihinin ünlü şahsiyetlerini en çok bu 
açıdan tahlil ve muhakeme etmiştir. Bunlar arasında insanlık erdeminden yok
sun bulduklarını, 11e kadar büyük zafer kazanmış serdarlar, ne kadar büyük re- 
formatörler ve devlet adamları olursa olsunlar, fazla övmekten çekinmiş ve 
bütün ya Gıeklcıin «Hâkim» ya da Romalıların erdemli dedikleri kişiler üze
rinde kesif etmiştir. Çünkü, tarihte en derin, en silinmez izler bırakan büyük 
adamların asıl bu iki vasfı taşıyanlar olduğunu görmüştür.

Modern çağın bir Plutarque’ı olsaydı, hiç şüphesiz, Atatürk’ün şahsında 
bu vasıfları birleşmiş bulacaktı ve Onaltıncı Yüzyıldan bu yana gelip geçmiş 
kahramanlar, devrimciler, millet kurtarıcıları ve Devlet kurucuları arasında 
yapacağı kıyaslamada en yüksek mertebeyi O’na verecekti.

Ben, burada Atatürk’ün gerek askerlikteki, gerek devrimcilikteki, gerek 
Devlet kuruculuğundaki başarılarının sırrını akılla kalbi kendi özünde birleş
tirmiş olmasına atfedeceğim. Zaten, «Dehâ» denilen yaratıcı kudret de bu iki 
insanlık unsurunun bir araya gelişinden doğmaz mı? Akim tek başına aldan
dığı ve aldattığı olur. Fakat, kalb, sevginin ve şefkatin kaynağı olan kalb aslâ 
aldanmaz ve aldatmaz. Tanrıya giden yol bile kalpten geçer. Atatürk de mil
letini, memleketini kurtarma ve millî gerçeklere ulaşma yoluna cn ziyade bu
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A T A T Ü R K  H A L K L A

radan geçerek atılmıştır. Bu yolda her çileye, her zorluğa katlanmak ve bütün 
imkânsızlıkları yenmek gücünü millet ve memleket aşkında bulmuştur. Yoksa 
Büyük Nutkunun başında kendisinin de söylediği gibi «Bütün kaleleri zapte- 
dilmiş, silâhları elinden alınmış, Padişahı, Devlet adamları teslim olmuş» bu 
millet ve memleketi yalnız aklın ve mantığın ışığında kurtarmağa kalkışmak 
belki de imkân sınırları dışına çıkabilirdi.

MUSTAFA KEMAL PAŞA

Dünyayı başının üstünde taşıyan o heybetli adam, sizi, çoktan tanı
dığınız bir dost haliyle karşılaşıyor; miitebcssim, elinizi sıkıyor ve en ik
ramcı bir cv sahibi nezaketiyle size oturmak için odanın en rahat koltu
ğunu gösteriyor.

Mustafa Kemal Paşa sivil giyinmiş, ortadan biraz daha boylu, zayıf 
ve sarışın ir zattı. Gazetelerde gördüğünüz resimlerden hiç birine betıze- 

h 'U ' €n res'mlerin hepsinden daha sevimli, daha canlı, daha
nfı '/ ^  Sj™a Yüzü, renk ve çizgi itibariyle, bir tunç parçası üzerine 

mUŞ 3 T es 1 madalyonu andırır. Elmacık kemikleri çıkık, ağız kemik-

433 F. 28



leri kuvvetli, alnı serttir ve bu yüzde çok zahmet görmüş, çok uğraşmış, 
çok düşünmüş kimselerin çehresindeki ifade vardır, fakat hiç bir yorgun
luk belirtisi gözükmemek şarliyle... Kısık ve sıcak bir sesle konuşuyor; 
mavi gözlerinin bakışları muammalı. Vücudunun kımıldanışları, genç bir 
parsın kımıldanışları gibi sevimli, munis bir tarzda sert ve çeviktir.

Bulunduğu çevrede harikulade hiç bir şey yok; bir yazı masasının 
yanında, giivez renkli bir koltukta oturuyor; arkasında büyük bir pence
renin tül perdeleri var, bu tül perde arkasında M oltke’nin alçıdan bir büs
tü  duruyor. Masanın öbür tarafında diğer pencerenin içine de Bonapar- 
te’m aynı büyüklükte bir yarım heykeli konulmuş.

Bulunduğum uz odanın hiç bir şatafatlı tarafı yok; fakat muntazafm 
döşeli, rahat ve temizdir. Duvarlar aşağı yukarı çıplaktır.

Benimle bir akran gibi konuşan bu zayıf ve sarışın adam, şu daki
kada, oynamakta olduğu muazzam tarihî rolün heybetini benim kadar 
hissediyor mu? Hayır; her biiyük adam gibi, Mustafa Kemal Paşdda da 
yıldızının parıltısıyle kamaşmamış ve talihinin ihtiraslı akışından haber
siz olanların sadeliği ve alışkanlığı... ,

YALIN SÖZ

Edebî kültürün ve edebî zevkin en büyük alâmeti, en şaşmaz mihenk taşı 
“edebiyatsızlıktır” .

Edebiyattan kaçınmak, edebiyat yapmamak, çıplak sözün sırrına ermiş bu
lunmak, işte sahici edebiyatın ana şartları...

☆
Partenon’un mermerlerini dile getiren; demir tulgalı ve demir yürekli 

“kahram anları” bir balmumu gibi eritip istediği şekle sokan, istediği yere sü
rükleyen; kâh Tevrat’ta bir kıssa, kâh Incil’de bîr mesel, kâh Kur’an da bir 
ayet olup milyonlarca insanı yüzlerce asır kendi ardından koşturan söz (kelâm), 
beşerî kudretin bir tecellisi haline girdiği vakit kınından sıyrılmış kılıç gibi, 
mutlaka, hep yalındır.

☆
Yunus, bir fukaranın ölümünden bahsederken :

Bir garip öldü diyeler 
Üç günden sonra duyalar 
Soğuk suyla yuğalar 
ö y le  garip bencileyin...

diyor. Şu birkaç mısrada ne var? Şu birkaç mısrada 11e yok ki? Bu kadar engin 
bir elem denizini böyle bir damla gözyaşı haline sokmak için herhangi bir di
van şairi, kendi kalabalık tersanesinde kim bilir ne çok alât ve edevat şakırtı- 
larıyle kulaklarımızı hırpalamak mecburiyetinde kalırdı!..
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Ve hangi Baki, hangi Nefı\ Eşrefoğlunun şu teşbihsiz istiaresız, şu yalnız 
kanat kaslarından güç alnuş “lirismasına” kadar yükselebilmiştir?

Eşrefoğlıı al haberi 
Bahçe biziz giil bizdedir. 
Cennetteki yedi ırmak 
Coşkun akan sel bizdedir.

“Edebiyat-ı Cedide” şairleri bir ahenk meselesi tutturmuşlardı. Fikret’in, 
“her vezin şiirin mevzuuna uymalıdır” nazariyesini bilirsiniz. Fikret bu vadi
de, bize, “Yağmur” ve “Verin Zavallılara!” manzumelerini örnek olarak göster

miştir.
Lâkin, ben, Türkçede, bunun en canlı örneğini, ancak, edebiyat kitapları

na bile girmemiş olan şu sade halk türküsünde buluyorum :

Bunu, bana, ninem küçükken ninni diye söylerdi.

Yalın söz derken, doğrudan doğruya klasik çıplaklığın taraftarlığını e tti
ğime hüküm vermemelidir.

Gerçi Sofokles’ten Racine’e kadar hemen bütün Greko-Latiıı klasiklerde 
hilesiz katıksız mermer güzelliğinin kemalii ve tamam çıplaklığını buluruz. Lâ
kin, burada, nihayetsiz kuruluk, nihayetsiz hendese ve ölçü endişesi -hele röne- 
sanstan sonraki klasiklerde- hemen hiç bir İnsanî nefhaya yer bırakmamıştır. 
Bunların arasında, meselâ, bir Eşrefoğlıı “ ... al haberi /  Coşkun akan sel biz
dedir” diye haykıramaz. Ne de bir Ahmet H aşim :

Maupassaııt, edebiyattan nefret ettiğini söylermiş. Büyük Fransız hikâye
ciğinin ne kadar haklı olduğunu anlıyorum, bugün, uzun bir yazı hayatının gi
rift tecrübelerinden sonra. Ve Stendhal’in s™  r .o n r^  Sand’a

Bahçeye kurdum çifte salıncak, 
Yar gelip, yar gidip sallanacak.

Bir taraf bahçe, bir tarafta dere 
Gel uzan, sevgilim, benimle yen  
Suyu yakuta döndüren bu hazaıı 
Bizi gark eyliyor düşüncelere...

sözlerini mırıldanabilir.
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Bu bir kitap bile değil; yüz sayfalık bir risaledir ve içinde eski bir Zağre 
müftüsü, 93 muharebesinde Zağre’de vukubulan Türk katliamlarını hikâye edi
yor. Bu milli facia destanı, her gün konuştuğumuz dille yazılmıştır. Bunda ne 
düşm anlar zebânîye, ne hâdise cehenneme benzetilmiştir. Fakat, siz okurken 
birtakım zebaniler arasından geçtiğinizi ve bir cehennem ateşinde derinizin 
kavrulduğunu hissedersiniz.

Zağre Müftüsü, bu “Configuration” kudretini nereden almış? Hiç şüphe
siz, kendi ruhundan...

Büyük üslupçu, büyük sanatkâr o adamdır ki, kendi ruhunu, başka ruhlar 
arasına yollarken, onu, bir fabrika m atahı gibi kalıplar ve sargılar içine al
maktan hazer eder. Oııa; kendi parıltıları veya kendi gölgeleriyle; kendi dal- 
galanışları ve kendi akışlarıyle, tıpkı bir pınarın suyu gibi, kendi yolunu kendi 
açarak yürümek imkânım verir.

BİR D EFTERDEN PARÇALAR

Tabiat, nice demdir, bana, ışığı sönmüş bir renkli fener camının üstün
deki resimler gibi sÜik ve cansız görünmektedir. Bir vakitler, yakından ve uzak
tan türlü dillerle konuşmasını bildiğim ve elimi uzatıp tüylü bir hayvanın sır
tıymışçasına okşamak istediğim o yeşil bayırlar, o sarışın ovalar,, o altm ba
şaklı tarlalar -nedendir bilmiyorum?- gene bir vakitler kendilerde sırdaşhk et
tiğim şu karlı dağlarla beraber, benden yüz çevirdiler. Nedendir bilmiyorum, 
bir vakitler berrak suları bağrıma serinlik vererek, sanki içerimden akıp geçen 
ırmaklar kurak gözlerimi bile ıslatmaz oldular.

«Bin bir sesli» engin deniz bana artık hiç bir şey söylemiyor; karşımda bir 
çöl gibi boş ve ıssız serilip duruyor. Hani o gemiler ki, hülyalarımla dopdolu 
her biri bir başka masal ülkesine doğru yol alırlardı ve dönerlerken, bana, in
san ayağı değmemiş zümrüt adalardan hiç bilmediğim çiçeklerin kokularını ge
tirirlerdi.

Renk, ses ve şekil; herşey uzaklaşıp gidiyor; dünyayı, sanki, bir sis ardın
dan görmekteyim...

Yeryüzünün tanrıları insanlar arasından ayrılıp da gözle görülmez tek bir 
ilâh halinde gökyüzüne çekildiği günlerde «Pan öldü, koca Pan öldü!» nida- 
larile uluyarak diyar diyar dolaşan o sonuncu put-tapaıı gibi benim de neredb 
ise «Tabiat öldii, koca Tabiat öldü!» diye haykıracağım geliyor.

Lâkin hakiykatte, ölen tabiat değil, ben’im. Artık, herşeyden el etek çekip 
ve bu «efsâne söylenmeler»den vazgeçip beni çağırana doğru yol almalıyım. 
Ah, ne olurdu, biraz daha gücüm yetseydi de şu ulu tepelere varabilseydim. 
Kendiliğimden, şu ulu tepelerin hiç erimeyen karları içine gömülseydim. Kabir
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Yakup Kadri Karaosmanoğlu; «Nur Baba* rom a
nıyla Refik Halit Karay, Ömer Seyfettin gibi ulusal kay
naklarımızdan «kendini arama» tutkusu içindedir. «Ya
ban» romanı yurt gerçekleri içinde kendi kişiliğini bul
ma çabasıdır. «Sodom Gomore» parçalanan, tükenen, tüm 
umudunu yitiren A nadolu’nun varolma mucizesini müj
deliyor gibidir. Şöyle d e r :  «Yabancılar arasında bende 
cn derin tesiri bırakan ve bugün dahi en çok beğendi
ğim yazar Marcel Protıst’dur. Maalesef onu geç keşfet
tim. 1922'lerde, yani otuzundan sonra. O sıralarda Fıan- 
sızlar Proust’u sevmezlerdi, Aristokratlığa özeniyor diye, 
halbuki Aristokratları «Ridiculiser» ediyor, onların gü
lünç taraflarını ortaya koyuyor. Fransızlara Proust u

azâbından ve onun korkunç rüyalarından uzak sonsuz uykuma, orada, dalabil- 
seydim. Nc rahat döşeği, ne ıslak teneşir, ne rendesiz tabut, ne Musallâ taşı, ne 
cenaze alayı; hiç kimse bilmeden, biç kimse duym adan kaybolup gitseydim. 
Mademki, genç yaşımda bir cenk meydanında şehit düşmek bana nasip olma
dı, benim için bundan sonra ancak böyle bir ölümde tad kalmıştır. Yâdeller 
çıplak vücuduma dokunmayacaktır; düzme dostlar iğreti yas çehrelerile saf saf 
olup arkamdan yürümeyecektir; ham ruhlu Talkıncı basmakalıp lâflarla başu
cumda bar bar bağırmayacaktır ve ben, yapyalnız, kimseyle helâllaşmadan, 
kimsenin yardımı olmadan, kafamı ardıma çevirmeksizin âhiret yolunu boyla-

Zaten, kiminle helâllaşır, kimden medet umar ve başımı arkama çevirip bir 
kere daha kimin yüzünü görmek isleyebilirim? Geride kalacak olan âlem be
nim için bir alacakaranlıktan başka bir şey değildir. Bir alacakaranlık ki, orada 
yıllar yılı, ne hayrı şerden, ne şerri hayırdan ayırd edebildim. Yolun doğrusu
nu iğrisinden bir gez seçemedim. Dost bildiklerim düşman çıktı, düşman bil- 

' erim dost. Buna kin, ona gönül bağladım. Nice güzeller peşinde ağladım. 
Şim an iyonun ki, ne kinim, kin, ne sevgim sevgi imiş.. Ne de o güzellerde 

er angi bir güzellikten eser varmış; bu yeryüzünde herşev bir aldatıştan ve 
bir aldanıştan ibaretmiş.

tngilizler tanıttı. Türkçeye de ilk defa ben tercüme et
tim : «Du cöte de ehez sw ann»ı... Hiç şüphesiz «So- 
dom ve Gomore» üzerinde, öyle zannediyorum ki, 
Proust bana bazı konulara dokunmak cesaretini verdi.

yacağım..
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Biçare aktörler, biliyorum, şu elinizde salladığınız kılıç tahtadan, şu ba
şınıza geçirdiğiniz miğfer tenekedendir. Biliyorum, şu büründüğünüz feragat 
ve hikmet abasının altında her birinizin yüreği mâsüvâmn en süflî hırslarile 
yanıp tutuşmaktadır. Biliyorum ki, yüzünüz gülerken içiniz kan ağlıyor ve bili
yorum ki, şu levend endamlı delikanlı bir kart herif, şu nazlı genç kız bir pör-

Biliyorum, çünkü, ben de bütün ömrüm boyunca bir acemi oyun- 
cüdan başka bir şey değildim. Kâh kahramanlığı, kâh rindliği, kâh âşık
lığı taklide yeltendim; gerçek benliğimi daima bir ayıp gibi gizledim 
Gerçek benliğimden kimselere ipucu vermedim. Söylediğim sözler baş. 
kakırının sözü, ettiğim işler başkalarının işiydi. Hep başkalarının gözünü
boyamak, başkalarına hoş görünmek için yaşadım. Tıpkı sizcileyin,
-neden inkâr ediyorsunuz?- tıpkı sizcileyin... Yakup Kadri K A R A O S. 
M A N O G LU

ÖLÜM

«Vaktini hiç şaşmadan geleceksin, sana kapıyı açmak için kalkmak isteye
ceğim. Sen : «hacet yok», diyeceksin. Ben de «öyleyse hemen' gir» diyeceğim. 
Seni bekleyip duruyorum. Korkmuyorum, kendimi m üdafaa edecek de değilim.

Aramıza bir sessizlik çökecek. O, dönüp kapıyı kapayacak, bana doğru 
ilerleyecek, gözlerimi çevirmeden yüzüne bakacağım ve şöyle diyeceğim ; «Oh,
ben seni pek iyi tanırım; epeyce zaman oluyor seni yakından göreli... lâkin, o
günden beri hiç aklımdan çıkmadın.»

Bir İsviçreli yazarın bu tatlı tatlı söylenişleri bu sade, bu özentisiz, bıı ge
lişigüzel cümleler; gündelik hayatımızda yakınlarımızla konuşurken, kim bilir, 
kaç defa tekrar ettiğimiz bu lâkırdılar, acaba nedendir, bir tanrısal melodinin 
nakaratı gibi dilimden düşmez oldu? Acaba nedendir, bütiin bu «vaktini şaş
madan geleceksin»lerde, bu «seni pek iyi tanırım»larda, bu «hiç aklımdan çık- 
madın»larda Ağniyetülâğani’den bir çeşmi, Yunus’un nefeslerinden bir teesir, 
Inferno’dan bir ürperiş almaktayım? Hayır, ne mümkün Ağniyetülağani’de bu 
kadar dokunaklı, Yunus Em re’de bu kadar etsiz kemiksiz sözler bulunsun. 
Dante, ne mümkün, Ahret kapısını bize bıı kadar mûnis bir edâ ile aralayabil
sin.

Ahret kapısı, dedim, zira, İsviçreli yazarın bu lâubali, bu yarence konuş
maları Ecel’in ta kendisiyledir. Biraz sonra «hiç aklımdan çıkmayan» onun ya
tağına doğru eğilecek ve kulağına : «Son dileklerini bildireceğin an geldi» di
yecektir. Fakat, o, buna lüzum görmeyecek ve her gece uykuya dalarken yap
tığı gibi başım duvardan yana çevirip gözlerini kapayacaktır. Hangi âleme aç
mak üzere? Bunu hiç düşünmeyecektir.

Kimi vardır ölümle pençeleşe pençeleşe can verir. Kimi vardır, ona, an
cak gözyaşları dökerek ve yalvarıp yakardıktan sonra teslim olur. Kimi de son

sük karıdır.
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deminin korkularını bir başka bayat vâdi ile avunarak ve çoluk çocuğu, eşi 
dostuyla -orada tekrar buluşacaklarmış gibi- rikkatli bir takım ayrılış törenleri 
yaparak hafifletmeğe çabalar.

Lâkin, çabalamadan, ümitlenmeden, korkmadan, çarpışmadan ölmek; gene 
İsviçreli yazarın başka bir yerde dediği gibi «tevekkülle değil kendi gönlünün 
rızasıyla ölmek...» İşte, hakime, kahramana yaraşan ölüm budur.

Ey, Alp eteklerinin münzevi çocuğu, ne mutlu sana ki, hem gönlünün rı- 
zasıyle ölmesini, hem de gönlüne göre yaşamasını bildin. Kendi ikliminde, 
kendi toprağında filiz sürüp yetiştin. Kendi havan, kendi aydınlığın içinde dal 
budak salıp bir gürbüz ağaç oldun. Özü ana sütü kadar has ve helâl yemişle
rini verdin. Bunlara, doğup büyüdüğün yerin duru ve saf tadından başka bir 
çeşni katmak istemedin. Hiç bir yabancı eli gövdene dokuııdurtmadm; hiç bir 
tımar, hiç bir aşı kabul etmedin ve bir gün gelip kendiliğinden, sessizce, aynı 
topraklar üstüne uzandın, yattın. Şimdi, ömriiıı boyunca bütün hülyalarına 
beşiklik etmiş o tatlı gölün kıyısında sonsuz uykunu uyumaktasın.

Ben ise gözümü açtım açalı hep gurbet yollarındayım. Sanki, bir sel, beni 
bir kuru dal gibi almış, sürükleyip götürüyor. Sele, dur diyemtm, dilimden an
lamaz; kıyılardan imdat isteyemem, sesim erişmez. Nerede İst- derdimi kimse
lere dökemeden ve arkam da tek iz bırakmadan HİÇLİK denilen karanlık en
ginde kaybolup gideceğim.

Vakit gelip çattı. Ömrümün bu akşam karartısında, ben, hâlâ boş yere 
bahtımın kördüğümünü çözmeğe çalışıyorum. Çözsem neye yarar, çözmesem 
neye? Zira, nerdeyse «hiç aklımdan çıkmayan» kapıma vuracak, te n  ona ne gir, 
ne de girme, diyebileceğim ve belki, o bana yanaşmadan önce korkudan dilim 
tutulup buz kesileceğim.

Halbuki, ey Alp eteklerinin münzevî çocuğu, ben de ilk gençlik çağımdan 
beri aşka, tabiata, insanlığa, sevince, kedere ve nice gönül sırlarına dair ça
ğırdığım şarkılarda ölüm de düimden hiç düşmeyen bir nakarattı. Bunların 
çetrefil ve bulanık yankıları, hâlâ, kimbilir, hangi talihsiz kulaklarda çınlayıp 

urujor. Şükür Tanrıya ki, bu yeryüzünden benim kulağımdaki en sonuncu ses, 
gece eyin dağbaşlannda bir kaynak suyunun şırıltılarını andıran şu ölümle tatlı 
tatlı söylenişlerin olacaktır.

Karaosmanoğlu, eski edebiyatımızın son büyük adı olmakla birlikte, 
ycni edebiyatımızda örnek alınacak nitelikte bir çığır açıcı rolünü sürdür
müştür kanısındayım. Romanlarında dikkat edilirse Osmanlı İm parator
lu n u n  çöküşü ile, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonraki yıl
arı adeta kronolojik bir sırayla ele almış ve siyasal - toplumsal sorun- 
annı usta bir ressam çizgisiyle dile getirmiştir. Gerek dil, gerek üslûp 

gene'1''!! kuS**nün Susaklarına okunması ne kadar zor gelirse gelsin, 
rek t'ft'1 ° - lyatSI*aninızln onun geniş sanat gücünden yararlanmaları ge- 
Anadokı V’amyorum- Yafar Nahi K A Y IR . Yakup Kadri’nin çizdiği 

u erebevlerine ve onların çağdaş uzantıları uyduruk kentsoylu-
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lara, para babalarına, mal düşkünlerine, baskıcılara, halkı ezenlere. Ya
ban, beni etkilemiştir evet. Ama, A hm et Celâl’i, bu küçük kentsoylu ay
dını da Yakup Kadri gibi suçluyamıyorum. M ustafa Kemal gibi, eyle
miyle ortaçağa yaban düşen bir önder ve öteki devrimci yabanlar olma
saydı, Ulusal Kurtuluş Savaşını ve Cumhuriyet devrimini kim sokacak
tı tarihin ilerici alanına? Kim çıkaracaktı bu ilerici savaş ve eylemi 
Anadolu halk tarihinin sahnesine? Y aşar Kemal bir rom anına şöyle 
başlar: «O iyi insanlar, o  güzel atlara bindiler çekip gittiler.» Evet, halk 
ve bağımsızlık sevgisiyle dolu o yabanlar, Sivas'tan, M anisa’dan, İstan
bul’dan geldiler, bir güzel Kurtuluş Savaşı verip, bir güzel devrim yolu 
açıp gittiler. Bir günde, halkevi çevresini çimen çiçek bezer gibi, Türk 
toplumunu bezemek istediler, yeşertmek istediler... G ittiler mi? G itti
le r... Ortalık, Yakup Kadri deyişiyle ağalara, eşrafa, sofulara kaldı. Bun
lar, bakarsak, yaban değillerdi, o  kentten, şu köyden, yerli idiler, dük
kâncı, toprak ağası, bey idiler. Sivrihisarlı, Haymanalı, Mihallıçıklı idi
ler. Ne ki, Tiirk halkına Ahmet Cclâl’den çok daha uzak idiler. Bu çe
lişki bugün bile sürüp gidiyor. Türk halkı yabanı anlayıp çağırana, yanı
na varana; yaban Türk halkını yeniden bulana, yeniden Türk halkı ya
nında yer alana değin de sürecek. Samim KOCAGÖ Z. Şevket Süreyya 
Aydemir, Burhan Belge, İsmail Husrev vc ben, Osmanlı İm paratorluğu' 
nun çöküş ve parçalanış yıllarında marksist dünya görüşüne inanmış 
gençler olarak böyle yepyeni vc apayrı bir ideolojik sistem halinde iş
lenmesinin gerekliliğini duyduğumuz «Kcmalizm»e bel bağlamanın ya
pıcı, yaratıcı canlılığı ve coşkusu ile 33 sayı yayınlayabildiğimiz Kadro 
dergisinin hazırlıkları için, her ay birkaç gece Yaktıp’un evinde toplanır, 
saatlerce yazılarımızı okur ve tartışırdık. Vedat Nedim  TÖR. Yakup 
Kadri Karaosmanoğlu, ölümünden dört yıl önce, kendisiyle röportaj ya
pan Mustafa Baydar’a «Zoraki D iplom at’ın Dedikleri» başlığı altında 
edebiyat tarihimiz için büyük önemi olan bilgiler verir :

«Mücadeleci Bir Kalem»

Yakııp Kadri, mücadeleci bir kalemdir. Daha yirmi yaşlarında iken, Fecri
âti Edebiyatına yönelen bütün hücumları, bu topluluğun bir sözcüsü sıfatiyle 
karşılamıştır. Sadece edebî tartışmalarla yetinmemiş, diğer tür kalem kavga
larını da sürdürmüştür.

Denilebilir ki, Cumhuriyet düşmanlan, devrim düşm anlan bir dönemde, 
en sert tepkiyi Yakup Kadri’den görmüşlerdir. Biz burada kendisine hatırlaya
bildiği, özellikle edebiyatla ilgili kalem kavgaları üzerine bir soru yöneltiyoruz:

«— Belli başlı kimlerle kalem kavgası yaptınız? Bunlardan N âzım la  
aranızda olan tartışma üzerinde biraz durur musunuz? N âzım ın  sizin için 
yazdığı yergiyi gerek sanat bakımından, gerek muhteva bakımından, ge
rekse haklı olup olmamak bakımından nasıl yorumlar ve değerlendirir
siniz?»

«— Benim kalem kavgalarım iiç safhaya ay rılır: Birisi, Fecriâti’nin ilk 
kuruluş devrine ait olan yazılanındır. Bunların bir kısmı şimdi belki tasvip et
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meyeceğim birtakım tartışm alara girişmemi icap ettirmişti. Çünkü ben Fecri- 
âti’nin sözcüsü olarak telâkki ediliyordum. Köprüliizade Mehmet Fuat ile birlik
te biz, yapılan tenkidlere cevap yazardık. O zaman, şimdi isimlerini unuttu
ğum kimselerle münakaşalar yaptığımız olurdu.

Uzun bir devir geçti, ben eser vermeye başladım. Eser vermeye başladık
tan sonra bu çekişmeler duruldu. Bir uzun aralık. H attâ  bana hücum edenlerin 
bir çoğu da yazılarımı beğenmeye başladılar. Sıraya girmiş bir yazar olarak de
vam ediyordum.

Nâzım H ikm etle olan bir kalem münakaşam yoktur benim. Yalnız aramız
da şöyle bir hâdise o lm uştur: O hâdiseyi anlatmazdan evvel benim Nâzım’la 
olan münasebetim hakkında size biraz malûmat vermek isterim :

Nâzım’m ben annesi ve babası ile ahbaptım, dosttum. Ve bu münasebetle 
Nâzım’ı 15 -16  yaşından beri tanımışımdır. O vakit de son derece heyecanlı, 
taşkın bir şiir ve edebiyat meraklısı idi. Hele aramıza Yahya Kemal de katıl
dıktan sonra büsbütün şiir delisi oldu. Ve hatırladığıma göre tâ o yaşta bile 
yazdıklarının dikkati çeken değeri vardı.

Sonra araya biliyorsunuz, herkesin bildiği macera girdi.
Mütareke devrinde Nâzım, bazı arkadaşlarıyla, Millî Mücadeleye iştirak 

etmek üzere Anadolu’ya gitti. Ve Villâ N ûreddinin  yazdığı son bir kitaptan 
da anlaşılmış olacağına göre Rusya’ya geçtiler.

Uzun bir m üddet Nâzımdan haber almak bizim için tabiidir ki, mümkün 
olmadı.

Fakat şimdi pek iyi hatırlamıyorum kimler tarafından olduğunu, Rusya’da 
yazdığı şiirler elimize geçmeye başladı. Ve ben kendi şahsım namına söylü
yorum, bu şiirlerde büyük bir şairlik kudretinin mevcut olduğunu sezmiştim.

Ben sanatta sağ, sol, orta, geri, ileri diye bir şey aramam. Elverir ki, eser 
güzel olsun ve tesirli olsun. Bu güzellik, Nâzım’ın şiirlerinde kendini yeni bir 
şekilde gösteriyordu.

Şimdi tarihini pek iyi hatırlamıyorum. Bir gün gazeteler, Nâzım’m hudu
du aşıp Türkiye ye geldiğini ve gelir gelmez tevkif edilerek hapse atıldığını 
haber verdiler.

Yıldırımla vurulmuşa dönmüştüm. O zaman İstanbul’da Halk Partisi’nin 
çı ardığı Milliyet gazetesinde fıkra yazarı idim. İki uzun yazı ile Nâzım’ın 
şiir erinden bahsettim ve Türk Edebiyatına yeni bir ses getirdiğini söyledim, 

ıha i meselenin siyası tarafına değinmedim. Fakat pek yakından biliyorum 
>11 1 ı yazım, Nâzım lehinde bir etki yapmıştır. Çünkü çok geçmeden ser

best bırakılıp İstanbul’a döndüğünü işittim

«NÂZIM, SEN BÜYÜK BİR ŞAİRSİN»

dıihm ta ^ la Î r l 'r 11̂ 1!3 geI‘r gelmez keni evimde ziyaret etti ve hakkında yaz
dığım yazılardan dolay, memnunluğunu bildirdi.
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Onun üzerine ben kendisine şöyle bir baba nasihati vermek ihtiyacım duy
dum : Nâzım, dedim, sen büyük bir şairsin. Fakat kendini öyle dar bir ideoloji 
çemberi içine almışsın ki korkarım, orada sıkışıp kalmayasın.

Hindistan’daki proletaryadan bahsediyorsun. 1872’de Fransa’da kurşuna 
dizilen ilk komünistlerden bahsediyorsun. Ve bir an düşünmüyorsun ki düş
manın olan kapitalistler ve emperyalistler bizde de vatandaşları öldürmüşler, 
sürmüşler ve üzerlerüıde tiirlü zulüm tecrübeleri yapmışlardır.

Bizim memleketimizde de Hindistan’daki gibi sefalet içinde kıvranan yok
sul insanlar vardır. Sen niçin bu faciayı belirten şiirler yazmaktan kendini tu
tuyorsun?

Baktım, Nâzım’ın çehresi derhâl değişti, âdetâ kilitlendi diyebilirim. Ve 
hissettim ki ayrılırken, bana geldiğindeki gibi elimi hararetle sıkmanuştır.

İşte sizin bahsettiğiniz yergi şiiri, bu ziyaretten birkaç gün sonra Peyami 
Sö/aların, Zekeriya Serlellcrin ve daha başka kızgın gençlerin çıkardıkları bir 
dergide yayınlandı.

Fakat bu klik bununla da kalmadı. Putları Kırıyoruz başlığı altında bir 
sürü hücumlara girişti. Bu hücumların çıktığı Resimli Ay Dergisi’nde bana bir
kaç sütun ayırdılar. Ve kabında çıkan resmimde alnımın üstüne bir siyah dam 
ga basmaktan çekinmediler.

Fakat bütün bunlara rağmen ben Nâzım’ın büyük bir şair olduğu kanaati
ni muhafaza etmekteyim.

Yakup Kadri, Nâzım  üzerindeki sözlerini boylere bitirdikten sonra yü
züm e dikkatle bakarak dedi k i :

«— Biraz cesaretli değü mi bunları söylemek?»
«— E vet... Şimdi bunlara eklenecek başka bir nokta var im?*
«— Hayır, bu kadarı enteresan değilmi?»
«— Enteresan, çok enteresan.»
«— Yalnız ilâve edeceğim şey, bugün o yazıları gidip eski MiDiyet’in ko

leksiyonunda bulabilirsiniz.»
«— Tabii, tabiî. Aşağı yukarı hangi tarihlerde yayınlanmıştı?»
«— Pek hatırlamıyorum.»
Ankara’dan İstanbul’a döndükten sonra, bu maksatla karıştırdığım Milli

yet koleksiyonunda Yakup Kadri’nin Nâzım Hikmet’le ilgili bir-iki yazısını bu
labildim. Bunlardan bazı bölümleri aşağıya aktarmaya çalışacağım. Yakup 
Kadri’nin bağımsız olarak Nâzım’dan etraflı bir biçimde söz eden yazısı, 28 
Nisan 1929 tarihini taşımaktadır. Bu yaza, şairin o günlerde çıkmış olan «835 
Satır» adlı kitabı üzerine yazılmıştır. Bu yazısında Yakup Kadri, Nâzım’ın hiç 
alışmadığımız yepyeni bir şair tipi olduğunu belirtir, sokak lehçesinden yüksek 
bir edebiyat meydana getirdiğini ileri sürer. Aynı zamanda ilk olarak Türk ede
biyatına demokrasinin N âzım la birlikte girdiği tezini savunur. İşte bu maka
leden bir parça :

442



Nâzını H ikm et’in iinlii hicvini Yakup Kadri Karaosmanoğlıı'na yazdığı yıllarda 
Babıâli'de yazı ifleri odası.

YIĞINA SESLENEN ŞAİR

Kendisinden bahsetmekte daima büyük bir iıaz duyduğum genç şair Nâ
zım Hikmet şimdiye kadar, çoğu ağızdan ağıza dolaşan şiirlerinin ilk serisini 
«835 Satır» başlığı altında meydana koydu. Bu «835 Satır» T ürk şiirindeki 
hattâ Türk dilindeki inkılâbın ilk satırıdır.

Nâzım Hikmet, tâ Âşık Paşa’dan beri alıştığımız bütün nazım kaidelerini, 
vezin sistemlerini altüst ederek ve Tiiık kamusunun hudutlarını kırıp geçire
rek yeleleri dimdik olmuş şahlanan bir «demir beygir» üstünde sıcak ve acaip 
naralar atarak koşuyor. O, yalnız Türk şiirinde yeni bir çığır açmış bir edebi
yat inkılâpçısı değil, hiç görmeye alışmadığımız yepyeni bir şair tipidir. Sazı 
yok, nazı yok, Ahmet Haşim 'in dediği gibi bütün ruhunu bir bakır boru için
de havalara üflüyor.

«Bırak, o saz dediğin üç telli zırıltıyı/» «İşle esiyor orkestram» onun bedii
nin en açık tarifidir. Ve hakikaten Nâzım Hikmet’in şiiri, çalınan bir orkestra 
değil, esen bir orkestradır. Bir ormanda bir fırtınayı, bir ihtilâl gününde bir
i irin içindeki velveleyi andıran bıı orkestranın, bu bando muzıkanm hangi 
7 ' ! ^ ? , . le^ ÜP etligini u lam ak  kabil olmaz. Bir atın nalı, bir kopuk
1 it-* ı Cu- *r in ^ künk, bir kapı tokmağı, bir bahçenin demir parmaklıkları, 

hep bir araya gelip Nâzını Hikmet’in gürbüz ve marifetli ellerinin için-

İ l H
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de birbirleriyle tokuştukça bu sesi çıkarırlar; belki de genç adam bazı vantri
loklar gibi bütün bu sesleri hiçbir alet kullanmadan kendi göğsünün derinlik
lerinden koparıp saçıyor...

Lâkin, işte, bunun bilinmeyişidir ki, Nâzım Hikmet’in yaptığı işin kıyme
tini arttırıyor. Şair sihirbaz değildir; sanatının sırrı meydana çıkınca bütün 
nüfuzu, tesiri, yani büyüsü dağılır. Klâsik sanatla modern sanat arasındaki 
fark da buradadır. Klâsik sanatkâra eseri için mutlaka mermer lâzımdır. H albu
ki modern sanatkâr size çamurdan bir Venüs heykeli yapabilir; tıpkı Nâzım 
Hikm et’in bize sokak lehçesinden yüksek bir edebiyat yaptığı, kendi aramızda 
bile ağzımıza almaktan çekineceğimiz en âmiyane tâbirleri, sözleri şiirin asıl 
kamusuna soktuğu gibi...

Onunla beraber, Türk edebiyatına ilk defa olarak demokrasi dediğimiz şey 
giriyor. Edebiyatta demokrasi, yalnız halk sevgisini çağırmak, açların çıplak
ların, mazlum ve mağdurların hakkını m üdafaa etmek değildir. Mazmunda 
olduğu kadar mutlaka şekil de de demokratik olmak lâzımgelir. Nâzım Hik
m et’in şiirinde her iki vasfı da gayet çıkıntılı bir halde görüyoruz.

Bana bak!
Hey!
Avanak!
Elinden o zırıltıt/ı bıraksana!

Zannedersiniz ki, sokakta bir arabacı, bir arabacıya bağırıyor. İşte size 
sokağın bütün çıplak yankıları. Lâkin şair ne zamandan beri bir sokak müna- 
disidir. Bunu bir başka makalemizde tetkik edeceğiz.»

Yakup Kadri, yukarıdaki yazısının devamını aynı gazetede 14 Mayıs 1929’ 
da «Yeni Cem iyette Şair» başlığı altında işlemektedir. Yazar bu yazısında, ya
kın gelecekte bile Türkiye’de büyük amele kitleleri meydana gelemiyeceği ge
rekçesiyle, Nâzım Hikmet’in şiirlerinin Türk Cemiyetinde hiç yeri olmadığını 
ileri sürer. İlk yazıyı tamamlayıcı nitelikteki bu yazıyı da okuyalım :

İKİ TÜRLÜ ŞAİR TİPİ

Geçenlerde Nâzım Hikmet’ten bahsederken şiirin yeni bir istihalesini ha
ber vermiştim. Demiştim ki, Nâzım Hikmet’le beraber sokağın sesleri şiire gi
riyor ve bunu söylerken kendi kendime şu suali sorm uştum : «Lâkin şair ne 
vakittenberi bir sokak münadisidir?»

Nâzım Hikmct’e kalsa «geniş endüstri hayatının meydana organize halk 
kitlelerini çıkardığı günden beri» diyecektir. Fakat, genç şair bu iddiada bulu
nurken beş bin yıllık Homeros’un bir sokak münadisi olduğunu unutacaktır.

Filhakika yeryüzünde şiir başladığı günden beri başlıca iki türlü şair tipi
nin birbirine muvazi surette tekâmül edip geldiğini görürüz: Ferdiyetçi şair, 
cemiyetçi şair...
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Bunlardan biri tabiat ve insanlar içinde münzevîdir. Yalnız kendi ıstırap
larını, kendi heyecanlarını, kendi ümitlerini, kendi sevinçlerini çağırır, ö b ü rü  
Victor Hugo’nun  bir tarifine göre «Kâinatın ortasında bir taninli yankıdır.»

Cemiyetin olsun, tabiatın olsun bütün hayatın tecellilerini kendisinden ak
settirir ve her şey, her beşerî hâdise onda en alıenktar, en şuurlu ifadesini bu
lur. Denilebilir ki, bu nevi şairler, beşeriyetin haykıran vicdanıdırlar. Lâkin, 
işte bu nevi şairler, bunun içindir ki, beşeriyet gibi ipsiz sapsız, beşeriyet gibi 
karışık, beşeriyet gibi gürültücü, patavatsız, kaba, behimi ve onun gibi mantık
sızdırlar. Yaptıkları şeyde klâsik sanatın İlâhi nizamından, ezeli alıenginden 
eser yoktur. Bütün estetikleri, insanların idare ettiği cemiyetler gibi anarşiktir.

Nâzım Hikmet’in dediği gibi bu tarz şiirler Beethoven’in sonatlarını asla 
değil, fakat, bir bando muzıkayı, bir panayır yerinde bir fanfarı andırır. Bit
tabi, böyle bir musiki sokaktan başka bir yerde çalınamaz. Onun içindir ki 
Nâzım Hikmet’in şiirlerinin bugünkü Türk Cemiyetinde hiç yeri olmadığını 
zannediyorum. Çünkü bizde bu orkestranın cehennemi velvelesini dinleyebile
cek kocaman, koyu ve dalgalı insan kitleleri henüz yetişmemiştir. Yakın bir 
âtide yetişmesinin imkânını da göremiyoruz.

Yakup Kadri’nin söylediklerine ve yazdıklarına bakılırsa Nâzını’ın hiç de 
böylesine öfkeli bir şiir yazmasına neden yoktur.

Bilindiği gibi Nâzım, Yakup Kadri hakkında :

«Behey!
Kara boynuz gibi kaşlı»

diye başlayan ağır bir hiciv yazmış ve bu yergi, edebiyat çevrelerinde bir bom
ba etkisi yapmıştı. Yakup Kadri’den bu amaçla, soruyorum :

«— Bu kadar masum bir objektif çerçeveyi aşmnjan yazılarınız üze
rine Nâzım  nasıl olmuş da sizin için böyle çok ağır bir şiir yazm ış. Bu 
konudaki meraklan gidermek ister misiniz?»

«— Sanıyorum ki, bu kızgınlığı da yanma topladığı, rejimin muhalifi bazı 
genç yazarları kızıştırmak için kullanılmış bir taktiktir. Mahsus kızmış gibi gö
rünüyor. Ve yine zannediyorum ki, havayı kendisine müsait bulan Nâzım, hiç 
değilse edebiyatta bir sol akım yaratmak fikrini güdüyordu. Ve bu e m e lin in  

gerçekleşmesine engel olarak da karşısındaki milliyetçi cepheyi buluyordu. ^ e 
esasen «Putları Yıkıyoruz» sloganı bunu ifade etmektedir. Ve bu milliyetçi ya
zarlar arasında, Atatürk’ün yakınında bulunanları ve kuvvetlerini ondan alan
ları itibardan düşürmek için her çareye başvuruyor..»

Yakup Kadri, Nâzım tarafından kendisine yazılan hicvi, aradan kırk yıl 
geçtikten sonra da büyük bir toleransla hatırlatm akta ve bana verdiği mülâ- 
katta «Hiciv olarak çok kuvvetli buldum doğrusu» demektedir.
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Aynı konuda, Naci Sadullah’m  sorduğu bir soruyu da şöyle cevaplandır
mıştır : «Bana sövdü ama, güzel sövdü.»

Yakup Kadri, 1969 yılında yayınlanan ve «Gençlik ve Edebiyat Hâtıraların 
adını taşıyan kitabında da aynı konuya şöyle değinmektedir :

«... Nâzım Hikmet, kendisine ettiğim bazı iyiliklere rağmen, en şiddetli 
yergilerinden birini bana karşı yazdığı halde gülüp geçmişim.»

Bilmem üstad bu yargısında samimî midir? Çünkü Nâzım’ın eliyle edebi
yat tarihimize nakşohınan bıı hiciv, pek öyle kolay kolay gülüp geçilecek tür
den olmasa gerek.

Atatürk de Nâzım’ın bu şiiri ile ilgilenmişti. Atatürk’ün sofrasında bulu
nan bir zatın açıkladığına göre, Nâzun’ın hapiste bulunduğu bir sırada bir gün 
Yakup Kadri, Atatürk’ün huzurunda şaki savunur ve serbest bırakılmasını ri
casında bulunur. Bunun üzerine Atatürk, Nâzım’m yazdığı meşhur hicvi Ya
kup Kadıi’ye okutur.

Yine Yakup Kadri’nin anlattığına göre Atatürk, Nâzım Hikmet ve arkadaş
larından «Çılgın Gençler» diye bahseder ve onların bazı taşkın davranışların
dan tedirgin olurmuş.

Ayrıca üstad, yukarıdaki yargıya aşağıdaki anısını ek led i:

Bir gün Âfet Hanım, Nâzım Hikmet’iıı bir plâğını dinler ve 'çök beğenir. 
Hemen Atatürk’e,

— Paşam, der, çok güzel şiir okuyor, bir de siz dinleyin.
Hemen plâğı getirirler. Atatürk, plâğı dinler dinlemez çok hoşlanır ve 

derhal o zaman Milli Kğitim Bakanı bulunan Reşit Galip’e,

— Bu genci buraya çağırın bir de kendisinden dinleyelim, 
şeklinde emir verir.

Hemen şairi çağırmaya giderler. Gecenin ilerlemiş saatinde evine gelen
lere Nâzım’ııı verdiği cevap, bir nevi kapıyı yüzlerine kapamak o lu r :

— Ben deniz ktzı Eftalya değilim.
☆

Yine aynı konudaki sorularıma devam ediyorum :

«— Nâzım Hikm et ve arkadaşları «Putları Yıkıyoruz» kampanyası ile kim
leri yıkabildiler?»

«— Herkes kendi yerinde olurdu kaldı. Yalnız bütün belâların hepsi Ze- 
keriya’mn başına geldi. Çünkü Zekeriva komünist değildi, bunlara uymuştu.»

YÜREĞİM YANIYOR

Yakup Kadri bir süre daldı... Herhalde geçmiş günlerin anılarına gömül
müştü. Birden toplandı ve ağzından şu sözler döküldü:

«— Vallahi yüreğim yanıyor, barışamadan Nâzım öldü diye.»
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Bundan sonra Nâzım’ın sanatını Öğerek dedi k i :
«__ Atatürk için en güzel mısraları o yazdı. Sonra yine benim dediğime

geldi ya!» Kuvay-ı Milliye Destanı bir hârikadır. Şarklılar gibi Acem mübalâ
ğaları yapmadan, dalkavukluğa sapmadan en tabiî ve insani ölçüler içinde, hiç 
bir özentiye ihtiyaç duymadan büyük bir sadelik içinde Atatürk’ü ne kadar gör
kemli bir biçimde anlatıyor. Şu nusralara bakın :

«Paşalar, O ’nun arkasındaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar üç dediler.
Sarışın bir kurda benziyordu 
ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun başına kadar 
eğilip durdu.
Bıraksalar
İnce uzun bacakları üstünde yaylanarak 
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi akarak 
Kocatepe’den Afyon ovasına atlayacaktı.»

Böyle mısraları hangi Türk şairi yazabildi?

☆

Yakup Kadri, meslekdaşlariyle kendi arasında geçmiş kalem kavgalarını 
artık pek hatırlamak istemiyordu. Bu konunun uzaması, kendini biraz yormuşa 
benziyordu. Herhalde bu maksatla olacak ki, aşağıdaki sözleriyle bu konuyıı 
kesin bir şekilde k ap a ttı:

Benim kalem kavgalarımın daima iftiharla hatırladığını kısımları, M ütare
ke devrinde düşman süngüleri karşısında Avrupa emperyalizmine karşı açtı
ğım mücadeledir. Bu yazıların bir kısmını İngiliz ve Fransız sansürü didik di
dik eder ve bazısını olduğu gibi gazeteden çıkarırdı. Onların hizmetinde olan 
memurların ve subayların beni çağırıp tehdit ettikleri olurdu. Üçbuçuk yıl sü
ren bir devirde yazdığım bu yazıların gayet küçük bir kısmını taraf taraf sar-
süre edilmiş olarak «Ergenekon» adlı bir kitabımda toplamış bulunuyorum.

J  . I
ine tekrar edeyim ki, İstanbul basınından, cephede muhabirlik vazifesini 

arak neşriyatına oradan devam eden tek İstanbul gazete yazarı da beıı’iın.

Size bahsettiğim, aramızda geçen edebi tartışmaları ben. bu Milli Mücadele 
yazdan yanında bir nevi çocukluk addederim..»

M J ^ me“ İzde büyük bir baskı altında tutulan sol eğilimler, 27 
t ı n '  v ı i ı r  ö l  an, en  ed,eb,yatta> sanatta, politikada, eğitim kuruluşlarında ha- 
bir soru yöneltiyorum  ̂ bul*“ uyor. nedenle Yakup Kadri’ye bu konuda



«— Edebiyatta bir çok akımlar v a r : Romantizm, Klâsisizm, Realizm, 
Natiiralizm v.b. Şimdi bunlara bir de sosyalist sanat anlayışı eklenmiştir, 
diyebilir miyiz? Edebiyatta, sanatta sosyalist anlayışı, görüşü, nasıl yo
rumlar ve açıklarsınız?»

«— Realizm - Sosyalizm diyor Ruslar buna. Önceleri Realizm kullanılırdı. 
Fakat Realizm - Sosyalizm ilk defa kullanılıyor. Epeyce de yayıldı bu tâbir. 
Valla doğrusunu söylemek gerekirse ne demek istediğini ben de anlamıyorum. 
Realizm - Sosyalizm dedikleri şey, tâ Zola’am  Germiııal’inde, AssomoıVmda ame
le hayatını ele alarak başlamıştır. Şimdi bir defa Realizm - Sosyalizm, meselâ 
Kapitalizmin ve Burjııvazi’nin kötülüklerini anlatan roman yazmak demekse 
Realizm olmaz. Maksatlı olur o vakit değil mi? Maksatlı bir eser olur. Sonra 
da bu, ilk defa yapılmış şey değildir.

Em il Zola’nın romanlarının çoğu, Sosyalizmi tutan romanlardır. Amele ha
yatından bahseder. Meselâ amele mahallesindeki sefaleti anlatır. Germinal diye 
bir eseri var, orada konu olarak bir grevi ele alır. Bir kömür madenleri şehrin
de uzun süren bir grevden bahseder. Ve hissedersiniz ki kalbi işçilerin tara- 
fındadır.

O vakit ki sosyalizm, şimdikine göre bir Romantik Sosyalizm idi. Ümaniter 
bir Sosyalizm. Her şeyinde Zola’nın Sosyalizm esprisi vardır. Yeni çıkmış bir 
lâkırdı değildir. Kendisi dünyanın en burjuva adamı olduğu halde'olayları sos
yalist bir gözle görür ve o duygu ile işlerdi.

Assomoir diye bir romanı vardır. Nana diye hani bir kız vardır, o Assomoir’ 
daki adamın kızıdır. Bütün bunlar hep ameleden gelir. Bakarsınız bir amelenin 
torunudur. Bütün her şeye hâkim olur, günün birinde. Daima tiplerini aşağı 
tabakadan alır, yüksek tabakadan almaz.

«BENİM SOLCULUĞUM»

«Benim solculuğum da bir parça, küçük yaştan beri Zola’yı çok okumam
dan gelir.. Yoksa bir doktrin filân meselesi değildir. Bu Realizm - Sosyalizm 
dedikleri şey, taaa Zola’nm GerminaPinde, Assomoir’ında vardır. Amele haya
tım Zola’dan başka yazan da vardır, Paul Adam  vardır, bilmem ne vardır. H ep
si bunların amele hayatını, amele kıyamlarım anlatırlar ve Kapitalizmin zul
münü işlerler.

Ondokuzuncu Yüzyılın ilk yarısı, İngiltere’de sanayiin alabildiğine geliştiği 
bir devirdir. İşte bu sırada yaşamış İngiliz Romancısı Charles Dickens’in David 
Copperfield  diye bir eseri var. Konu olarak bir çocuğu ele alır. Tabii o vakit 
amelenin teşkilâtı yok, garantisi yok. Nedir o amele işleri ile uğraşan?

«— Sendikalar»
«— Sendikalar yok, bilmem ne yok, filân yok, saat yok, mesai saati yok, 

7-8 yaşındaki çocukları, kız çocuklarına varıncaya kadar kömür madenlerinde
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Soldan sağa: Doğan Avctoğlu (ayakta), Şevket Süreyya Aydem ir, C. H. Taray, 
Yakııp Kadri Karaosmanoğlu, C. Dursunoğlu ve Cahit Tanyol.

çalıştırırlar. O faciaları, oturur anlatır. Kendisi Sosyalist, mosyalist değil. F a
kat gördüğü hayatı, Kapitalizmin başlangıçtaki o başı boş gidişi, faciaları ele 
alır. O  David Copperficld zavallı küçük bir oğlandır. Yatacak yeri yoktur da 
başını kaldırım taşına kor. Bazı zamanlar lıava müsait olursa sokakta yatar kal
kardı. Hepsini yazmıştır bunların.»

ROMAN HAYATIN AYNASIDIR

«Ben bunun Rusya’da münakaşasını yaptım, Ruslara karşı. Roman dedim, 
ır şe>ı ispat irin yazılmaz, roman hayatın aynasıdır. Kalbiniz hangi tarafı Ul
uyorsa, hayatın hangi tarafı ile ilgileniyorsanız o taraf, ele ahr, o taraf, yan- 

sıtırsınız. Ve kendi mizacınıza göre şekil verirsiniz.

HarbI? ,n l y0r’ kUu  gİv İ ,C,İnlİy0r,ar- ° raya bir kongreye gitmiştik, ikinci Dünya 
K İ ?  Üe dosttuk, başka dostluğumuz yoktu. Ora-
(«Ma^ t teessüf ? nUİ,ma a ' ost u6umuzdan bahsettim. Edebiyat bahsine gelince, 
m k bir adam l  Z°IUnda^  ki, eski muharrirleriniz derecesine yetiş

i r i  içinde k a l n u S r ^ 'd e d ü f  ̂“if c b T k ' M  daİma ^  ̂
me ederken dâfiistirdiW  n • , , 5 topluluğun içinde. Artık tercu-

“ r varc"- oı“ w
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«— Şimdi yazdan roman ve hikâyeler daha çok sosyalist anlayışa, gö. 
re yazdtyor, ağırlığı daha çok hu göriiş taşıyor, ne dersiniz?»

SARTRE VE ARAGON

«O da belli değil. Meselâ Saı tre”ın romanları Sosyalizmi tutuyor mu, tut. 
muyor mu belli değildir. Yegâne komünistim diyebilecek adam o. H attâ Ara- 
goıı var. Ki, orada tanımıştım, hepsi ahbabım dır benim. Aragon H üm anite 
gazetesinin başında olan adam. Derecesi var Komünist Partisinde. Onun ro
manları vardır, hiç ideoloji yapmaz.

«— Demek ki sanatla ideolojiyi karıştırmıyor birbirine?»

«Katiyyen karıştırmaz. Esasen biz Fransızlarla bir olduk. Çok önemli edebi 
bir meselenin üzerine düştük. Orada karar vermek üzere idi Ruslar, Rus İhtilâ
line gelinceye kadar yazılmış kitapların hepsini yakmaya. Dostoyevski, Tols
toy... Yalnız dışarının değil, içerinin de kıymetli eserlerini ortadan kaldırmak 
istiyorlardı.

«Biz gece yarısı toplanırdık otelde, aman işbirliği yapalım, olamaz böyle 
şey, bunun önüne geçelim, «sanat her şeyin fevkindedir» görüşünü savunurduk.»

ANDRE MALRAUX 

«Sözünü ettiğiniz kitapları yakmamaları için tesir edebildiniz demek?»

«— Yakmadılar. Orada Andre Malraux vardı. Sonra Dögolcü oldu, Ba
kan oldu. Müthiş komünistti. Çinli komünistlerle beraber muharebe yapmış, 
öyle komünist yani. Müthiş, asrının aşırısı idi. Sonradan milliyetçi oldu ve has
saten baktı ki, muharebenin ilk safhasında Ruslarla H itler ittifak akdettiler. 
Onu görünce Malraux’nun aklı başına geldi. Onların komünizminin ne kadar 
gayrısamimî, opportünist olduğunu anladı. Ondan sonra da millî hisleri galebe 
çaldı. Nihayet Fransa’daki millî mücadeleye iştirak etti.

Vaktiyle Malraus, konferans vermek için İsviçre’ye gelmişti. Orada kendi
sine, «Siz ki ihtilâli seviyorsunuz, en büyük ihtilâli yapan biziz» dedim.

«Allah Allah hiç bilmiyordum» dedi. Ve ilâve ettim : «Evet biziz. Çünkü 
biz kapitalizmin, emperyalizmin müstemleke hareketlerinin önüne geçen ilk 
milletiz. İlk hareketi yapan biziz. Biz beynelmilel muharebe yaptık. Bizim ar
kamızdan göreceksiniz yakında bütün mazlum milletler başkaldıracaklar.»

Hayret etti. Sonra bundan 20 yıl evveldi; İsviçre’de yine rastgeldiğimde 
haklı olduğumu söyledikten sonra sözlerine şunları da ek led i: «Dögol der ki. 
Mustafa Kemal Paşa’dan öğrenecek çok şeyimiz var..»

Efendim, ne olsa o Avrupa’nın kafası Rus’unki gibi donmamış. H attâ bir
çok zaman orada bulunmuş olan bizim arkadaşlar var. Hâlâ orada birşey ge
çirmiş gibi kafasına, o komünist görüşün dışına çıkamıyor. Yahu her iikrin bir
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Vatan Yolunda, isimli yapılında Kurtuluş Savaşı 
yıllarındaki anılarını Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 
bir İnebolulu’nun ağzından konuşur : «9 Haziran 1921 
gününü, bugün gibi bütün tazeliği ve canlılığı ile ha
tırlıyorum. Henüz dokuz yaşında bir çocuktum. Ana
dolu'nun kalbine, A nkara'ya giden tek yol İnebolu'dan 
geçmekteydi. Karadeniz’in sert rüzgârlarına göğüs ge
ren bu küçük liman kasabasının bütün heybetiyle düş
mana gülen ve sanki o anda, o karanlık günlerde ken
disine düşen vazifeyi anltyan bir hali vardı. İlkokulu
muz denize dik inen sert bir yamacın üzerinde bir 
kartal yuvası gibi. Herkes sahil ve plajlara dökülmüş.
A rasıra hocamız sınıfın penceresinden Kerempe Bur
nuna doğru ta uzakları gözlüyor. Herkesin bir tek dü
şüncesi var. Hepimiz sonsuz ufuklardan bir gemi bek
liyoruz. Biraz sonra hocamız büyük bir heyecanla :
«Çocuklar, vapur göründü. Haydi, Yar Başına!» 
diyor.»

zıddı var. Hiçbir şey okumamış, yalnız onu okumuş, yalnız tek taraflı. Hal
buki diyalektiği Mara’ın çok liberald ir: «Bugün hakikat olan şey yarın yalan
dır» der. Yani o kadar «Soupple» esnektir. Su akar bir nesnedir, diyoruz. Ee; 
donduğu vakit akmaz. Donduğu vakit akmak vasfını kaybeder. Hayır, bunlara 
göre, filân zaman ne söylenmişse onun zıddı olamaz. Ben Rusya’ya üç defa git
tim. Bütün bunların münakaşasını orada yaptım. Memur olarak gitmedim, dâ- 
vetli olarak gittim; yazar olarak gittim. Bir defasında İsmet Paşa ile beraber 
gittim.»

Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Türk düşünsel oluşumunun çok 
önemli dönemlerini yaşadı. Emperyalistlerin yurdu parçalamak istekleri
nin arşısına Ulusal Kurtuluş Savaşının direngen güçlerinin nasıl dikil- 

ine anı o du. ö te  yandan, yok olup giden, tarihsel çöküntü içerisin- 
j  ° “ runu, “ y * 1 bir İm paratorluğun yapısını da çok iyi biliyor- 
mp'ttpHîr e ^ e roman!armda bu çöküntünün nedenlerini aradığı görül- 
düsünsel’v* *üS,crin  oluşmasındaki temel etkenler romanının

2!S2ni? ! 'er- Bununh bİr,İktc halklna tL'rs ayanların
Z r  W, yaİD,Z baŞma ÜZeıinC «ngun bile tartışması
r r  - r r - "  bU ÇCİİ§kİ' Yak“p * ad 'i  Karaosmanoğlu’nun ro- 
S r S S i r Î T  !Ç,nd?. Öncnüi bir Bu köklü sorunları ele
Adnan B I N Y A z J l *  f a Î T " '  b' r topllım içmde eskime meyi başarmıştır, 
öğretmenim;, c  , yılında, Galatasaray Sullanisi’nde, Edebiyat
öncülerin! •*Z- Yakup Kadri’yi bize «Fecr-i Âti» okulunun
bir varı-knlnn-Ill|>tl VC semb ° 'ist bir yazar olarak tanıtmıştı. O zaman 
İcrî gibi san-/  . Urunluncla 0,an Osmanlı İm parator!uğu’nun aydın kişi- 
rıydı. Bakın Y V* ^  Fransız kültür ve edebiyatının bir çeşşı't uydula- 
getiriyor: «Türk ^  .Ka<ln bu hazin gerçeyi, yıllar sonra, nc güzel dile 
nıez kendi ruh ^  sanatkârı Batı kültürü ile temasa gelir gel-
vallı ruh, hane'1"1 T  Utanın,' ,lr- Bilmem, onu nereye kapatmıştır? Za- 

ı mahzende, hangi kovukta, hangi deliğin içinde tıkılmış



duruyor? Bir, onun nerede olduğunu unuttuk bile... Zira, yarım  asırdan 
beri, pek âlâ onun bunun ruhu ile de yaşıyabiliyoruz. H attâ öyle ki, bir 
adam, bazı kendi öm rü süresince çeşitli ruhlarla haşır-neşir olabiliyor. 
Onun içindir ki, T ürk  edebiyatında hiç kimseyi beş yıl sonra bıraktığı- 
nız noktada, bıraktığınız gibi bulamazsınız. Çünkü o, bu zaman içinde, 
b ir garp müellifinin derisinden çıkıp başka bir garp müellifinin derisi 
içine girmiştir. Ve bunlar Türk edebiyatının en canlılarıdır. Ya bir tek 
kalıp içinde mumyalaşıp gidenlere ne demeli?» Kadro, sayı 16-1933. 
Vedat N edim  TÖR. A taç ve Yakup Kadri T ürk düz yazısının iki büyük 
ismidir. Son yıllarda duygusal bir yön alan düz yazımızda onların yeri 
aşılmamış olarak duruyor. Dilinde eskiyen kelimelerin yeri pek önem 
taşımaz. Bir konunun nasıl anlatılabileceğinde ustadır. Ve klasik olarak 
kabul edilmesi gereken bir yazardır. 1920’den 1970’lere kadar Türk top
lumunun karakteristiklerini, gösterdiği değişiklikleri, eserlerinde yansıt
mıştır. Necati C U M A Ll. Yakup Kadri Karaosm anoğlu’nun 1969'da 
Fikret Olyam’la yaptığı konuşma çok daha önemli. Bu konuşmanın ışı
ğında eserlerine daha bilinçli bakmak olanağını buluruz :

Seksen Y ıllık  Y aşam

Zil çaldıktan neden sonra aralanan kapıdan, gövdesine göre daha bir bü
yükmüş gibi duran kafasını, gözlüklerinin ardından kuşkulu bakışlarını gör
düm, «Ooooo sen miydin?» dedi ve devam etti «Ooo, fotoğrafta mı var? Fotoğ
raf istemem, artık fotoğraf çektirmiyorum hiç!..»

Uzattığı elini sıkarken «Neden?» dedim.. «Üstelik arkadaşım en iyi fotoğ
rafçılardandır.»

G ü ld ü :
«O’nda kabahat yok, en iyi fotoğrafçı olabilir ama, kabahat bende çok 

çirkin çıkıyorum artık.. Namık Kemal, sakallı bir fotoğrafının altına (Ne ka
dar benzemezmişim bana ben) diye yazmış gençlik halini hatırlayıp.. Bilmem 
bilir misin, Ahmet Haşim de traş olurken aynaya tuuuuu diye tükürürdü... Ge
lin benim odama geçelim, ama durun hanıma bir bakayım, (Hamuim, geçe
bilir miyiz?)

Koridorun ucundan işaret etti, «gelin» diye..
On beş yıl önce, Başyazarlık yaptığı gazeteye «İstihbarat Şefi» olarak gir

diğim zaman, başlayan dostluğumuz, ortak üzüntülerimiz, kıvançlarımız, sabah 
ve akşam sohbetleri kafamda dönüyordu. Ses alma makinasına dokundum :

«Sayın Karaosmanoğlu, geçtiğimiz aylarda 80 yaşınıza bastınız. Size 
peşin olarak s çiğlik ve esenlik dilerim.. Şöyle gerilere bakıp neler hissedi
yorsunuz 80 yıllık yaşamınız için?»

Kalın gözlük camlarının arasındaki «ferli» gözlerini bir an kıstı «içime 
baktığım vakit» dedi ve titreyen dudaklarını diliyle ıslattı, devam e t t i :

«Bu seksen yıllık hayatım da büyük bir fark görmüyorum. H attâ diyebili
rim ki, sizin tâbirinizle anılar aklımdan geçtiği vakit çocukluğumun içimde
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hâlâ yaşamakta olduğunu hissediyorum. Bazı heyecanlarım, edebî heyecanlarım 
taze bir halde, hiç yıpranmamış bir halde devam ediyor.»

«80 yıllık yaşam içinde, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun yazarlık 
mı, yoksa politikacılık yönü mü ağır bastı? Bunu siz açıklar mısınız?»

Koltuğa iyice yaslandı, «Politikacılık bende diplomatik gibi arızî, bir aşım
dır hayatımda. Yeni bir safhadır. Ben hâlâ edebiyatçıyım ve edebiyatçı olmak
la öğünüyorum. Benim politika yazılarım hemen hemen diyebilirim ki isteksiz 
yazılmış yazılardır. Orda şahsiyetimden bir şey bulunmaz, bütün şahsiyetim 
beni okuyanlarca da öyle olmasını dilerim, bütün şahsiyetim edebî yazılarım- 
d a d ır  ve orda devam ettiğini sanıyorum» dedi.

«Size en çok etki yapan, unutamadığınız,Unutamayacağınız şekilde 
etki yapan bir olayı lütfen anlatır mısınız?»

Hemen cevap v e rd i:
«Yazar olarak ilk anım, bana en büyük heyecan veren an, tabiî, ilk yazımın 

çıkmış olmasıdır, yani bir dergide çıkmış olması ve acayip gelir bana hâlâ, o 
ilk yazımla bir gencin varabileceği şöhrete varmış olmamdır.»

«IJangi yazıntzdı efendim?»
«Haaaa, bunu hiç biriniz hatırlamazsınız. Nirvana diye bir yazıdır bu, o 

zaman Avrupa edebiyatında da pek modaydı, konuşmalı bir hikâyedir bu, Nir
vana, bilirsiniz bir Ilind  dinidir ve Buda ilâhıdır, hayatta pek büyük bir sefa
hat süren bir genç adamın birdenbire her şeyden bıkması ve yokluğa kavuş
ması gibi, o zamana kadar, o zamanki edebiyatta görülmemiş bir konuyu ifade 
eder.»

«Siz, bugün dahi Anadolu gerçeğine örnek gösterilen Yaban m yaza
rısınız. Gerçekçi bir anlatımla yoksul Anadolu insanının yaşamasını ver
miştiniz. Keza Ankara adlı eseriniz. Bu eserlerin sahibinin düşünce yapı
sına uygun eserler veren genç kuşak sanatçılarının bu yoldaki çabaları 
sürdürmelerini öğütler misiniz?»

«Çok iyi bir nokta üzerinde durdunuz, Yaban’ı ben Millî M ücadeleden he
men hemen yedi sekiz yıl sonra yazdım ve Millî Miicadele’de gördüğüm Ana
dolu köylerinin, Sakary'a harbinde gördüğüm Anadolu köylerindeki heyecan
larımın ifadesidir, samimî heyecanlarımın ifadesidir. Bu Yaban ilk çıktığı za
man, belki hatırlamazsınız, çok esef ederim, bizim basında benim genç meslek 
f.r .a ,a? larafmdan büyük bir hücuma uğramıştı, Yakup Kadri Türk koy
usunu o uğundan fena gösteriyor, milliyetçi değildir, vatanperver değildir ve 
u roman ür milletinin aleyhinde yazılmış bir romandır, diye.. Bunun iize- 

tprfc ^  CCVaf  verc ‘̂nıJ yapılan anketlerde umumiyetle bütün genç, bana nispe-
genç ve benden sonraki neslin hücumlarına uğradım. Bunun sebeplerinden 

v a n î K- 6 s:Jni' 0U™ ^  yabancı dile, Almanca’ya ilk tercüme edilmiş olması, 
s e n e s in i  Tl* “ Şİık... Ve acayiptir o ilk romanım benim, birinci harbin ilk 

mam a da çıktı ve o kadar büyük rağbet kazandı ki bir senede iki
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defa basıldı, orada çıkan bütün edebi dergilerin, gazetelerin eleştirmelerinde 
benim ne yapmak istediğim orada anlaşıldı.. Bizim memlekette anlaşılmadı, 
orada anlaşıldı!. Bu romanda ne yapmak istiyordum? Lâlettayin realist bir ro
man yazacağım gördüklerimi fotoğraf gibi aksettirmek değildi. Ben o vakit 
anladım ki bu memleketin en büyük faciası halkla aydın arasındaki uçurum
dur; bu uçurumun verdiği trajedi, dramdır. Ben lâlettayin orda bir realizm 
kuru bir realizm yapmak istemedim bu dramı anlatmak istedim. Çünkü, hatır
larsınız oradaki genç, benim tasavvur ettiğim genç subay, seviyor, bütün şeyle
rine rağmen, fakat halk itiyor onu anlamıyor, itiyor onu yaban diyor ve bu ya
ban kelimesi hakikaten hepimize Millî Mücadelede buıda hattâ Ankara’nın 
içinde söylenmiş bir lâkırdıdır. O kadar ki bu Ankara bize, (ne vardı düşmanı 
buraya kadar getirecek, İzmir’de durup dururken otururken, kışkırta kışkırta 
buraya kadar getirdiniz, sizi yaban’lar) diye bize bir oda, bir ev kiraya vermez
lerdi. Bu bir dramdı benim için, bir millî dramdı bu milli dramı ifade etmek 
için yazdım.»

«Sayın Karaosmanoğlu bir sorum daha olacak, kendi kuşağmtzdaki 
şair, romancı, eleştirmeci daha kısası bütün dalları kapsayan sanatçılarla, 
günümüzün sanatçıları arasında en belirli ayrılık sizce nedir? Eskiye göre 
bugün belirli bir aşama mı vardır, gerileme mi?»

Sayın yazar hemen cevap verdi «Gerileme katiyen yoktur..» ve şpyle de
vam e t t i :

«Fakat bugünkü, hattâ diyebilirim ki bugünkü gençlik daha şuurludur has
saten şiirde, nazımda eski benim devrimin şairleri hep aydan bahsederdi, ondan 
sonra, sevgililerini ağacın altında beklemelerinden bahsederdi, ahlar oflar mof- 
lar filân... Bunları tamamen aşmışlardır.»

Savm Karaosmanoğlu buna örnek göstererek şöyle söyled i:

«Bugün meselâ bir DAĞLARCA diye adam vardır, belki o kadar kültür 
sahibi değildir ama, lirik bir şairdir, ondan sonra Kansu vardır şeyden alır il
hamını nedir o? Ilalk edebiyatından ilhamım alır fevkalâde takdir ederim bir 
yenilik getirmişlerdir, getirmektedirler, ama şairler... Nesirde maateessüf, nesir 
çünkü düşünce şeysi olduğu için daha onları ifade edecek kelimeleri bulunma
dığı için bir kekemelik devri geçirmektedir. Mamafih, ona rağmen Avrupa’da 
dahi birinci sınıf olacak kadar büyük romancılarımız yetişmiştir. Kemal Talıir, 
Yağmur? Neydi o? Yağarken mi bir eseri vardır, son çıkan eseri devlet Ana, 
sonra şey Yorgun... Hem de realizme ruh katarak. Ben kuru realizmi sevmem. 
Kuru realizm için fotoğraf kâfidir. Ama insanın yüzünden içine doğıu bir gi
diş geliş var yani, romancının vazifesi bııdur. Romancı insanın içini deşen 
adamdır. Bir tip alacak onun içini deşecek. O şeyde var, Kemal Tahir’de var. 
H attâ acemilik devrini atlattıysa bilmiyorum bizim şey, meşhur Yaşar Kemal.
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Yakup Kadri Karaosmanoğlu, son günlerinde, evinin çalışma odasında.

Yaşar Kemal’in macera romanı olarak ve sizin dediğiniz o toplum şeysi, belki o 
düşünmemiştir o yazdığı vakit İnce Memet bir romandır ve ona şey veren, ben 
her zaman iftihar ederim ona mükâfat veren ilk mükâfatı veren jürinin reisi 
bendim, o romanı müdafaa etmişimdir. Roman tekniğine dc pek uymadığı hal
de.. Fakat Kemal Hayri’ninki, Kemal Tahir’inki roman tekniğine uyar hem de 
üslûp itibariyle fevkalâdedir. Hiç mübalâğa ettiğimi zannetmiyorum. Benim 
hoşuma gidiyor. Eğer bir insanın, eğer hoşa gitmek bir rcalitcyse onu duyu
yorum, değerlendiriyorum. Bizim devrimizden çok daha ileridir. Sonra, bir de
fa ayakları toprağa değmiştir. Bizim devrin lıikâyecileıinin, romancılarının 
ayakları havadaydı bu memleketin toprağına basmıyordu.

«Birden aklıma geldi, «Yakup Bey» dedim. «Nâzım H ikm et’le bir 
alışmanız vardı? Sizden duymak ilginç olacak...»

«İyi ki açtınız onu, çünkü içimde bir derttir» dedi ve ek led i:
«içimde bir dert değil, küskünlüktür Nâzım’a karşı..
Efendim  Nâzım küçüklükten beri aramızda yetişmiş bir adamdı. Ben, ba- 

~  dostuyum, anasının arkadaşıyım, anası artistik ve şey bir kadındı artist 
ruhlu bir kadındı, heyecanlı ve güzel bir kadındı. Bizden yaşlıydı filvaki, ama 
güzel bir kadmdı pek tatlı.. Yalıya Kemal, biz falan bir grup halinde bulunur- 

u Adalarda falan. O vakit bu da Heybeliada’daki deniz mektebinde talebe 
olarak bulunuyordu, on beş on altı yaşında bir şiir meraklısı. Yahya Kemal’in 
ız görme iniz kendine mahsus bir şiir okuyuşu vardı deklamasyonla böyle şiir
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okurdu, bütün O’ndan öğrenmiştir onları. Yani demek ki ailevî bir bağımız var 
Ve hâlâ büyük bir şair olarak telâkki ederim. Ve yeni yetişen şairlerin çoğu da 
O ’nu takip ediyorlar öyle değil mi? O’nun yolundan gidiyorlar, çok iyi bir yol 
Yani serbest nazım yolunu..

Nâzım Rusya’ya kaçtı ve ilk defa olarak selâm sabahsız memleketten içe, 
riye girdi, göreceği gelmiş memleketi, hasretini çekmiş, ilk gelişi. Trabzon’a 
mı, Rize’ye mi ne, gelir gelmez bunu tevkif ettiler. İzinsiz geldi, çünkü pasa
portsuz masaportsuz.

Ben o zaman mebustum ve Ulus’un, yani Hâkimiyet-i Milliye’nin, Milliyet 
diye şimdi Milliyet ismiyle İstanbul’da çıkan, Halk Partisinin gazetesi vardı. 
O rada bunun için bu Nâzım için iki tane makale üstüste yazdım ve ayıptır de
dim, bunun gibi bir büyük şairi şu veya bu fikre saplanmış diye hapsetmek, 
zulüm etmek ayıptır, dedim. Bir memleket için bahusus Atatürk gibi bir inkı
lâp memleketi için ayıptır diye, orada iki makale yazdım. Ve Nâzım’ın şairli
ğini göklere çıkardım. Bu dedim, bunun şiirleri bando mızıkayla dedim, marş 
gibi söylenecek şiirlerdir bugün gibi hatırlıyorum. Marş gibi söylenecek. Onun 
üzerine, onun üzerine mi bilmiyorum yani pek öğünmeyeyim ama, her halde 
tesiri oldu çok zaman geçmeden.. Atatürk çok hür fikirli adamdı, öyle ko
münistmiş, bilmem neymiş hiç şeyden korkusu yoktu yani, hür bir adamdı. Bu 
çıktı İstanbul’a geldi, ben o zaman hastaydım tedavideydim İstanbul’da benim 
evime geldi teşekkür etmek için, oturduk, teşekküre geldim dedi benim için 
yazdığınız yazıdan.. Oturduk, konuştuk filan, yalnız Nâzım dedim, sen büyük 
bir şairsin, dedim, fakat şimdi bir ideolojinin içine hapsetmişsin, hep bunun 
içinde tepine tepine dedim, günün birinde korkarım soluğunu kaybetmeyesin 
diye, çık bunun dışına, bu dünyada yalnız komünizm, marksizm dâvası yok, 
başka şeyler de var. Bizim Türk köylüsünün ıstırabı, bizim proletarya o dedim, 
gel dedim, onun ıstırabını terennüm et. Baktım bu suratını astı, yani geldiği 
gibi gitmedi ve gider gitmez o malûm olan benim lıakkımdaki Apisbaşlı şev- 
sini yazdı ki en güzel hicivlerinden biridir de... Nâzım kendi kendine hiddet
lendi, sırf bunu söyledim diye. Çık dedim bu şeyin içinden. Yok Hindistan’daki 
proletarya, yok ondan sonra Fransa’daki duvarda kurşuna dizilenlerin şeysi. 
Yahu burda oldu bunlara benzer şeyler dedim, bizim memlekette de oldu onu 
yaz. Ama benim sözüme geldi mi gelmedi mi şimdi? Şimdi Kuvay-ı Milliye’yi 
okuyun, geldi mi gelmedi mi geldi. Bırakmasın, ben onun fikrine müdahale 
etmek istemedim. Benim de gençliğimde oradan geçtiğim olmuştur. Ama her 
memleketin kendine göre realiteleri vardır, havası vardır, onun içinden daha 
iyi yapar, şimdi Kadıköy vapurundan Köpıü’ye çıkışın hasretini çekiyor... Şev
ket Süreyya gitmiş ora oturduğu evi görmüş, kâşaneler yermişler, paralar ver
mişler, rahat. Her gün ah Türkiye.. Bir daha görecek miyim Türkiye’yi? O has
ret içinde öldü.»

Sonra sayın Karaosmanoğlu’ua teşekkür edip ayrıldım.
Çankaya’da bol linyit kömürü dumanı vaıdı.
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Yakubun bir edip olarak edebiyatımızda paylaşılmaz yeri, kendine 
özgü bir romancılık türüdür. Yakup tarihçi değildir. Romanlarına da, 
klâsik anlam da tarihî rom an denemez. Ama onun rom anlarında biz, da
ha ilk rom anından başlayarak, XIX. yüzyılın başından, yaşadığımız dö
neme kadar gelen devrin, nice alanlardaki gerçek yaşantısını vc problem
lerini, derinliğine izleyebiliriz. Meselâ «Sürgün» romanında, tarihimizin 
en karanlık devri olan Abdülhamit saltanatında İzm irli b ir gencin Avru
pa hasreti dile gelir. Ama Türkiye, bu cahil padişahın yarattığı bir de
mirperde gerisindedir. Bu genç için ise, İzm ir’e yanaşan yabancı yolcu 
gemilerinin ışıklarına bakarak hayalinde yaşattığı Batı, erişilmez bir 
cennettir. Nihayet o da bir yolunu bulur. Bir gemiye sokulur. Avrupa’ya 
kaçar. A m a ışıklar beldesi diye hayal ettiği Paris’te, hayatı bir dram 
dır. Ve en sonunda orada ölür. Cesedi, gariplerin atıldığı genel kireç 
kuyusuna atılır. A m a bu rom anda Şark ve Garp, ne kadar realist çizgi
lerle önümüze serilir. Gene meselâ «Hüküm Gecesin romanında, İttihat 
ve Terakki Istanbulunun, başka bir dramını yaşarız. Orada, o günlerin 
İstanbul’u dili gelir. Meselâ bir Ahmet Kerim ve hapishanede onun ya
şadığı bir hüküm gecesi vardır ki.. «Kiralık Konak»ta, Hürriyetin ilânın
dan sonra dağılan Saray çevresinin faciasını okuruz. Bir büyük konağın 
ihtişamına alışan son artıklar, bir bodrum katına sığınmışlardır. Ve 
kozmopolit Şişli’de, yeni bir hayat nizamı başlar. Aile ise dağılmakta
dır. «Sodom ve Gom oresdc biblik b ir hava bekleriz ama, ele alınan 
konu, mütareke Istanbulunun, derinliğine teşrihidir. Ama ne tam ve us
taca bir teşrih... D aha önce yazılan «Nur Babanda ise, Yakubun da 
yaşadığı ve şimdi düşünülmesi bile mümkün olmayan bir son tekke 
hayatı canlanır. O hayat ki, doğu alemi onu, asırlarca yaşamıştır. «Ya
bam a  gelince.. İnsan kendi kendine s o ra r : Köyü ve köylüyü tanımayan 
Yakup, hele bir bozgun çağında bir köyü vc yabanını, nasıl bu kadar 
derinliğine verebilmiştir? Gerçi İzmir kurtuluşundan sonra «İzmir’den 
Bursa’ya» her şeyin bütün çıplaklığı ile ortada serili olduğu bir seyahati 
vardır. «Panoramanda ilk ve yeni hayata henüz yabancı olan bir An
kara görürüz. «Zoraki Diplomat» bir başka alemdir. Ve nihayet «Edebi 
H atıralarjı, «Siyasi H atıralar»ı ve diğerleri... Ama biz bunları okuma
dan 1900’den başlayan ve onunla beraber yaşayan devrin derinliğine na
sıl inebiliriz? Şevket Süreyya A Y D E M İR . Yakup Kadri’nin 1932’de 
«Kadro» dergisinde yayımlanan ünlü y az ıs ı:

EDEBİYAT BUHRANINA DAİR

Lâle Devri”nin şuh ve şeyda şairi, bir sofra sonunun hüznüne dair yazdığı 
maruf mısralarında kırılmış kadehlerden, boşalmış sürahilerden, solup dökül
müş güllerden ve suyu çekilmiş havuzdan bahsederken, bize, yalnız bir ada
mın, yalnız Damat İbrahim Paşa ikbalinin zevalini değil, zevki, hassasiyeti, ter
biyesi, ahlâkı, ilmi, sanatı, siyasî ve İçtimaî nizamiyle bütün bir cemiyetin, bir 
medeniyetin çökmeye başladığım haber veriyordu.

Nedim, bu mısraları söylediği esnada zaten Türk serdarlarının kılıcı kın- 
arın a çoktan pas tutuyordu. Yeniçeri orduları tam  zaferlerin ganimet tadını
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çoktan unutmuş bulunuyorlardı. Hızlarına dünya denizleri dar gelen gemilerin 
altı, Haliç’in mahsur sularında yosun bağlıyordu. Nerede ise, dökümhaneler
deki örs ile çekiç sesleri işitilmez olacaktır. Nerede ise, şayaktan dibaya, diba
dan bürümcüğe kadar türlü bezler dokuyan tezgâhlar, inmeli kollar gibi, taraf 
taraf hareketten kalacaktır. Hançer kabzalarına küçük züm rüt taşlarından na
rin serviler hakkeden; kâğıtta, deride ve billurda altın tozundan güneş ve meh
tap  oyunları yapan ve çini denilen çamura ilkbahar ile sonbaharın keskin, 
tatlı ve daussılalı bütün renklerini aksettiren sanatkârların gözlerine perde ine
cektir. Nerede ise, mimarın pergeli, nakkaşın fırçast ellerinden düşecektir. Ve 
artık Fuzulî diye bir şair gelmeyecektir. Naima’nm yazısında en son kemaline 
varan Osmanlı nesri, artık tereddiye yüz tutacaktır.

TÛr

Dünyanın başka bir köşesinde yeni bir nizam doğuyor. Yeni bir medeni
yet cephesi çelikten müteharrik bir kale duvarı halinde, bu çöken şeyin üzerine 
doğru yürüyor. Garp medeniyeti dediğimiz hadise, köhne Osmanlı İm parator
luğunu bir ihtiyar ejder gibi ikiye böldü. Ejderin baş tarafı bütün heybet ve 
haşmetiyle tarihe göçtü, ali tarafı ise, ikiye bölündükten sonra gene canlı ka
lan bazı uzviyetlerin yarım, eksik ve rüşeymî hayatiyetiyle bir müddet daha 
yaşamakta devam etti. Biz bunun adına “istiklâlsiz ve varı müstemleke Türki
ye” diyoruz. Kendine mahsus bir şuuru olmayan, kendine mahsus b ir İçtimaî 
bünyeden malınım kalan, eski kültürü gibi bütün sınaî ve İktisadî nizamı müs- 
tehaleşen böyle bir cemiyette hiç şüphesiz ki, ne güzel sanatların, ne edebiya
tın, ne de herhangi bir ilim şubesinin inkişafına imkân olabilirdi.

Gerçi bu ezilmiş ve donmuş mıntıkadan Namık Kemal gibi, Hâmit gibi, 
Fikret gibi bazı büyük ve münzevî tayfların geçip gittiklerini göreceğiz. Fa
kat, bunlar -hele son ikisi- arkalarında hiç bir iz bırakmadan yürüyeceklerdir. 
Çünkü, onları Fuzulî’ye, Bakî’ye yani ananeye bağlayan zincirin halkaları çok
tan çözülmüştü. Ve gelecekteki bugünkü nizamı, ruhları sezmemişti. Onun için 
Hâmit de, Fikret de, Türkün son edebî hayatında birer “kaza”, birer “ tesa
d ü f tü r .

☆

Ara sıra münekkitlerimiz ve edebiyat tarihçilerimiz, Şinasî’den başlayıp 
bugünün şair ve muharrirlerine kadar dayanan bir edebî yenileşme ve geliş
me hareketinden bahsederler. Ne gariptir ki, edebiyat sahasında memnuniyet
le müşahede ettiğimiz bu yenileşme hareketi İçtimaî hayatımızda nefretimizi 
celbeden “kozmopolit” ve “alafrangalık” cereyanıyla bir anda başlamış ve o 
buna, bu ona müvaziolarak yürümüştür. Zaten başka türlü olmasına da imkân 
yoktu. Çünkü bizim taıızimata göre maişetle yenileşmemizin illet ve karakte
ristikleri ne ise, edebiyatta yenileşmemizin illet ve karakteristikleri de odıır.
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Türk cemiyeti, istiklâlsiz ve tâbi bir cemiyet haline girerken Tiirk dehası 
Ja  pasifleşiyor ve kendisine hâkim olan kudretin adi bir mukallidi derecesine 
düşüyordu.

“Edebiyatı Cedide” namı verilen bir devrede, bu pasifliğin gülünç ve acık
lı bir şekil aldığını görüyoruz. “Edebiyatı Cedide” tam bir müstemleke edebi- 
-îtıdır. O vakit Muallim Naci mektebine mensup olanların “Edebiyatı Cedide” 

çilere “decadents” lakabını takmaları haksız bir şey değildir. Eğer “decadence” 
kelimesi b ir inkıraz ve inhitat ifade ediyorsa, “Edebiyatı Cedide”ye Osmanlı
lığın, yani A rap ve Acem harsıyle bulaşık Türk kültürünün bir inkırazı hadisesi 
diyebiliriz.

Bu melez kültürün “decadence”ı, inhitatı hâlâ devam ediyor. Yirmi beş 
otuz vıldan beri yapılan millî edebiyat hareketleri, bu uzun can çekişmesine 
henüz bir nihayet vermemiştir. Bugünün nesli zevk, hassasiyet ve yaşama üs
lubu itibariyle henüz Tanzimat devrinin tesirlerinden kurtulmuş değildir. Şar
kılarımız, musikimiz, yiyip içme ve gülüp eğlenme tarzımız, yani “hayatı gö
rüş”, “hayatı telâkki ediş” sistemimiz bundan oluz kırk sene evvelinin hemen
aynıdır.

YABAN

Yakup Kadri Karaosmanoğlu; romancı kişiliğinin cn güçlü aşa
masını «Yaban» la vurgular. Kurtuluş Savaşı dönemindeki köy gerçe
ğimizle bir Türk aydınının apansız karşılaşmasıdır. Romanın kahramanı 
Ahmet Celâl, Çanakkale'de aldığı bir kurşun yarasıyla sağ kolunu kay
beder. H arp malulü bir gazi olarak yapayalnızdır. İstanbul'un işgali 
üzerine hizmet eri Mehmet Ali'nin Porsuk çayı yöresindeki köyüne gi
der. Köyde umduğu yakınlığı bulamaz. Ahmet Celâl'in bu ilk Türk kö
yü ve köylüsüyle karşı karşıya gelmesidir. Yoksulluk, cahillik, pislik içe
risinde yüzen köylülerimizin yürekler acısı durumuyla adeta şoke olur. 
Çıplak doğanın ortasındaki bu köyde herkes, çıkarcı Salih Ağa’nın buy
ruğu altındadır, o ne derse o olur. Y ıllar yılı emek verdiği hizmet eri
Mehmet Ali bile subayına değil, ağasına inanır. M ehmet Ali’nin anası 
Zeynep Kadın ile kardeşi İsmail, Ahmet Celâl’in bulabildiği dostlarıdır. 
Ailenin reisi olan Zeynep kadm, kahr altında, bir «meşe kütüğü kadar 
sağlamdır». İsmail, yaşına göre bir çocuk ve cüce gösterişindedir. Ka
rısı Emine ise, her yönden tükendiğini sanan Ahmet Celâl'in ilgilendiği 
tek kadındır. Köyde, Mustafa Kemal’in açtığı Kurtuluş Savaşını anlat
maya çalışan Ahmet Celâl'e kimse inanmaz. Köy halkı başka anlayış 
içindedir. Her yıl köye gelen Şeyh Y usuf un zehirli düşünceleri, köylü-, 
nun inançları olur. Ahmet Celâl, T ürk okumuşu ile Türk okumaması 
arasındaki o  derin uçurumu tüm çıplaklığile yaşar. Anadolu’nun yüzyıl- 
ar oyunca ihmal edilmişliğini anlar. Hcrgün olup bitenleri, «anılar 
e terim e yazar. G ünler geçer; köyü düşman işgal etmiştir. Köyde her- 
es. Emeli Kadın, oğlu Küçük Haşan; karısı Ccnnet’in kaçmasından 

sonra perişan olan Süleyman, Bekir Çavuş; çıkarları yüzünden düşmana 
yar imci olan Salih Ağa, İmam ve diğerlerinden sonra, tüm köy halkı 

er erıy e başbaşa kalır; düşmanın yaptığı eziyetlere boyun eğerler.
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Ahmet Celâl ise. herşeye karşın, Türk askerlerinin geleceğine, «za- 
fer»in onlarda olduğuna inanır. Düşman zulmünden kurtulmak için 
Emine ile birlikte kaçar; yaralanırlar. Ahmet Celâl, sonunda, yarası 
çok ağır olan Emine'yi de, anılarını yazdığı defteri de bırakarak, bilin
meyen bir yöne gider. Sakarya Savaşı'ndan sonra, düşmanın bıraktığı 
Haymana, Mihalıççık ve Sivrihisar’da G arp Cephesi Kumandanlığı’nm 
gönderdiği «Tetkik-i Mezalim Heyeti» taşlar altında, ortasından yırtıl, 
nıış. kenarları yanmış bir defter bulur. Bu defterde. Birinci Dünya Sa- 
vaşı’nda kolunu kaybeden Ahmet Celâl'in anıları vardır. İşte «Yaban» bu 
anılardan doğar. Romandan dikkate değer p a rça la r:

Görüyorum ki, fikir ve tahayyül âleminden henüz yere inmiş değilim. Hal- 
buki ben, İstanbul’dan çıkarken bütün ıstıraplarımın kaynağı kafamda oldu
ğuna karar vermiştim. Ve onu orada bırakmak istemiştim. Burada, hiç bir şey 
düşünmeyecek, metafiziğe tamamıyle veda edecek ve bir köylü nasıl yaşarsa, 
öyle yaşayacaktım. Tamamıyle onlara karışacaktım. Lâkin işte görüyorum ki, 
bir çanak suda bir damla zeytinyağı gibiyim. Ne karışıyorum, ne' de dibe çöke
biliyorum. Bize, bunun için cemiyetin kaymağı diyorlar galiba.

Lâkin, Türkiye’nin aydın sınıfı, gerçekten bu toplumun kaymağı mıdır? 
Eğer öyle ise, bu Salih Ağalardan, bu Bekir Çavuşlardan, bu İsmaillerden, bıı 
Zeynep Kadınlardan bende bir şey bulunması lâzım gelmez miydi? Halbuki 
ben burada hayvanlara insanlardan daha fazla yakınım. Onları, tiksinmeden, 
şefkatla sevmesini biliyorum ve bu sevgim onlara geçebiliyor. Boz eşek bana 
iyiden iyiye alışmıştır. Zira, onun başım koltuğumun altına alıp saatlerce ok
şarken, o tatlı tadı bana bakar ve bazan ben yürüyünce kendiliğinden arka
ma takılır.

Halbuki, küçük İsmail, bana karşı hâlâ ilk geldiğim geceki yabancılığını, 
uzaklığını muhafaza etmektedir. Ona, dostluk ve sevgi göstermiyor muyum? 
Eski çamaşırlarımı hep ona, vermiyor muyum? Avucuna mütemadiyen para 
sıkıştırmıyor muyum? Yaptığım iyiliklerin hiç biri onu bana yalanlaştırmıyor.

Geçen gün, Zeynep Kadm’ı, sokak kapısının önünde benden şikâyet eder
ken yakalamayayım mı? Ben, onun bütün işlerini karıştırmışım. Salih Ağa ile 
aralarını bozmuşum. Zaten yanlarına geldiğim günden beri evlerinin beti be
reketi kalmamış. Mehmet Ali askere gitmiş. Başlarına şu arazi davası çıkmış, 
İsmail, şımarmış, kimseyi dinlemez olmuş.

Ben bunları işitmezlikten geldim. Kapıdan çıkmak üzere iken ayaklarımın 
ucuna basarak ters yüzü odama döndüm. Şimdi başım iki ellerimin arasında, 
düşünüyorum.

Onlar gibi olmak, onlar gibi giyinmek, onlar gibi yiyip içmek, onlar gibi 
oturup kalkmak, onların diliyle konuşmak... Haydi, bunların hepsini yapa
rım. Fakat, onlar gibi nasıl düşünebilirim? Nasıl, onlar gibi hissedebilirim?

☆
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Salilı Ağa köyün en zengin adamlarından biridir. Lâkin kılık kıyafeti iti
bariyle, bir dilenciden farkı yoktur. Kışın en soğuk günlerinde büe, onun, ço
rap giydiğini hatırlamıyorum. Ökçesi basık bir yemeninin içinde kara ve çat
lak topuklu ayaklan, ellerinden ziyade ortadadır. Denilebilir ki şahsiyetinin 
bütün ifadesi bu ayaklarda toplanmıştır. Rahat mıdır? Sinirli midir? Bu arazi 
meselesinde köylülerden birine bir oyun oynamak üzere midir? Bir işte kazan
mış mıdır? Kaybı var mıdır? Sizin hakkınızda ne düşünüyor? Bunları anlamak 
için hemen ayaklarına bakınız.

Eğer bunlardan birinin baş parmağı oğulmakla ise Salih Ağa’nm mutlak 
cam bir şeye sıkılmış demektir. Eğer bunlardan biri ayakkabıyı parmaklarının 
ucunda hafif hafif oynatmakta ise biliniz ki keyfi yerindedir. Çıplak taban
larını sizin yüzünüze doğru uzatıyor ve hareketsiz duruyorsa, emin olunuz ki, 
yeni gasbettiği bir lokmanın hazım devresini geçirmektedir. Fakat sizin hak
kınızda bir fesat kurmakla meşgulsa, bu ayaklar iki büklüm onun altında sak
lıdır.

Sinsi sinsi, bir ava doğru yaklaşan tilkinin, adım atışlarını hiç görmedi 
nizse Salih Ağa’nın yürüyüşüne bakınız.

Salih Ağa bütün köy halkını öyle sinir ve nüfuzu altına alınıştır ki, dört 
yıldan beri hep benim emrimle hareket etm eğe alışmış olan Mehmet Ali bi
le, köye geldikten sonra, iktisadi vaziyetimi tâyin için bana, bir kere gidip Sa
lih Ağaya danışmamı tavsiye etti.

— Beyim, akıllı adamdır. Ne edeceğini sana o bildirir, dedi.

Lâkin ben onunla temasa ve münasebete girişmektense hiçbir şey yapma
mayı ve hazır paradan yemeği tercih ediyorum.

tstanbul da, babamdan kalan evi sattığım vakit, bunun parasiyle, gene 
Anadolu köylerinden birinde, bir bostan ortasında bir küçük ev almayı tasar
lıyordum. O bostan, gelirimi temin edecek, bu evceğizde de ömrümün son yıl
arını yaşıyacaktım. Lâkin bu köyde bostana elverişli hiçbir yer görmüyor- 
um. Gerçi Porsuk Çayı ta yanıbaşımdan geçiyor. Ama bunun suyundan isti- 
a e etmek iı,in enikonu bir kanalizasyon ameliyesine ihtiyaç görülüyor. Zaten 

koy ıçmde bostancılıktan anlar tek bir adam yoktur.

j  H aJb»ki ben, Garbi Anadolu’da ne yeşil bostanlar görmüştüm. Ortalarııı- 
Oı-ı- i-1 °  'ı i ' ? ^ar^ lr> Gözleri bağlı bir hayvan muttasıl bu dolabı çevirir, 
ler ç ıkar ı  '’V .  11 ı ' r  ^°cu*c güv esin e , kâh bir kadın hıçkırığına benzer ses-
m ıd ı r  K nv nJ ra -Slr? ten ?ır kovalardan sular boşahr, dolar. Vakit bir yaz akşa- 
nun dö r t  b i r  *ga^ ann a aİ ustos böceklerinin sesi henüz dinmemiştir. Kuyu-

-  2ZZS2S& : ^ k“ oprak ^ scri'- - b c r r a k '
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İki günden beri, köyde, fevkalâde zamanlara mansus bir hal var. Bay.
ram mı? Hayır. Çünkü, hiç kimse yeni esvaplarını giymemiş. Biri mi evleni
yor? O da değil. Yalnız, herkes işini gücünü bırakmış, şumııı bunun evinde he
men gizli diyebileceğim birtakım toplantılarda... Sonra umumî bir âvârelik 
bir kendinden geçiş, gözlerde bir alışamadığım parıltı... Mehmet Ali’nin anası 
bile gülümsüyor ve yirmi yaş daha genç görünüyor.

Bekir Çavuş’un ağzı kulaklarına varıyor. Bir «Geldi...» sözüdür fısıldanı
yor.

— Geldi. Ahmedinkilerin odasında..
— Geldi. Görmediniz mi?
— Geldi ama çok kalmayacakmış.
— Geldi, bu gece m uhtarın evinde okuyacakmış.

Mehmet Ali’yi şöyle bir kenara çektim :
— Ne var? Ne oluyor?

O da kendini umumî heyecana kaptırmış görünüyor. Sırıtarak :
— Hiç, beyim, diyor.

Fakat, ben sıkıştırınca söyledi:
— Mübarek, büyük bir adam. Her yıl gelir, duasını alırız. Hastaları okur 

üfler. Bize güzel nasihatler verir, yol gösterir. Başı sıkı olanları selâmete çı
karır.

— Hangi tarikatten bu şeyh?
— Bilmem beyim; o kadarını gayri bilemem.
— Peki, bu adamm şimdiye kadar size ne iyilikleri dokundu?
— Çok beyim.

Fakat, bu iyiliklerin bir tanesini saymadan, yalnız, esrarlı bir tavırla başını 
sallıyor.

— Yalnız muhtarın karısını iyi edemedi.
— Ya Salih Ağanın oğlunun kamburunu düzeltebildi mi?

— Ya Bekir Çavuşun kızı Zehra’nın gözlerini açabildi mi?

— Ya şu meczup Memişin aklını başına getirebildi mi?

Mehmet Ali cevap vermiyor. Önüne bakıyor. Biliyorum ki bana, içinden, 
öfkeleniyor. Bana karşı, her ne zaman öfke duyarsa böyle sessiz, önüne bakar.

Daha alaycı, daha babayani bir tavır takınarak devam ediyorum :
— Gelgeldim  nasihatlerine... Neymiş bakalım onlar?
— Aklımda kalmamış beyim; anam bilir.
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tY  abanı köy romanı olarak yazma
dım. Bir sosyal sorun attım ortaya. Entel
ektüellerle köylüler arasındaki uçurumu 
göstermek için yazdım. Bu ayrılık b ir de
receye kadar Avrupa’da da mevzuu bahistir. 
Kendim o köylerde dolaştım. Haymana, 
Mihalıççık çevrelerini dolaştım. Romanın 
kahramanı kendimim. Köylü, orada gör
düğüm köylüdür.... Her sanat eseri, onu 
vücuda getiren sanatkârdan evvel cemiye
tin malıdır. Çünkü, sanatkârın kendisi, bir 
tesadüfün veya esrarengiz bir takım kud
retlerin meydana attığı bir mahluk değil, 
doğrudan doğruya cemiyetin mahsulü bir 
insandır. Sanatkâr kendi yarattığı sanat ese
rinde ve cemiyet kendi doğurduğu bu in
sanda şuura erer. Victor Hugo, şairin ta
rifini yaparken daha ileri gitmiş : «Şair, kâi
natın tannan şuurudur.» dem iş... Edebî 
kültürün vc edebî zevkin en büyük alâ
meti, cn şaşmaz mihenk taşı edebiyatsızlık- 
tır. Edebiyattan kaçınmak, edebiyat yap
mamak, çıplak sözün sırrıncı ermiş bulun
mak, işte, sahici cdebiyâTın'ana^şarUan.»

Benim elimden kurtulmak içiıı anasım çağırıyor. İhtiyar kadın :
~ O ne bilir; dedi, Şeyh Yusuf Efendi kim, o kim?

Öyleyse sen anlat bana, Zeynep Kadm.
Nasıl anlatayım ki...

«v4eti™cirıi!!r Nihayeı Şeyh Yusu‘ Efendi>°yalvanp °n“
mesi ile gelmesi^bfr a n ' "  v! !Vİ1 üslüne Jİ,!| Muhtarın evine giüi. Fakat, git- 
ğma gelin» demiş. R u m ! .. tar <<0 sizin ayağınıza gider mi? Siz onun aya- 
Muhtarın evinde Sevi v  Û friQe 1,eP birhkte kalktık; gitmeğe mecbur olduk. 
de. bir hasır üstünde b & T T  oturduSu °^a  tıkabasa insanla dolu. O, köşe- 
muhtemel bir cübbe a$ *urmuş, oturuyor. Sırtında eskiden yeşil olması
laşmağa hacet vnl- saçı sakalı o kadar kirli ki, —yanına vak-

y o k -  kapıdan itibaren bi, teke gibi kokuyor. '
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Beni görünce küçük kalabalık, kendiliğinden dağıldı. Mehmet Ali ile 
anası arkamda, içeri girdik.

— M erhaba Şeyh Efendi.

Rahatı kaçmış bir adam huzursuzluğuyle başını kaldırdı. Beni uzun uza
dıya süzdükten sonra dişsiz ağzının içinde homurtu halini, alan şu sözleri ge
veledi :

— «Merhaba, m erhametten gelir. Sen kim oluyorsun ki, bana merhamet 
edeceksin?»

Hemen, m uhtar söze k arış tı:
— «Kusura bakma; yabanın biridir» dedi.

Ben. yegâne yumruğumu, bir anda, hem şeyhin, hem muhtarın suratına sa
vurmak ihtiyacım güç zaptediyordıım. Yarı gülümseyerek, yarı dişlerimi sıka
rak, diyorum k i :

— «Sen yalnız merhamete değil, terbiyeye de muhtaçsın.»

*

Ekinler sararmağa başladı. Zavallı ekinler.. En yükseği iki yaşında bir ço
cuk boyunu geçmiyor. O rta Anadolu’nun topraklarındaki ıstırap sanki bunlar
da en beliğ ifadesini bulmuştur. Akşam üstleri bütün başaklar yetim boyun
larını büküyorlar ve hazin hazin köklerine bakıyorlar.. Ben bu m anzarayı'sey
rederken eski Türklerin niçin hep Rumeli’ye uzanmak istediklerinin manasını 
anlıyorum. Anadolu’nun ortası, asıl ana vatanın göbeği tuzlu göllerden, kireçli 
topraklardan ibaret bir çorak ülkedir. Burada, Türk milleti, çölde Benî İsrail’i 
andırır. Şimdi ise bir cehennem çemberi onu, her taraftan kuşatmıştır. Bütün 
bereketli ve zengin toprakları çepçevre elinden alınmıştır. İstiklâl cidalinin «ya 
ölürüz ya kurtuluruz» parolası işte bundan ileri geliyor. Gerçekten, bunun iki
si ortası olmaz. Türk milleti, ya çemberi yarıp geçecek yahut da burada öl
meğe razı olacaktır.. Ölmeğe razı olmak.. Şimdiye kadar hangi milletten bıı 
kadar ağır bir iş istenmiştir...

Yazıklar olsun seni sevmesini bilmeyenlere ey gamlı ülke! Seni sevip senin 
sessiz hailen içinde gömülüp gitmekten korku çekenlere!.. Taşın toprağın ne 
bitmez bir sabır vc m etanet hâzinesidir. İnsan, göğsünde ya destanî bir kalıra- 
manlığa erer veyahut en ilâhı mizaçlı velilerin feragat ve mahviyet derecesine 
varır. Şimdi şu söğüt dalının altından haykırsam Yunus Em re bana ses ve
recektir :

Derviş gönlü taş gerek 
Gözü dolu yaş gerek 
Koyundan yavaş gerek...

Evet pîrim, evet pirim! Ben işte burada öyle olmağa çalışıyorum. Bıı bo
dur ve seyrek ekinler, bu boynu bükük başaklar, bu bodur söğüt ağacı, bu do-
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Ç A N A K K A L E  G EÇ İLM EZ

nıık ve sessiz su, hulâsa, bütün bu yoksul tabiat parçası neyin remzidir? Bun
ların arasında bir ruh, toprağa gömülmüş bir tohum değil midir? Ben ihtiyat 
zabiti Ahmet Celâl, Ferit Celâl Paşa’nın oğlu Ahmet, Porsuk çayının kenarın
da böyle bir tohum haline girdim. Bir kulaç, iki kulaç kara toprak içinde fili
zimi sürmek, dal ve budaklarımı aydınlığa doğru uzatmak, meyvemi vermek 
için Allah ın rahmetini bekliyorum. Ve gömülü olduğum toprağın ıstırabını be- 
' cnirr* e hissediyorum. Her hususta ona karışıyorum. Ben, Ferit Celâl Paşa’ 
n lh l l!* ŝtanbul’un en muhteşem konaklarının birinde doğup ve pa
rıl J1 ^a. p im le rin e  kanat açıp uçtuktan sonra, kanatlarımın biri ki
li (t ^ ? r /  ura^a düştüm. Otuz iki yaşında bir tekaüt asker, bütün istikba- 

geride kalmış bir sakat delikanlı, şimdi burada...

☆

Urdan iip , enin günlerinde, bana bir tanıdık diyordu ki: «Ne bu zırhlı-

Beni korkutan sel,"kendi"! b*5İanndaki bu mitralyözlerden korkuyorum,
dır. Bizi asıl K>> ' u ararnlzdaki anlaşmazlıklar, kendi aramızdaki nifaklar- 
hep İstanbul’a vec.ecek* ®en, içimden diyordum ki, bu adam, bu hükmü 
bütün millete mı .r^ .Ven^or’ barışık ve bulanık bir şehir halkının itiyatlarını 

iyor. Asıl vatanı, asıl milleti, Anadolu’yu hesaba katmıyor.
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O, buradaki nifaklardan ve levislerden münezzehtir. O topraklar, benim naza- 
rımda, ıstırabın en özlü alevlerinde kaynayıp pişmiş bir hayat mayasıyle yuğ. 
rula yuğrula mukaddesleşmiş bir ideal ülke idi.

Bu ülkede, pâk yürekli, duygulu ve candan insanlar vardı. Zenginin kapısı 
fakire açık ve gurbet yolları, sonunda, mutlaka bir sıcak yurda ulaşacaktı 
Orada, bütün kadınlar ana, bütün kızlar kardeş ve bütün çocuklar evlâttı. Ora
nın taşı arkadaş, toprağı dosttu. Gerçi burada çekilen sefaletin, yoksulluğun 
derecesi bence malûmdu. Fakat bu maddî yoksulluğun içinde bir mânevi varlık 
bulacağımı zannediyordum.

Şimdi ne görüyorum?...

Bunun sebebi, Türk münevveri, gene sensin! Bu viran ülke ve bu yoksul in
san kütlesi için ne yaptın? Yıllarca, yüzyıllarca onun kanını emdikten ve onu 
bir posa halinde katı toprak üstüne attıktan sonra, şimdi de gelip ondan tik
sinmek hakkım kendinde buluyorsun.

Anadolu halkının bir ruhu vardı, nüfuz edemedim. Bir kafası vardı; 
aydınlatamadın. Bir vücudu vardı; besleyemedin. Üstünde yaşadığı bir 
toprak vardı; İşletemedin. Onu behimetin, cehlin ve yoksulluğun ve kıt
lığın elinde bıraktın. O, kara toprakla kuru göğün arasında bir yabani 
ot gibi bitti. Şimdi, elinde orak, buraya hasada gelmişsin. Ne ektin ki, 
ne biçeceksin? Bu ısırganları, bu kuru dikenleri mi? Tabii ayaklarına ba
tacak. İşte her yanın şerha şerha kanıyor ve sen, acıdan yüzünü buruştu
ruyorsun. ö fked en  yumruklarını sıkıyorsun. Sana ıstırap veren bu şey, se
nin kendi eserindir, senin kendi eserindir.



F U A T  K Ö P R Ü L Ü

(1890  - 1966 )

Mazilerini, tarihlerini iyi 
bilmeyen milletler, hiçbir za
man büyük bir istikbal yara
tamazlar... Biitün milletlerde 
olduğu gibi, Türklerde de da
ha yazı kullanılmadan önce 
«ulusal - sözlü» bir edebiyat 
vardı. Bu edebiyat, m uhtelif 
yazıların Türkler arasında ya
yılmasından sonra da devam  
etmiş ve Tiirkler m uhtelif m e
deniyet dairelerinin tesiri altın
da bulundukları zaman yine 
kuvvetle yaşayıp durmuştur.

T  STANBUL’da doğdu. Ayasofya Rüştiyesi, Mercan İdadisi (lisesi), bir sü- 
■Ire de Hukuk Fakültesi öğreniminden sonra Fecr-i Âti topluluğuna katıldı 

(1909). Edebiyat öğretmenliği yaptı (1910-1913). İstanbul Üniversitesi Türk 
Edebiyatı Tarihi profesörlüğüne atandı (1913). Sanay-i Nefise ve Mekteb-i 
Mülkiye ile İttihat Fakültesi’nde tarih okuttu. Birçok kereler Edebiyat Fakül
tesi dekanı, Milli Eğitim  Bakanlığı Müsteşarı oldu. Türkiyat Enstitüsü’ııü kur
du (1924). Ankara Dil Tarih - Coğrafya Fakültesi’nde Orta zaman tarihi, Siya
sa Bilgiler Okulu’nda Türk müesseseleri tarihi profesörlüğü yaptı. Uluslarara- 
51 bilimsel kongrelere katıldı; akademi üyeliklerine seçildi; fahrî dok-

^ r°fesör» oldu (1933); Kars Milletvekili seçildi 
^ den a>-rılarak DP kurucuları arasına girdi (1946). İstanbul millet- 

ve ıllıgı, Dışişleri Bakanlığı yaptı; sonra Parti’den istifa etti (1957). Ömrünün 
jjj11 ^  fa,ri’, C *‘n*ac' a ünlü özel kitaplığında çalışmakla geçti. Ankara’da geçirdiği 
riilü T ürbes '^d  d°nUn^ a *a5ammı y*tirc '̂ (28 Haziran). Mezarı, İstanbul Köp-

caJt \ * * ° re’ es^' devir tarihçileri, zamanlarındaki vesikaların an- 
. Cn\ ve heveslerine uygun gördüklerini kullanmışlar, bir içti- 

. , °P u U8UU asıl hakikî ve tabii hayatını teşkil eden unsurları hiç far- 
bir t 1 er>- ve miistesnâ vak'aları bir yığın halinde toplamakla,
hasltun , VUCU a Sendiklerin i zannetmişlerdir. Neşri'den, Sâdeddin’den 
Sekkül" ’rf°u VO" aHÜVİsle- m ^  kadar, mesela Osmanlı Devleti’nin te- 

l> sırf ir rüyânın tâbiriyle izah edilmiş; meselâ Ankara muharebe-



sinin kaybedilmesi, takdîr-i llâhVnin, hüküm eti Bâyezid’in sefahatinden 
kurtarmak istemesiyle tefsir olunmuştur. Halbuki kâinatla münferit hiç bir 
hâdise yoktur; her hâdise, birçok sebep ve âmillerin müşterek doğuşu, 
dur ve birtakım müstakbel vak’alann muhtelif sebeplerinden biridir.

Köprülü bunddn sonra, maziyi tetkik vazifesiyle mükellef olan tarihin 
çok geniş bir ilim şubesi olduğunu ve onunla uğraşacak kişiler arasında 
bir ihtisaslaşmaya gidilmesinin zarurî bulunduğunu söylemektedir. Bir 
tarihçi, her devri ve her miiesseseyi aynı derecede bildiği iddiasında ise, 
aslında hiy bir şey bilmiyor demektir. Çünkü, modern telâkkisiyle, bir mil
letin bütün İçtimaî müesseselerini bir tarihçinin anlayabilmesine imkân 
yoktur. Edebiyat tarihi, lisan tarihi, din tarihi, ahlâk tarihi, iktisat tarihi, 
hukuk tarihi, güzel sanatlar tarihi gibi marifet şubelerinde ayrı kişiler 
vazife alacaklar ve böylece milli tarihin gövdesini meydana getirecekler
dir.

Köprülü bu tavsiyede bulunmasına rağmen, bilgisinin derinliği yü
zünden, bizzat kendisi sadece edebiyat tarihi sahasındas kalamadı ve et
rafına taştı. Prof. Paul \Vittek, Tiirkisehe Post mecmuasında! çıkan bir 
yazısında onu şöyle anlatır:

«Köprülü zâde, kat’iyyen ihtisâst içinde mahsur kalmış bir âlim de
ğildir. Umumi alâkası onun kadar geniş adamlara kolay tesâdüf edile
mez. Henüz pek genç ydştnda iken, kendisinin şâirlik için yaratıldığını 
zannetmişti. Daha 12 yaşında bir çocukken, Acem  şâirlerini tetkike koyul
muştu. Sonra bütün arkadaşları ve İstanbul’un aydınlar muhiti, onu uzun 
m üddet kendisinden m ühim  eserler beklenen bir edebiyatçı olarak tanı
dı. Fakat şiir, kendisini edebiyat tarihine, edebiyat tarihi araştırmaları ise 
tarihin diğer şubelerine, içtimâiyyat ve felsefeye şevketti.»

Osmanlı imparatorluğunun parçalanmaya yüz tuttuğu ve milliyetçi
lik cereyanlarının ateşlendiği bir devirde, Türk tarihini sosyolojik açıdan, 
ilim met od! arıyla ele alan Ziya Gökalp, K öprülünün tutacağı yol için bir 
ışık kaynağı olmuştu. Bu genç idealist, Tiirk kültürünün çağlar boyunca 
geçirdiği merhaleleri, Türk kavimlerinin lehçeleri arasındaki bağları tes
hil etme işine kendisini büyük bir şevkle adadı. Sadece Osmanlı tarihi 
kaynaklarıyla yetinm ek veya müsteşriklerin eserlerini tetkik ederek, bun
lardan yalan yanlış hükümler ortaya çıkarmak, onun çapında bir âlim 
için mümkün olamazdı. Kütüphanelerimizde, arşivlerimizde yatan binler
ce yazma kitap ve belgeleri karıştırarak, çıkardığı notları değerlendirerek, 
kiiltiir dünyamıza eşsiz armağanlar sundu.

E debiyat T arih i Ç alışm aları

Fuat Köprülü; ilk önce Fecr-i Âti’cilerin arasına şair olarak katıldı; daha 
sonra şiiri bıraktı; kendini tamamıyle edebiyat tarihi çalışmalarına verdi. Ziya
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H EP GÖLGE

Gecenin ruhum a m üh tez, m übhem  
Serpilen girye-yi ezlâm ıyle  
D uruyorken m iileellim , tenhâ 
C evf-i eşgaafına ezhâr-ı e 'cm

G öm ülen leyle-yi hülyada senin 
Ararım handeni, sevdalarını...
Bulamam... sonra perişan ii hazin 
R uhum un sevgili hülyalarını

Bir derin m akber-i nisyâna gömer.
Kaçarım... u fk-ı m elâl im de bile 
Hep tevâll edecek m atem ler...

G ece... hep  gölge, ser-â-ser gölge...
Leylin ezlâl-i elem -dârtyle  
Kaldı senden ne hu  m uğber gölge...

Gökalp’in; Türk Tarihi gibi Türk uygarlık tarihinin de bir bütün olarak ince
lenmesi gerektiği görüşünden hareket ederek, Türk edebiyat tarihini Batı yön
temiyle araştıran ilk bilgin oldu. Türk uygarlığının, tarih boyu yaşadığı dil, 
hukuk, din, iktisat, musiki, sanat, etnoloji, politika, tarih, edebî eleştiri, kültür 
ve her türlü bireysel ve toplumsal yönlerini bir bir gözden geçirmekle kalmadı, 
bulduğu sonuçları edebiyat tarihine başarıyla uyguladı. Edebiyat tarihçiliği
mizi ortaçağ anlayışından kurtarıp, modern anlayışına kavuşturdu.

Fuat Köprülü, son zamanlarına kadar durm adan okum uş vc de- 
tam lı notlar almıştır. Muayyen bir yazısını hazırladığı ve dolaıyıstyle b ü 
tün mesaisini belirli bir konuya teksif ettiğ i dönem ler hariç olm ak üzere, 
A  lah vergisi olan büyiik ihata kabiliyeti sayesinde ve  kendine has o ku 
ma sistemi içinde her gün yüzlerce sahife okuyarak , çok farklı m evzularda  
sayısız notlar alırdı. Dinlenme zam anlarında ise bu notları tasnif ederek, 
ait oldukları dosyalara yerleştirirdi. İlm î m ahiyetteki yazılarını, aııcak 
o mev~u üzerinde toplam akla olduğu notların m uayyen b ir 'seviyeye var
masından sonra yazmağa kalkışırdı. Bu itibarla, K öprü lünün  birçok ya- 
J P  °  ĉsa^ ü f  edilen «20 veya 30 senedir üzerinde çalışm akta olduğum
* n meşe e» şeklindeki ifadelerinin mânasını, yukarıda belirtm eye çahş- 
g m u  sistem içinde arıtmak icap eder. Köprülü ı/azısını tam am ladıktan  

detin  U t™  T *  tâbiriyle, bir müddet de «yazıyı u yu turdu». B u m iid-
1 amm a> yazısının üzerindeki son rötuşlarını yine aynı kâğıt iize-
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rinde yapar, yazı ondan sonra matbaaya giderdi. Üzerinde ne kadar uznn 
ve ciddi çalışılırsa çdltşılsm hiç bir yazının tam ve mükemm el olabilece
ğini kabul etmez, bundan dolayı yazısı nihaî şeklini alıp basıldıktan son
ra da, o mevzuda yeni notlar almaya devam ederdi. Arkasında bıraktığı 
kitap ve makalelerine bakınca, kendisinin velûd bir yazar olduğunu ka
bul etm ek icap eder. Ancak şu ciheti de belirtmek yerinde olur ki, çe
şitli mevzularda almış olduğu ve yazılabilecek bir seviyeye gelmiş olaıı 
notlarını eğer kullanması m ümkün olsaydı, bırakmış olduğu yazıların hiç 
olmazsa on mislini daha yazabilirdi. Kendisini yakından tanıyanlar, O’nun 
notlarına ne büyük ehemmiyet verdiğini yakinen bilirler. Üzülerek be
lirtmeliyiz ki, bugün elimizde kalan bu notların pek azından istifade edi
lebilecektir. Zira, yukarıda da izaha çalıştığımız gibi, notlarının gayet 
kısa olması hasebiyle, o mevzularda aynı miiktesebâta sahip olmadıkça, 
bu notları kullanmak hemen hemen imkânsızdır. Meselâ, Siyâsetnâme ve 
Tarih-i Beyhakî üzerindeki geniş çalışmalarıyla, Diplomatik üzerindeki 
uzun hazırlıklarından hiç bir zaman lâyıkiyle faydalanamayacağımızı bu
rada üzülerek belirtmek isteriz.

Birçok kimsenin zannettiğinin aksine olarak, Köprülü bir kitap me
raklısı değildi. Meselâ güzel bir baskı veya güzel bir cilt, onun için tek 
başına hiç bir mâna ifade etmezdi. O, kitabı hiç bir zaman bir gaye ola
rak görmez, sadece bir vâsıta telâkki ederdi. Diğer taraftan, kitaba karşı 
son derece hiirmetkârdı. Bir romanın dahi yatdkta okunmasına tdham- 
m ül edemez, bunu kitaba ve okumaya karşı bir terbiyesizlik sayardı. Her
hangi bir kitabı çok çabuk ve kolay okur, kısa bir zamanda, okuduğu ki
tabın ilmi değeri hakkında bir hükme varırdı. Rusça, Almanca ve İngi
lizce gibi bilmediği dillerde çıkan kitap ve makaleleri asistan ve talebe
lerinin yardımıyla yakından takip eder, bu yazıların işe yarayabilecek kı
sımlarım tercüme ettirerek, onları da kullanmayı ihmâl etmezdi. Birçok 
kereler, kalın ve gösterişli ciltlerle alâkadar olmaz, buna mukabil iki sa- 
hifelik orijinal bir makaleye büyük ehemmiyet verirdi.

Profesör Köprülü, çok geniş not alma ve bum ın  tab ii neticesi olarak 
değişik bir çalışma tarzı itibariyle gerek b izdeki, gerek A vrupa  ve Am eri
ka’daki Tiirkologlardan bü yü k  farklar gösterir. O, hiç bir zaman m uay
yen  ve m ahdud  kalm aktan hoşlanmaz, bir araştırıcının bir veya  birkaç 
m evzu  üzerinde çalışmasını gülüm seyerek karşılardı. Kendisi, biitün ilim  
âlem ince bilindiği üzere, birbirinden çok farklı gibi görünen çeşitli m ev
zularda kalem  oynatmışsa da, d ikkatli bir gözle bakıldığı zdman, en farklı 
araştırmalarının, büyük bir kadro içindeki bir bü tünün parçaları olduğu  
kolaylıkla görülecektir.

Fuat Köprülü; Türkiye’de Türkoloji araştırmalarının yorulmaz öncüsü, 
edebiyat tarihimizi şuarâ tezkireciliği anlayışından kurtaran, Batı’nın otorite
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sa y ıla n  Türkologlarının yanlışlarını, binlerce yerli ve yabancı belgenin ışığı 
a ltın d a , başlangıçtan zamanımıza değin gelen Tiirk uygarlık tarihini bir sa

atçi seziş ve Iıeyecaniyle aydınlığa çıkaran o’d u r : «Türk Edebiyatı, menşele- 
rin d en  bugüne kadar, m untazam ve müselsel bir «kül» şeklinde tetkik olunmu- 

r tıpkı eski «Tezkireler» tarzında, m ünferit şairlerin tercüme-i hallerini sıra
la m a k la  Edebiyat Tarihi vücuda getirildiği zannolunuyordu.. Bizim edebiyatı 
tnız bugüne kadar sırf taklitçi ve ilkel bir mahiyette bulunduğu gibi, dil ve 
ve z in  kabilinden dış unsurları itibariyle de, modern bir edebiyattan çok bir or
taçağ, bir ümmet edebiyatına benzer.. Yarınki Milli Türk Edebiyatı; konularım 
eski il devri esatirinden, ümmet devri hâtıralarından alabilir» görüşündedir.

Fuat K öprülirnün Eserleri

Fuat Köprülü; pek çok bilimsel makalelerinin yanısıra birçok kitap da ya
yınlamış; 1915 de Milli Tetabbular M ecm uasını, 1924’de Türkiyat Mecmuası’ 
nı, 1931’de Türk Hukuk ve İktisat Mecmuası’m kurmuştur. Eserlerinin en ün
lülerinden birkaçı : Türk Edebiyatında ilk  Mutasavvıflar (monografi, 1918), 
Tiirk Edebiyatı Tarihi (2 cilt, 1920-1921); Türkiye Tarihi I (1923); Bugünkü 
Edebiyat (makaleler, 1924); Azerî Edebiyatına A it Tetkikler (1926); Millî Ede
biyat Cereyanının İlk Miibeşşirleri ve Divan-ı Türki-i Basit (1928), Divan E de
biyatı Antolojisi (1932-1934), Tiirk Dili ve Edebiyatı Hakkında Araştırmalar 
(1934); Türk Saz Şairleri (3 cilt, 1930-1940); Anadolu Selçukluları Tarihinin 
Yerli Kaynakları I (1943); Osmanlı Devletinin Kuruluşu (1959, 1972). Ayrıca 
1941 -1950 yılları arasında İslâm Ansiklopedisi çalışmalarına katılmış ve bu 
ansiklopedinin Ahmet Paşa, Ahmet Yesevî, Ahmedi, Alâeddin Halaci, A lp  Ars- 
lan, Arttık Oğulları, Arûz, Arz, Âsim, Âşık Çelebi, Aşık Paşa, Âşıkpaşazâde, 
Ma, Avfi, Avşar, Aybeg, Azerî, Baba, Babur, Bahadır, Bahşî, Bahtiyarnâme, 
Bâki, Balaban, Bâvend, Baybars, Bayrak, Bektaş, Berîd, Beyhakî, Cüzcânî, Cii- 
veynî, Çağatay Edebiyatı, Çavuş, Devletşah, Firûzkûh, Firûz Şah Halacî, Firûz 
Şah Tuğluk, Fuzûlî, Hdce, Hâcûy-ı Kirmânî, Halaç, Hamdi, Harizmşahlar 
v.b. gibi pek çok makalelerini yazmıştır.

Edebiyat müverrihi, bir eserin kıymetini takdir ederken, vesikalara 
istinaden onun asırlarca halk arasında nasıl bir rağbet kazandığını, se
bepleri ve neticeleriyle, anlamağa çalışır; halbuki «münekkit» doğğrudnn 
doğruya kendisinin o eserden aldığı tahassüs hassası »nı, şahsî zevk ve 

armalına göre izah eder. Müverrih, şahsî zevk vc kanaatini azamî dere-
* I' aZar*1 itibara almamağa ve imkân mertebesinde «âfâkî» bir şekil- 

c Sönmeğe mecburdur; münekkidin nokta-i nazarı ise münhasıran 
«en tısı " dır. Edebî bir eser, zamanımızdan ne kadar uzaksa, onun hak- 
cünW |C e*5'? at A h in in  'âfâkî» bir hüküm vermesi o kadar kolaylaşır; 
hntlr ‘/ t - t r . esnasında- «yanılmaz bir hâkim» olan «halkın zevki» onun 
le o ,H , r , -hUkmÜnÜ vermi5tir; müverrih, vesikaların tetkik ve tasnifiy- 

mu istintaç ve tesbit eder. Halbuki zamanımıza yaklaştıkça, bu
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hükümlerimiz «âfâkî» olmaktan ziyade «enfüsî» bir mahiyette, yaQj 
»tarihî» olmaktan ziyade «tenkidî» bir şekilde olur. Edebiyat müverrihi 
vazifesini nc kadar bî-taraflıkla ifa etmek isterse istesin, kendi zamanj 
hakkmdaki mütalâalarında nihayet bir ciddî «münekkit» vaziyetindedir 
Ciddî edebiyat tarihçilerinin, m uasırlar hakkında çok muhtasar ve umu- 
mî bir mahiyette olması, işte bu sebeplerden doğuyor ki tamamen hak- 
lıdır. Fuat KÖPRÜLÜ. Eserlerinden seçm eler:

HAYAT VE EDEBİYAT

H ayatın  eu büyük esası samimîliktir. Bu itibar ile, hayat ile râbıtası olan 
edebiyat m utlaka sam im î bir edeb iyattır denebilir. H ayatı en gizli, en karışık 
köşelerine kad.ır gösterem eyen, ruhlarım ızın yükselm e ham lelerini anlatamı- 
yan, duygularım ızı tıpkı hayatta  olduğu gibi saf ve derin  b ir surette duyur- 
mıyan, elem lerim izi, felâketlerim izi, ahlâkî yaralarım ızı açık açık aksettirmi- 
yen bir edebiyat, kelimeleri dizip işlemek hususunda belki pek m âhir kuyum
cular çıkarabilir; belki onlar çok süslü, çok göze çarpan  şeyler yapabilirler; fa
kat nekadar yazıkki bü tün  bu sahte m ahsuller, m un tazam  kış bahçelerinde 
yetişen iri yapraklı, parlak renkli çiçeklere benzer : U zaklığından dolayı bize 
çok cazibeli, çok harikulâde görünen o m eçhul ve sıcak iklim lerin bu göz ka
m aştıran  m ahsulleri nasıl açık b ir havaya, sert bir rüzgâra  dayanam azsa, hayat 
ile alakası olm ayan böyle bir edebiyi da zam anın n ihayetsiz kasırgaları önünde 
süprü lüp  gitmeye, yahu t lim onluğun dar, sahte havası içinde yaşam ağa mah
kûm dur. H albuki bediî his, hislerin en ilâhı ve en deruııîsi, yani en samimî
sidir :

Bizim daha  İslâmiyet dairesine girm eden evvelki edebiyatım ız, mûsikimiz, 
iptidaî olm akla beraber cem iyetin sinesinden kopan ve ondan dolayı işitildiği 
zam an göğüsleri heyecanla kabartab ilen  basit bir dağ  edebiyatı, b ir dağ ha
vasıydı. San’atm  bü tün  unsurlarını, lisanını, veznini, m evzularını daim a halk
tan  ald ığından dolayı, «ozan»ın basit ezgileri T ürkeli’nin nihayetsiz ovalarında, 
karlı dağların  tepelerinde, karanlık orm anlarda yıllarca yaşadı ve hâlâ da yaşı
yor... H akikaten yabancıların  göğsünden kopan seslere daim a lâkayt kalan 
halk, kendi ruhunun nağm elerini pek iyi bildiği için onu duyar duym az derhal 
yüreği kabarır ve açık kalbinin bü tün  saffet ve sam im iyetiyle o nağmeleriı! 
geldiği tarafa koşar. B ediîyalçıların uzun tahlillerle pek müşkül bulabilecekleri 
bir hakikati, çok defa, fıtri b ir aşinalıkla derhal dııyabilm iştir.

İran  nüm ûneleriııi taklit ederek saray larda ve m edreselerde vücuda getir
diğim iz eski edebiyat, gazel ve kaside edebiyatı, bu ilk devirlerin  tam am en 
zıddı sayılabilecek bir m ahiyeti haizdir. Bozkırların, dağların  vahşi ve tasan- 
nusuz seslerini kaval ve kopuzla inleten edebiyat nasıl d o ğ r u d a n . doğruya ha
yattan  doğm uşsa bu gazel ve kaside edebiyatı da o kadar h ayattan  uzaktır. 
Bir defa lisan halkın lisanından bam başka olduğu gibi, vezin ve m evzu da halk
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ile hiç temas etm iyecek kadar ayrıdır. Zevklerini m edrese ve saraylarda Acem 
şâirlerinin divanlarıyle terb iye eden eski şâirlerim iz, halk tan  her suretle ayrıl
mayı kendilerine büyük bir şeref biliyorlardı. H alkın söylediği b ir lisan ve ahen
gini duyduğu b ir vezinle yazı yazmak, on lar için barbarlık tan  başka b ir şey 
say ılam azd ı, tşte  «avamı hevam a benzettik leri için» eski şâirler m ütem adiyen 
hayattan uzaklaştılar; m illetin  ruhundan  kopan sesleri duym am ak m aksadıyle 
kulaklarını tıkadılar; d ışardaki âlem i görm em ek için gözlerini kapadılar. Şâir
ler, içinde yaşadıkları m uhit ile, m ensup oldukları m illetle o kadar az a lâkadar
dılar ki, divanları dolduran  ince ve m usanna beyitler arasında uzun uzun araş
tırdıktan sonra belki m ahallî b ir renge, millî b ir hususiyete tesadüf olunabilir. 
Çünkü onlar hayat deyince etraflarındaki âlemi değil, Acem divanlarında ve 
kendi kafalarında yaşayan m uhayyel b ir kâinatı görüyorlar, onun seslerini te 
rennüm ediyorlardı.

K ütüphanelerim izdeki m üteadd it resimli, k itapların  b irinde, m eselâ ya eski 
bir Şehnâme, yahut eski bir Ham se nüshasında birkaç kıym etli Acem m inyatürü 
görmüşsünüzdür. iş te  eski şairlerim izin hayalinde yaşayan kâinat onlardan ta- 
mamiyle farksızdır. H akikî haya tta  hiç olm ayan çok koyu yahut çok açık m ah
dut renkler, dalların, yaprakların , kostüm lerin en ince teferruatına kadar gös
teren dikkatli ve yorucu b ir itina, uzun selviler, selvilerin üzerinde rengârenk 
kuşlar, yerde bü tü n  nakışlan  en kusursuz b ir surette  gösterilm iş parlak halı
lar... En sabırlı b ir adam ı çıld ırtm ağa kâfi, gelebilecek b u  inanılm az dikkat ve 
itina, teferruat itibariy le çok nefis, çok lıarikulâde şeyler vücuda getirebildiği 
halde, nekadar yazık ki, eserin um ûm î heyetine hakiki bir güzellik verem em ek
tedir. Çünkü hayattan  ve hareketten  -kelim enin en geniş m anasiyle- m ahrum 
dur. Menazır kaidelerinin m evcudiyetinden tam am en gaflet edilerek yapılan 
bu resimler, birbirleriy le çarpışm ış iki satıh  arasında ezilen, yassılan şeylere 
benzer : Atı üzerine binm iş bir cengâver görürsünüz ki, ne a tında  ne de kendi
sinde hiçbir hayat eseri yoktur. U çan kuşlar, akan dereler, açılm ış çiçekler kâ- 
milen cansız, yapmadır. Sonra meselâ nisbetsizbk o kadar hayret - bahştır ki, 
dağdan büj-ük atlara, selvilerden boylu hüthütlere, insanlardan yüksek kuşlara 
tesadüf ihtimalini hiç hatırdan  çıkarm am alıdır. Böyle b ir san’at, kim ne derse 

esin, nihayet tezyinî bir san’at addolunabilir; tezyinî san’at ise, h içbir 
zaman, san atın en yüksek şekli değildir. Yüksek ve hakiki san’at asıl ona d er
er ı ayatı bütün genişliği ve bü tün  sam im iliğiyle karie duyurabilsin! Ancak 

« 1 “ ° ™  ^er<^e sa n a tın  başlayabileceğini nedense, hâ lâ  anlıyam adık.
l i r  gu r!'Ş Cr'? '. ^ cem divanlarının sahifeleri arasına gömerek, m ensup olduk- 

• / ? ! . 1 "ı1,™ e Cıvalarını kesen, onun «güzel» ve «çirkin» telâkkilerinden 
için h K- u- -U • a^ ar ^a7̂ a llzaklaşan eski şâirlerim izin divanları, işte bunıın
v a t t a n ^  ;  ' n  ayn’dlr; ve >5te «nazirecilik» denilen m eş’um illet, hep  ha- 

ve s,mim,lıkten bu uzaklaşmamn neticesidir.

le t i t f] naSlr ' ı  ^ em a  ̂ ^ e> e^ b i y  a tım ız İran yaylalarından kurtularak mil- 
J nj e a~çok alâkadar olmağa başladı. İran’ı mânen ve m addeten
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çürüten edebiyatı bizde asırlarca yüksek sınıflar üzerinde hükümran olduk
tan sonra, bir türlü halk arasına sokulamadığt için, nihayet, hayatın sert 
rüzgârlarıyle yıkılıp gitmişti. Onun yerine teessüs eden edebiyat o dar 
ve sahte âlemden fırlayıp çıkınca hayat tabiî yeni bir inkişafa mazhar ola
cak, düşünmek ve duym ak tarzı değişecek, edebiyat gitgide samimîleşe- 
cekti. Hürriyet ve terakki medlullerinin halk Orasına oldukça geniş bir 
nisbette yayılması işte bu sayede kabil oldu ve Namık Kemal, samimî ve 
ateşîn ifâdeleriyle, uyuyan bir gençliğin ruhunu sarsmak muvaffakiyetini 
işte bu suretle kazandı. Ancak, istibdat devrinin icabatı hayat ile edebi
yat arasındaki eski uçurumun böyle yavaş yavaş dolmağa başlamasını hiç 
de iyi bir gözle görmüyordu. O istiyordu ki, edebiyat, gene eskiden oldu
ğu gibi, millî hayata karşı gözlerini kapamış bir halde kalsın fenalıkları, 
yaraları görmesin! İşte Abdülhamit sansürünün insafsız kalemi ve her şey
den mânâ çıkaran gözleri önünde teşekkül eden «Tevfik Fikret - Halit Zi
ya» zümresi, ister istemez bu zaruret muvacehesinde bulundular; ve pek 
zaruri olarak, yalnız kendi ruhlarını, kendi aşklarını, kendi elemlerini te
rennümle vakit geçirdiler. Vatanın bütün hudutlarında kanlı düşman sün
güleri parıldarken, memleketin bütün sefâlet ve harabîsi karşısında lakayt 
kalarak yalnız şahsî zevklerini, ihtiraslarım ifâdeye mezun olan bu san’at- 
kârlar, hayat ile aralarında açılan uçurum karşısında büyük ve canlı bir 
şey yapam azlardı: Ve nitekim yapamadılar da... İçlerinde Fikret gibi 
çok kuvvetli ve çok ahlâki bir şahsiyet sahibi olanlar, zımni ifâdelerle za
mana karşı duydukları isyan hislerini anlatmağa çaltştyorken, diğer bir
çokları, lâkayt ve mütevekkil, hayatın bu zaruretlerine boyun bükmekle 
iktifâ  ediyorlardı. Bu devirde yazılan bütün şiirlerin, romanların, hikâye
lerin siyah ve öldürücü bir bedbinlik havası neşretmesi işte bundan do
layıdır. «İlmî muayıjeniyet»le «fatalism»i birbirine karıştıran hu nesil, za
manlarının icabı olarak, hasta bir ruha, zayıf bir dimağa mâlik ve her mâ- 
nâsiyle iradesiz bir nesildi; ondan evvelki «Şinasi — Kemal» neslini can
landıran, bütün manialara ve felâketlere karşı onlara kuvvetli bir muka
vemet, kırılmaz bir ümit telkin eden yüksek ruh, ne «Mai ve Siyah»ta, ne 
de, «Rübab-ı Şikestende vardır. «Kemal» ve arkadaşları belki «Fikret» ve 
«Halit Ziya»dan daha (tz san’atkâr idiler; fakat, milletin hayatiyle temasta 
bulundukları için o İlâhî kuvvet menbaından yüksek hamleler istidadı alı
yorlardı. «Şinasi - Kemal» devri edebiyatım, biitiin iptidalığiyle beraber, 
gençlik için doğru bir miirebbi addedebilmek kabil olduğu halde, «Fikret - 
Halit Ziya» edebiyatını, yüksek heyecanları boğan, ümit ve itimadı öldü
ren, ruhlara bedbinlik yahut zevkpcrestlik zehirleri döken bir edebiyat 
gibi telâkki etmemiz işte bundan dolayıdır; ve memleketi bugün her tara
fından sarsan ahlâk buhranında bu edebiyatın da geniş bir mes’uliyet his
sesi vardır. Artık bu kısa izahlarddn sonra, memleketin yarınki hayatı
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için, bugünün edebiyatına nasıl bir mecra vermek lâzım geldiği fcetıdi ken
dine anlaşılabilir ümidindeyiz.

ED EBİY A TTA  ŞAHSİYET 

Edebiyatta şahsiyet nedir ve nasıl teşekkül eder?

Herhangi bir m illetin m uayyen bir zam andaki m uayyen b ir züm resinin 
edebî ihtiyaçlarını ilk defa hissederek onları m uvaffakiyetle tebliğe m uvaffak
o an sanatkâra «edebî bir şahsiyet» diyebiliriz. M eselâ : «Baki» zam anındaki 
m uayjen bir zümrenin edebî tem ayüllerini, ihtiyaçlarım  diğer m uasırlarından 

a ıa  ça uk ve daha kuvvetle hissederek onları tebliğ  ve ifadeye m uvaffak ol- 
u ıçm ıir «şahsiyet» sahibidir. Kezalik «Nev’i», «Hayâlî», «Emrî» gibi Ba

len  Y r  f rCa >a5ayan’ aynı zeyk züm resine h itap  eden ve o devirde gazel- 
nm il ı 611 C ° "°Zen c' ‘’ er birtakım  şairler daha  vard ır ki, onlar da zam anlaıı- 
makİT Ç^k duyup tebliğ edebildikleri için «Baki» kuvvetinde olma-
aynı devir can ılT  ]la zam anlarına göre birer «Şahsiyet» sayılabilirler. Yine
içinde yasadık d * ^  araS!nc,a b irde B ağdatlı «Fuzûlî»yi görüyoruz. Fuzûlî, 
«istikbal»in ih tivacknn, T ” * <<hal*in tem a>'üller'nden, ih tiyaçlarından ziyade 
leyh bu da pdri-,' ı • uyuyor ve onları tebliğe m uvaffak oluyor. Binaena- 
olursak, avni de /  1^ ^ 1SİJel>>tin ^ ğ e r  meseleyi biraz d ah a  derinleştirecek

r e yaşayan daha aşağı seviyelerdeki züm relerin  şairlerine,
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türkücülerine dc tesadüf ederiz  ki, onlardan  bazıları, h itap  ettikleri zevk zum- 
resine göre, b iıe r edeb î «şahsiyet» sayılabilir.

E d eb iy a tta  «şahsiyel»in ne dem ek o lduğunu gösteren şu basit izahtan 
sonra, m eselenin asıl m ahiyetini anlatm ak için onun nasıl teşekkül etliğ in i gös
term em iz icap eder. M alûm dur ki insaniyetin ilk devirlerinde edeb iyat sırf dinî 
b ir şekilde ve raks ve m usiki ile b erab er olarak görünür : Bu devirlerin edebî 
m ahsulü, bü tün  cem iyet efradının  m üştereken söyledikleri « b ağ lam a la rd an  
ibarettir. Yavaş yavaş İçtim aî bünye değişm eğe, tekem m ül etm eğe başlayınca iş 
bölüm ü derecesi de onunla beraber yükselir. îş te  yaln ız edebiyat hususunda 
zevk hususunda değil, her şeyde «şahsiyet»i yapan budur. H erkesin her işi aynı 
suretle yaptığı ip tida î cem iyetlerde, her fert b irb irin in  a y n ıd ır : O nlardan yal
n ız birini görmek, bü tü n  o cem iyet efradım  tan ım ak için kâfidir. H albuki iş 
bölüm ü herkesin işini ayırarak ayrı züm relere vazifeler verince, tabiatiyle o 
cem iyetin efradı da  b irb irinden  ayrılm ağa başlıyor.

Türkler İslâmiyeti ve İslâm medeniyetini kabul edince, bu, her şey
de olduğu gibi zevk üzerinde dc derin tesirler icra etti; yani, ayn zevk 
seviyeleri vücuda gelerek, bunun tabii neticesi de m uhtelif zümre edebi
yatlarının teşekkülü oldu. O vakit, halkın umumî ve kavmî hislerini te
rennüm eden «ozan»la, yeni dinin getirdiği medeniyetin müşterek hisle
rini terennüm eden üm met «şair»i birbirinden ayrıldı.

0

Acaba bir milletin edebiyatındaki muhtelif devirlerde şahsiyet ne de
recede tekevvün edebilir?

Yukarıdan heri verilen izahat, bıı suale zımnî bir cevap teşkil ede
bilir. Ancak, bu çok mühim ve esasi noktayı m uhtelif tevillere maruz bı
rakmaktan ise meseleyi daha vazıh bir surette ortaya koymağa ç a l ı ş a l ı m .  

«Şahsiyet» tabiatiyle bir fertte tecelli ettiği için bazıları onu t d m a m ı y l e  

«ferdî» bir şey, bir mevbihe telâkki ederler; halbuki, verdiğimiz i z a h a t  

kat’î surette gösteriyor ki, «şahsiyet», her şeklinde ve her derecesinde ta- 
mamıtjle İçtimaî bir mahsuldür. Herhangi sahada ve herhangi z a m a n d a  

nasıl ve ne şekilde bir dâhi çıkabileceğini tahmin etmek, dehayı t e ş k i l  

eden amilleri bulup göstermek, bir içtimaiyatçı için pek zor bir iş de
ğildir. Hotantolar arasında meselâ bir «Fuzûlhnin yetişemeyeceği ne ka
dar kat'i ise. «Kanunî Süleymancın sarayında bir « Şekspir» ( S h a k e s p e -  

are)in, Şiraz’da bir «Molycr» (Molidre)in, hatta bugün İstanbul da bir 
Beethoven’in yetişemeyeceği de o kadar mutlak bir hakikattir.

B u cihet biraz düşünülecek olursa, «şahsiyet»in tamamıyle içtimai 
bir mahsul olduğu hakkmdaki mütalâalarımızın kat’îliği daha iyi anlaşılır-

M illetlerin henüz yabancı m edeniyetlerle pek iyi illıilât edem eyerek kendi 
aslîliklerini m uhafaza ettikleri ip tidaî devrelerde, İçtimaî iş bölüm ü de, tabii

476



Yeşil Kubbeli MevlCuıû Türbesi.

iptidaî bir mahiyettedir. Bunun neticesi olarak, haricî tesirlerden uzak kalmış 
olan kavim —çünkü bu ip tidaî devirde bugünkü m ana vc ihatasıyle «millet» 
mevcut olamaz— her şeyde kendi harsıy le y a ş a r : Lisan, din, edebiyat, ahlâk 
ve âdat, tamamıyle kavm î ve şahsîdir. Biz bu  devre «hars devresi» yahu t «kav- 
mı hars devresi» diyebiliriz. Bu devirde yetişen şairler hiç bir veçhile b irb irin 
den ayn bir şahsiyete m alik olamaz; çünkü lıcpsi, avni İçtim aî şartlar a ltında  
yaşar, aynı muhitlere mensup bulunur, ve hepsi de kavinin um um î hislerine, 
müşterek duygularına tercüman olur, iş te  İçtim aî iş bölüm ünün yokluğundan 
dolayı, bu devirde «kavmin edebî bir şahsiyeti» bulunm akla beraber, cem iyet
te «ferdî edebiyat şahsiyetlerine tesadüf olunam az. T ürklerin  İslâm iyeti ka- 

ulden ev\elki edebiyatları tam am ıyle bu şekil ve m ahiyettedir, l ’ illıakika, İs- 
amıyetten evvel Çin, Hint, İran, m edeniyetleri T ürk ler arasına girm iş ise de bu 
“  ço.  ̂ *kısmî» ve «sathî» bir halde kalmış, m erkezden m uhite yani halka 
adar nüfuz edememiş, İçtimaî bünye üzerinde pek o kadar müessir olam am ış- 

'naenaleyh, umumî bir mütalâa yürütmek istersek, bu  devre «Türklerin 
mı ars devresi» diyebiliriz. Bu mütalâayı yalnız T ürklere değil, diğer mil- 

k ile r edebiyatlarının ilk safhalarına da tatb ik ''kabild ir.
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H ayatın  bütün  tecellilerinde m illet devrine doğru ilerliyoruz. İlim  telâkki
sinde ve «teknik»’te birlik  esası üzerine kurulacak olan b ir devir, «lıarslı mede
niyet» yahu t d iğer b ir tab irle  «şuurlu m edeniyet» devresidir. D iğer m edenî 
m illetlerin  çok e v v e l idrâk  ettiğ i bu devrenin edeb iyat sahasında d a  tecellisi 
eski «harssın  yeni m edeniyetle, yani m illî ruhun asrî şekillerle im tizacı demek
tir. Ü m m et devresi yad igârlarından b ir çoğu harsa  geçtiği yani m erkezden m u
hitlere kadar intikal e ttiğ i cihetle, yarınki m illet hayatım ızda, onlar — tabiî, 
daim î bir tekâm üle m aruz bulunm ak suretiyle—  devam  edeceklerdir. İlk ka
vim devresinin bakiyelerine gelince, onlar pek uzun asırlardan  beri, m ütem adi 
b ir tekâm ül hayatı geçirerek bugüne kadar yaşam ış ve h a tta  üm m et devresi 
bakiyelerinden birçoğuyle —yani m uhite geçenlerle—  im tizaç etm iştir.

Biz bugün yaşayan kavmî harsımızı, m azinin ölmüş vesikalarından ziyade, 
bugünkü millî hayatım ızda bulacağız. F aka t onları, üm m et devresi tesiratıyle 
şahsiyetini kaybetm iş olan m erkezde yani yabancı hislerle istinas etm iş yüksek 
sınıflarla değil, asliyetini, şahsiyetini m uhafaza etm iş olan m uhitte, yani halk
ta aram ak icap  eder. B ütün m illetler milli edebiyatların ı bu  suretle tesis edebil
dikleri cihetle, b iz  de, bed iiyatın  um um î kanunlarına istinaden, lisanı, vezni, 
m illî zevki yani sanatın  bü tün  anâsırlarını bu  suretle arayacak ve bulacağız.

İçtim aî iş bölüm ünün en yüksek dereceye çıktığı bu  son devir edebiyatı, 
«şahsiyetsin de en ziyade yükselm esini m üm kün kılan b ir devirdir. Uzun asır
lar, b ir üm m et m edeniyeti dairesinde tekâm ül ederek, m uhtelif unsurları tem
sil ede ede bugünkü şeklini alm ış olan hars, içine girdiğim iz yeni ve çok vâsi 
m edeniyetin  yeni yeni şekilleriyle, h a tta  belki hars dairesine girecek yeni yeni 
kıym etleriyle birleşm ek suretiyle, T ürk  edebiyatın ın  m illî şahsiyetini teşkil 
edecektir.



AKINCI TÜRKLERÎ

Tuna boylarında sıra selviler 
Tan yeli estikçe sessiz ağlam ış;
Gül bahçelerinde baykuşlar öter...
Ş» vîrânelikler eski bağlarmış!

Namazgah bir o tlu k : Kalmamış taşı; Söğüd dallarında hasta serçeler
Çeşmelerden akan: Karılı göz yaşı... Eski akın destanını heceler...
Orda bir giizel var, çatılmış kaşı; 'Iuna ağhyoı muş bâzı geceler:
Ak alnına kara çatkı bağlarmış! Göğsünde kefensiz şehidi er varmış!

Kırk minareden duyulmaz ezân... Bozulan bağların üzüm ü acı;
l lrp  ocaklar sönmüş, devrilmiş kazan. Asi köle kesmiş eski haracı;
liir inilti duydum , sandım bir ozan; Yine yedi kııal giymişler tâcı...
Sesime ses veren karlt dağlarmış! Şâhin yuvasını kargalar sarmış!

Haydi eski ozan, al sazı ele,
Düşmanlar içine düşsün velvele.
De ki: Hor bakmayın bu durgun sele;
O, yetmiş bir kav,ne akın çıkarmış!

AKŞAMDAN SONRA

Bu soluk şâm-ı hüzn içinde zildi.
Gel, hıyûbân-1 şi’ri örterken...

479



Şimdi âfaaka yâseminlerden 

M üterekkib ketâib-i ehvâl

İniyor. Şimdi bir rübâb-ı melâl 

Ağlıyor çamlığın sükûtunda,

Zulm etin sîne-î samûtunda...

Şimdi, bir eski nıa’bed-î âmâl 

Olan ulvî semâda yıldızlar

Yandı... Her yerde mâi bir gölge...

Başladım âsumâm görm em eğe:

Çünki, yalnız bu zulmetin, rûhum  

Ka’r-ı nermîn ü miibheminde, nücûm  

İle mâlî nazarların parlar...

NİSYÂN
—  A hm et Haşim’e  —  

Güneş ufukta solarken, onunla kol kola biz  

Dolaştık eski hııjûbân-1 aşkı hep sessiz.

M enekşe gölgelerinin aks-i m übhem iyle dolan

Bu eski makber-i mesîr-i hâtırâtımdon

Uçan revâyih-i hülyayı, dest-i mesâ

Uzak ve gölgeli afaaka yandı müstesna .

Nazarlarında zılâl ü ziyâ ölen o kadm

—  Bir eski gölde solan leyle-î hayâlâtm

Son iltimâ’ -ı hanrîsi, son nigâhı gibi —

Biraz melâl-i tevekkül, fakat acûl, asabî 

V e muhteşemdi. Ben öksüz emellerimle, hazân 

Ser-Î melûlümüzün fevk-i haşyetinde uçan 

Ö lüm lü nefha-yı şi’riyle, rûhumuz yorgun,

Samût ü pür elem, ağlaştık. İhtizâz-ı g usûn...

M enekşe gölgeler artık karardı, öldü mesâ.

Rükûd-ı sâmı sararken bu leyle-i hülyâ 

Biraz elem -zede, yorgun, onunla kol kola biz 

Dolaştık eski hıyâbân-ı şi’ri hep sessiz...

TÜRK ED EBİY A TIN A  UM U M Î BİR BAKIŞ

Bııgün yüksek huzurunuzda Türk edebiyatının umumi tekâmülünü en barız 
hatlanyle göstermeğe çalışacağım.

Eski Çin menbalarında, Türk edebiyatının M ilâttan önce ikinci asırda 
mevcudiyetini gösteren, Tüıkçeden tercüme edilmiş bir şiir parçası mevcuttur.
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Fuat
Köprülü.

Bize bu kayıt dahi anlatıyor ki, bugünkü bilgim ize göre tekâm ülünü ancak VIII. 
asırdan beri takip edebildiğim iz T ürk  edebiyatın ın  köklerini daha eski zam an
larda aramak lâzım dır. M am afih şunu ilâveyi de unutm ayalım  ki, A vrupa’nın 
yaşayan edebiyatları arasında, h a ttâ  on iki asırlık bir m aziye m alik olanlar da 
pek mahduttur.

Türk lisan ve edebiyatın ın  bize şim dilik m alûm  olan en eski örnekleri, an 
cak VIII inci asra ait K ök-Türk ve U ygur eserleridir. Bugün oldukça katı ve 
açık surette okunmuş olan Kök-Türk ve U ygur kitabeleri, T ürk ler’in bu devir
de, uzun asırlardan beri işlenmiş zengin b ir edeb iyat diline m alik olduklarını 
gösteriyor.

Türkler, Orhun yazısı veya Kök-Türk yazısı dediğim iz millî alfabelerini 
kullandıkları zam anlar, millî kültürlerini yabancı tesirlerden uzak tu tm ağa b ü 
yük bir kıskançlıkla çalışıyorlardı. Fakat VIII. asırda T ürk ler araşm a Budizm 
ve M aniheizm gibi yabancı dinler girm eğe başladıktan  sonra bu yeni dinlerin 
tesiri altında Kök-1 ürk alfabesi yerine U ygur alfabesi kaim olm aya ve b irta 
kım tâlîmî m ahiyette eserler tercüm e edilm eye başlandı. Yirminci asırda Şarkı 
Türkistan'da yapılm ış hafriyat neticesinde m eydana çıkan Türkçe eserlerin en 
üyuk kısmı henüz tetkik edilm em iştir; fakat şim diye kadar tetkik edilenler ara 

sında, dım eserler haricinde m eselâ tarih î ve coğrafî eserlere tesadüf edilme- 
\  IJ1Z b ü  U>gur hüküm darının civar m em leketler hakkında m alûm at al

ma* maksadiyle gönderdiği m em urlar tarafından yazılm ış coğrafî bir eserin 
Tıbetçeye tercüme olunmuş bir p arÇas, elde edilm iştir.
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Bütün bu izahat gösteriyor ki, T ürk  edebiyatı, daha  islâm iyetten önce, 0t 
dukça kuvvetli b ir inkişafa m azhar olmuş, nesir ve nazm ın m uhtelif nevilerj 
m eydana çıkm ıştır. B ilhassa O ğuzlar’ın ozan ismini verdikleri halk şairlerini,, 
um um î top lan tıla rda  kopuz adlı telli sazlarla inşad etlikleri millî destan par 
çaları, kahram anlık şiirleri, aşk ve şarap  türküleri T ürk  şiirinin en orijinal en 
canlı bir şubesini teşkil ediyordu. Çiıı serhadlerinden başlayarak nihayetsiz \ s 
ya bozkırlarından Akdeniz kıyılarına kadar kuvvet ve haşm etle yayılan bu ede 
b iyatın  bakiyeleri, m uhtelif Tiirk şubelerinin bugünkü Halk edebiyatında hâly 
yaşam aktadır.

☆
T ürkler İslâmiyet dairesine girdikten sonra, Türk edebiyatı yeni bir inki

şaf mecrası takibine başladı : M ünevver sınıf, eski milli kıym etleri ihmâl ve 
h a ttâ  im ha ederek, bü tün  kuvvetini İslâm kültürünün yükselm esine s a r fe tt i : İs- 
lâm  ilim lerinin; A rap ve İran edebiyatların ın  birçok büyük üstatları Türktür- 
ler. O rdu larında ve saraylarında T ürk  dili konuşulan birçok m üslüm an Türk 
sülâleleri, İslâm kültü rünün  yükselm esinde ve bilhassa İran  edebiyatın ın  ihya
sında en büyük âmil olm uşlardır.

M âmafilı, çok geniş bir coğrafi sahaya yayılmış olan Türk kütleleri arasın
da, ve bilhassa, kavmı ananelerini -m üslüm an olduktan  sonra bile- kuvvetle 
m uhafaza edcıı halk tabakası içinde, islâm iyetten evvelki devirlerden kalan 
edeb î ananeler biitiin canlılığını m uhafaza ediyordu.

K arahanlılar gibi İslâmiyet dairesine girm iş Türk devletleri, eski Türk ida
re  ananelerine sadık kalarak, devlet işlerinde T ürk  dilini kullanm akta devam 
ediyorlardı.

Yazılı edebiyat dili olmak sıfatiyle eski ve kuvvetli bir m aziye malik olan 
Türkçenin, H alk  edeb iyatından  ayrı olarak, İslâm kadrosu dâhilinde yeni bir 
edebiyat yaratam am ası imkânsızdı. H akikaten X. asırdan başlayarak, Türk ede
biyatının İslâmî m alıiyette eserler vücuda getird iğ in i görüyoruz. İp tida dini 
eserlerin tercüm esiyle başlayan bu cereyan, XI. asırda, İran  edebiyatı tesiri al
tında  Aruz vezniyle yazılmış K utadgu Bilig gibi bediî ve felsefi kıymetçe de 
yüksek m ahsuller verm eğe başladı.

G arp ta  T ürk  edebiyatı tarihi hususundaki tetkiklerin çok ihmal edilmiş ol
ması, m üsteşriklerin bu husustaki çok yanlış ve m enfî bir fikirlerinden ileri ge
liyor. O nların çok sallıî tetkiklere dayanarak besledikleri kanaate göre, I ürk 
edebiyatı, İran  edebiyatın ın  sönük bir kopyasından ibarettir. H am m er ve on
dan  evvel Todcrini, bu kanaatin  yanlışlığını m eydana koymak istemişlerdi; lâ
kin Türk edebiyatım , yaşadıkları zam an itibariyle lâyıkiyle tetkike m u v a ffa k  

olam ayan bu  m üsteşriklerin sathi m ütalâaları, edebiyatım ız hakkındaki m e > 

fikirleri değiştirem edi. Şu en son senelerde Fransız m üsteşriklerinden E. Bloc 
het, bir eserinde büyük Ç ağatay şairi Ali Şîr N evaî’den b a h sed e rken , onun şiir 
terinin İran  edeb iyatından  kopye edilm iş kıymetsiz şeyler olduğunu iddia ce 
saretini gösterm işti. H albuki, şim diye kadar m uhtelif eserlerim de ve en son s
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Sultan Alımet ve Ayasofya Camileri.

lâm Ansiklopedisi’ne Anadolu Tiirk edebiyatı hakkında yazmış olduğum  m aka
lede izah ettiğim veçhile, Türk klâsisizmi, islâm m edeniyeti dairesine m ensubi
yetten ileri gelen zarurî bazı şekil müşabehetlerine rağm en, İran  klâsisizminden 
tamamiyle farklıdır. Bir misâl olarak, Fuzûli’nin m eşhur Leylâ vü M ecnun hikâ
yesini zikredeceğim : Avrupa müsteşriklerinin yazdıkları eserlerde, bu hikâye, 
Iran şairi Nizami nin maruf eserinden bir tercüm e veya iktibas olarak gösterili- 
yor. Halbuki Arap ve l'ars edebiyatındaki m uhtelif Leylâ vü M ecnun hikâye
leriyle Fuzûlî nin eserinin mukayesesi neticesinde sabit olm uştur ki, F uzû li’nirt 
eseri tamamiyle orijinaldir ve mümasil İran  hikâyelerine, tertip , tahkiye bediî 
tesir itibariyle faik b ir Türk şaheseridir.

Avrupa da Osmanlı şiiri hakkında yazılmış en  son ve en büyük eser G ibb 
sm ın  e jır ngi iz m üsteşrikinin Osmanlı Şiiri T arih i adlı k itabıdır. H albuki 

es^ri rt” 1»2 L- ı." e trafh ve b ita ra f tetkikler yapm ış olan bu âlimiıl
devirİPr ' ı nK " aSİ'  ° k 'r edebiyat tarihi değildir. D aha islâm iyetten evvelki 
E ö ste ren  T i i ^  ‘l*a j \  uzıln asırIar m uhtelif coğrafî sahalarda 'kuvvetli bir inkişaf 
c ü m e - i hallerini 6 ,yahm “  tariH  yalnız Anadolu’da yetişen bazı şairlerin ter- 
daha sarih b ir ifade i h ^  yaz,lam az- E d ebiyat tarih î um um iyetle tarihin, 
le t in  u z u n  a s ır la /  ’ ,m nıyet ta r*hinin çok m ühim  b ir kısmıdır; bir mil- 

esnasında geçirdiği fikrî ve hissî tekâm ülü gösteren bütün  fikir
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mahsullerini tetkik ederek, onun m anevi hayatın ı şe’niyette olduğu gibi yaşat
maya çalışan, canlı b ir tarih  şubesidir.

Sonra b ir m illetin edebiyat tarih in i tam bir şekilde anlam ak için, yalnız 
yüksek, m ünevver züm reye mahsus edebiyatı değil, her devirde m evcut olan 
m uhtelif züm re edebiyatların ı, Halk edebiyatın ı tetkik etm ek zarurîdir. Tarihî 
ve filolojik tenkidin icaplarına riayet etm eden, sosyolojinin bugünkü esasların- 
d an  m ülhem  olm adan. G enetique usulü —yani her hâdisenin ilk m enşe’lerinden 
itibaren  tekâm ülünü aram ak usulünü— tatb ik  eylem eden bugünkü mânasiyle 
edebiyat tarihi yazılam az.

T ürk  edebiyatı tarih ine a it son tetk ik lerden çıkan bazı yeni neticeler var
d ır ki, m ukayeseli edebiyat tarihini alâkadar edecek bu neticelerden de kısaca 
bahsetm ek isteıim  :

1  — A rap ve İran  edebiyatlarında m evcut olan m üııâzara tarzı, Türk Halk 
edebiyatın ın  tesiri a ltında  doğm uş, ve neslen 1 ürk olan iLc İran şairleri vasıta- 
siyle A rap edebiyatına  intikal etm iştir.

2 —  İslâm iyetten evvelki ve sonraki Türk şiirinde k ıt’a şeklinin bir valıid-i 
kıyası' teşkil ettiğ in i vaktiyle m eydana koym uştum . I3u fikri kabul eden de
ğerli Leh Türkiyatçısı Kovvalski, İran edebi) atındaki rübâi şeklinin bu Türk 
dörtlüklerinden alındığı m ütalâasını ileri sürm üştür.

3 — Le T ourneau  ism inde bir F ransız  âlimi, daha  1894 de Paris’de neşre
dilen «M uhtelif Irk larda E debi Tekâm ül» adlı eserinde, Türklerin  milli bir des-
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Topkapı 
Sarayı’ndan 

bir köfe.

tana malik olamıyacaklarını ileri sürm üştü. H albuki Rııs âlim i Potan in  ve ona 
istinat eden \  an Gennep, İslâv’ların, Finleıin , G erm enlerin, Fransızların  eski 
Halk edebiyatlarındaki destanı m evzuların Türk'lerden alındığını, yani Merkezi 
Avrupa kavimlerinin vücuda getirdikleri destan! H alk edebiyatın ın  ilk esasları
nı kurmak şerefinin Atillâ’nın Hunlar’ma ait bulunduğunu itiraf ediyorlar. T ürk , 
erin a ıa  M ilâttan evvelki asırlardan beri devam  eden çok zengin b ir destanı 

e e ıyatı ocu ğ u n u  \ e  bunun m ahiyetini m uhtelif eserlerim de gösterm iş oldu- 
5 ™  ,Çm ™  h u ®w,s“  izaha girişecek değilim . Yalnız şunu söyliyeyim :ki, Türk 
âlim?1101 '* ,U VI; Cr İler,cdi^ e> unıurr>iyetle destanların  teşekkülü hakkında 
K i.  arası nc a ı- A devam eden m ünakaşalarını da tenevvür edeceğiz m uhak-

A n la tacak tır1 '  e f 'n ' e r*Cmesi’ es^ ' T ürk  diline ait b irtak ım  meseleleri de ay-

dpn 1 biyatlarında kafiyc’niıı hangi m enşe’dcıı veya m enşe’ler-

nin  cok nU\hallCdİ!memİŞ bir — dur. K oualski. T ürk  şiirinde kafiye-
ru p a ’n m  T ii L ° ı^  l ı  ^ ı ^ û  ' r  Unsur ° ^ u ğ u n u  göz önüne alarak bu hususta Av
ru p a  m n  Turk Halk edebiyat,mn tesiri altında da  kalmış olabilm esi fikrini ileri



5 —  Türk edebiyatı ve bilhassa H alk edebiyatı ve halk musikisi, Türk, 
lerle komşu m uhtelif m illetlerin edebiyatları üzerinde m ühim  b ir nüfuz iCra 
etm iştir. E rm enilerin, G ürcülerin, M acarların, U kraynalıların, Sırpların eski 
H alk  edebiyatları üzerinde T ürk  nüfuzu  m uhakkaktır. Büyük bir F ransız  âlimi 
nin âdetâ  H om er’le m ukayese edecek derecelerde kıym et istinat ettiğ i Ermeni 
sazşairlerinin eserleri, Türk  sazşairlerinin sarih b ir taklid inden ibarettir. Vaktiyje 
neşrettiğim  b ir tetk iknam ede katiyetle gösterdiğim  bu  nokta, bu m esele ile uğ
raşan A vrupa T ürk iyatçıları tarafından  da  kabul edilm iştir. M acarlar ve İs. 
lâvlar üzerinde T ürk  halk şiirinin nüfuzu  m eselesini de vaktiyle oldukça sarih 
bir surette  gösterm iştim . H erhalde T ürk  edebiyatın ın  ve T ürk  kültürünün bütün 
Balkan kavim leıi üzerinde derin  b ir tesir bıraktığı m uhakkaktır.

M ELÂ L-İ M ESÂ

îtıd i vadiye ra’şelerle mesâ...
Melûl ü bi-kcs ağaçlarda lerze-dâr; uzanan 
Şuleler, gölgeden kanatlarla 
Örtülen cevf-i leyle serpildi;
Sonra
Bir bahâr-î muattar-î hiilıjA 
Zdâl-ı mühhem-i eb’âda doğru yükseldi...
Şimdi sis, gölge... her tarafta sükût...
Meİâl-i şâmt saran mûsikî-yi lâl ii samût 
Bu eski ma’bed-i âmâle eski bir yâdın 
-Ye’s-i eb’âd içinde ölmiiş olan- 
Gıriv-i ye’sini altın sesiyle söyliyecek!
Sonra,
Eski m enba’larm o billûrîn 
Ve derin, kimsesiz sükûtunda  
Müekkelât-ı leıjâlin gümiiş sedalarım 
Sımâh-ı ye’s-i muhîtâta nakl eden zehebî 
Suların lâlın-ı inkisârı gibi,
O terennüm, o mûsikî-tji mesâ 
Bir tıfk-ı lâle soluk, muhtazır sürüklenecek...

ADAPTASYON M ERAKI

A daptasyon” kelimesi bize o kadar yabancı ki, senelerden beri kullanıl
m asına rağm en hâlâ T ürkçe m ukabili taayyün edem edi. Bugün isimleri değiş
tirilerek güya milli h ay a ta  uydurulan  Frenk bozması tem aşa edebiyatın ın  he
men yüzde doksanını teşkil ediyor.
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r Fuat Köprülü; Türk Edebiyatı’na Fecr-i Âti 
«iri olarak girdikten sonra, Servet-i Fünûn etkili 

b irler yazar, Millî Edebiyatçılarla hece ölçülü şiire 
vönelir; gcrÇck ününü edebiyat ve tarih bilgini ola- 
yak yapar. Türk Edebiyatı T arihi’ni başlangıçtan 
cünün'e değin incelemekte yepyeni bilimsel yöntemler 
izler. «Avrupa’da yapılan tetkiklerin bile çok ipti
dai ve İlmî mahiyetten mahrum birtakım mahsuller 
vermesi, »usul» itibariyle tutulan yolun yanlışlığın
dan ileri geliyordu: Tiirk Edebiyatı, menşelerinden 
bugüne katlar, muntazam ve müselsel bir 'kiil*  fek  
tinde tetkik olunmuyor, tıpkı eski «Tezkireler» tar
ımda, münferit sairlerin terciime-i hallerini sırala
makla Edebiyat Tarihi vücuda getirildiği zannolu- 
,myordu.* görüşündedir.

Fransız hayatına, F ransız zevkine göre yazılmış alelade piyesleri birkaç 
isim ve birkaç tâli vak’a değiştirerek, m em leketim ize, hayatım ıza uydurm ağa ça 
lışmak ne kadar zoraki ve sanattan ne kadar uzak bir harekettir.

Y eryüzünde hiç b ir m illet yoktur ki başka bir m illetin m ahsullerini “ad ap tas
yon” ile kendisine mal ederek canlı ve millî b ir edeb iyat yapm ağa kalkışmış 
olsunl Sanat, her m illetin kendi ruhundan doğan ve ruhu  tam am iyle aksettiren 
en samimi bir m ahsuldür; o mahsul ne kadar iptidai bir m ahiyette bulunursa 
bulunsun, dahilî tekâm ülü ile yavaş yavaş yükselm eğe nam zettir. Bunda h a 
rici âm illerin de tesiri inkâr edilemez; lâkin, ferdî bünye nasıl hariçten aldığı 
unsurları hazım  ve temsil ederek, dahili neşv ü nem asıyle yaşarsa, İçtimaî yani 
canlı bir m ahsul olan sanat da aynı suretle yaşar ve tekâm ül eder. Başka bir 
m uhitten  aynen nakledildiği için millî uzviyetin haric inde  kalan bu “ad ap te” 
tem aşa edebiyatı, b ir limonluk m ahsulü gibi cılız, sahte bir h ayat geçirm eğe 
ve az zam anda kuruyup ölmeğe m ahkûm dur. Çünkü bugünkü hayatım ıza, millî 
heyecanlarım ıza İçtimaî yaralarım ıza, hülâsa bütün  varlığım ıza yabancı Kal
m aktan kurtulam az. Çünkü başka bir zevkin, başka b ir m illetin, başka bir m u
hitin, başka b ir ihtiyacın m ahsulüdür.

E ğer milli bir tem aşa yaratm ak istiyorsak, m evzuları m uhitim izden, milli 
ıajatıım zc <m alaıak, millî zevke uygun eserler vücuda getirm ek m ecburiyetin- 
e>ız. . u son ir aç seneden beri milli hayatın  en çok karıştığı, m uhitin her 

İn i ' '>Cni ( t u -'an 'lr’ J em m eseleler doğurduğu buhranlı b ir intikal devrinde 
liflf ' [ llZ ı '-1 c' l la ^' görecek gözlere mâlik rom ancılarla tiyatro  mıiel-

her * * +  » k ve cani, m evzular, ilham  edebilir.

MESÂ-YI MELÂL

escûta zıll-ı ihhûmın 
Karışır mûsiki-yt şeb-rengi;
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Solar eb’âd içinde âlâmın 
M âtem î erganün-i âhengi...

Akşam ... âvâre kırlar üstünde 
Yükselir bir hevâ-yı ıtr u hayâl; 
Suların sath-ı esmerininde 
Duyulur nâ-tiivân sünul-ı melâl...

Akşam ... ezlâl-i mübhem-î şâmın 
Dökülürken bütiin vüreykaları 
Hasta, nârin, güzel bir ince kadın 
Gezer en pür sükûn hadikalart...

Akşam ... esrâr içinde miizhereler 
Neşr-i hicr ii revâyih eylerken,
Rûha bir hiss-i m evt ii gir ye çöker
O ağır, mâtemî revâyihhten...

Akşam ... eb’âda mâi gölgelerin 
Uzanır zeyl-i ye’s ü ibhâmi;
Her hıyâbân-ı lâl ü piir-ademitı 
Kararır cevf-i hüzn ü âlâmı...

Akşam ... ölmiiş sularda titreyecek 
Artık ezhâr-ı ra'şe-dâr-1 leıjâıl;
Şimdi her şey ölüp sürüklenecek 
Mâi bir cevf içinde gark-ı zil âl...

Akşam ... ey sermedi mesâ-yı melâl...



M E H M E T  B E H Ç E T  Y A Z A R

( 1890)

Câııan ise bir can 
Bir can ise cânan 
Hep birdi bu sultan 
Sultândı bu gönlüm

Duydukça bu vicdan 
Yandıkça bu îmân 
Söıfer Yazar inşân 
insandı bu gönlüm

H ^ A L E P ’te doğdu. Selânik İdadisi’nden sonra H ukuk Fakültesi’ni bitirdi. 
E deb iyat öğretm enliği. M aarif M üdürlüğü, M aarif M üfettişliği yaptı. İstanbul 
H aydarpaşa Lisesi edebiyat öğretm eni iken gözlerinden rahatsız olduğu için 
kendi isteğiyle emekliye ayrıldı (1951).

M ehmet Behçet Yazar; Fecr-i Â ti edebiyatına kuvvetle bağlı bir özel-
i gösterir. Bireysel bir duyarlıkla, güçlii bir nazım tekniğini kaynaştırır. 

Cumhuriyet Edebiyatımızı işleyecekler için, değerli incelemeler verir. 
«Atatürk devrinin edebiyat telâkkisi, huzurunda zihinlerle ve gönüllerle ya. 
şattığı esaslı inkılâbın büyüklüğünü, genişliğini ve derinliğini tebarüz et- 
»nne e ve yetişen bahtiyar yeni neslin ilk defa olarak bir nevi edebiyat 

tarihini ihzar etmiş olmakla...» gururlu ve huzurludur.

M ehmet Behçet Yazar’ın başlıca eserle ri: Erganun (şiirler, 1911); Buhur- 
an (m ensur şiirler, 1925); Genç Şairlerimiz ve Eserleri (inceleme, 1936); Genç 
omancılarımtz ve Eserleri (inceleme, 1937); Edebiyat çılanınız ve Türk Ede

biyat, (antolojık anket, 1938); Yumak (şiirler, 1938).

sonra ,anm nıağa başlayan ve Fccr-i Âti topluluğuna m tn- 
saha<i|UTi-3"». Bc*lçct ' ,azar- bu topluluğun gerek şiir vc gerekse nesir 
yus h V Cmcn ^cmen bütün özelliklerini benimseyen bir şairdir. Du- 
mından^d ^  _larz*annc*a olduğu gibi, konulardaki fertçilik bakt- 

a Fccr-i Âlî'nin bünyesine tamamiyle uymuştur. ıŞ i’r-i Ka-
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mer»in o devirdeki çok yaygın tesiri, onun da bazı parçalarında kendi- 
sini gösterir. Şiirlerinin mühim bir özelliği, taşıdıkları büyük samimiyet 
vc bundan doğan lirizmdir. Dile ve nazmın tekniğine ise kuvvetle hâ
kimdir. Son şiirlerinde, dil vc üslûp bakımından da, zamanla, dilin takib 
ettiği seyre uygun bir sadeleşme göze çarpar. «Mensûr şiir»lerin bir 
şekli olan fantezilerinde ise, dil ve üslûp sadeliği daha önceden başlamış 
bulunm aktadır. Kenan A K Y Ü Z . Şiirlerinden ö rn ek le r:

ONLAR

Onlar,
Onlar beni ru’yâldra boğdu;
Şar km  bu müzehheb, ebedî handelerinde,
Onlar,
Ba’zan A danın  sâye-yi hülyâ-eserinde 
Bir vecd-i ser-âzâd ile eş’ârıma zinde 
Bir mülhime, bir âlihe-yi nağme olurdu;
Ba’zan
Sâkin Boğaz’m dâmen-i elmasına dâir,
Baygın, müteşekkî,
Ser-mest-i tahayyül iki üç gir ye çizerdim.
Bir gaşy-ı münevverle gezerdim;
Onlar,
Bir ravza-yı sevdâdaki güller gibi rengin,
Bî-tâb bulutlarla girîzân..
Nâ-gâlı o zamanlar,
Onlar,
Nermîn kelebekler gibi lerzân,
Ezhâr-ı ümidimde uçar; gâh
Bir sayd-t esiriyle der-âguuş ediyorken
Bir hande-yi pür-lerzeyi, bir nûr-ı garibi:
Onlar,
Dest-î keder-âlûd-ı garânumda solardı;
Ba’zan
Ruhumda gubâr-İ ebed-âbâdı erirdi..
Eyvâh,
Etjvâh biitün aşk u  m uh a b b e t:
Bir sîne-yi mecrûh ile bir tozdan ibaret..

LEYÂL-t H İCRA N

Hülyâların serâb-ı haririnde gizlice,
Vakf eyledim hayâlimi bir nûr- 1  âfile;
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Sıtmam, luirâretim ve garâımmla her gece, 
Meze oldu kâinât-ı ümidim nücûm ile...

H ep böyle yükselir ebedi âşinâlarım, 
Maıızûme-yî eninime hâkim sitâreler;
Her lâhza ben yetîm e-yi şi'rimle ağlarım. 
Sîmâ-yı fikr ü hissimi bir g iriye mineler...

Ulvî ve pek uzak göriiniir her nazar bile; 
Tetvîc eden bu levhayı bir hande-yî zelıeb. 
B e n : der-bc-der hazîz-i sef âletteyim bu şeb.

D efn  eyledin vücûdum u bir lâhd-ı hâile, 
Hicrân o ye’s-i muzlime., ey hande-yî berin; 
Yükseldi vâhimemde nigâh-î münevverin...

Ö Ğ LE
Nârın,
Gümiiş kanatları gizlendi hep esâtirin;
Pamuk bulutları mass etti bir dumanlı sükûn;

&
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Asabi bir ziyâ-yı hande-nümûn 
Sardı sîmâ-yı rûlı-ı eb’âdı;
Eridi,
Nâ-gehâtı kuşların semâ-perrân 
Zer-âşiy ânından,
Damlıyan lâhn-ı sâf ü billûrî;
Şimdi artık ne bir kanat, ne perî,
Ne de bir ses var ufk-ı mînâda;
Yalnız âsûde semt-i ulyâda,
M uhîte hâkim olan bir melike-yî ebedi 
Vardı..
Şimdi artık pırıl, pırıldı semâ;
Uçtu, sallandı mervahât-ı ziyâ,
Doldu şeb-tâbelerle piir hülyâ;
Deniz işlendi süslü pullarla;
Dalgın,
Büküldü boynu girîz-ende, nazlı kumruların 
Kısıldı sesleri hep;
Bir ibtisâm-ı zeheb
Turunç fidanları üstünde mürtesem... bi-tâb 
Gölgeler oldu nâ-bedîd ü muzâb  
Ihtizâr etti zulmet-î mahrûr 
U yuttu rûh-ı mesâfâtı bir serâb-ı fü tûr...

NİSYÂN

Yine bir leyle-yi mâtemdi, mükedder, muğber 
Yine bî-vâye dudaklar kurumuş.
Sesler,
Sanki ufkumda koşan, gizli kanatlarla uçan 
O bey âz tüllü periler ölmüş;
Odamın,
Odamın âh o benim,
O benim medfen-i ahzânım olan gizli yerin 
Büyüyen gamlı sükûnunda yüzer 
Pür zer
İnce bir şu’le-yi um m îd ii teselli - pür rüh, 
Sarı bir göz
İbtisâmât-ı nihâsîsini saklar mahmûm  
Bir mum;
Ebediyyen
Sanki bir haste-yi hicrânım ben,
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Sanki meh-tâb-ı muhabbette boğulmuş bir tayf 
Gibiyim;
Şimdi ru’yâ-yı muhabbetle silinmiş gibiyim; 
Güzelim gel
Bu derin letjl-i tahassürle beraber kalalım,
Ne olur?
O beyaz sîne-yi nermînle açılsın nâ-gâh 
Bütün âmâlimin üstünde müzehheb, mahmur 
Yeni bir hâle-yi nûr 
Ne olur?
Gel benim mülhime-yi şi’rim gel,
Biz bu şeb

Heyecânât-ı gardın
İle mestûr olalım, ağlıyalım;
İki, üç sâniye sonra 
Gülelim,
Ve senin handelerin
Dem-be-dem gamlarımın ruhunu hep okşıyarak, 

Bir beyâz ninni temâsıyle sarılsın ve uyulsun 
Güzelim

Ağlaşırken ve gülerken yine biz leb-ber-leb. 
Mütefekkir, lerzân —
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Ne olur?
Bu feııâ âlemin üstünde bu şeb 
Kuralım bir ebedî lâne-yi nisyân ü nihâtı 
Bu uzun leyle-yi hicrânı unulsak rûhunı, 
Ne olur âh?
Etjvâh...

YUMAK

Bir gün.
Sarı, parlak  bir ışık,
Sırma saçlar gibi b ir aydınlık, 
Erim iş a ltına  benzer b ir alev, 
Yandı dünyâm ızda..

İçim iz sanki b izim  bir dünyâ...

Tel tel olm uş süzülen âteşten,
Biz o gün,
O gün aldıktı avuçlar dolusu, 
Başladık sarm ıya dünyâm ızda!..

Kimseler görmiyerek,
Sarışın telleri sardık, sardık..
Bir yum ak oldu bu altın, bu ışık, 
Bu alev..

Bir ılık, tatlı lıarâretle avuç- 
-larım ız yandı ve parm aklarım ız 
Yandı.
Süzülen telleri sardık, sardık..

Alilimiz döndü o gün 
Bir sıca'k yaz gününe.
O  gün yanaklarım ız 
Bir kızıl gül., ve dudak- 
-larım ız açtı kızıl bir lâ le ...
O alev telleri sardık, sardık..
Bir yum ak oldu bu altın, bu ışık, 
Bu alev..
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Hem kandı bu zevke 
Hem cezbeye şevke 
Âteş gibi aşka 
Katlandı bu gönlüm

A şk  âteşi hoştu 
Bin âfete koştu 
Deryâ gibi coştu 
Çalkandı bu gönlüm

Cânânı uzakla 
Göklerde şafakta

I

Biz bu altm  yumağı,
Kendi dünyâm ızda,
Kimseler görmiyerek,
Başladık elden ele 
A tarak oynamıya..

Sararak ellerimiz,
Yanarak ellerimiz,
T el tel olm uş o yanan sevgimizi 
Bir yum ak yaptık  o gün 
A tarak elden ele,
B aşladık oynamıya..
G eçti artık nice gün..

Bu oyun,
Bir ibâdet oluyor şimdi bize.

Ve o günden berid ir sevgimizi 
Ne güzel sarm adayız gönlüm üze!...
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BORA

Kıyılar tirşe.. Uzaklar mosmor..
Bin köpiik gâh açıyor, gâh soluyor. 
Buğudan, sis ve dumandan bir gök. 
Deli kurtlar gibi rüzgâr uluyor..

Mor bulutlar yığılıp ortalığa, 
Dalgalar benzedi binlerce dağa.. 
Kuduran bir bora birçok gemiyi 
Bin kırık tahta yapıp attı sığa..

Deli rüzgâr., sağanaklar ve bora. 
Mor sular, tirşe sular oldu kara.. 
Dalgalar şahlanarak savruluyor; 
Akıyor gök, dağ olan dalgalara..

Karışıp gökle deniz, morla kara,
Ne deniz kaldı, ne engin, ne kara.. 
Sevginin rüzgârı çılgındı biraz, 
Gönlümüzdeydi o akşam bu bora..
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MİLL Î
EDEBİYAT

ı



Genç Türk devrimi ile 1908’de üçüncü dönem, 
haslar. Bu dönemde ıdusal duygu ve düşünceler 
üstünlük kazandığt için, buna Türkler «Millî Ede
biyat» demişlerdir. Parola bundan sonra «halka 
doğru» sözüdür. Bu amaca varmanın yolu da, bir 
yandan dilde yenilikte, öte yandan da ulusal ülkü
de aranıyordu. Yeni dil akımının öncüleri halk, ve 
toplum dilini yazı diline yükseltmek, en basit bir 
kişinin anlıyabileceği bir dille yazmak, bunun için 
de Arapça ve Farsça kelimeleri atmak, dilbilgisi 
kurallarını öz Türkçe terimlerle değiştirmek, halk
ça tutulan hece veznini kullanmak yolunu tutmuş
lardır. Yazı konularında halkçılık ön plâna geçi
yor, konuları ulusal tarih ve toplum yaşayışların
dan alınıyor. Bunların öncüleri Ömer Seyfettin, 
Ali Canip, Mehmet Emin, filozofları da Ziya 
Gökalp’dir. Ziya Gökalp felsefe ve toplum bilim 
alanındaki düşüncelerini «Türkçülük Esasları» adlı 
eserinde programlaştırmıştır. Eser büyük topluluk, 
özellikle, gençlik üzerinde derin ve olumlu etkiler 
yaratmış, böylelikle de millî bir edebiyata temel 
olmuştur. Denilebilir ki, Atatürk, Türklere vatan 
ve bağımsızlık bağışlamışsa, Ziya Gökalp de yeni 
bir Türkiye’nin doğmasını sağlayacak düşünce or
tamı hazırlamıştır.

Otto SPIES



MİLL Î  E D E B İ Y A T

Şimdiye kadar milli bir edebiyat viicuda ge
tirmemişiz. Eskiler İrana teveccüh etmiş; yeniler, 
yani dünküler, kendileri için yeni bir lisan ibda 
etmeğe lüzum görmiyerek ve mümkün olduğu ka
dar da bozarak hep eskilerin lisanım kullanmışlar
dır. Şimdi yeni bir hayata, bir intibah devresine 
giren Türklere yeni, tabiî bir lisan, kendi lisanları 
lâzımdır. Millî bir edebiyat vücuda getirmek için 
evvelâ millî bir lisan ister.

Ömer SEYFETTİN
I t e -  * »

M İL L Î EDEBİYAT; Yirminci Yüzyıl Türk Edebiyatı’m n 1908’le 1923 yıllan 
arasında gelişen; İkinci Meşrutiyet’in milliyetçilik hareketleriyle başlıyan 

edebiyatımız millî edebiyat adım alır. Bu edebiyat akımı, Cumhuriyet döne
mine değin süregelir. Mehmet Emin Yurdakul, Mehmet Akif Ersoy, Yahya Ke
mal Beyatlı, Faruk Nafiz Çamlıbel v.b. şairler şiir a lan ın d a: Ömer Seyfettin, 
Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Reşat Nuri Güntekin, Nu- 
rullah Ataç, Falih Rıfkı Atay, Memdulı Şevket Esendal v.b. yazarlar nesir ala
nında, millî edebiyatımızın en önemli kişileridir. Millî edebiyatımızın en büyük 
fikir adamı Ziya Gökalp ile Fuat Köprülü’dür. Fuat Köprülü’ye göre :

Millî edebiyat, şekil itibariyle bugünkü Avrupa edebiyatlarından 
farksız olmakla beraber esas itibariyle tamamen şahsî ve ibdaî demek
tir. Halbuki bizim edebiyatımız bugüne kadar sırf taklidi ve iptidaî bit 
mahiyette bulunduğu gibi lisan ve vezin kabilinden haricî unsurları itiba
riyle de, asrî bir edebiyattan ziyade bir kurun-i vusta edebiyatına, bir 
ümmet edebiyatına benzer... Millî Edebiyat’m ne demek olduğu ve bizde 
bunun nasıl ve ne suretle teşekkül edebileceği kolaylıkla anlaşılabilir. Bir 
defa '‘Millet” yani bugünkü mânasiyle “Asrî bir cemiyet” mevcut olma
yınca milli edebiyat vücuda gelemez. Asrî bir cemiyetin vücuda gelmesi 
için ise, onun diııî, hukukî, ahlâkî, iktisadi, bediî müesseseleri bütün hu
susiyetleriyle meydana çıkarılarak sair muasır milletlerde olduğu gibi tan
zim ve ıslah edilmelidir. Bu müesseseler birbirine çok kuvvetli bir surette 
merbut oldukları cihetle, onlardan birisi üzerinde yapılacak bir inkılâp ya
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diğerleri üzerinde de tesirini hissettirir, yahut umumiyetle hepsi üzerinde 
tesirsiz kalır. Hele Lisan ile Edebiyat, Hukuk ile Din gibi birtakım büyük 
müesseseler vardır ki, birbirlerine, bazı vakit âdeta ayrılamıyacak derece
de merbutturlar.

Bugün içtimai hayatın her sahasında büyük ve tabiatiyle sarsıniılt in
kılâplar geçiriyoruz: dinde, hukukta, ahlâk ve âdâtta, iktisadiyatta eski 
cansız müesseselerin yavaş yavâş yıkıldığını, devlet teşkilâtında bizi bir 
kurun-i vusta saltanatına benzeten muzır an’anelerin devrildiğini, gitgide 
asrî bir millete benzemek üzere olduğumuzu görüyorsunuz. Ne kadar bü
yük sarsıntılara mal olursa olsun, bu İçtimaî inkılâplar yeni ve millî ha
yatın müjdecileri sayılabilir. Artık bu umumi cereyan ile hem ahenk ola
rak lisanda ve edebiyatta da kat’î adımlarla yürümek, edebiyatımızı bir 
kurun-i vusta edebiyatına benzeten muzır ve cansız ananelere hücum 
ederek onları devirmek icabediyor. Bediiyat ilminin ve tarihin elimize 
verdiği kuvvetli silâhlara istinad ederek yürümek istersek, iptida lisanı 
sadeleştirmek, ecnebi lisanlardan aldığımız kaideleri atmak, Türk zevkine 
uymıyan eski aruz vezninden kurtulmak lâzımgeldiğini ilk hamlede anla
rız. Bunlar yapılmadan, edebiyatımızın asrî yani medenî bir şekil alabil
mesi asla kaabil olamaz.

Millî edebiyat, koşma ve destan tarzının, gazel veya şarkı vâdisinin 
yeniden canlandırılması, eski basit şekillere yahut iptidai duygulara ye
niden rücu edilmesi demek değildir. Biz, Millî Edebiyatı mazide değil 
ancak istikbalde aramak lâzım geldiğine kaniiz. Yarınki Millî Türk Ede
biyatı, mevzularını eski il devri esatirinden, ümmet devri hâtıralarından, 
bugünkü millet hayatından alabilir; fakat bütün bunlar kendi ruhundan 
kopmak, doğrudan doğruya kendi şahsiyetinden çıkmak, yabancı edebi
yatlardan tercüme edilmemek şartiylel Türk milleti, nasıl Avrupa beynel- 
mileliyeti içinde diğer muasır milletlerden hemen hemen farksız fakat hu
susî harsına ve şahsiyetine malik bir surette yaşamaya namzet ise, Türk 
edebiyatı da diğer milletlerin edebiyatı gibi, şeklen onlardan farksız, fa
kat ruh itibariyle kendi şahsiyetini en yüksek derecede gösterir bir ma
hiyet almaya mecburdur. Bizim vazifemiz, bu tabiî istikbali şimdiden 
görmek ve onu imkân mertebesinde kolaylaştırmaktan ibarettir.

Millî edebiyatımızın genel niteliklerini şöyle sıralıyabiliriz: «Millî Kay
naklara dönme» düşüncesi benimsenmiş, yabancı sanat etkileri atılmak isten
miş, kendi yaşayışımız örnek olarak alınmış, memleket konularının işlenmesine 
önem verilmiştir. Arıız yerine milh' ölçümüz olan hece kullanılmıştır. Dil, ya
bancı etkilerden kurtarılarak, sadeleştirilmeğe çalışılmış; Türkçe’de karşılığı 
bulunan yabancı sözcüklerle yabancı dillerin kuralları dilimizden atılmak isten
miştir. Bu konuda, Genç Kalemler dergisinin görevi büyük olmuştur.
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Bizim yüksek edebiyatımız kendi vicdanımızdan doğmuş olamazdı; 
çünkü taklide dayanmaktadır. Halk edebiyatımız kendi malımız ise de, 
yalnız avam dediğimiz geniş halk yığınları elinde kaldığı için o da 
yükselemez, incelemezdi. îşte bu milletin vicdanından doğan edebiyat 
bizde, yalnız saz şairleri ile Bektaşi dervişlerinin elinde kalmıştı. Ziya  
G Ö K ALP. Bakınız ben millî edebiyattan ne anlarım  : Vezinle dilin tam 
Türkçe, yani tabii olm ası... Z ira yaratıcı bir sanatkârın duygularına 
sınır çizilemez. Ömer SE YF E TTİN . Milli edebiyat bir millete has ka
rakteristikleri samimiyetle gösteren edebiyattır. Edebiyat tarihlerinin 
inkıraz devirlerinden bahseden sahifcleri bütün gayri millî edebiyat 
nümunelerile doludur. M illî edebiyatlar uzun bir kültür birikintisinden 
sonra meydana gelir. Veyahut onu büyük ve mücadcleli kurtuluş hare
ketleri doğurabilir. Yakup Kadri K A R A O SM A N O Ğ L U . Millî Edebiyat, 
asıl mânasıyla, taklitlen kurtulmuş, bizim olan edebiyat demektir. D i
van şiiri Fars Edebiyatını taklit ediyordu. Tanzimattan sonra Garp Ede
biyatı taklidi başladı. Millî Edebiyat devri, bu taklidi bırakıp kendimize 
dönmekti. Bir Türk şairi gerçek mânasıyla şahsî, orijinal olabilirse millî 
sayılır, mevzuu seçmekte serbesttir. Kısacası başka bir dile Türk Ede
biyatı örneği diye çevrilerek değer kazanabilen her eser. Orhan Seyfl 
O R IiO N . Tevfik Fikret’in temsil ettiği Servet-i Fünûn Edebiyatı sanatın 
derin mefhumunu taşıyan garp edebiyatının bizde bir m a’kesi olduğu 
için kıymeti büyüktür. Fakat gerek onun vc gerek onun zeyli demek 
olan Fecr-i Ati Edebiyatı’nın bu meziyyeti ve aynı zamanda zayıf tarafı 
olduğuna onları takib eden genç kalemler vc en sonra gelen M illî Ede
biyat meydana çıkardı.A li Kâm! A K Y Ü Z . Millî Edebiyatı olmayan veya 
millî edebiyatını tanımıyan dünya edebiyatını da tanımaz. GOETHE. 
Millî Edebiyat demek, konusundan yapısına değin her şeyini, halkın 
ruhunda yaşayan Türk ruhundan ve dilinden alan yüksek bir edebiyat 
demektir. A li Canip YÖ NTEM . Millî edebiyat, bir millete has karakte
ristikleri samimiyetle gösteren edebiyattır... Millî edebiyatlar uzun bir 
kültür birikintisinden sonra meydana gelir. Veyahut onu büyük ve mü- 
cadeleli kurtuluş hareketleri doğurabilir. Bu itibarla millî edebiyatın iki 
örneği vardır. Bunlardan birisi on yedinci ve on sekizinci asırların klâ
sik edebiyatı ve diğeri on dokuzuncu asrın romantik edebiyatı. Ayrı ayrı 
her ikisi de mevcuttur. Ve millî demek mutlaka milliyetperver demek 
değildir. Nitekim son devrin birçok muharrirleri ki, ben de onlar ara- 
sındayım, milliyetperverdirler fakat millî değildirler. Yakup Kadri KA  
RAO SM AN O Ğ LU .

M ill î  E d e b iy a t a  D o ğ ru

Milli sözcüğünün kökü Arapça «millet»ten gelir. Kapsamı, konusu veya 
varlığı bir ulusa ait olan’dır. Arapça «milli, milliye» ulusla ilgili, ulusa ait, ulu
sal; «âdab'i milliye» ulusal vc dine uygun gelenekler; «a’yad-ı mifliyyc» ulu
sal bayramlar, anlamında yüzyıllarca edebiyatımızda kullanılmıştır... «Milli
yet» milletseverlik, ulusseverlik, yurtseverlik, ulusallık bir kavim ve milletten 
olma; «milliyetperver» ulusunu sever, nasyonalist; «milliyetperverâne» ulusçu 
bir kimseye yakışırca, anlamlarında kullanılagelir. «Millî hâkimiyet» bir ulusal



devlet üstünde, hiç bir yabancı devletin, bağımsızlığı engelleyecek veya orta
dan kaldıracak hak, yetki ve etkiye sahip bulunmamasıdır. Bir devleti meydana 
getiren ulusun üstünde, hiç bir sınıf, zümre veya kişiye imtiyaz verilmemiş, 
ulusun üstünde başka bir iradenin kabul edilmemiş bulunmasıdır. G enellikle:

Türkiye’de «Milli Edebiyat Akımın gerek bilim, gerek edebiyat bakı
mından en verimli ve en hareketli çağını 1908 Meşrutiyet’inden sonra ya- 
şa?nışhr. 1908’den sonra eski Türk dili ve Türk tarihi araştırıcılarına he
men birdenbire denilecek kadar kısa bir zamanda daha yeni ve daha 
genç bir çok Türk milliyetçileri daha katılmış; gerek Türkoloji alanında, 
gerek Türk milliyetçiliği yolunda büyük ve canlı bir deprenme olmuştur. 
Bir yandan hattâ hükümetin de yardmiyle millî - İslâmî birtakım ilmî te
şekküller kurulmuş, millî mecmualar neşredilmiş ve bu mecmuaların si
nesinde yeni ve milliyetçi ilim adamları toplanmıştır. Bir taraftan da 
Namık Kemal’denberi devam edegelen ve Ahmet Hikmet, Mehmet Emin 
gibi sanatkârlarla tamamiyle Türkçü bir karakter kazanan millî heyecan 
çalışmaları, genç Türk sanatkârları üzerinde büyük tesirler yaparak «millî 
sanat» hareketinin kısa bir zamanda Türk edebiyatına hâkim bir cereyan 
haline girmesini mümkün kılmıştır. Ancak bu hummalı faaliyetlerin en 
büyük âmili, gene içinde yaşanılan tarihî çağların siyasî - İçtimaî, kuvvetli 
zorlayışlarıdır: 1908 inkılâbından sonra Türkiye’yi idare edenler haki
katte idealist birer devlet adamı olmakla beraber şahsi tecrübesizlikleri 
dolayısiyle devleti hangi yoldan yürüteceklerini kestiremiyecek bir du
rumdaydılar. İlk zamanlarda bunlar Osmanlı hudutları dahilindeki çeşitli 
milletleri gene Osmanlı ülküsü etrafında birleştirmeyi tahayyül ediyor
lardı. Fakat hürriyet ve istiklâl fikirlerinin bütün dünya gönüllerini şid
detle tutuşturduğu bu kritik çağlarda Osmanlılık siyasetinin her hangi 
hir başarı elde etmesi çok zor bir mesele idi. Osmanlı devletine ne din 
ne de milliyet bakımından hiçbir zaman bağlanmamış olan Balkan millet
lerini, hatta Arnavutlar, Araplar gibi Müslüman azınlıklarını kuvvetli bir 
milliyet fikri sarmış bulunuyordu. Gene bu yıllarda teşekkül eden Rum, 
Ermeni, Arap ve Arnavut millî fırkaları gibi Osmanlılık idealini kökün
den baltalayan; teşekküllerle Türk devletinin bir aralık istiklâl dâvası için 
hareketlenen Arnavut ve Arap kabileleri üzerine asker göndermek zo
runda kalışı devletin Osmanlılıktan sonra gütmek istediği «îslâm Birliği» 
sayesinde dahi muvaffak olamıyacağını açıkça meydana koymuştu. Niha
yet milliyetçilik duyguları yalnız Osmanlı devletine tabi bulunan bu ba
şı boş azınlıkları sarmış değildi. Bizzat hâkim millet olan Türk milletinin 
de gönlünde artık önüne durulmaz bir Türk milliyetçiliği alevleniyordu.

Bir taraftan millî tarihin, mazinin derinliklerine doğru hergıin biraz 
daha aydınlanan şerefli sayfaları; bir taraftan böıjlesine büyük bir milleti
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en küçük kavimler karşısında dahi izzetinefis kırıcı, gurur yaralayıcı du
rumlara düşüren acı mağlûbiyetler, dünyanın en eski milliyetçi kavmi 
olan Türkleri, yer yüzünün en üstün millî heyecanlariyle hareketlendiri
yordu. Nitekim bütün bu sürükleyici olaylar karşısında İttihat ve Terakki 
hükümetinin tamamiyle Türkçüleşen siyaseti kısa bir zamanda hattâ taş
kın bir mahiyet aldı. Bâzı genç devlet adamları Türkçülük siyasetinde, 
ifrata vararak, hattâ zamansız bir hayale kapılarak henüz iyi hazmedil- 
memiş bir Türkçülüğü devlet siyaseti yapmak ve Turancılığa ulaştırmak 
gibi devletçilik bakımından siyasî hata sayılabilecek bir taşkınlık göster
diler, kaçınılmaz bir savaş olmakla beraber, Türk milletini 1918 Dünya 
Savaşına sürüklemekte bir hayli acele ettiler.

Milliyetçilik, ulusçuluk, toplumsal yaşamın en önemli olgularından sayılır. 
Toplumsal yaşamda bireyin gelişmesi, toplumun gelişmesiyle, toplumun geliş
mesi bireylerin gelişmesiyle sıkı sıkıya bağlaşıktır. 1911 den sonra, milliyetçilik 
düşüncesi, Tiirk aydınları arasında yayılmaya başlar. Çok geçmeden «Genç Ka
lemler», «Türk Yurdu», «Yeni Mecmua» ve diğer yayımlarla bu düşüncenin so
nucu olan «Türkçülük», dil ve edebiyatta bir akım haline gelir. Bu dönemin 
başlıca tophiluklarile sanatçıları: 1. Genç Kalemler, 2. Fecr-i Ati, 3. Dergâh 
Dergisi, 4. Şairler Derneği çevresinde toplanır.

Türkiye'nin içinde bulunduğu coğrafî, tarihî vc sosyal şartlar bana 
milliyetçiliği kendisinden vazgeçilmez bir fikir, hatta iman olarak gös
terdi. Benim anladığım Milliyetçiliğin şovenlik, taassup ve gericilikle hiç
bir ilgisi yoktur.. Her fikir gibi milliyetçilik de, üzerinde tekrar tekrar, 
yeniden düşüniilmezse basmakalıp hale gelebilir.. Milliyetçilik, onu ya
şarsak ve her an yeni bir şekilde ifade edebilirsek bizi besleyen asıl ana- 
fikir vc büyük kaynak olur... Milliyetçilik, realiteye ve bir hareket fel
sefesine dayanmak, yaşanılan hayata müessir b ir kuvvet olmak icap eder. 
Millî varlık, hergün, iyi veya kötü bu kuvvetler tarafından değiştiriliyor. 
Bizim ona bir seyirci gibi bakmamıza imkân yoktur. M ehm et K A P LA N . 
Ziya Gökalp milliyetçiliği ise bir ayn batılılıktır. Batının milliyetçiliği 
ile bizim milliyetçiliğimizi aynı kefelere koymaktır. Her ne kadar dilde 
\e  vezinde görülen değişiklikler bir «Millî Edebiyat»m doğduğunu müj
deliyor idilerse, bu edebiyatın öz olarak îttihad-ı Terakki Partisinin si
yasî oyunlarına kılıf bulmaktan öte bir anlamı yoktu. Altı asırlık Os- 
manlı yerini kolay kolay on - onbeş senede turancılığa bırakamazdı. A. 
HA C IYA  K U BOĞ LU. Dünya, kurulduğu gündenberi hep hür ve müstakil 
yaşamağa ve hükmetmeğe alışmış bir milletin boynuna o esaret zinciri
ni geçirebileceğini nasıl tahayyül etmişti. Fakat Vahidcddinin karşısına 
.utun millet dikilmiş. İstiklâl Savaşma başlamıştı. Mütareke mııcibincc 

or u dağılmıştı. Para yoktu, savaş için elzem şeyler kalmamıştı. Yalnız 
, ; r ™ et' ve on'm azmi, iradesi ve imanı vardı. Bunun için yabancı- 
ara o e olmamak, ve müstakil yaşamak iradesi, mukaddes bir nefha 
ı ı mı eti diriltti. Top, tüfek, para hepsi bulundu, esaret zincirleri kı-
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rıldı. Yurdun harimi ismetinden düşman sürülüp atıldı. Asırlardanberi 
milletin hak ve hakimiyetini sımsıkı bağlıyan kapitülâsyonlar zinciri kı
rılıp atıldı. Türkün şeref ve haysiyeti bütün dünyaya tasdik ettirildi... 
Milliyetçilik bakımından meşrutiyetin Osmanlı Meclisi M eb’usanından 
şöyle bahsediyor: Orada yalnız Türk meb’usları b il Türküz demeğe 
cesarct edemiyorlardı. Bundan başka, bu Türk meb’uslann bir çoğu 
medreseden yetişmiş hocalardı. Onlar aldıklan dini terbiye iktizasından 
olarak kavmiyetten bahsetmeyi günah sayıyorlardı. M ehm et A li A Y N İ. 
Ne vakit parça parça şunda bunda gördüğümüz T ürk hakikatleri, mânia-
1 arını kıracak ve feyz ile edebiyatımızın içine akacaktır. O sahifelerdc 
kendimizle karşı karşıya gelecek, kendi mazimiz, kendi dünyamız, kendi 
rüyalarım ız ve kendi ruhum uzla kavuşacağız. îşte bende yerleşmiş ve 
hüzün haline geçmiş bir özleyiş, daim î bir hasret... Millî şuur, halk kit
lelerine siyaset etmedikçe, halk kütlesi, millî bir hassasiyetle, tek bir 
insan gibi, yekpare bir his, yekpare bir şuur haline gelmedikçe, zaten 
millet doğmamıştır. Hamdullah Suphi T A N R IÖ V E R .

Genç Kalem ler

Selânik’te 11 Nisan 1911 (29 M art 1327) de «Genç Kalemler» dergisinde 
Ömer Seyfettin’in «Yeni Lisan» başlıklı bir makalesiyle başlıyan bu eylem, İs
tanbul’da ve Türk Millî Edebiyatı’nda hızlı bir gelişmeye neden oldu. «Yeni 
Lisan»cılarda gaye, yazı dilinde Türkçe 'kuralları üstün kılmaktı. Bu çığırın 
ilk kesin adımını atan Ömer Seyfettin’dir. 1907, yılında, Ömer Seyfettin, arka
daşı Ali Canip’e şöyle yazm aktadır:

Sevgili Canip Bey,
Cevabınızı almadan işte ben yazıyorum. Size bir teklifim var, kana

atlerinize pek yakın olduğu için hemen kabul edeceksiniz sanırım. Bakı
nız ne? Biraz izah edeyim : Edebiyattan nefret ettiğimi, bu nefretimin iğ
renç, tiksindirici bir nefret olduğunu yazmıştım. Bu nefretim edebiyata 
olmaktan ziyade lisanadır. Bizim lisanımız her zaman düşündüğümüz gibi 
berbat, perişan, fenne, mantığa muhalif bir lisandır. Garp edebiyatını bi
raz tanıyan, mümkün değil bu nefretten kurtulamaz.

Bu lisanı zaman ve vâkıfane bir sa'y tasfiye eder. Ben, işte, edebi
yattan vaz geçtikten sonra tetebbii edeceğim fenlere, ilimlere ç a lış ırken  
bu tasfiyeye de devam edeceğim...

Sa’yimin esasını teşkil edecek noktalar pek basit: Arapçd, Farşça 
terkiplerin hiç lüzumu yoktur. Bunlar süs içindir. Kimin gösterecek, teş
hir edecek fikri yoksa onları çok kullanmıştır. Eğer terkipler terk olu
nursa tasfiyede büyük bir adım atılmış olmaz mı?...

Bunu yalnızca başaramam... Geliniz Canip Bey, edebiyatta, lisanda 
bir ihtilâl vücuda getirelim. Ah. Büyük fikir, sa’y ve sebat ister.
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Ziya Gökalp, toplumcu görüşlerine, dil anlayışına uygun bulduğu için an-

kurulu dergide dilcilik konusunda çıkan yazıların özetini «Yeni Lisan ve Bir İs
timzaç» adıyla yayınlar. Bu küçük kitabı bir mektupla birlikte tanınmış yazar
lara göndererek, yazarlardan şu sorulan yanıtlamalarını is te r :

1 —  Dili yenileştirmek isteyenlerin dilin doğal gidişini hızlandır- 
mıya yetkileri var mıdır?

2 —  Bir dil başka dillerden sözcük alabilir; kural da aldbilir mi?

3 —  Üç dilin kurallarından meydana gelme bir dil olabilir mi? Başka 
deyişle Türkçe’ye Osmanlıca denilebilir mi? Denilemezse dilimizi bu say
rılıktan kurtarmak bizim için bir ödev olmıyacak mıdır?

4 —  Türkçeyi özleştirmek için şimdiye kadar «tasfiyecilerdin yaptık
ları gibi dilimizde kullanılan Arapça, Acemce sözcükleri atarak Çağatay
cadan, Türkmence’den sözcük almak doğal gelişmeye uyar mı?

5 —  Dilin arınmasında ve yenileşmesinde Arapça ve Acemce tamla
malar, çoğullar ve eklerin kullanılmamasını temel almak dilin doğal evri
mi için en uygun yol değil midir?

6 —  Kalıplaşmış tamlamaları oldukları gibi bırakmak, menekşe, 
kavga, kalabalık gibi türkçeleşmiş Arapça ve Acemce sözcükleri söylen
dikleri gibi yazmak ve onları benimsemek doğru değil midir?

Bu soruları Hamdullah Suphi, Raif Necdet, İzzet Ulvi, Şebabettin 
Süleyman gibi yazarlar yanıtlamışlardır.

Genç Kalemciler; Arapça ve Farsça kurallarından koparak, sade ve yalın 
bir dille yazmayı önerirler. Savlarını uygu alanına geçirirler. Tanzim at’tan 
sonra, hemen bütün yazarlarımız, sade Türkçe’ye karşı bir özlem duyma
larına karşın, bunu uygulayamazlar. Genç Kalemler işte bu özlemin, eylem- 
leşmesidir. Geniş yankılan buradan gelir. Ayrıca «taklit ve gayrımillî bir salon 
edebivatı»ndan nefret ettikleri gerekçesiyle Servet-i Fünûn’culara hücum eder
ler. Konularla duyguların halktan alınması gerektiğini savunurlar. Başlangıçta 
hece Ölçüsüne ilgisizken, sonradan heceyi aruza yeğ tutarlar. Sanatta toplum
culuğu savunurlar.

de cn ileri şehirdi. Nüfusun hemen hemen yarısı uzun zaman önce Hıris
tiyan Ispanya'dan kaçarak daha fazla dinsel hoşgörüye sahip Müslüman 
Türkiye'ye yerleşmiş İspanyol Yahudi'lerinden meydana gelmekteydi. 
Bunlardan bir kısmı onyedinci yüzyılda, kendini İzmirli Mesih ilân eden 
liderleri Sabatay Sevi’yle birlikte İslâm dinini kabul etmiş dönmelerdi, 

unların yanısıra, Balkanlarda yaşayan her millete mensup topluluklar

cak «Genç Kalemler» döneminde onlara katılır. Genç Kalemler dergisinin yazı

Türkten çok Avrupalı olan Selânik. Osmanlı topraklan içinde belki
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vardı vc Selanik’te eğitim düzeyi muhakkak ki Asya’daki Türkiye’ye 
kıyaslanamayacak kadar yüksekti. Ernest R A M SA U R . Osmanlıcayı (di
van vc tanzimat edebiyatlarını) kesin olarak terkedip Türkçe (İstanbul 
Türkçesi) yazmak arzusu ancak «Türkçülük hareketi» ile başladı. M eh
met Emin’in »Ben bir Türküm  dinim, cinsim uludur» diye başlıyan şiiri 
Tanzim at devrinin kapandığmı ilân eden borudur. «Millî Edebiyat» yap
mak herşeyden evvel Türkçeyi konuşan canlı T ürk halkına yaklaşmakla 
olabilirdi. Mehmet Emin şairlik değeri ne olursa olsun, bu hakikati ilk 
kavrıyan ve bütün eserlerini o ruhla yazan değerli insandır. Yeni bir 
devrin öncüsüdür. Nazımda o, hikâyede Hüseyin Rahmi nisbl başarıları
nı hep bu «halka iniş» gayretlerine borçludurlar. Ne yazıkki romantik 
«Fecriâtî - Genç Kalem»ciler radikal bir surette, onların gösterdiği rea
list yoldan gitmediler. Süleyman Nazif ile Cenap Şahabettin’in dillerin
deki «terkipler»i atarak onların mirasını benimsemeyi daha uygun bul
dular. Onlar için bir dilde bulunması caiz olmıyan yabancı «gramer kai
deleri» idi; Yoksa yabancı kelimeler istedikleri kadar bulunabilir, hatta 
sonradan sokulabüirdi. Onun için âlim «Genç kalemci» Ziya Gökalp 
Arapça üstüne yatarak, A raplara bile parm ak ısırtacak kadar bol bir 
«piçler takımı» çıkardı. Böylece Türkçe daha o zamandan bugünkü 
merhalesine gelecek yerde bir «yeni Tanzimatçılık» da karar kıldı. Emin 
Tiirk E IJÇ IN . Genç Kalemler, lisandaki sadeleşme hızım daha ilerilere 
götürdüler. Bugünün temiz ve tabii nesir dili Genç Kalemler’den doğ
muştur, denilebilir, islıak R efct IŞ ITM A N .

G e n ç  K a le m l e r  D e r g is i

Genç Kalemler dergisi, Selânik’te 1911 yılında Ömer Seyfettin, Ali Canip 
Yöntem, Âkil Koyuncu, Rasim Haşmet, Ziya Gökalp’le Fecr-i Âti’cilcrden ba
zılarının katılmasıyla yayın alanına girer. «Milli Edebiyat» deyimini ilk ortaya 
atan Genç Kalemcilerdir. Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem  dili
mizin sadeleşmesi için bu dergide şu düşünceleri ileri sü rdü ler: 1. Bir dil, bir 
dilden sözcük alabilir ama, kural alamaz. Konuşma diliyle yazı dili ikiliğinin 
önüne geçınek gerekir. 2. Arap harfleri Türkçe’yi yazmıya elverişli değildir. De
delerimiz Arap uygarlığı karşısında kendilerini küçük görerek aşağılık duygusu
na kapılmışlar. Arabın dilini ve kurallarım almakta bir sakınca bulamamışlardır.

Gerçi bu davranışı bütün bir ulusa yaygın görmek doğru değildir. Te
melinde bir bilginler kastının davranışıydı. Ne var ki, uzun süre Türk 
ekininin sözcülüğünü yapmak işi bu küçük kastdan başkasına düşmeye
cekti. Sinan Paşa, Koçi Bey, Hakkı Paşa, Akif Paşa gibi kimseler bu soy
suz gidişi önlemek istedilerse de başarı kazanamamışlardı. İlk bilinçli ye
nilik davranışı büyük yazar Şinasi’den geldi. O yazar Şinasi bile olsa 
Nergisi dilinden halk diline bir sıçrayışta geçemezdi. O bu geçişi elin
den geldiğince kolaylaştırmaya çalıştı. Düz yazıya yenilik getirerek, 
tümceleri, kısalttı, secileri kaldırdı, yazı diline süslerden, gramer oyun-
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lanndan öte bir varlık kazandırmayı denedi. Dil evriminde «Genç Ka
lem lerden bir önce gelenler «tasfiyecilerdi. «Genç Kalemlerin yargı
sına göre bunlar yanılgılara saplanmış kimselerdir. Dilden tüm yabancı 
sözcükleri atmak büyük yanlıştı. Max Muller in dediği gibi «Bir dil kendi 
köklerinden değil, kendi kurallarından meydana gelir.»

Toplumsal nedenler M e ş r u t i y e t k e n  sonra dilimizin arınmasına olan 
gereksinmeyi daha çok duyurdular. Ulusal egemenliğin başlıca koşulla
rından birinin dilde eşitlik olduğu anlaşıldı, özellikle kalıplaşmış Os- 
manlıca tamlamaları atmak için çalışmalara girişildi. Eski tamlamalar 
yeni düşünce ve kavramların doğmasına engel oluyordu. İşte Genç Ka
lemler dergisi genel olarak y u k a r d a k i  koşullar altında ortaya çıkan ge
reksinmelerin sözcüsü olmuştur.

Genç Kalem cilere göre : 3. A rapça Farsça tam lam a ve çoğul kuralları hiç 
kullanılm am alı. Şâyet, amma, lâkin gibi konuşma diline geçm iş Arapça, Farsça 
kelim eler kullanılabilir. 4. Konuşm a dili, bütün 1 iirkler tarafından  anlaşılan 
İstanbul Türkçesi olmalı. 5. Güneş varken şems, ay varken kamer denm em eli. 
Arapça, Farsça kelim eler halkın söylediği gibi y az ılm a lı: Kalabalık, hoca, me
nekşe, kavga gibi. 6. Yazı dilinde yalnız millî dilbilgisi hâkim  olmalı.

Genç Kalemler, Servet-i Fünûn edebiyatının Divân edebiyatı artığı 
Accm tamlamalarına boğulan anlatımı baltaladı. A li Kam i A K Y Ü Z . 
Türkçülük akımının şuurlu bir kuruluşundan ibaret olan Genç Kalem
ler, bu en hakiki edebiyat devrimini daha ziyade fikir vc teori alanında 
yaptılar .Ömer Bedrettin GÖKBELEN. Türkçe’nin güzelliğini ifade ede
bilecek olan Türk sanatkârı, onun bütün yaratılış safhalarını idrâk et
mekle mükelleftir. Misâl doğru olmak üzere deriz k i : Bir sedefin içinde 
Okyanus’un bütün uğultusu hissedildiği gibi, Türkçe’yi ifade etmeyi de
ruhte eden sanatkârın kalbinde de bütün şiirimiz övlc ıığuldamalıdır. 
Yahya K EM AL. Genç Kalemler, bana bugünkü öz dil devriminin daha
o sıralarda eskilere oranla daha şuurlu vc şıımüllü bir şekilde harekete 

geçtiğini düşündürür. Miikcrrcm Kâmil SU.

D e r g â h ç ı l a r

D ergâhçdar; 15 Nisan 1921 - 1923 tarihleri arasında İstanbu l’da y a y ın la 
n a n  sa jı çıkabilen onbeş günlük, derginin çevresinde toplananlardır. So
rum lu yönetici M ustafa N ihat Özön’dür. D ergâh’, çoğu Yahya Kem al’in öğ- 
en c is ı o an n i\ersite  gençleri çıkarm ışlardır..M ütareke y ıllarında Yahya Ke

çilik • /  ^ : la ^ çı,k 'u ve Osmanlı dönem ine ağırlık veren milliyet-
ç görüşleriyle, D ivan şiirimizi neoklasik bir anlayışla yeniden değerlendirir.

Ç aptn kÜ ner VC m a r İ fe t  Zö s te rm a k te n  ib a '^  butun ilimleri bilecek, onları birer mazmuna 
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esas olarak kullanacak, şekle alt hünerlerden de faydalanarak, rakiplerinin 
erişemiyeceği dereceye yükselecektir. Arapça ve Farsça’yı iyi bilen ve 
bu dillerde yazılmış olan eserlerin eşitini vücuda getirmekte zorluk çek- 
miyen eski şairler, sdray ve muhiti tarafından gördükleri takdir ve teşvik
le, beğenilen bu sanatın daha yüksek mahsullerini vermekte gecikmediler. 
Böylece, Türkçe kelimeler edebî eserlerde gittikçe azaldı. Arap ve Fars 
kelimeleri ile terkipleri dili kapladı. Divan şairlerini yetiştiren muhitlerin 
istediği de buydu. Sarayın maddî yardımlarla desteklediği Arapça ile 
Farsça’yı, medrese dc (cennet ehlinin lisanı) diye vasıflandırıyordu. He
le Arapça âdeta kutsileştirilmişti. Mütercim Âsim, Kamus tercümesinin 
başında şunları söyler: (Ulûm-1 arabiyye cümle-i âdâb-ı şeâyir-i şer’iy- 
yeyi müştemil ve kâffe-i esrar-ı nevâmîs-i vaz’iyye-i llâhiyyeyi mütekeffil 
olup, harîm-i Kâbe husûliine vüsûl-ü viilûç, rehpeymâyî-i tîmâ-i lûgat-i 
araba mevkuf, ve şürfât-ıgurfât-1 ma’rifetine işrâf-ü urûç, ol zebân-ı mü- 
Jıezzible sûretpezîr olduğu ma’lûm-i âmme-i ehl-i vukuftur.) Arap ve 
Fars dillerinin kuvvetli baskısı altında meydana gelen Divan dili gittikçe 
ağırlaşmış ve bu dille bir Türk klâsik sanatı meydana gelmiştir.» Agâh 
Sırrı Levend’in gerçekçi bir gözle belirttiği bu Divan şiirinden Dergâhçı 
Yahya Kemal, modern bir görüşle yeni bir şiir yolu açar. Yaşar Nabi Na- 
ytr’a göre: «tşin asıl sevinilecek tarafı şu ki, her edebî cereyanımız gibi, 
Fransa’da son zamanlarda ortaya çıkan okulların tesiri altında meydana 
gelmiş olan bu yenilik hareketi, gitgide durulup genişleyerek, hareket 
noktasından, dolayısiyle de yabancı tesirinden çok uzaklaşmıştır. Halk 
şiirini hir yana bırakacak olursak, tarihimizde ilk defa olarak, şiirde ken
dimizi bulmaya başladığımızı, kimsenin taklidi olmayan, orijinal ve milli 
bir şiire sahip olduğumuzu söyliyebiliriz. Batının tesiri, divan şiirinin ve 
halk şiirinin hepsi birbirine karıştı, ortaya bugünkü sentez çıktı. Yeni 
şiirimizin, bugünkü haliyle, son olgunluk merhalesine vardığını iddia edi
yor değilim. Bu şiir, yeni kabiliyetlerin elinde elbette ki çok daha gelişip 
derinleşecektir. Ancak, devrimci araştırma safhasının hemen hemen so
na ermiş, yerini kararlaştırmaya doğru giden geniş bir cereyana bırakmış 
olduğunu söyliyebiliriz. Gerçek sanatkâr daima öncülük eden, çığır açan, 
yol gösterendir. Yahya Kemal, ilk şiire başladığı zaman devrinden çok 
ileride idi. Yeni şiire yolu o açtı. Bugünün sanatkârı da yenilik peşinde 
koşmakla, yerleşmiş hükümlere ve zevklere itimad etmemekle aynı şeyi 
yapıyor, aynı yaratıcı yoldan gidiyor. Haşim’in ve Yahya KemaVin büyük
lüğünü ancak bir çeyrek asır sonra anhyabilmiş olanların genç şairlere 
dudak bükmelerinde şaşılacak ne var? Bugün edebiyat tarihçisi, miinek- 
kid geçinen nice insanlar görüyoruz ki sanat yolunda halk efkârına ön
cülük edeceklerine, ondan yıllarca geriden gitmekte, onun tarafından tam 
mânasile sevilip benimsenmedikçe hiç bir sanatkâra değer vermemekte
dirler.»
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D erg âh ç ıla r; Yahya Kem al B eyath’m n m ânevi yönetim i a ltındadırlar. A h
m et H am di T an p ın a r’ın söylediği g ib i : «D ergâh a ra larında  büyük birlikleri 
o lan  yazarların  dergisi değildi. En fazla beraber yaşıyan üç büyük rüknü a ra
s ın d a  bile M illî M ücadele’nin ve Balkan S avaşın ın  da  ardı arası kesilmeyen 
felâketlerin  getird iğ i siyasî görüş yakınlıklarından, zevk üstünlüğünden bir evvel
kine karşı tab iî aksülâm elden, n ihayet dil m eselesindeki anlaşm adan  başka 
b ir b ağ  yok gibiydi. Yahya Kemal, H aşim  ve Yakup o zam an çok dosttu. Bu
n u n la  beraber üçünün de düşünceleri birb irinden çok ayrı âlem lerde gelişm iş
tir» Falih  Rıfkı, M ustafa Şefik, İsm ail H akkı... gibi im zalar bu lunm asına kar
şın, D ergâh  D ergisi’n in  başlıca yazı kadrosu, Yahya Kemal, A hm et Haşim , Ya
k u p  K adri K araosm anoğlu, Nurullalı Ataç, Ahm et H am di I anpm ar, Abdüllıak 
Şinasi H isar, N ecm ettin  H alil O nan, M ustafa N ihat Ö zön’dür.

Halk kendi ikliminin dilini söyler. M alherbe bugünkü âlemşumûl 
Fransız dilinin kaynağım, en iyi Fransızcayı, Seine nehrine şehrin süp
rüntüsünü döken insanların söylediğini savunduğu devirden sonra Fran- 
sızlar mükemmel bir dile sahip oldular. Yahya K E M A L. Bizi Avrupa 
lıların kendilerinden aldığımız şeyler için beğenmesi ve bize hayran kıl
ması mümkün değildir. Olsa olsa aferin deyip geçerler, bizde asıl bizim 
olan şeyleri tanıttığımız zamandır ki bizi beğenip seveceklerdir; o  çünkü
o zaman güzelliğin, kendi kendisini tahakkuk ettirmenin yolunda ken
dileriyle müsavi göreceklerdir. Ahmet Hamdi T A N P IN A R . Millî edebi
yat, koşma ve destan tarzının, gazel veya şarkı vadisinin yeniden canlan
dırılması, eski basit şekillere yahut iptidai duygulara yeniden rücû edil
mesi demek değildir. Millî Türk edebiyatı, mevzularını eski D devri 
esâtirinden, Ümmet devri hatıralarından, bugünkü millet hayatından ala
bilir, fakat bütün bunlar kendi ruhundan kopmak, doğrudan doğruya 
kendi şahsiyetinden çıkmak, yabancı edebiyatlardan çevrilmcmesi şar- 
tiyle. Türk milleti nasıl Avrupa beynelmilelliği içinde-diğer muasır mil
letlerden hemen hemen farksız fakat hususi harzına ve şahsiyetine malik 
bir suretle yaşamaya namzet ise; Türk edebiyatı da diğer milletlerin ede
biyatı gibi, şeklen onlardan farksız fakat ruh itibariyle kendi şahsiyetini 
en yüksek derecede gösterir bir mahiyet almaya mecburdur. Fuat 
KÖPRÜLÜ. Türk dili ile yapılan edebiyat daima millî edebiyattır. 
Hangi devre ait olursa olsnn... Bence edebiyat ancak zümrevî olsun ede
biyatta mahallilik zümrecilikten ayrılmaz. Edebiyat yaparken ille Türk 
çülük yapmak mülî edebiyat değildir. Kâzım  N am i DURU.

M ill î  E d e b iy a t  G ö r ü ş ü

Ah C anip Yöntem’le, Öm er Seyfettin’in 1911’de Selânik’te yayımlamaya 
aş ad ıldan  «Genç Kalemler» dergisiyle gelişen «Millî E debiyat»  akımı genel- 

ı e şu er çevresinde to p la n ır : Türkçe bağımsızlığını kazanm ak, ya-
ancı sozcu - er e ura ar dilimizden atılırken, sadeliğe, yalınlığa gidilm eli

d e  Yerli, ulusal değerlerim iz işlenmeli, ne D oğu’nun ve ne de Batı’m n öykün-
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cülüğüne dü§ülm elidir. U lusal ölçüm üz «hece» kullanılm alı, toplum cu sana
ta  gidilm eli, «sanat toplum  için» olm alıdır. Bu günse görüşler farklı. Bilge Ka
rasu ’yu d in le rse k :

Ulusal edebiyatlar Fransa’da, Almanya da, İngiltere’de vardır. Bun
lar, daha geniş anlamda bir Batı edebiyatı meydana getirir. Bir Çin ede
biyatı vardır, o da bir Uzak Doğu edebiyatı olarak incelenebilir. Ulusal 
edebiyat ne Fransa için, ne de Türkiye için modası geçmiş bir terimdir. 
Yalnız, Türkiye’de ulus olarak bir ulusal edebiyat sorunumuz olduğunu, 
yeni yeni anlıyoruz belki... Ulusu, toplum yapısı bakımından, belli bir
takım evrelerden sonra ortaya çıkan bir yapı olarak düşünüyorum. Ulus, 
bir yapı olarak, bizde ancak 20. Yüzyılda gelişmeğe başlamıştır. Yalnız, 
batıdaki ulusçuluk hareketini, bu hareket içerisinde ulusal edebiyatın oy
nadığı rolü, daha 19. Yüzyıl ortalarında sezenler, bilenler, kavrayanlar 
var. Bunlar, dilin geliştirilmesi konusuyla pek az uğraşmışlardır. Dilin 
ulusal dil, çağın gereksinmelerini karşılayacak bir dil haline gelmesi so
runu, ancak 20. Yüzyılda yayılmıştır. Ulus olmanın bilincine ermek der
ken, ulus olma çizgisini yitirdiğimiz, gibi bir şey düşünmüyorum. Ancak 
şimdi belirli bir takım veriler içerisinde bir ulusal topluluk olarak gör
meğe başlıyoruz, kendimizi. Bir nokta daha : Ulusal edebiyat denince, biz 
neyi anlayacağız burada. Doğrudan doğruya Türk edebiyatı dediğimiz 
şeyi mi, yoksa toplumbilim bakımından ulus olarak ortaya çıkmamızla 
birlikte doğan edebiyatı mı? Yoksa, daha yapılmamış, olmamış, ancak 
bugünkü, şu andaki dileklerimizi yansıtacak bir edebiyat mı? Ulusal ede
biyat yönünden kurtulmak balıedebiyatım suçlamakla değil, bu edebiyat 
karşısında bir kişilik tutturmakla mümkündür. Meseleyi böyle düşünme
ye alışmalıyız... Bir Türk’ün Arapça, Farsça yazması, bir yandan da ken
dini Türk sayması, bu dilleri kültür dilleri olduklarından kullanması buna 
benzer bir durum yaratır. Bir Tevfik Fikret’in Farsça, bir Kafka’nın Al
manca, bir Rilke ile bir Beckett'in Fransızca yazmaları, biraz değişik bir 
durum yaratıyor. Kafka, Almanca yı ‘seçiyor’, öbürleri kendi dillerinde 
bir dili kullanmışlardır, denemişler ya da sürdürmüşlerdir. Onlar için bu 
ikinci dil bir başka ‘tat’ getiriyor olsa gerek. Ama yabancı dillerde yaz
dıktan zamanlar da, kendilikleri, kendi kültür çevreleri, kendi dillerinin 
yarattığı bir dünyayı seziyorsunuz yazılarında. Kaldı ki, yirminci yüzyıl
da sorunun verileri biraz değişiktir. Ulusal dil yaşadıkça, yani her çağda, o 
çağın getirdiği gereksinmeleri karşılayacak yolda işlendikçe, ulusal edebi
yat da vardır. (18. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılda birçok Avrupa ül
kesinde görülen ıduslaşma süreci içinde, ulusal edebiyat, dile bağlı ola
rak nerede eskiden beri varsa, dil araştırmaları, ıdusun geçmişini incele
me alanında yapılan araştırmaların başında geliyordu. Folklor, mythoslar 
bilgisi, bölge efsaneleri, bir bakıma bu dil incelemelerinden çıkabilirdi an
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cak. Başka ülkelerde ise, baskısı altında bulundukları devletin diline, ede
biyatına, değerlerine karşı kendi ezilmiş, unutturulmuş, yoz halde bıraktı
rılmış dillerin canlandırılması, bu dille elden geldigince geniş bir kütle
ye seslenerek onda ulusluk bilincinin uyandırıl ması yolunda yaratılmağa, 
ya da yeniden işlenmeğe başlandı.)

Hiçbir yazar, hiçbir yazar topluluğu, durup dururken, ulusal edebi
yatı yaratmıyor. Ama yazılmış kitaplar bir araya gelerek ulusal edebiya
tı meydana getiriyor. Ulusal edebiyat, kitaplarımızdan önce vardır, kitap
larımızla süregider. Bu edebiyat bir tek lehçenin, bir tek geleneğin, bir 
tek göreneğin edebiyatı değildir; çeşitli bölgeleri, çeşitli deyişleri, çeşitli 
görüşleri, düşünceleri yansıtır, bir araya getirir. Onu ulusal edebiyat ya
pan da budur, evrensel değerlere ulaştırabilecek olan şartlardan biri de 
bu. Bu çeşitli öğeler arasında en büyük ortaklık, en önemli ortaklaşa de
ğer,, dildir. Dil fosilleşirse, çağının gereksinmelerini karşılayan, yansıtan 
bir ortam olmaktan çıkarsa, donup kalırsa, edebiyatın da donup kalması 
işten değil. Toplum, dilini yeniden ayarlamak, yeniden yaşayan bir dil 
haline getirmek isterse, bunun için uğraşırsa, yani toplum kendini taze
lerse, yeni bir edebiyat da çıkaracaktır ortaya. Uluslaşma sürecimiz dün 
başlamadı. Dil araştırmaları yapılıyor. Uzun zamandan beri dil araştır
malarının yanında eski edebiyat belgelerimiz inceleniyor; bir yandan da, 
dilimizi çağın gereksinmelerini karşılayacak düzeye getirmek üzere ayar
lıyoruz, işliyoruz. Yeni bir yapının, yeni bir anlayışın dili geliştikçe, yeni 
bir yapının bilincine erdikçe, edebiyatımız da değişti, yenileşti.

«Millî E debiyat»  genellikle 1908 - 1940 yılları a ra s ın d a  ed e b iy a tım ız ın  y a 
şadığı görüşleri, duyuşları, sanatları kapsarken, m em lek et gerçek le rin i d ile  g e 
tirm e yolunu benim ser. Türkçülük akım ının öncüsü  Z iya G ökalp , m illî e d e b i
yatın  da yaratıcısı sayılır. İstanbul Ü n iv e rs ite s in d ek i sosyoloji dersleriy le , e ser
leriyle «Türk Millî Edebiyatı»nın bilimsel yön tem in i o lu ştu ru r.

Ulusal edebiyat sözü, genellikle az gelişmiş ülkelerde ediliyor bu
gün. Yerleşmiş, oturmuş toplumlarda, uluslarda böyle bir kavramın anla
mı yok gibidir. Sözgelimi bugün Fransa, Almanya, İngiltere için ulusal 
edebiyat sözünden önce, geniş anlamda edebiyat sözcüğünün bir anlamı 
Nardır. Aslında doğal olan da budur, edebiyatta ulusal olmak diye bir 
ayrım yanlıştır. Nitekim bizim Tanzimat'a gelene değinki edebiyatımız, 
sanatımız için dc aynı şeyi söyleyebiliriz. Tanzim at’tan sonra Cumhuri
yete değin sanatımız, ulusal çizgimize koşut olarak kopuk bir çizgi k o  
l ar‘ . “mhuriyet, daha sonraları başlangıçtaki halkçı ilkesini yitirerek, 

C0 1 e" ^ 'ne kar?' Ç'kmağa başlar. Bu bakımdan, Tanzimat'tan bugü
ne eğın i savaşımızı bir ulııs olmak savaşı biçiminde düşünebiliriz. Kı
saca, usal bir çizgimizin olmaması, ulusal bir sanatın doğmasma da
Hikm t) Ur,ı K-'r ^  örnc6i bir yana bırakırsak (Yahya Kemal, Nazım 

C c cbiyollmız, ulus anlayışımız gibi, batının etki alanına girer.
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Giderek o edebiyata kendi edebiyatımız gibi bakmağa başlarız. Oysa 
Eliot’nun da dediği gibi, t bir şiirin yapısında, o  ulusun tarihini görürüz» 
sözü, bizim edebiyatımıza vurulduğu zaman, bunun tam  karşıtı b ir du
rum la karşılaşırız. Batılaşmak, bizim yalnız ulus olmamıza engel olm ak
la kalmamış, bir sanatımızın yaratılmasına da engel olmuştur. Böyle de
mekle elbette batıyı suçladığım anlamı çıkarılmamalı. Tam  tersine, bi
zim Batı deyince anlamamız gereken kavramı anlamadığımız, Batı’nın 
yorum unu yapamadığımız anlaşılmalıdır. Bugün ulusal edebiyat sözü 
ülkemizde bağımsız bir ulus olmak sözüyle bir düşünülmeğe doğru gidi
yor. Bunun için de ulusal edebiyattan söz etm eklerin anlam alı birşey 
olmaz. Ilhan BERK . Batılı edebiyatçı, kendini, kendi insanını ve toplu- 
munu irdelemiş, edebiyatı ile batı insanının ve toplumunun gerçeklerini 
katılaştırmıştır. Toplumsal dalgalanmalar, edebiyatı da dalgalandırmış, 
toplumla edebiyat arasında karşılıklı etkilenmeler birbirlerini oluştur
muştur. T ürk edebiyatçısının kaynağı ise, kendisi, kendi insanı, kendi 
toplumu değü, batı edebiyatı olmuştur. Türk toplumundaki toplumsa] ve 
ekonomik dalgalanmalar değil, batı edebiyatındaki dalgalanmalar Türk 
edebiyatını etkilemiştir. Kendi toplumumuzun, kendi varlığımızın ger
çeğini araştırmadan, bulmadan, araştırılm ış ve bulunmuş batı insanım 
edebiyatımıza model olarak seçiyoruz ve bu her yıl biraz daha azala
cağına, yoğunlaşıyor. Ulusal edebiyat taraftarları, evrensel olmamakla 
tehdit ediliyor. Evrensellik sözü ile, ebedilik sözü arasında ben 9ikı bir 
Uişki buluyorum. Bir edebiyat, insanla birlikte yaşıyacaksa bu edebiyat 
evrenseldir. İnsanla birlikte yaşıyacok şey nedir? İnsanın kendisi mi, 
yani beşeri özü mü? Yoksa, batı edebiyatı mı? Biz asıl Ölümsüz kaynak 
olan insan gerçeğine, kendimize dönmüyoruz. Batı edebiyatına dönüyo
ruz, batı edebiyatında ölümsüz olan şeyi arıyoruz. Acaba insan olduğu 
için mı edebiyat var, yoksa edebiyat olduğu için mi insan var? Eğer in
san olduğu için edebiyat varsa, gerçek kaynak T ürk insanıdır, batı ede
biyatı değil. Evrensellik umacıları yıkanmış, Ütülenmiş beyinleriyle, batı 
edebiyatının evrenselliğini, batının kendilerine sunduğu şekilde, düşün
meden, irdelemeden kabul etmişlerdir. Batı edebiyatı, batı toplumunun 
ve ekonomik yapısının bir ürünüdür. Batı ekonomik üstünlüğü, emper
yalizmin gayri beşerî çocuğudur. Bu gayri beşerî kazancın üstünde be
liren edebiyat, özleri gereği beşerî olabilir, fakat temel kaynağı gayri 
beşerîdir. Mustafa ERD O ST. Ulusal edebiyat nedir? Nitelikleri neler 
dir? Ben bunu birtakım etki ve ilişkilere karşı olmaktan çok, içinde oluş
tuğu toplumun bütün duygusal ve düşünsel özlerini birimlerini taşımak, 
davranışlarını vc eğilimlerini yansıtmak diye düşünüyorum. Etkilere ka
palı bir kültür düşünemiyorum. Böyle bir kültür olsa olsa ilkel toplum- 
lara ait bir kültür olabilir. Ayrıca hiçbir ulusun tam anlamıyla özgün 
b ir ulusal edebiyatı olabileceğini düşünemiyorum. Büyük toplumsal ge
çişmeler, büyük dinler, ulus yapılarının benzerliği veya yakınlığı, yaygın 
kültür bölgeleri yaratmışlardır. Bu yüzden rahatlıkla «Batı Edebiyatı» 
diyebiliyoruz. Böylecc T ürk Edebiyatı da uzun yıllar Ortadoğu İslâm 
kültürü içinde kişiliğini bulmaya çalışmıştır. Yüz yıllık gayretlerimiz 
bir bakıma bölge değiştirme gayretidir bu yüzden. Bununla birlikte ulusal 
bir edebiyatı, hatta daha da ilerde ulusal bir kültürü, düşünce ile birlikte 
gelişen sağlam bir dil yeteneği ile bir tutuyorum. Ulusal bilincin ve ulu
sal özün gelişmesini dilin gelişmesinden ayrı düşünmüyorum. Ve edebı-
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yatlar bütün etkilere rağmen dilin kişiliği ile ulusal özler kazanırlar. 
Ulusallığı birtakım özel teknik uygulamalarda değil ulusal özün, tarihî 
bir önemde ve bir c o ğ ra fy a d a , araştırılması, tesbit edilmesi ve çevresi 
ile, doğa ile ilişkilerinin yeniden değerlendirilmesi, davranışlarının çağ- 
daş belirtilerinin a n l a m l a n d ı r m a s ı n d a  buluyorum. Bunun da tek yön
temi şüphesiz ulusun tarih boyunca sürüp gelen davranışlarını bilmek, 
bütün bu davranışlar iç in d ek i sürekli çizgiyi bulmak, bir çeşit tarih bilin
cine sahip olmaktır. U lu su m u z u n  bu tarihsel çizgisini geçmiş kültürel vc 
sanatsal ürünlerimizden ç ık a rm a m ız  bence mümkün olmadığına göre 
geniş sosyolojik a ra ş t ı rm a la r la  bu çizgiyi yeniden keşfetmek zorundayız 
diye düşünüyorum. Bu arada son günlerde ulusallığı bir bakıma bir çeşit 

k  gelenekçiliğe bağlamak isteyen bir eğilim seziliyor. Bir sanatçı kendini
A  zorlamıyorsa, ister istemez; kend iliğ in d en  geleneğin içindedir. Ve gelenek

yenileştirilmez bir .şey değildir. Geleneğe dönüşü bütün çağdaş ilişkileri 
kesmekle bir tutmak yanlış bir düşüncedir kanısındayım. Değişen vc 
g d i^ n  çağdaş kültür düzeyine varmanın yolu ilişkileri kesmek değil ak- 
sın- çoğaltmaktır. Bütün mesele bunun kişilikli yollarını bulabilmektedir. 
Ulusal Alman edebiyatının kurucularından birinin Schillcr'in şöyle bir 
sözü v a r :  «İnsan sadect yaşadığı ülkenin değil, içinde bulunduğu çağın 
da yurtdaşıdır.» Ve ben bu sözü önemli buluyorum. Turgut U Y A R .

Üç Ana Kaynak

Millî E debiyat; 1908-1923 tarihleri arasında yoğunlaşm asına karşın, 1940’ 
lara ve daha sonraki yıllara değin, toplumsal değişim lere uyarak gelişirken, u lu 
sal kaynaklarım ıza daha etkin bir yönelme gösterir. Yirminci Yüzyılın Türk  Ede 
b iy a tı’nın başlarında gelişen «Fecr-i Âti E d e b iy a tın d a n  sonra, ulusal kaynak
lara dönm e, düşüncesi doğdu. Edebiyatım ızın ulusal karakterin in  ortaya çıkı
şında, «Millî E debiyat»  çalışm alarının rolünün gittikçe arttığ ın ı görürüz. D e
m ir Ü zlü’ye göre :

Dizdeki Ulusal Edebiyat akımının, 1908 ı/ıîı çevresinde, kendine öz
gü koşullar içinde, askeri desteği de kazanmış burjuvazinin iktidar sava
şıyla birlikte oluşmuş olduğu açık bir tarihsel gerçek. 'Ulusal Edebiyat’ 

akımının tem el düşüncelerinin yaygınlaştırılarak, ulusal değer ulamları 
yapılmasını da, bu sınıfsal mücadelenin ayrılmaz ideolojik göriişii ola
rak ele almaya zorunluyuz. Kendine özgü niteliklerle birlikte... Tarihin 

! ısa bir sürecinde, bir ihtilâlle gerçekleşen, bir burjuva devrimi değil bi
zimkisi, yüzyıl içine parça parça oluşan bir süreç. Üt e yandan da, güçlü, 
ıç kaynakları işleyen: dışa da sermaye ihracına gereksinme duyan güçlii 
>ir sınıfın ortaya çıkması değil. Kapitalizm önünde yenik diişmiiş, yet 
tjer onu vesdyetine alan kapitalizmle zıtlaşmış, sonra gene onun vesâye- 
tıne girmiş ikinci sınıf, uydu bir burjuva devrimi.

1908 Meşrutiyet, 1923 Cumhuriyet hareketleriyle tarih içinde ken- 
amam amaya çalışan, geçmişi 1876 hareketine değin uzanan, feodal
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yapının değişmesini devrimle değil de, ağır ağır kapitalizmin oluşması 
sonucu, kendiliğinden bir harekete bırakan, bu yüzden günümüze kadar 
uzanan, tarihsel gecikmişliği içinde güçsüz, despot, otoriter bir oluşum. 
Tarihsel gecikmişliği, güçsüzlüğü liberal dinamizmden uzaklığı yüzünden 
evrensel insani değerler yaratamamıştır bu akımın edebiyatı da, ‘Ulusal 
Edebiyat'. Öyle ki, Cumhuriyet'ten sonra, Kadro Hareketiyle, daha da 
tutarsız parçacı bir ideoloji olmak ister, Kadro’ııun öne sürdüğü bileşim, az 
gelişmiş ülkelerde benzeri görünen ne marksçı, ne de burjuva demokrat 
olan, merkezi askeri-bürokrat otoritenin güdümünde, parçalı ve bilimsel 
olmayan bileşimlerdir. Falih Rıfkı At ay m Moskova-Roma gezi notlarını 
düşünelim. Çağı içinde, olmayacak bir şeyi, komünizmle faşizmin bile
şimini araştıran, benzersiz saçmalıkta kurgulardır bunlar. Böylece, bir 
yığın aydın kuşak ara-düşünceler içinde yuvarlanır gider.

Ulusalcı Edebiyat akımı, daha sonraki yıllarda, ideolojik ulusalcılık
tan sıyrılmış, ycreyselciliğe dönüşmüştür. Yereyselcilik... folklor değerle
rinin, köylülüğün, halk mitoslarının kendine özgü çerçevelerinden çıkarı
lıp, güncel gerçeklikten de beslenemeyeceği için, içlerin boşaltılarak yeni
den yazılması. Köylülüğün mutlaklaştırılması. Gerçekten de, artık lıalk 
hikâyelerine bir katkıda bulunulamaz. Bu, halk hikâyelerinin değersiz ol
duğunu söylemek değildir. Tersine, halk hikâyeleri, kendi çağlarının kül
tür verileli olarak iyice değerlidirler. Halk hikâyeleri, “mitosa dayanan, 
masalsı, epik ve kahramanlıkla ilgili” yapıtlar, taşıdıkları anlamlar, imge
ler, simge ve biçimlerle, kendi kültürel dönemleri içinde bütünleşmiş, ol
dukları kültürün eksiksiz verileri olmuşlardır. Ulusalcılıkla yerelselcilik 
arasında ideolojik etkinlikleri aynı giiçte olmasa da, bir bağlılık görmek 
zorunludur, blıısalcı akımlar, burjuva devrimciliğiyle birleşmiş, asker-si- 
vil bürokrat çevrelerce yaratılmış, burjuva-devrimci ideolojinin bizdeki 
temsilcileridirler. Yereyselcilerinse, siyasi tasarımı ya köylülük ideolojisi
nin idealleştirilmesine varır, ya da bürokrat-radikal bir devrimin ya da 
sosyal-demokratik bir politikanın gerilerinde dağılır, bu siyasi tasarım
larla birleşir.

Bu tür edebiyat ve düşünce akımları yanında, aydınlar düzeyinde, 
ulusalcı bir tepkiyi de Kemal Talıir’le yaşadık. Genç bir eleştirmen, Cihat 
özaydtn’ın, 'Tarihsel Gerçeklik, Batılılaşma ve Kemal Tahir Mitos’u adlı 
denemesinde bütün çerçevesiyle gösterdiği gibi, (Militan, son sayı) bu 
tarihsel yorum, fantezilerle de örtülü bir ulusalcılığa, hatta tarihsel bir 
şovenizme varmıştır.

Türkiye’nin kendine özgü, özgül koşulları varsa, Türk insanının “halk 
ruhundan gelen” bir yüceliği varsa, Türk aydınının dünya düşünce akım
ları içinde bir kişiliği olacaksa, Türk aydını şu ya da bu ulusal kültürün
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kölesi olmayacaksa, bu gücü geçmişe dönerek değil, tersine şimdinin gün
cel maddi gerçekliğine sahip çıkarak, düşünce üreterek bulacaktır. Ça
ğının yorumunu kendisi yapacaktır.

. **. ' â
Yüzyıllar boyunca, çeşitli f ik ir le r le  şe k ille r in , kültür em peryalizm inin a ltın 

d a  gerçek varlığıfıı gösterem eyen «Türk E d e b iy a t ı» , yavaş yavaş tüm  olanak
la r ıy la  etkisini duyurm aya başlar. « C u m h u r iy e t E debivatı»m ızın doğum unu 
h a z ır la r . T ürk  Millî E deb iyatı; 1 9 1 1 - 1 9 2 3  tarihleri arasında gelişen, etkileriy
le  te p k ile r i  bugüne değin uzanan k ö k lü  b ir  akımdır. Bu akım ın üç ana kayna
ğı, m ill î  edebiyatım ızın  o lu ş m a s ın ı sa ğ la r . 1. Osmanlıcılık, 2. İslamcılık, 
3 .  Türkçülük. Bunları ayrı ayrı in c e le m e d e n , «M üh Edebiyat»ınuzı anlıyam ayız.

Millî bir edebiyat yaratma temayülü benimsenmedikçe yazarlar, o 
kadar güven ve hayranlık duydukları bıı halkın ne düşündüğünü, nasıl 
konuştuğunu gerçekten tanımaya giriştiler. Onların yanında, bir Türk 
H alk Edebiyatı varlığından hiç şüpheleri olmayan Avrupalı oryantalistler 
bilhassa, bütün ömrünü, bunu incelemeye veren M acar Türkoloğu Ku- 
noş sayesinde, hem bu Edebiyata karşı yakın bir ilgi duyuyorlardı. Bu
gün. Türk Halk Edebiyatı üzerindeki araştırm alar Türkiye'de faal vc 
metotlu bir şekilde takip edilmektedir. Ednıond SA U SSE Y. Bence Ncfî’ 
nin dili, Baki’nin dili, Kemal’in, Hâmid'in hepsinin, her büyük şairin dili 
millîdir. Ama nıillî'nin mümkün olan en güzel şeklini verebilen, o : 
man yetişen en büyük sanatkârın, duygularını ifadedeki kabiliyetli' 
Öyle şekil vc kıyafete bakıp da, öyle dış görünüşe bakıp da aruz ve. i:, 
ile parm ak hesabından birine millî, ötekine millî değil demek asılsız bir 
lâftır. Kıza Tevfik JJÖLÜKBAŞI. Asırlardan beri Divan Edebiyatında 
olsun, Halk Edebiyatında olsun, hattâ daha genç zamanların edebî 
mahsullerinde olsun Türk dimağından, Türk ruhundan ne doğmuşsa işte 
T ürkün millî edebiyatı odur. O şart ile ki, bunlar büiltizam yapılmış 
birer taklit eseri olmasın. Halit Ziya V Ş A K U G ÎL . Millî edebiyattan 
bahsetmek için edebiyatın bir dc millî olmayanın mevcut veya mefruz 
olacağını kabul etmek icabeder. Millî olmayan edebiyat olur mu? H er 
milletin edebiyatı kendisinindir. Yunus N A D İ. Bir eser ister yeni ister 
eski olsun, ister yabancı ister yerli mevzuları ihtiva elsin, mensup olduğu 
milletin ruhunu, zevkini ifade ettiği için, o eser o millete aittir. Yani 
millîdir. Bir defa millî edebiyat tarihinin mânâsız olduğunu iddia eden
ler, garp edebiyatını şahit göstererek orada «littcratüre natioualistc* 
olduğunu ileri sürmektedirler. Fakat her bahiste G arp’taki tabirin med
lulleri ile İçtimaî hâdiseleri izaha çalışmak bilmeni mümkün olabilir mi? 
G arp ta  nasyonalist deyince mazinin mefahirine dayanan ve fütuhat pe
şinde koşan mutaassıp ve mütecaviz bir milliyetçi anlaşılır. Halbuki biz
de milliyetçilik, vatan ve millet sevgisi, onu koruma ve yükseltme isteği 
şeklinde tecelli etmiştir ve etmektedir. Bundan başka milliyetçilik Garp' 
ta başka, bizde başka ihtiyaçtan doğmuştur. A^âh Sırrı I.EVEND  
Turk Edebiyatı; Türk tarihinin Osman'dan başlayıp Vahdettin'de bitişi 
gı »ı, Aşık Paşa'dan başlayıp Fikret'e kadar gelen ve yahut Galip Dcde’de 
zaten son nefesini vermiş olan Divân Edcbiyaü değil Velet Sultan ve
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Yunus Emre'den beri devam çimekte olan Millî Edebiyatımızdır. Yakup 
Kadri K A R A O SM A N O Ğ LU . Gerçekçi, millî edebiyatımızın dayanması 
gereken temel ilke, ‘İnsan Tükenmez’ ilkesidir. Bu, aydınlık gelecek
ler edebiyatı demektir; daha iyi, daha insanca bir dünyanın, insanların 
gerçekten hür, gerçekten eşit yaşayacakları kardeş toplumun kurulabi
leceğine inanmak demektir; insana, gücüne inanmak, ona lâyık olduğu 
değeri vermek demektir; iyimserlik, güçlüklerin yenildiğini görmekten, 
yenileceğine inanmaktan gelen bilinçli bir iyimserlik demektir. Fethi 
N A C İ.

Osmanlıcılık

Osmanlıcılık, O sm an G azi'nin X III. yüzyılda kurduğu, Birinci D ünya Sa- 
vaşı’ndan  sonra dağılan Tiirk lm para to rluğu ’na ve bunun uyruklarına verilen 
«Osmanlı» sözcüğünden gelir. Osmanlılık ilkesini kabul edenlerin  yolu anlam ın
da  kullanılm ıştır. O sm anlı İm paratorluğu, otuz sekiz ulustan kurulu  uyruklar 
topluluğudur. M üslüm anlardan, Araplar, Boşnaklar, Çerkesler, G ürcüler, Kürt- 
ler, A rııavutlar olduğu gibi Suriye M aronileri, D ürzüleri, Süryanileri, Afrikalı 
çeşitli m illetler, lııristiyanlardan M acarlar, Bulgarlar, Sırplar, Yunanlılar, Ro- 
m enler, Erm eniler, Kumlar, Yahudiler hep Osmanlı bayrağı a llında  toplanırlar.

Batının bu öze intniyen yüzeysel burjuva demokratik ve özgürlükçü 
düşünce ve görüşleri aydınlar arasında büyük bir yaygınlık kazandıktan 
başka, İmparatorluk yönetimini de zorlamağa «mutlak» yönetimden 
«Meşrutiyetle geçmeğe Avrupa’nın gelişen ve güçlenen kapitalizminin 
hızla emperyalizme yönelişi karşısında İmparatorluğun yaşamını sürdü
rebilmesi için bazı «ıslahat», «reform» ve «yenilik» evrelerine girerek 
«Batılılaşması» gerektiği düşüncesi önem kazanarak «Yeni Osmanlılar» 
denilen aydınlar topluluğu daha sonra Jöntürkler aclını alarak yurt içinde 
ve dışında yaygınlık kazanırlar. Yeni Osmanlılar, İmparatorluğun Avrupa 
kapitalizmi karşısında «Batılılaşması», «Avrupai» olması için, yönelimde 
önemli değişiklikler yapılması gerekliğine kendilerini inandırdıktan baş
ka. aynı düşünce ve görüşleri paylaşan aydınların çoğalmasına da katkı
da bulunurlar. Yeni Osmanlılar’a göre, yaşlanan İmparatorluğu gelişen 
çağa ve dünya koşullarına göre, yeni bir sistem içinde, Osmanlı liberal 
burjuva anlayışı yaratarak yönetmek gerekmektedir. Bunun için «mutlak» 
yönelimden «meşruti» yönetime geçmek, bir «Kanun-u Esasi» yapmak ve 
Avrupa’da olduğu gibi «Meşveretle dayanan demokratik, özgür bir bur
juva düzeni kurarak, bozulan ve işlemez duruma gelen feodal düzeni, dev
let mekanizmasını, orduyu, giderek her şeyi yeni bir sisteme bağlamak dü
şüncesi önem ve yoğunluk kazanır. Osmanlı aydınına göre, Osmanlı Im-
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par at or lüğünün yihltşm t ve tarih sahnesinden tasfiyesini ancak «Batılı
laşma» yani Osmanlı liberal burjuva düzeni vc bunun ilk adımı sayılan 
ve böyle önerilen «Kanun-u Esasi»yi etm ekt mutlak feoda! düzeni 
yıkmak, hukuka bağlı bir devlet olmak düşüncesi durdurabilir. (İzlenen 
«Kanun-u Esasi» 1876 yilında hir siyasal yapı değişikliği olarak ilan edi
lir. Osmaıılı Meclis-İ Mebusan'i açıhr ve «M eşrutiyet», «Parlamento»,
«Sorumlu hükümet», «Siyasal özgürlük» gibi kavramlar «Memalik-i ( 1s- 
maniye» sınırları içinde tartışma konusu olur. Sonunda altı yüz yılı aşkın 
geçmişiyle Osmanlı imparatorluğu Batı kapitalizminin isteğine uygun. A v
rupai siyasal, toplumsal ve kültürel kuruluşlarıyla feodal düzen içinde 
«Batılı» bir devlet halini alır. Bütün bunlar da göstermektedir ki, o ta
rihlerde, Türklük, Türkçülük ve Pantürkizm diye bir sorun yoktur. Yal
nızca Osmanlılık vardır. Namık Kemal 24 sayılı Hürriyet Gazetesi ııde 
Osmanlı topluluğunu şöyle tanımlamaktadır: «Bugünkü Osmanlı ümmeti, 
milletçe İslâm. Hıristiyan ve Yahudi ve bundan başka Diirziler falan gibi 
mezhep sahiplerine ve kavimce Arap. T ürk. Kürt. Laz, Çerkez. Faska. Po
mak. Boşnak. Ermeni. Bulgar. Eum, Yahudi vesaire gibi bir enk tebaalara 
ayrılmıştır.» Görüldüğü üzere Namık Kemal’e göre millet din topluluğu 
anlamındadır ve Osmanlı İmparatorluğu’nda Hıristiyan. Yahudi ve İslam 
olmak üzere iiç millet vardır. Türk milleti yoktur. Türk, bu miletler için
deki bir çok kavimden yalnızca biridir.

Osmanlı tm paratorlu& u’nun kullandığı Osmanlıca. A rap vc Fars kü ltürle
rinin etkisi altında yapısına bu dillerden aşırı derecede sözcük, h a lta  dilbilgisi 
özellikleri giren, o dönem in şair vc yazarlarının çoğunca kullanılan T ürkçe’ye 
T anzim at’tan sonra verilen isimdir. Osmanlı bavrağı altında yaşıyan ulusları 
birleştiren ortak çıkarlardır. Meclis-i M ebusan’ın b ir Rum ü y e s i: «Ben ancak 
Osmanlı Bankası kadar Osmanlıyım!» der ki, bu söz gerçeği apaçık nrtava 
koyar. Osmanlılık tezinin çürüklüğü Balkan S avaşından  anlaşıldı. T ürklüğü
müzü unutup, O sm anhvız derken. Fransa ihtilâlinin m illiyet prensipi önce bı- 
ris ti\an  Balkan m illetlerine girdi, «İslâv ittihadı» dem ekleriyle beraber lâtin 
milletlerle «Etnikı E terya» topluluğu kuruldu. Balkan ulusları bize isyan ederek 
bakımsız devletler kurdıılar.Bıı akımı önleme’/C üzere Osm anlıcılık prensipini 
ortaya atıp  «Ademi merkeziyet» fikri ileri sürüldü. Osmanlı Federasyonu kuru
lacak! ı. Şûralar Devleti olarak im paratorluk yaşayacaktı. Bu prensipi Prens 
• abahattin  ortaya attı. Bu prensip de tutm adı. Bayrak altındaki uluslar bir bir 
ayrıldılar. O rtada yalnız biz Türkler kaldık.

°  ™ n '”  kelimesi Tanzimat zamanından beri moda olmu^ yeni 
b|r * y  ' r' "rnnzımat ricali vc bugün hâlâ aynı zihniyeti muhafaza eden 
e d e r^ o 'l11 adaı?*ara 8” re tâbir yeni bir «milliyet» mânasını ifâde 
ları dahi'l'^ d ' ®smar>iyc» diye Osmanlı saltanatının siyasî hııdut-

* ın e yaşayan bütün muhtelif milletlerin hey'eti mecmuasını
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kasdederler; Türkler, Araplar, Rumlar. Ermenilcr, Yahudiler v.s h 
bu mcdlülde dahüdir. Gülhane Hatt-ı hümâyunundan sonra m em ickcr' 
bütün hür vc münevver fikir adam lan, ricali, m uharrir vc mütefokk'^ 
leri, hülâsa Avrupalılaşmak gayesini güden herkes bu «Osmanlılık, n  
rinde birleşiyorlardı. Fuat KÖPRÜLÜ. İm paratorluğu p a rça lan tn ak ı 'l 
kurtaran büyük dış politika üstadı, şöhretine rağmen, İm paratorlu^" 
büyük kısmı Abdülhamit zamanında elden çıkmıştır. Ruslar, Batu 'n 
Kars ve Ardahan'ı alarak Anadolu’da ilerlemişlerdir, lngilizler, Kıhrı ■ 
tan sonra Mısır'a yerleşmiş, Sudan’ı almış, Kuveyt üzerinde fiili eg* 
menliklerini kurmuş, Sina Yarımadası ve Akabe bölgesi üzerinde iddja ! 
larını kabul ettirmişlerdir. Fransızlar, Tunus’a cl koymuşlardır. Avrup,y 
daki arazinin yarısından çoğu. Abdülhamit zamanında kaybedilmiştir 
Karadağ, Sırbistan ve Romanya bağımsızlık kazanmış, Bulgaristan fiiien 
bağımsız olmuştur. Avusturya, Bosna - Hersck’i işgal edip yönetmeye 
koyulmuştur. İngiliz donanmasının İzmir’i işgal tehdidi altında. Dul- 
signo limanıyla Boyana nehrine kadar uzanan arazi, Karadağ’a bırakıl- 
mıştır. Yunanistan’a Tesalya verilmiştir. İngiltere’nin baskısıyla. Girit’te 
Osmanlı askeri atılmış, Osmanlı bayrağı indirilmiş ve ada fiilen bizim 
olmaktan çıkmıştır. Bulgaristan Şarki Rumeli’yi ilhak etmiştir. Balkan 
Harbi'ne kadar elimizde kalan Makedonya ise, geniş ölçüde yabancı 
devletlerin kontrolüne girmiştir. Böyle bir bilanço, Abdülhamit'in dış 
politika iistadlığına her halde gölge düşürmektedir. Fakat bu durumdan 
ötüıü Abdülhamil’i suçlu tutmak her halde insafsızlıktır. Zira her şey 
bizim dışımızda ve Avrupa başkentlerinde geçiyordu. Avrupa başkent
lerinde pazarlığa varıldığı ölçüde, im paratorluk parçalanıyor vc bize de 
boyun eğmekten başka yapacak fazla bir iş kalmıyordu. Doğan AV. 
ClO G l.U . Osmanlı fm paratorluğu'na Batı'dan zorlunan «Tanzimat» ve 
«Islahat» çabalan, daha çok gayr-ı müslim uyrukların güvenliğini sağ
lamak amacına yönelmiş olup, geniş ölçüde devletin dış politikasıyla 
ilgiliydiler. Yeni Osmanlılar ve Genç Türk akım larında anlatımını bu
lan zihniyet ise, bundan ancak bir adım daha ileridir. Bıı aydın akım
larının da temel sorunu «devletin bekâsını temin»; buldukları başlıca 
çare ise. «teceddüt»tü. Burada yenileşme denildiği zaman, mutlakiyetten 
kurtulup Meşrutiyete ulaşmak kastediliyordu. Bıı demokratik anlayışın, 
biçimsel bir «siyasal demokrasi» olarak düşünüldüğü; solculuğa yol aça
cak bir «ekonomik demokrasi» anlayışına crlşilemediği m eydandad ır. 
M ete TU N Ç  A Y .

İslam cılık

İslâm; selâm’dan gelir; T anrı’ya teslimiyet; Hz. M uiıam ınetçe kurulmuş 
ve yayılm ış din, M uham m et Peygam ber’in üm m etinden olan kimse, Müslüman, 
M üslümanlık, İslâm anlam ında kullanılır. İslâmcılık buradan  gelir. Pan İslâ- 
mizm de denilir. Osm anlı İm paratorluğum da «O sm anlıcılıksan  sonra en güçlü 
akımdır. Berlin Kongresi’yle Balkan devletleri bağım sızlıklarını kazandılar. 
İkinci Sultan A bdülham it bunun üzerine, Avrupa Türkiye’sinde kaybedilen >cr 
lere karşı Asya Türkiye’sini kaybetm em eği plânlıvarak İslâm  âlemi birliğini 
kurmayı düşünerek «İttihadı İslâm» fikrine sarıldı. Arap âlem ini istism ar e tm ek
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istiyen İngiltere, A rapları im paratorluğa karşı isyana sürükledi. Alman İm pa
rato ru  YVilhelm Bism arck'ın «D oğuya doğru» politikasına saygı göstererek, İ t
tihad ı İslâm politikasını benim sedi. T ürk iye’ye gelerek, A bdiilham it’le görüştü. 
Sultan Ahm et m eydanında İttihad ı İslâm törenlendi. Ihm un anısı için, «Al 
man çeşmesi» yapıldı. B ütün bunlara rağm en İslâm  birliği kurulam adı. Arap- 
lar m üstakil olm ak için «Klmiihdül-Arap» dem eğin i kurdular, gizli çalışm aları
na başladılar. İslâmcılık böylece suya düştü. Türk  ulusu yine kaderiyle başbaşa 
kaldı. D oğan A vcıoğlu’n a  göre :

On dokuzuncu yüzyılda Müslümanlık âleminin büyük çoğunluğu. 
Batı’nm boyunduruğu altına düştü. Bununla mücadele etmek azmi, da 
ha çok Osmanlı İmparalorluğu'nda görülüyordu. İmparatorluktaki uyanık 
kuvvetler. Gerçek Müslümanlık ile kendilerine öğretilen Müslümanlık 
arasında, biiyük ayrılıklar olduğunu anlamışlardı. Gerçek Müslümanlıkta, 
şeriat denilen dondurulmuş bir hukuk düzenine ille bağlanmak ve nakle 
dayanan ilme kapılarak, müspet ilim düşmanlığına saplanmak düşüncesi, 
asla mevcut değildi. Bu yalancılık, cahil ve çıkarcı hocaların marifeti 
idi... Şu halde yapılacak ilk hareket, önce Doğıı’yu, sonra Batıyı aydın
lığa, medeniyete ulaştıran prensipleri uygulamaktı. Bu prensipler, Pey- 
gamber’in uyguladığı ilim, ah i ve çalışma idi. Bu bakımdan, Batı medeni
yetinin ilmini, tekniğini ve yaşayışını almakta bir sakınca görmüyorlardı. 
Çünkü saf Müslümanlığın temel esasları. Batı âleminin de, temel esas
larım teşkil ediyordu. Ne var ki, bu hareket bir direnişle baskı altına alın
dı. Bu direnişi yapan şeriatçılardı. Bunlar. Bah’ntn ilmini ve tekniğini 
alalım, fakat toplum hayatını, yaşayışını ve onu diizenliyen hııkıık siste
mini reddedelim, böylece şeriatı koruyalım diyorlardı. Ne.yazık ki. şeriat
çılara çeşitli nedenlerle tavizler verilmiş ve uyanık kuvvetler hareketlerini 
durdurmuşlardır, boyun eğmişlerdir. Gerçek şudur: Batt’nm yalnız me
deniyetini ve tekniğini almakla yetinmek ve şeriatı muhafaza için. Batı 
tun yaşayışını reddetmek direnişleri yüzünden, İmparatorluğun düşüşü 
d urdurulamamıştır.

Kurtuluş Savaşı resmen, İngilizlerin elinde tutsak bulunan hilâfet ve 
saltanatı kurtarmak için yapılmışsa da, Ankara’da kundan «Halk Hükü
metim in Cumhuriyete varacağı, saltanatın kaldırılmasının, hilâfeti de 
sona erdireceği bellidir. Fakat bu noktaya gelebilmek için pek çok aşa
madan geçmek gerekecektir.

İngilizler önceleri. Mustafa Kemal’in de Enver Paşa gibi panislâ- 
mizm yapacağı kanığındadırlar. Ingiliz diplomatik belgelerinde, bu ko
nuda bir hayli istihbarat raporu yer almaktadır. Mustafa Kemal’in Anado
lu’da panislâmist bir konferans toplayacağı. Hint m iis lUmanlarını ordu
suna aldığı, Kerbelâ’daki şiı liderleriyle İran’da hareket hazırladığı. Kral 
Hüseyin’e «halife» diye hitap eden mektup yazdığı, Ankara’ya çağırdığı
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Şeyh Sunusi’yi halife ilân edeceği, ya da Abdülmecid i Anadolu ya geçi
rip halife yapacağı ayrıntılarıyla yazılmıştır. Fakat çok geçmeden İngi
lizler. Mustafa Kemal’in Enver gibi ponislâmizm peşinde koşmadığını 
farketmişlerdir. 22 eylül 1920 tarihli bir Ingiliz istihbarat raporu. Musta
fa Kemal'in tulumunu şu sözlerle değerlendirmektedir: «Açıktır ki, Mus
tafa Kemal Paşa, öteki İslâm ülkeleriyle birleşme özlemini övüyorsa, bu 
tamamen Türk çıkarları açısındandır ve panislâmist adı verilemez. An
cak Ancak hafif anlamıyla bir patıislâmizmdcn söz edilebilir, zira bu. yal
nızca Anadolu'daki tamamen milliyetçi plânların gerçekleştirilmesine yö
nelmiştir.»

tngilizlerin hu teşhisi doğrudur. Nitekim Enver Paşa. 2(i ağustoı 
1920’de Mustafa Kemal’e Hintli Muhammed Ali ile görüştüğünü, Mosko
va’da İslâm ihtilâlleri merkezi kurulmasının kararlaştırıldığını yazdığı za-

linver Paşa: İstanbul'da 1881’de doğdır. Tacikistan ın Bc!- 
çivan yakınlarında. Türkmen beylerinden Ç -gcn Bev ile birlik
le savaşırken Bolşeviklerce öldürüldü (1922). Kırkbir yıllık 
yaşamı fırtınalarla doludur. İkinci Meşrutiycl’in ilânında büyük 
rol oynar. Orta Asya ve Anadolu Türklerini içine alan bir İm
paratorluk Vurmak için, türlü girişimlerde bulunur. Anadolu' 
da M ustafa Kemal Paşa'nın başlattığı Millî Müeadele’yc katıl
mak isterse dc, destek bulamaz. BakÛ’da Doğu Milletleri kıı 
rultayına katılır (19201. Türk komünistlerinin direnişleri üze
rine Batum’da cTürkiye Şûraları» partisini kurar, Moskova'da 
I.enin’le görüşür. Baku’da  Islâm Kongresi toplamak için an
laşma yapar. Moğolistan'dan Gürcistan'a kadar uzanan bakım
sızlık savaşımlarına karışır. Turancılık yolunda otuzbin kişilik 
kuvvetiyle bozguna uğrar.

man, Atatürk. Enver e Panislâmizmden kaçınmanını öğütler. Mosknvu 
Büyükelçisi Cebesoy Paşanın Aııkarada Panisldmist bir merkez kuru'ma
sı önerişimde sonuçsuz bırakır. Filistin ve Suriye cephelerinde, hilâfet 
te  saltanat peşindeki eski Mekke Şerifi Hüseyin ve oğullarının İngiliz or
dularının yantsıra I lirklcr e karşı savaştığını gören Mustafa Kemal, Panis- 
lâmizmin yarar değil, zarar getireceği inancındadır... Osmanh ülkesinin 
dışında da sömürgeciliğe karşı bir tepki olarak İslâm’a dönme ve İslâm 
dayanışmasını canlandırma fikri yayıcısı Cemâlettiıı-i Afgani'dir. Afgani. 
m o'den  beri bir çok m i isi Uman ülkeyi dolaşıp. İslâm Birliği duygusunu 
"  A° nUCW °^arak Halifeye bağlılık duygu ve düşüncesini yay-

‘r  Herkesin araştırmalarından hayli karışık ve ma-
" T  ,g' °}du&unti öğrendiğimiz Afgani. Mısır’dan İstanbul'a bir

up gon erere düşman iükelerdeki İslâmları ayaklandırmak için

521



Halife Abdülhamit’ten yetki ve para ister. A f gani bir «mehdin gibi İslam 
ateşini yakarak, Hindistan’da, Afganistan’da, Türkistan’da Müslümanları 
tutuşturacaktır. Afgani, bu konuda, Horasanlı Ebu-Müslim’i ve Haçlı se
feri önderi Keşiş Piere’i örnek gösterir. Ne var ki, Abdülhamit’in panis- 
lamizmi ölçülüdür, belki de dış politika amaçları gütmeye yöneliktir. Af- 
gani’nin girişimine bu nedenle ilgi göstermez. Hatta sözde mevki veriyor- 
muş gibi, onu İstanbul’a çağırtır ve bu tehlikeli kişiyi bir cins göz hapsine 
alır.

O sm anlı İm parato ru  aynı zam anda halifeydi, yani bü tün  m üslüm arılann 
dinsel başkam  olduğu için, politik ve dinsel gücü kendinde birleştiriyordu. Bun
dan  ötürü, düşünce adam ları, sanatçılar, hep bu yönde düşünm ek ve eser ver
mek zorundaydılar. Mehmet Akif, özlediği yeni düzeni belli b ir ulus için değil, 
yine im paratorluğun bir başka türlü  ifadesi olan «İslâm ümmeti» içinde düşü
nüyordu. M illiyetçi düşüncelerin babası sayılan Ziya Gökalp bile, ideolojisini 
hem  «ümmet» kavram ına, hem de ırk gibi vatan sınırlarım  aşan verilere bağla
m akla yine im paratorluk düzeni içinde düşünm üş oluyordu. İslâm cılara göre 
m illiyetçilik le  T ürkçülük akımlarım  savunm akla, İm paratorluğun  birliği sağla
nam azdı. Aynı bilim le lıareket eden uluslar, bağım sızlık davasına ıkalkışabilir- 
lerdi. «İslâm Birliği» ideal olarak alınm alıydı.

Panislâmizm, panturanizm tutumunun başarılı olduğu, dünya sah
nesinde uygulanabildiği tarihte görülm em iştir... Bizim aydınlık ve uy
gulanabilir gördüğümüz yöntem ulusal siyasaldır. Tarihin dediği budur. 
Bilimin, aklın, mantığın dediği böyledir... Ulusal siyasa demekle anlat
mak istediğim şudur : Ulusal sınırlarımız içinde, herşeyden önce kendi 
gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup, ulusun vc yurdun gerçek 
mutluluğuna ve bayındırlığına çalışmak; gelişi güzel, ulaşılmıyacak is
tekler peşinde ulusu uğraştırmam ak vc zarara sokmamak. ATATÜRK. 
Abdülhamit’in panislamizmi no Rus Slavizminc karşı bir politika, ne 
de bütün dünya müslümanlarını birleştirecek gibi bir hayaldi. Gerçekçi 
bir politikacı olan A bdülham itln Pan-islamizmi Arap Şeyhlerine. Mehdi
lere, Mısır Hidivlerine, Mısır, Suriye. Arap vc Yemen ayrılıkçı akımla
rına karşı çevrilmiş bir panislamizmdir. Bunların dışındaki çevrelere 
doğru yaptığı hareketler Osmanlı im paratorluğu dışındaki büyük islim 
dünyasında halifeliğin prestijini sağlayacak eylemlerdi. Bu dönemin 
Arapçtlığının, Arap Şeyhlerini yatıştırma tutumunun şaşaalı sürre alay
ları düzenlemelerin, Afrika tarikatlarına itibar etmenin nedenleri, bıı 
çabaların görünüşleridir. Ne var ki. Alman İm paratoru bu konuda dos
tu Abdülhamit’ten farklı düşünmektedir. Kayzer. Panislamizm ve hila
feti, Alman emperyalizminin İslâm ülkelerine yayılmasında önemli bir 
koz saymaktadır. Kayzer. bu politikayı, ittihatçılarla birlikte uygulaya
caktır. Niyazi BKRKES. İşin ilginç yanı, Panosmanistler de, panisla- 
mizmc karşı ilgisiz kalır. 1876 Anayasast’nda Sultan-Halifeye önemli 
yetkiler tanınması için mücadele eden vc yazılarında İslamcılığı savunan 
Namık Kemal, Panislamizmi ciddiye almaz. Onun için İslamcılık başka, 
Panislamizm başkadır. «İslâm Birliği» derneğinin kurulması üzerine yaz-
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d,5. bir yazıda Namık Kemal, bütün müslümanlarm ilerleme vc uygar-
l k yoluna girmesinin istenecek bir şey olduğunu, ama İslâm Birliği’ftin 
n .sıl cerçeklestırilebileceğini anlıyamadığın. belirtir ve böyle girişimlerle 
kendimizi dünyaya gülünç em iy d im  der. Halife: A bdülham i.in  de pek 
farklı düşündüğü söylenemez. Doğan A IC IO C L U .  ran en eskı devirler- 
den beri ed e b iy a t,yle, siyasetiyle, felse cs.yle, sanat.yla pek uzak yer
lere kadar tesirini iletebilmiş bir memlekettir, tran yalnız edeb,yatım,z 
üzerinde değil, m im ari,gımız, süsleme sanatlanm ız yazı, ciltçilik, hah- 
e lik , kumaşçılık... gibi İslamcılık çerçevesindeki uygarlığım.zda bizim

• t »• Hovuran her neyimiz varsa bunların hepsi iizc-mancvı ihtiyaçlarımızı dojuran  j 7 r .  , .
rinde tesirini göstermiştir. Hamdullah Suptu İA N R IÖ V E R . Türkçe nın 
■ M elemesine çok hizmet eden ve Milli M aış’ın şairi olan Mehmet Akif 
ise terakkî fikrinden hiç ayrılmayan fakat Batı'yla münasebetin belirli 
sınırlarda kalmasını isteyen İslamcılık ideolojisinin mümessilidir. A hm et 
Hamdi T  A N  P IN A R

T ü r k ç ü lü k

Türkçü; Osm anlı İm para to rluğunun  son yıllarda Osm anlıcılık, İslamcılık 
akımları karşısında Türklük duygusunu savunanlara denirken; Türkçülük, 
Türkçülerin  ilkelerine dayanan  akım, «Pantürkizm» anlam larında kullanılm ış
tır. XX. Yüzyıl edebiyatım ızı hemen bütünüyle etkileyen T ürkçülük akımı, ulu
sal edebiyatım ızın doğup  gelişmesini sağlar. F ransız devrim inin yarattığı ulus
çuluk düşüncesi, Osm anlı İm paratorluğu’ndaki yabancı top lum lan  ayaklandı
rırken, T ü rk  aydınlarını da uyandırır. «Genç Kalemler», «Yeni M ecmua», «Türk 
Yıırdıı» dergilerindeki yayınlarla «Türkçülük» akımı Türk dili ve edebiyatında 
geniş yankılar bırakır. Ziya G ökalp’e g ö re ;

Türkçülük, Fürk milletini yükseltmek demektir. O İnilde, Türkçülü
ğün mahiyetini anlamak için, millet adı verilen zümrenin mâhiyetini ta
yin etmek lâzımdır. Millet hakkmdaki muhtelif görüşleri tedkik edelim :

1) Irki Türkçülere göre millet, ırk demektir. Irk kelimesi, esas iti
bariyle, zoolojiye ait bir terimdir. Her hayran nev i anatomik vasıflan ba
kımından, birtakım tiplere ayrılır. Bu tiplere ırk adı verilir. Meselâ, at 
ncı, inin Arap ırkı, İngiliz ırkı, Macar ırkı adlarını alan birtakım anato
mik tipleri t ardır. İnsanlar arasında da, eskidenberi, «beyaz ırk, siyah ırk. 
sarı ırk, kırmız, ırk» denilen dört ırk mevcuttur. Bu tasnif, kaba bir tasnif
o ma aheraber, hâlâ kıymetini muhafaza et inektedir. Antropoloji ilmi,

a. ‘ *nsan ân> kafalarının şekli ve saçlarıyle vc gözlerinin rengi
ı uarıy e uç ırka ayırmıştır: Uzun kafa!t kumral, uzun kafalı esmer, yas- 
ı .  ° . ,nn‘n " beraber, Avrupa'da hiç bir millet, bu tiplerden yalnız
. . ’ f >U a ınr,~- Her millette, muhtelif nispetlerde olmak iizere, bu ıiç

kafal’ı ‘kum'ral. 'içliğerlerî'uz; ***' ' T f , ’ ^u- un kafalı esmer re yassı kafalı olabilirler. Gerçi



bir zamanlar, bazı antropologlar bu anatomik tiplerle sosyal davranış
lar arasında bir münasebet bulunduğunu iddia ederlerdi. Fakat birçok 
ilmî tenkitlerin ve bilhassa bizzat antropologlar arasında en yüksek bir 
mevkide bulunan Manouvrier adındaki âlimin, anatomik vasıfların sos
yal karakterler üzerinde hiç bir tesiri olmadığını ispat etmesi, bu eski id
diayı tamamiyle çürüttü. Irkın, hu suretle, sosyal vasıflarla hiç bir müna
sebeti kalmayınca, sosyal seciyelerin mecmuu olan milliyetle de hiç bir 
münasebeti kalmaması lâzımgelir. O ha’de. milleti başka bir sahada ara
mak gerekir.

2) Kavini Türkçüler de, milleti, kavim zümresiyle karıştırırlar. Ka
vim. aynı anadan, aynı babadan üremiş, içine hiç yabancı karışmamış 
kandaş bir zümre demektir. Eski cemiyetler, umumiyetle saf ve yabancı
larla karışmamış birer kavim olduklarını iddia ederlerdi. Halbuki, cemi
yetler tarih öncesi zamanlarda bile, kavmiyetçe halis değildiler. Savaş
larda esir alma, kız kaçırma, suç işleyenlerin kendi cemiyetlerinden ka
çarak başka bir cemiyete girmesi, evlenmeler, göçler, yabancıları ken
dine benzetme ve başka bir topluluk içinde erime gibi hadiseler milletle
ri daima birbirine karıştırmıştı. Fransız âlimlerinden Camitle Julian ile 
MeiUet, en eski zamanlarda bile, saf ve bir kavmin bulunmadığını iddia 
etmektedirler. Tırilı öncesi zamanlarda bile saf bir kavim bulunmazsa, 
tarihî devirlerdeki kavmi karışmalardan soma artık saf bir kavmiyet abes 
olmaz mı? Bundan başka, sosyoloji ilmine göre, fertler dünyaya gelirken 
sosyal bir vasıf taşımazlar. Yani sosyal duygu ve düşüncelerden hiç birini 
beraberlerinde getirmezler. Meselâ dil, din, ahlâk, estetik, siyaset, hukuk, 
iktisat sahasına ait lıiç bir duygu ve düşünceyi beraber getirmezler. Bun
ların hepsini sonraları, terbiye yoluyle cemiyetten alırlar. Demek ki. sos
yal özellikler tızvî verasetle geçmez, yalnız terbiye yoluyle geçer. O hal
de, kavmiyetin millî karakter bakımından da hiç bir rolü yok demektir. 
Kavmî saflık, hiç bir cemiyette bulunmamakla beraber, eski cemiyetler, 
kavmiyet mef küre sini takip ederlerdi. Bımıın sebebi dinî idi. Çiinkii o 
cemiyetlerde, mâbûd cemiyetin ilk atasından ibaretti. Bu mâbûd, ııalnız 
kendi dölünden olanlara mâıbûdluk etmek isterdi. Yabancıların kendi mâ- 
bedine girmesini, kendisine ı/apılacak ibadetlere iştirak etmesini, kendi 
mahkemelerinde, kendi kanunlarına göre muhakeme olunmasını arzıı et
mezdi. Bundan dolayı, cemiyetin içine çeşitli şekilde evlât edinme yoluyla 
girmiş birçok fert bulunmakla beraber, biitün cemiyet ııalnız mabudun 
dölünden gelmiş addolunurdu. Eski Yunan sitelerinde. îslâmdan önceki 
Araplarda. eski Tiirklerde, hülâsa lıeniiz il devrinde bulunan hiitıin ce
miyetlerde şu yalancı kavmiyeti görürüz. Şurası da var ki. sosyal tekâ
mülün o merhalesinde yaşayan milletler için kavmiyet mefkûresini takip 
etmek normal bir hareket olduğu halde, bugün içinde bulunduğumuz tner-
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baleye nispetle anormaldir. Çünkü, o merhalede bulunan cemiyetlerde, 
sosyal dayanana yalnız dindaşUk bağından ibaretti Dindaştık kandaşlığa 
dayanınca, tabiidir ki, sosyal d a y a n a n ın  temeli de kandaşlık olur. Bu- 
günkü sosyal durumda ise, sosyal dayanışma, kültür birliğine dayanıyor. 
Kültürün nesilden nesile aktarılması terbiye vasıtasıyle olduğu için, kan
daşlıkla hiç bir ilgisi yoktur.

3) Coğrafi Türkçülere göre, millet, aynı ülkede oturan halkların 
bütünü demektir. Meselâ, onlara göre bir sviçre milleti, bir Belçika mil
leti bir Britanya milleti vardır. Halbuki İsviçre'de Alman, Transız, İtal
y a n ' d a n  ibaret olmak üzere üç millet; Belçika'da aslen Trans,z olan \ a- 
ionlarla, aslen Cermen olan F l a m a n l a r  mevcuttur. Büyük Britanya ada
larında ise Anglo-Sakson, Iskoçyalu Galli, İrlanda!, adlarıyle dört mille, 
vardır Bu muhtelif toplulukların dilleri ve kültürleri birbirinden ayrı ol
duğu için, hepsine birden millet adım vermek doğru değildir. Bazen bi,

H ükümdarlık suresinin yıkımlarla geçmesine karşın; Meş
rutiyetin  V"!eşmesine çalışan, ordunun gençleştirilip Batılı bir 
durum a gerilm esine  uğraşan, eğilimle öğretime önem veren, 
kadınlar için yüksek öğrenim olanakları hazırlayan, «Osmanlı 
Tiırk» padişahlarının değerli yadigarlarını bir yere toplayan
• İslâm Eserleri Müzesi* kurulmasına çalışan, kapitülasyonla
rın kaldırıldığını tek taraflı olarak ilân eden, kadınların ilk 
defa konferanslara katılmasını sağlayan; Türk edebiyatı, tarihi, 
folkloru üzerinde araştırm alara zamanında hız verilen padişah 
Beşinci Mehmet (1844- 1918).

ülkede birçok sayıda millet olduğu gibi, bazen de millet birçok ülkeye 
dağılmış bulunur. Meselâ Oğuz Türklerine bugün Türkiye'de, Azerbay
can'da, İran'da, Har zem ülkesinde tesadüf ederiz. Bu toplulukların dileri 
ve kültürleri ortak olduğu halde, bunları ayrı milletler saymak doğru ola
bilir mi?

4) Osmanlıcılara göre, millet, Osmanlı İmparatorluğu nda b u lu n a n  
vatandaşları içine alır. Halbuki, bir imparatorluğun b ii ıü n  va ta n d a ş la r ın ı

ir tek millet telâkki etmek büyük bir hatadan ibaretti. Çünkü, bu karma 
topluluğun içinde, ayrı kültürlere sahip birçok millet vardı.

5) Islâm Birliği taraftarlarına g öre , m ille t,  b ü tü n  M ü s lü m a n la r ın

•/• “ “  . ^ n i bulunan in sa n la r ın  b ü tü n ü n e  ü m m e t ad ı
kült " Ui- /  ^ ' ‘dumanların bütünü de bir ümmettir. Yalnız dilde ve 

muş ere olan millet zümresi ise, bundan ayrı bir şeydir.

herhangi bT elm iı,ittir  l "  adamm ketl(Iisiui mensup addettiği
cemiyete bağl, «./ r ferL kc>i(lisirti görünüşte şu yahut bu
riyet vc istiklâl yoktur zanneder- Halbuki, fertlerde böyle bir hür-

\unkıi insandaki rıılı. duygularla fikirlerden mü-



Türkistan M illi Birliği üyeleri: Zeki Velîdi Togan (sağda gözlüklü), Osman Kocaoğlu, 
Mustafa Çokayoğlu, Abdülkadir inan, M ustafa Şahkulu.

rekkeptir. Yeni psikologlara göre, duygu hayatımız asddır, fikir hayalımız 
ona aşılanmıştır. Ruhumuzun normal bir halde bulunabilmesi için, fikir
lerimizin duygularımıza tamamiyle uygun olması lâzımdır. Fikirleri duygu
larına uymayan ve dayanmayan bir adam, ruh bakımından hastadır. Böy
le bir adam, hayatta mesut olamaz. Meselâ duygusu bakımından dindar 
olan bir genç, kendisini fikir bakımından dinsiz telâkki ederse, psikolojik 
bir dengeye sahip olabilir mi? Şüphesiz, hayır! Bunun gibi, her fert, duy
guları vasıtasıyle muayyen bir millete mensuptur. Bu millet, o ferdin, için
de yaşadığı ve terbiyesini aldığı cemiyetten ibarettir. Çünkü, bu fert, 
içinde yaşadığı cemiyetin bütün duygularını terbiye vasıtasıyle almış, ta
mamiyle ona benzemiştir. O halde bu fert, ancak bu cemiyetin içinde ya
şarsa, mesut olabilir. Başka bir cemiyetin içine giderse, sıla hastalığına 
uğrar, duygu bakımından bağlı olduğu cemiyetin içine gitmek için has
ret çeker. O halde, bir ferdin, istediği zaman milletini değiştirebilmesi 
kendi elinde değildir. Çünkü, milliyet de, dışarıda var olan bir gerçektir. 
İnsan milliyetini cahillikle tanıyamamışken, sonradan araştırmak ve so
ruşturmak suretiyle keşfedebilir. Fakat bir partiye girer gibi, sırf iradesiy
le şu yahut bu m ilde intisap edemez. O halde, millet nedir? Irkı, kaimi,
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coğrafi, siyasi, iradi kuvvetlere üstün gelecek ve onlara hükmedebilecek
başka ne gibi bir bağımız var?

Sosyoloji ilmi ispat ediyor ki, bu bag terbiyede, kültürde, yani duy
gularda iştiraktir. İnsan en samimî, en derunı duygularını ilk terbiye 
zamanlarında alır. Tâ beşikte iken, işittiği ninnilerle ana dilinin tesiri al
tında kalır, bundan dolayıdır ki, en çok sevdiğimiz dil, ana dilimizdir. Ru
humuza vücut veren bütün din, ahlâk ve güzellik duygularımızı bu dil 
vasıtasıyle almışız. Zaten ruhumuzun sosyal duyguları, bu din, ahlâk ve 
güzellik duygularından ibaret değil midir? Bunları çocukluğumuzda hangi 
cemiyetten almışsak, daima o cemiyette yaşamak isleriz. Başka bir cemi
yetin içinde daha büyük refahla yaşamamız mümkün iken, cemiyetimiz 
içindeki fakirliği ona tercih ederiz. Çünkü dostlar içindeki bu fakirlik, 
yabancılar arasındaki o refahtan ziyade bizi mesut Kilar. Zevkimiz, vic
danımız, özleyişlerimiz, hep içinde yaşadığımız, terbiyesini aldığımız ce
miyetindir. Bunların yankısını ancak o cemiyet içinde işitebiliriz. Undan 
ayrılıp da başka bir cemiyete intisap edebilmemiz için, büyük bir engel 
vardır. Bu engel, çocukluğumuzda o cemiyetten almış olduğumuz terbi
yeyi ruhumuzdan çıkarıp almanın mümkün olmamasıdır. Bu mümkün ol
madığı için, eski cemiyet içinde kalmağa mecburuz.

Bu ifadelerden anlaşıldı ki, millet, ne ırkî, ne kavmt, ne coğrafi, ne 
siyasi, ne de irâdi bir zümre değildir. Millet, dilce, dince, ahlâkça ve gü
zellik duygusu bakımından müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fert
lerden mürekkep bulunan bir topluluktur. Türk köylüsü onu (dili dilime 
uyan, dini dinime uyan) diyerek tarif eder. Gerçekten de bir adam, kanca 
müşterek olduğu insanlardan ziyade, dilde ve dinde müşterek olduğu in
sanlarla beraber yaşamak ister. Çünkü, insani şahsiyetimiz, bedenimizde 
değil, rulıumuzdadır. Maddî meziyetlerimiz ırkımızdan geliyor, manevi 
meziyetlerimiz de terbiyesini aldığımız cemiyetten geliyor. Büyük İsken
der diyor k i : «Benim hakiki babam Filip değil, Aristo’dur. Çünkü, birin
cisi maddi varlığımın, İkincisi manevî varlığımın meydana gelmesine se- 
bep olmuştur». İnsan için, manevi varlık, maddi varlıktan önce gelir. Bu 
bakımdan, milliyette şecere (soy kütüğü) aranmaz. Yalnız, terbiyenin ve 
mefkürenin millî olması aranır. Normal bir insan, hangi milletin terbiye
sini almışsa, ancak onun mefkuresine çalışabilir. Çünkü mefkure, bir vccd 
aynağı olduğu içindir ki aranır. Halbuki, terbiyesiyle büyümüş bulun

madığımız bir cemiyetin mefkuresi, ruhumuza asla vecd veremez. Bilâkis, 
ter iyesini almış olduğumuz cemiyetin mef küresi, ruhumuzu vecdlere 

gara mesut yaşamamıza sebep olur. Bundun dolayıdır ki, insan, ter- 
l/nlhÜl- - ' T '  cemiyetin mefkûresi uğruna hayatını feda edebilir, 
menianiini' 'hT ' ı bağlı zannettiği bir cemiyet uğruna ufak bir
madiği bir cemiyet Hülâsa insan’ tcrb'"Jece müşterek bulun-

e yaşarsa, bedbaht olur. Bu düşüncelerden çıka-
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racağtmız pratik netice şudur: Memleketimizde, vaktiyle dedeleri [nı 
vutluk'tan yahut Arabistan'dan gelmiş miUetdaşlarımız vardır. Bu.nl

~a.

Türk terbiyesiyle büyümüş ve Türk mefkuresine çalışmayı itiyat <ı,n 
görürsek, diğer millet duşlarımızdan hiç aytrmamaltytz. Yalnız saadet -
inanında değil, felâket zamanında da bizden ayrılmayanları nasıl " lilli-
yetimizin dışında sayabiliriz? Hususiyle, bunlar arasında milletimize karsı 
biiyük fedakârlıklar yapmış, Türklüğe büyük hizmetler ifâ etmiş olanlar 
varsa, nasıl olur da, bu fedakâr insanlara «siz Türk değilsiniz» diyebili. 
riz. Gerçi, atlarda şecere aramak lâzımdır; çünkü, bütün meziyetleri ir. 
güdüye dayandığı ve bunlar irsi olduğu için, hayvanlarda ırkın büyiik bit 
ehemmiyeti vardır, insanlarda ise, ırkın sosyal vasıflara hiç bir tesiri olma- 
dığı için, şecere aramak doğru değildir. Bunun aksi bir yol tutacak olur
sak, memleketimizdeki aydınların ve fikir savaşçılarının birçoğunu feda 
etmek gerekecektir. Bu hal doğru olmadığından «Türküm» diyen her )erch
l ürk tanımaktan, yalnız Türklüğe hıyaneti görülenler varsa cezalandır
maktan başka çare yaklıu.

Türkçülük; 1908’den  sonra aydın gençliği saran ülkücü bir sistem oluştu 
rur. Ahm et M ithat Efendi, E m rullah Efendi, N ecip  Âsim, Bursalı Talıir, Kork- 
m azoğlu Ceiâl, Velet Çelebi, A kçuraoğlu Yusuf, M üverrih  Arif, Akyiğitoğlu 
Musa, A hm et Ferit, F u a t Raif ve Rıza T eviik’in kurdukları «Türk Derneği»ni 
ilk Türkçü örgüt sayabiliriz. D aha sonra Ziya Gökalp, Ö m er Seyfettin, Meh
m et Em in lu rd a k u l ve diğerleri Türkçülüğü, edebiyat yaşam ım ızda etkinliği 
gittikçe artan  bir çığır durum una getirirler. A tatürk  dcvrim leri için yararlı ça
lışm alarda bulunurlar, i ürkçülük akımı, A vrupalı Türkologların  Türklerle ilgili 
araştırm alarına  olanak hazırladığı gibi; dil, soy, tarih  bakım larından geniş in
celemelere yol açar. Romantik, bilimsel, ülkücü aşam alar gösterir.

I ürkçülük; felsefeyi, tarihi vc içtimai ilimleri kendisine rehber ola
rak kabul ederek eski kültürümüzü bir çeşit anatomi masası üzerine ko
yuyor. Onun, sonradan edindiği yapmacık unsurları ile asıl ve temel 
millî unsurlarını arayıp bulmaya çalışıyor. Türk kültürünün millî olan 
ve kökleri halkta bulunan esas kısmı meydana çıkacağı gibi, Avrupa 
medeniyeti dc gerekli bir ölçüde buna eklenince, gelecekteki Türk sanat 
vc edebiyatı, miiiî kültürle Avrupa medeniyetinin birleşmesinden mey
dana gelmiş olacaktır... Türklcr. maddî silâhların, mânevi kıymetleri hü- 
kür. -.Li/. bıraktığı son asra kadar, Asya'da, Avrupa’da. Afrika’da bütün 
milletleri yenerek, tâbiyetleri altına almışlardır. Demek ki Türk fehe- 
!e-> , bu nıii!;l!ere rıii felsefelerin hepsinden daha yüksekti. Bugün de 
öyledir. Ziya GÖKALP. Türkçülük, Ziya Gökalp’ın getirdiği halk kul- 
tiirli fikri ile. dil ve edebiyat sahasında büyük bir inkılâp yapmıştır- 
Pürkçe’ye gidişin arkasında, bir ideoloji, bir hayat felsefesi, bir mede
niyet anlayışı vardır... Türkçüler dilde, Servet-i I-ünûn’culann unuttuk 
ian . Şinasi’nia halkçılık fikrini inkişaf ettirm işlerdir... T üık toplumu 
r.tıu bir medeniyet merhalesinden başka bir medeniyet merhalesine ge
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Türkçülüğün  
öncüsü 

Ziya Gökalp.

çişte, yaşayış tarzını toptan, maddî vc manevî unsurlariyle değiştirmek 
için büyük çaba harcadığını gördüm. Yeni bir medeniyet merhalesine 
ncçince o, bü>ük bir iyiniyet ve gayretle geçmişinde ne varsa hepsini in
kâra kalkıyor, l-'akat geçmişe ait temayüller, kollektif şuur altında kdık 
değiştirerek yeniden ortaya çıkıyorlar. Meselâ İslâmlıktan önce Türk top
lum uzu savaştan savaşa sürükleyen «Alp tipi», İslâmî devirde «Gazi ti
pi». varlık ötesi fle münasebeti temin eden «şaman», «veli tipi» haline 
geliyor. Tanzimat’tan sonra da bu tipler, kılık değiştirerek ortaya çıkı
yorlar. M ehmet K A P LA N . Türkler, dünyanın en kavî, en cesur, cn asil 
milletidir. Avrupa’yı ezmiş, köpek gibi inletmişlerdir. Türkler, medeni
yet yollarını açmış, her yere kahramanlık, temiz kan, ahlâk vc teceddüt 
götürmüşlerdir. Ömer SEYFETTİN . Türk korkmaz, fakat korkulur. Bir 
şeyi isterse almadıkça elini çekmez. Tamu edilmiyecek şeylere göz dik
mez. Gururu yüksektir. Hangi işe el vurursa mutlaka başarır. Lâkin ol
mayacak işlere girmez. Basra’nın edebî, Yunan’ın hikmeti, Çin'in san' 
atı, Türk için çoktan belli şeylerdir. Ibn-i EŞRES.

T ü r k ç ü lü ğ ü n  Ü ç  A .şam as ı

Türkçülük akımının öncüsü Ziya Gökalp, Türkçülük ülküsünü 1 ür iyet  
Oğuzculuk ve Turancılık diye üçe ayırır. Son iki Türkçülüğü hayâl a 
rek : «Bugün gerçekçilik alanında, yalnız Türkiyecilik vardır... Türkçü u ', o~ 
mopolitlikle bağdaşamaz. Hiç bir Türkçü kozmopolit olmadığı gibi,
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kozmopolit de Türkçü olamaz. Fakat Türkçülükle uluslararasıcılık arasında 
uzlaşmaya engel hiç bir karşıtlık yoktur.» der. T ürkçülere  göre, milliyetçilik 
h a lk ç ılık tır : «Dehâ halktadır» inancını taşırlar. H alka iıımek değil, halka çılc_ 
m ak gereklidir. T ürkçülüğün açık, güzel ta n ım ı: «Batılı uluslarla ortak insan 
hayatı yaşamak»liT. H er şeyden önce b ireyler toplanm alı, kaynaşm alı, kişisel 
çıkarlar silinm elidir. Rus Ç arlığ ı’m n yenilgisi, Türkçüleri 1917 yıllarında iyj. 
don iyiye um utlandırır. Rus m alıkûm u T ürlderin  esare tten  kurtardarak  Özgür 
devletler kurm alarım  isteyen, soııra da Türk devletleri arasında K ültür ve eko
nom ik bağlar kurm ayı ülkü edinen, sonunda «Birleşik T ürk  D evletleri»nin ku
ru luşunu  gaye ed inen  T urancı idealistler o rtaya çıkar. Kızılelma; Türklerin, 
O rta  Asya’dan  batıya  doğru ilerlem e am acını belirten bir sem boldür. Sonra 
«Türkçülük ülküsü» an lam ında kullanılm ıştır.

Türkçülük, daha doğuşunda açıkça belirtilmemekle birlikte Osman
lıcılık ve İslâmcılıkla çatışır. Örneğin önde gelen Türkçülerden Fuat Köp
rülü 10 Temmuz 1913 tarihli Türk Yurdu Dergisi’nde Türklüğün İslâmi
yet içinde benliğini yitirmesinden yakınır. Türklüğün «Ulusal varlığının 
bu yüzden dehşetli yaralara uğradığını» ileri sürer! «Denilebilir ki, Türk
ler, kendilerini unutarak yüzyıllarca başka uluslar hesabına çalışmış tek 
kavimdir. Hele İslâmiyet i kabulden sonra Türk ulusu dinin, her kavini 
aynı biçime sokmak isteyen giiçlü mekanizması altında yasalarını, töre
lerini derhal unutarak Arap ve Acemle duygu ve fikir bakımından o ka
dar birleşti ki, Bağdat’ta Arap ve Şiraz’da Acem olmayı hiç de fena gör
medi.» Köprülü «Acem ulusuna, Samanoğullarından da ileri en büyük 
manevî hizmeti yapan» Anadolu Selçuklularını ve onların mirasçısı olan 
Osmanlıları eleştirir. Acem ve Arap bilim ve edebiyatına şiddetli eğilim 
gösteren «.Fatih Sultan Mehmet»i kınar ve onu koznıopolitik yolunu aç
makla suçlar: «.İstanbul’da bir kat daha inceleşen T ürkler, kendi T ürk
tüklerini unutuyorlar, biraz Arap, biraz Acem, biraz Bizanslı garip bir 
biçim alıyorlardı..» Köprüliİye göre, «dikkat çekici bir Acem şairi olan 
Yavuz Sultan Selim» İran’ı fethetmiştir ama, aslında kendisi İran'ın ma
nevi tutsağı olmuştur. Kendine Acemce Şehname yazdıran İran savaşçısı 
Dördüncü Murat aynı durumdadır, Nabi dışındaki Osmanlı divan şair
leri de Türk’ü hor görme suçunu işlemişlerdir. Baki, «Türk ehlinin ey ho
ca biraz başı kabadır.» demiştir. Nefi, «Türk’e hak çeşme-i irfânı haram 
itmiştir.» buyurmuştur. Fuzuli, Türkçe’yi Arapça ve Acemce’den aşağı, 
kaba ve ahenksiz bulmuştur. Hatta Fuat Köprülü, «Ulusal bir şair say
dığımız Namık Kemal'in bile Türklük duygusuna karşı ne yabancı ne ka
yıtsız kaldığını pek kolay anlarız.» diyerek Türkiye’de ilk yurtseverlik 
duygusunu ateşleyen Namık Kemal’i dahi eleştirmektedir.» Tarık Zafer 
Tunaıya şu görüştedir: «Ziya Gökalp, milliyetçiliğin Tiirklere bir «.yeni 
hayat» kazandıracağını müjdelemiştir. Fakat, müjdesinin gerçekleştiğiııi 
■milli kurtuluş hareketi içinde görmüştür. «Yeni hayat», alışılmış kadro-
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lan parçalıyan, İmparatorluk ülkesinde «şuursuz bir hayat geçiren» Türk- 
lere yepyeni ufuklar açan bir akımdı. Genç Kalemlerden, Türk Y urdun
dan, Yeni M ecm uadan, Türk Ocakları kürsülerinden dalga dalga yayı
lan milliyetçi fikirler — bütün hayalci ayrıntılarına rağmen—  kendi ülke
lerinde kendilerini kiracı hisseden Türklere, bir şeye sahip olma, bir vatan 
kurma gücünü ve umudunu verebilmiştir. Türkçülere güre, İmparatorlu
ğun Türk olmıyan unsurları gibi, Türkler de millet olmanın heyecanını 
yudum yudum  tadabilmeliydiler. M. Fuat (Köprülü), Akçoraoğlu Yusuf, 
M. Zekeriya (Sertel), Hamdullah Suphi (Tanrıöver), Ahmet Ağayef (Ağa- 
oğlu) ve daha bir çok Türkçü aydınlar Türkler in bir millet haline gel
melerini savunuyorlardı. Osmanlı ülkesinde yerden biter gibi ortaya çıkan 
«romantik milletler» yanında, Türkler’in mûletleşmesi asıl amaçtı. Millet 
olmak için, milli şuura (bilince) sahip olmak şarttı. «Milli mefkuremden 
(ulusal ülkü) yoksun bir toplum  «bir cesetten farksızdı» 1 ürkçüliik, ünce 
Türkler’i aşağılık duygusundan kurtaracaktı. Türkçüler, bu yünde nefis 
tablolar çizmişlerdir: Dışarıda, sömürücü Avrupa, insafsız ve zalim 
Batı «Türkiye’deki rezaletlerden dolayı yalnız Türkleri itham ediyordu. 
İçeride, Müslüman olsun olmasın, bütün topluluklar her suçu Türkler’e 
yüklüyorlardı. Oysa, Türkler «Ben varını/» demiyorlardı; diyemiyorlardı.»

Türkçüler, Batı’ya, sömürgeciliğinden, adaletsizliğinden ötürü düşmandı
lar. Ama, Batı medeniyetinin üstünlüğünü hepsi teslim ediyordu. Hepsi dc, 
İmparatorluğun «Türkleşerek» kalkınıp silkinebileceğine inanıyordu. Hepsi de, 
Türkleşmenin sosyal, ekonomik ve siyasal reformlar getireceği kamsındaydılar. 
«Yeni hayat» şu devrim hareketlerini getirecekti: D înde yapılacak reformlarla 
devlet lâildeşecek, rasyonel bir politika İlmiyenin baskısını yıkacaktı. Din - dev
let ayrılığı gerçekleşecek, «demokrat milliyetperverlik» topluma baştanbaşa hâ
kim olacaktı. I ürkçüler, muhafazakâr kadroları parçalam aktan çekinen «dev
rim cilerd i. \a ııi, hiç bir zaman gerçek anlamıyla, devrimci olamamışlardır. 
1911de işe başladıkları zaman, ne Avrupa ne de dünya ideolojik bloklara ay
rılmış değildi. Osmanlı İm paratorluğunun yaşaması, büyük devletler dengesine 
takılı kalıyordu. I ürkçülük, ütopyacı yönleriyle bile, Tiirkler’e yaşama, diril
me, yeııi şeyler yaratma heyecanı vermişti. Bu nedenle 1918’de, Mütarekenin 
boğucu havası içinde, Türkler ideolojiden yoksun değildirler.

Turan mefkuresi mazide bir hayâl değil, bir gerçekti. Milâttan 210 
sene önce kun hükümdarı Mete Kunlar (Hunlar) adı altında bütün 
lüıkleri birleştirdiği zaman Turan mefkuresi bir gerçek haline girmişti, 
llunlardan sonra Avarlar, Avarlardan sonra Gök Türkler, Gök Türk- 
lerdcn sonra Oğuzlar, bunlardan sonra Kırgız - Kazaklar, daha sonra 
Kür Han, Cengiz Han vc sonuncu olmak üzere Timurlenk Turan mef
kuresini gerçekleştirmediler m i?... Turan kelimesi. T urlar yani Türkler 

eme olduğu için, sadece Türkleri içine alan bir birliğin adıdır. O hal-
e. uran kelimesini bütün Türk boylarını iktiva eden Büyük Türkis-
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ta n a  hasr etmemiz lâzım gelir. Ziya G ÖKALP. Biiyiik hayaller peşinn, 
koşan yapamıyacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekâr in sa n la * /'  
değiliz. Baylar, büyük ve hayalî şeyleri yapmadan yapmış gibi 
mek yüzünden bütün dünyanın husumetini, garazını, kinini bu inçmiş 
ketin ve bu milletin üzerine celbettik. Biz panislâmizm yapmadık. Beifcj 
«yapıyoruz, yapacağız dedik.» «Düşmanlar da yaptırm amak için bir • ’ 
evvei öldürelim» dediler. Panturanizm yapmadık. «Yaparız, yapıyor^  
dedik, yapacağız dedik» ve yine «öldürelim» dediler. Bütün dâvâ bundan 
ibarettir. Baylar, bütün cihâna korku ve telâş veren mefhum bundan 
ibarettir. Biz böyle yapmadığımız, yapamadığımız mefhumlar üzerinde 
konuşarak düşmanlarımızın adedini vc üzerimize olan baskısını çoğalt- 
madan, doğal çizgiye, yasal çizgiye dönelim. Maddimizi bilelim. Bundan 
dolayı, baylar, biz hayal ve bağımsızlık isteyen ulusuz. Ve yalnız ve 
ancak bunun için hayatımızı feda etleriz. A T A T Ü R K . Turancılığın, Tu
ranla hiç bir ilgisi yoktur. O s'ddece Türkiye’deki gericiliğin. Türk’ü 
T ürk’ün sömürmesinin, Türkiye'de sınıf düşmanlığının bir aracıdır. Za
ten Turan diye bir yer de yoktur; o. Ziya U ökalp’ın dediği gibi sadece
bir hayaldir. Niyazi HERKES. Doğan Avcıoğlu’na göre :

P A N T Ü R K İZ M İN  K AY NAKLAR 1

Türkçülük’e Pantürkizmi, Batılı Türkologların yantsıra Osmanlı ülkesine 
getiren ikinci bir kaynak, Rusya’dan gelen Türkler oldu. Rusya’da yaygın bi
çimde bulunan ve Kazan çevresinde yoğunlaşan Tatarlar, Türkçülüğün geliş
mesinde ve Rusya içinde yayılmasında öncü rolü oynadılar. Kazan Tatarları, 
ya da Türkleri, kapitalist gelişmede başarı sağladılar. Kısa sürede sanayici v 
tüccar bir burjuvazi ve aktif ve dinamik bir intelligentsia yerleştirdiler. O kadar 
ki, İngiliz tarilıçisi Toynbee, İslamcılığın ilerlemeye engel olmadığını kanıüa- 
mak için Kazan Müslümanlarının kapitalizmdeki başarısını örnek gösterir.

l a la r  intclligenstsia’sı aracılığıyla Batı’nın milliyetçi ve modernist görüş
leri Rusya Türkleri arasında yayıldı. D aha geri durum da bulunan Türkistan, 
Sibirya ve Kafkasya aydınlarına ulaştı. Bunlar İslâm doğmalarından sıyrılmış 
Batılılaşma yanlısı aydınlardı ve Türkistan’da «Cedid-yenilikçi» diye anılıyor
lardı. Bunlar Türkçülük görüşlerini Osmanlı ülkesine getirdiler. Rusya’dan İs
tanbul’a gelen ve askeri tıbbiyedeki gizli İttihat ve Terakki Derneğine katılan 
Hüseyinzâde Ali, burada Türkçülük ilkelerini anlatır. Gükalp’e göre, onun 
Turan şiiri, Pantürkizmin Uk örneğidir. Hüseyinzâde Ali gibi Kırımlı İsmail 
Gaspireııski, kazanlı Yusuf Akçura ve AzerbaycanlI Ahmet Ağaoğlu, I tirkçü- 
lük ve Pantürkizmin önde gelen kişileri olurlar. Ne var ki, bu fikirler İttihatçı 
Osmanlı aydınlan arasında Balkan Savaşı’na kadar pek ilgi görmez. Onlar tıpkı 
Namık Kemal gibi, bir Anayasa’yla Ermeni, Arap v.s. bütün milliyetlerin eşit
liğinin sağlanacağı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun bütünlüğünün korunacağı 
inancında idiler. Bu nedenledir ki, Batılıların taktiği, «Jön Türk» adını, N am ık  
Kemal ve arkadaşları Türkçe’ye «Yeni Osmanlı» diye çevirmişlerdir. Namık 
Kemal Paris’te dostu Leon Calıuıı’un Türkçülük telkinlerine ilgisiz kalmıştır. It-
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1 d a  «O rtak  Osmanlı vatanı içinde birlik ve eşitlik» görüşünü sürdiir- 
■‘ih a tç '. ı r  hatçIjarm  Paris merkezinden İstanbul’a gönderilen mektuplarda
nıüşlerciır. . .
A 'imli görüş ış lenm ıju r:

«Osmanlı İmparatorluğu tek başına Türkler’e, Bulgurlara ya da Araplar’a
it d eğ ild ir  Bu ülke, kendine Osmanlı diyen herkesin mülkü, herkesin serveti-

Türkçülük, daha doğuşundan itibaren iki yündr gelişmiştir. Birinci 
akım T urancılıktır, ik inci akım  ise Anadolu’da modern bir ulusal devlet 
kurm ayı amaçlamaktadır. Türkçülüğün babalarından Ziya Gökalp, «Tiir- 
kiyecihk» d iyerek  bu ikinci akıma katılmıştır. Pantiirkist liderlerden Yu
suf Akçura da daha sonra, «Turancılığın Osmanlı emperyalizmi olduğu
nu, Türkçülüğün halkçılık anlamına geldiğini» belirtmiştir.

Atatürk, Kurtuluş Savaşını bu ikinci görüşe uygun hiçimde yürüt
müştür. Oysa Fransızlar ile İttihatçıların Kafkasya hayallerini iyi bilen 
Churchill, Ttlran duygularını körükleyerek, Türkiye’yi bolşeviklere karşı 
Kafkasya’da kullanmak için planlar hazırlamışlardır. N itekim  Brestlitovsk 
antlaşması müzakerelerinde İttihatçı Hükümet. Kafkasya ve bütün Rus
ya Müsliimanlarıyla ilgili isteklerde bulunmuştu. Almanlar destekleme
diğinden bu istekler gerçekleşemiyecektir. Fakat. Enver Paşa, Brestlitovsk 
Antlaşmasını çiğniıjerek, güneydeki Ingiliz saldırısına vc ağır yenilgilere 
aldırmaksızın, Kafkasya içlerinde ilerliyecek. Baku’yu alıp, Azerbaycan’ 
daki bolşevik hükümeti devirecek ve Turan yolunu açmayı deniıjecekfir.

Türkçülük iki yol izlemiştir. Birinci yol. özellikle Rusya’dan gelen 
Türk aydınlarının etkisiyle, biitün Tiirkler’i birleştirmek isteı/en Turancı
lık ya da Pantiirkizm akımı olmuştur. İkinci yol ise. Turancılığı hayal vc 
macera sayarak. Anadolu’da ulusal bir devlet kurmayı amaçlamıştır. Bu 
ayırım Türkçülüğün başlangıç yıllarında dahi gözükmektedir. Örneğin 
ilk Türkçülerden ve Türk Ocağı Başkam Ahmet Ferit Tek. Dünya Sava
şı ndan önce, genç ocaklılara seslenen «Türk’ün Ocağı» adlı yazısında 
Turancılığa şiddetle karşı çıkmaktadır.

«Edirne, Rize, Rodos, Süleymaniye. Bu dört, kale Tiirk ili sınırının 
mir kazıklarıdır.. Turan hayali, bugün bir boş hayal olmasına karşın, 

Moskof politikasını gereksiz yere ürkütür ne teşvik eder».

v  ?fCr » 7 urancıhğı, «gözünü yumup uçuruma atılmakla» eş tutar
« u ant masını bilmeden bomba ile oynamak» sayar. Genç ocaklılardan, 
j.'.flr ^ crf-'s’n’n kaldırılması, Ziraat Bankası’nın sermayesinin arttırılması.

er asası ağırlanması, Gümrük Reformu vb. gibi ekonomik kalkınma 
jo  aıına eği me erini ister. Kurtuluş Savaşı yıllarında Anadolu lıüküme-
hirUfti C,î m  »f ttn’ °^an Tek ile Dünya Saoaşı’ndan önce sıkı iş-

b J pan . ustafa Suphi de. yukarıda belirttiğimiz üzere aynı göriiş-
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leri paylaşır. İkinci bir Cengizlıan tufanı beklediğini açıklayan İsındı 
Suphi Sosyalhoğlu bile aynı yazıda, hu tulum unu  «Emperyalistlik» diye 
niteler ve Türklüğün Yükselmesi için Anadolu’da çalışmayı önerir:

«Artık bir damla Türk kanı akmasına karşıyım... Şövalyelik dönene 
geçti, tşçilik yüzyılında yaşıyoruz. Barış içinde durup dinlenmeksizin çn. 
lışarak. Türklüğü toplumsal, ekonomik can çekişmeden kurtarmalıyız»

O tarihlerde Türkiye Komünist Partisi’nin kurucusu ve lideri Mustafa 
Suphi koyu bir Türkçüdür. «Tiirklerin ulusal gelişmesine hizmet için» 
Milli M eşrutiyet Partisi'nin kuruluşuna katılmış ve Türkçü  «İfham» ga
zetesinin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır. 1913 yılında ittihatçılar in- 
rafından Sinop kalesine hapsedildiği sırada. «Nevsal-i M illhde yayınla
nan «Türklüğün yönleri?. Türklükten ne anlıyorsunuz? Nereden nereye 
gidiyoruz?» başlıklı incelemesinde «Türk olgusunun önemini yadsıyacak 
kimse kaldı mı?» der ve Tiirk’iin Türklükten ne anladığını heyecanlı bir 
dille şöyle açıklar:

«Ruhun derinliklerinde gözlenen bir duygu, bir benlik.

Rum ve Acem ’in dışında. Osmanlılıktan başka, Müslümanlıktan ön
ce bir benlik. Öyle bir benlik ki. onu dünyaya diiştüğii andan itibaren 
döktüğü kanların iziyle... İlk kan damlasına, ilk nün gördüğü toprağa, ilk 
Türkü söylediği ocağa kadar sürükleyip götürüyor...»

Bu incelemede Mustafa Suphi, «Türklüğün, yahudilikten sonra en çok 
çöküntüye uğramış bir ulus olduğunu ileri siirer. Osmanlı çevresinde 
Türkler’in acı bozgunlara uğradığını ve tam anlamıyla kimlik kazanama
dığını belirtir ve «Türk ulusunu yaratmak» gerektiğini vurgular.

Mustafa Suphi. «Ulus yaratmak» için gelenek duygu, ulusal eğitim, 
ulusal edebiyat, ve ulusal dil üzerinde durur ve Arap dilinin yazıldığı yer
lerde Yunanca’nin bile yerini aldığını Tiirkçe”niıı ise başarısız kaldığını 
belirten Namık Kemal’in şu sözlerine ka tılır:

Türkçemiz heniiz alfabesi olmayan Arnavut ve I.az dillerini bile 
unuttummamıştır. Edebî ilişkilerin azlığı nedeniyle bir Buharah I ürkçe 
söylediği halde, buradaki Türkler içinde bir Fransız kadar dilinden anlı- 
yacak kadar aşina bulunmaz.»

Fakat Namık Kemal’in Acem ve Arap dil ve edebiyatıyla zenginleş
miş Osmanlı dil ve edebiyatını övmesine Mustafa Suphi karşı çıkar ve 
«bu yüzden edebiyatımızın dar bir çevrenin tekelinde kaldığını, Türk ru
hunu dile getiremediğini» söyler. Daha da ileri giderek harf devrimini 
savunur. Mustafa Suphi için bütün bunlar bir bütündür.

«Hiç tarihi, gelenekleri, duyguları, edebiyatı ve dili birbirlerinden
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(İt ırmak mümkün mü? Bunlar Türklüğün tılsımlı hazînelerini teşkil eder
ler Bu hâzinelerin esrarengiz kapılarını birden açmalı ki, Tiirklerin ev
reni açılmış ve günleri doğmuş olsım.»

T ürkçülük  harek eti bizde 1908’den sonra eylem devresine girer, aynı yıl 
k Derneği, 1912’de Türk Ocağı kurulur. Her iki Derneğin tüzüklerinde po

litikaya y e r  verilm ez. Hareketin politikaya yöneltilmesi, Osmanlı İmparatorlu-
* ı’nu kurtarma amaciyle girişilen iki denemenin de sonuç vermemesi yüzün- 
deıîclir B unlardan biri* azınlıklarla birlikte tüm Osmanlılan elele vermeye ça
ğıran O sm an lıc ılık  görüşü, öbürü, aynı amaçla tüm Müslümanları birleşmeye 
çağıran İslâm Birliği görüşüdür: lâkin hiçbiri İmparatorluğu kurtaramaz. Dev
rin yönetici vc düşünürleri, yeni bir gücii, Türkçülük hareketini denemek is
terler. Gaspiralı İsm ail’in  görüşünden etkilenen Ziya Gökalp m Türk Birliği, 
Türk dünyası umutlarım içeren Turancılık ideali işte bu umutsuz ve bunalmış 
ortamda biçimlenir. İttihat vc Terakki Fırkası da Türkçülüğü, Turancdık gibi 
doğrudan doğruya politikayı amaç edinen bir görüş kıvamını aldıktan sonra 
destekler.

Politik çaresizlikler içinde bir çare diye diye dört elle tutulan Turancı ı 
belirli coğrafyası olmayan hayalde bir iilke midir, Ergenekon efsanesinin ya5a‘’ 
dığı totem devri özlemi midir, yoksa sadece yeryüzünde yaşayan biitiin Tür<< 
ler’in birliğini isleyen bir ideal midir?.. Halide Edip. 1912 de yazdığı V jni u 
ran adlı yapıtında sorar: «Ey Yeni Turan, sevimli ülke, söyle sana yol nere e. »•
O yıllarda oraya giden yolu henüz kimse bilmemektedir. Bununla beraber, " 
bilinmiyen diyara yönelişte, içinde yaşanan karamsar ortamdan havalen de o s.ı 
kaçışta tatlı bir avunma vardır; Ziya Gökalpin görüşündeki sürükleyici güç bu 
bilinmezliktedir; bunun içindir ki karamsar kuşakların yüreğine su serper, ede
biyatı çabucak etkiler.

Atatürk'ün 1933'de b a şk a n lık  e ttiğ i T ü rk  D il K u ru m u  lo p ta n ım .



Değişik ulusları ortak ve genel bir ad altında toplamak ve bu değişik ulus 
topluluklarını eşit baklar ve koşullar altında bulundurmak güçlü bir devlet kıjr 
mak, parlak ve çekici bir siyasal görüştür. Ama, aldatıcıdır. Dahası, hiç bir 
sınır tanımayarak, dünyadaki bütün Türkler’i de bir devlet olarak birleştir
mek, ulaşılamayacak bir amaçtır. Bu, yüzyılların ve yüzyıllarca yaşamakta olan 
insanların çok acı, çok kanlı olaylar ile ortaya koyduğu bir gerçektir.

Panislâmizm, panturanizm siyasasının başarı kazandığına ve dünyayı uy
gulama alanı yapabildiğine tarihte raslanmamaktadır. Soy ayırımı gözetmek
sizin, bütün insanlığı kapsayan tek bir dünya devleti kurma hırslarının sonuç
lan  da tarihte yazılıdır. «Baskıncı ve yağmacı» olmak hevesleri, konumuzun 
dışındadır. İnsanlara her türlü özel duygularım ve bağlantılarını unutturup, 
onları kardeşlik ve tam bir eşitlik içinde birleştirerek, insancıl bir devlet mey
dana getirme kuramının da kendine özgü koşulları vardır.

Bizim aydınlık ve uygulanabilir gördüğümüz siyasal yöntem «Milli Siya
settir» Dünyanın bugünkü genel koşulları ve yüzyılların kafalarda ve ıralarda 
yerleştirdiği gerçekler karşısında hayalperest olmak kadar büyük yanılgı ol
maz. Tarihin dediği budur. İlmin, aklın, m antığın dediği böyledir.

Ulusumuzun, güçlü, mutlu ve sağlam bir düzen içinde yaşayabilmesi için, 
devletin bütünüyle «Milli bir Siyaset» gütmesi ve bu siyasetin iç örgütlerimize 
tam uyumlu ve dayalı olması gereklidir. «Millî siyaset» demekle anlatmak is
tediğim şudur : Millî sınırlarımız içinde, her şeyden önce kendi gücümüze da
yanarak varlığımızı koruyup ulusun ve yurdun gerçek mutluluğuna ve bayın
dırlığına çalışmak, gelişi güzel ulaşılamıyacak istekler peşinde ulusu uğraştır
mamak ve zarara sokmamak, uygarlık dünyasının uygarca ve insanca davranı
şını ve karşılıklı dostluğunu beklemektir.»

Köklü önlemlerle bir Türk kültürü yaratılmasını isteyen Mustafa Suplıi, 
ulusal birliğe büyük önem verir. Sımflararası gelir ve yaşam farklarının azaltıl
masını ister. «İçte kavga ve çeşitli sınıflar arasında düşmanlık ve nefret yarat
mak ulusal birliği bozar» der.

Mustafa Suphi merkeziyetçi bir devlet yapısını savunur vc Türkler’in yur
du olarak Anadolu’yu görür. «Anadolu o dağlarıyla, o vadileriyle, o nehirleriy
le, bizim için ne bereketli bir aile, bir ulus ocağıdır» der. H atta Türkçülüğün 
merkezinin İstanbul olamıyacağını, Anadolu’da bir kent olacağını savunan ilk 
yazar olur :

«O dağlar, o vadiler, o nehirlerle ve bunların arasından, altından ve üstün
den geçen yollar ve demiryollarla bağlantılı bir birlik merkezine, küçük Asya 
için ihtiyaç büyüktür. Fakat burası ne Kayseri’dir, ne Konya’dır, yepyeni bir 
kent Anadolu için; bilim, bayındırlık uygarlık, güç ve yiğitlik yayacak ve dağı
tacak bir ışık merkezi... Özetle Türkler’in ruhları, küçük Asya’nın birliği ve 
arazi durumu böyle yeni bir başkenti gerektiriyor.»
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M e şru tiy e t y ılla rı Ü skü d a r'ın  Doğancılar semti, velilerden Şeyh Nasuhi'nin tekkeni.

Mustafa Suplıi için İstanbul anca* bir sayfiye kenti olabilir. Görülüyor ki, 
1921 yılı başında Trabzon’da öldürülen Komünist Partisi liderinin 1914 yılın
daki görüşleri Cumhuriyet Türkiye’sinde somutlaşan fikirlerdir. Mustafa Suphi 
ile birlikte öldürülen «Türklük nedir ve eğitim yolları» ve «Yiğit 1 ürkler» in
celemelerinin yazarı ittihatçı öğretmen Ethem Nejat da, kurtuluş Türkiye’sinin 
Necati ve Tonguç gibi eğitimcilerinin hocası ve önderi olmuştur.

Bolşevik ihtilâli patlak verince, İngiltere. Fransa re ABD , iç savaşı 
körükleyerek, Bolşevik rejimi devirmek için ellerinden geleni yapmışlar
dır. Kolçak, Denikin, Yudeniç, \Vrangel v.h. gibi beyaz Rus generallerini 
rar güçleriyle desteklemişlerdir. Fransa, hatta Venizelos’tan sağladığı 
bir Yunan tümeninin katılmasıyla, Kırım'a Fransız birlikleri çıkartmıştır.

Buna karşılık, Rusyanm  «Cedid» denilen yenilikçi Türkler i. bı yaz 
Rus generallerinin kötü davranışlarım görerek, re bolşeviklerin «millet
lerin kendi kaderlerini kendilerinin seçmelerin ilkesinden etkilenerek, iç 
savaşta bolşeviklerin safında yer alırlar. Kızıl Ordu'da savaşırlar. Komü
nizmin ne olduğunu pek iyi bilmedikleri, aslında küçük burjuva milliyet
çileri oldukları halde, kendilerini belki de içtenlikle Bolşevik ilân ederler.

Bu bakımdan daha sonra Hitler’in izinde Pantiirkizm yaymaya 
heveslenecek olan Prof. Zeki Velidi Togan'ın hikâyesi ilginçtir. Ekim
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ihtilâli olunca, Zeki Velidov’un başkanlığındaki Başkurt aydınları, özerk 
Başkurt devletini ilân ederler. Velidov, ilkin bolşeviklerle çatışır. Fakat 
iç savaş sırasında Çarlık düzenini geri getirme çabasındaki beyaz Rus ge
nerallerinin baskı ve zulm ü üzerine bolşeviklere yaklaşır ve 1919 yılı baş
larında «Başkurt Sovyet Özerk Cumhuriyeti»ni kurar. Bu cumhuriyetin 
başkanı Velidov, artık bolşeviktir.

Bütün Rusya Sovyetlerinin Yedinci Kongresinde Velidov «Başkurt 
proletaryası ve Başkurt ve Kırgız fakir köylülerinin sözcüsü» olarak konu
şur. Ve «Proletarya’nin başkenti olan Petrograd’m Yudeniç’e karşı savu
nulmasında Kızıl Başkurt ordusunun gösterdiği başarıları» kutlar. 1922’ 
de bolşeviklerle arası açıldığı halde, Enver Paşa’nm  Türkistan’da ortak 
mücadele önerisine arkadaşlarıyla birlikte katılmaz ve amaçlarının Tu
ran değil, Milli Türkistan Sovyet H üküm eti kurmak olduğunu bildirir.

Azerbaycan liderlerinden N. Nerimanof ta 1918’de Bakû'da kurulan 
komünist, hüküm ette yer alır. Enver Paşa'nm kuvvetleri 1918’dc Baku' 
yu kurtarmaya geldiklerinde, Nerimanof, Türklerle birleşmek yerine, Mos
kova’ya gitmeyi yeğ tutar...

Stalin 1924 yılında dahi bolşevik rejiminin iç savaşı kazanmasında, 
Rusya’nın mazlum halklarının büyük katkısı olduğunu belirtir:

«Eğer Rus proletaryası, eski Rus İm paratorluğunun mazlum halkla- 
rtntn sevgi ve desteğine mazhar olmasaydı, Rusya’da devrim başarı kaza
namazdı. Kolçak ile Denikin yenilemezdi.» 1917 ihtilâlinden sonra Baş
kurt Cumhuriyeti Başkanlığım yapan Prof. Zeki Velidi Togan anılarında 
Enver Paşa’nm Turan hareketini olumlu karşılamadıklarını belirtir. Zeki 
Velidi, Buhara daki konuşmalarında Enver’e şunu sörfler :

«— Bolşeviklerle mücadelemiz, Rusya’nın bir iç mücadelesi olarak 
başlamıştır. Sovyetlerle tekrar barışabiliriz. Panislâmizm ve Pantürkizm  
Türkistan’da tutulmaz. Sovyetler’den isteklerimiz. Milli Kızıl Ordu’ya da
yanan Millî Türkistan Sovyet Hükümetidir..»

Enver bu um utsuz ortamda Buhara daki Afgan temsilcisinin desteğiy
le yine de mücadeleye girişir. 14 Haziran 1922’de Derbent bölgesinde hü
cuma geçer. Kuvvetleri 3 hin kişiden azdır. Topçusu yoktur, yenilir ve 
Güney Afganistan'a çekilir. 12 Ağustos 1922'de mücadeleyi bırakmaya 
ve bir süre Afganistan'a çekilmeye karar vermişken, dar bir geçitte sıkış
tırılır ve öldürülür.

Osmanlıcı ve İslâmcılar da, «Türklük ve Türkçülükten» hiç hoşlanmazlar. 
Süleyman Nazif, Türkçülüğü Balkan Savaşı’ndan da zararlı bulur, Türklük di
ye bir şey olmadığını, kendini Türk sananların damarlarından akan kanın Os- 
manlı ka™ı olduğunu ileri siircr Islâmcı Sebil-ür Reşat dergisi, Türk’ün Os-
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manii Saltanatı ve İslâm Hilafeti adını taşıyan topluluğun üyelerinden yalnız 
biri olduğunu belirtir. Babanzadelerden Ahmet Naim, Türkçülüğü bir kanser 
sayar. Hıristiyan dünyasının, İslâmın göğsüne bıçağını dayadığı bu dönemde 
Türkçülüğü bir çılgınlık ve ihanet olarak karşılar.

Ayet ve hadislere dayanarak, milliyetçiliğin şeriatçılığa aykırılığım ileri 
sürer. İslâmcılara göre, Türkçülük akımı, Araplar, Kürtler ve Arnavutlar’ın da 
aynı davayı gütmelerine yol açacak ve İslâm Birliği’ni parçalayacaktır.

Balkanlarda Yane Sandanskiy yönetimindeki MakedonyalI solcuların des
teğinin kazanılması, birçok Bulgar, Sırp ve Arnavut çetesinin ayaklanan ittihat
çıların saflarına katılması ve bazı Ermeni örgütleriyle işbirliği kurulması, itti
hatçıların Panosmanizm inancını pekiştirmiştir. Bununla birlikte, Rusya Türk
leri en biiyü'k yakınlığı ittihatçılar arasında bulmuşlardır.

Zeki Velidi Togan (1891 - 1970); Baş- 
ktırdistan'ın Güzen Köyü’nde doğdu. Güzen 
Köyü İlkokulu (1908), Rusça öğretmen 
Okulu (1912), Kazan Üniversitesi (1912), 
öğrenimlerinden sonra Viyana Üniversitesi 
Felsefe Fakültesi’ni bitirdi (1935). İstanbul 
Üniversitesi Türk Tarih Profesörü (1927 - 
32), Bonn ve Göttingen Üniversitelerinde 
İslâm İlimleri Profesörü (1935 - 39) oldu.
Arapça, Farsça, Fransızca. İngilizce, Al
manca ve Rusça bilir. Başkurdistan Millî 
Hükümeti (1917 - 20) ile Türkistan Millî 
Komitesi (1920-23) başbakanlıklarında bu
lundu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül
tesi Umumî Türk Tarihi Kürsüsü’nde Ordi
naryüs Profesör; pek çok Asya, Avrupa,
Amerika Akademi ve kuramlarında üye bu
lunduğu bir sırada İstanbul’da öldü (26 
Temmuz).

Klâsik Osmanlı aydınları ve islâmcılar ise Rusya Türklerine ateş püskür- 
müşlerdir. Süleyman Nazif, Türkçülerin iddia ettiği gibi Ormanlıların Tatar
larla, Moğollarla akrabalığını «uydurma» saymıştır. Ebuzziya Tevfik «Tatar 
kanı gerçekle Rusların damarlarından aktığını, Ruslar’ın bu yüzden kan dö
kücü bir millet olduklarım» yazmıştır. Namık Kemal de Niyazi Berkes’in be
lirttiği üzere, Osmanlı İmparatorluğu dışındaki Türkler’i İslâmlara zarar veren 
«Tatar» olarak sevmemiştir.

Islâmcılardan «İslâmda dava-yı Kavmiyet» yapıtının yazarı Babanzade 
Ahmet Naim ise, «Türklük» iddiasına bile tahammül edememektedir. Berkes, 
bu ünlü islâmcmın görüşlerini şöyle özetlemektedir :

«■Türklük Rusya'dan geleıı Tatar Türkçülerin icadettiği bir efsanedir.
İslâm tarihinden ayrı bir Türk tarihi yoktur. Bunlar, damarlarında bir
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damla bile Türk kant bulunmayan insanları Tiirk olduklarına inandır 
maktadırlar. O güzelim Müslüman adlarının yerine acayip Türk adlar, 
getirmektedirler. Şeriatta yeri olmayan Türklük iddiaları ile öğünntek 
sadece gülünçtür.»

Rus Ç an ile özel ilişkiler kuran Abdülhamit ise, değil Pantürkizmi, RUsva 
halklarının özgürlük hareketlerini bile kötü gözle görür. Rusya’daki 1905 dev. 
rimi, Rusya Türkleri ve Türkçüler arasında büyük umut ve sevinç yarattığı 
halde Abdülhamit’i son dercce kaygulandırır. Rusya’dan gelen Müslüman ö£. 
rencilerin yüksek okullara alınmalarını yasaklar! Rusya’dan gelen herkesi tek 
tek izletir. Gazetelerin Rusya olaylarıyla ilgili yazı yazmasına izin vermez. Bo- 
ğazlar’da isyancı Potemkiıı zırhlısına karşı güvenlik tedbiri alır.

Daha önce Japonya Rusya’yı yenince, bütün Asya’da bir sevinç uyandığı 
ve bir Asya dayanışması doğduğu halde, subaylar bu sefer için Abdülhamit’i 
kutladıklarında, o bunu zafer değil Osmanlı Sultanlığına ve Çarlığa karşı dar
be saydığım belirtir.

1930’lardan sonra yürütülen Türkçülük önemli ayrthklar gösterir; 
çünkü on beş tjtl zarfında toplum um uzu temelinden değiştiren olaylar 
geçm iştir: Mütareke yılları yaşanmış, Kurtuluş Savaşı zaferle bitmiş. 
Kurtuluş Savaşı'na karşı düşmanla işbirliği yapan padişah kaçmış, lâyik 
Türkiye Cumhuriyeti kurulmuş, halifelik kaldırılmıştır. Osmanlıcılık, Is
lâm Birliği görüşleri İmparatorlukla birlikte tarihin karanlığına göç et
miş, Turancılığa gelince, onu, en güçlü hayallerin üstüne çıkan Kurtuluş 
Savaşı sırasında hiç kimse hatırlamamıştır; Türk toplununum, son top
rak parçasını vatan olarak savunurken hayal peşinde koşacak zamanı 
yoktu. Bunun için Turancılık gitmiş, Türkçülük kalmıştır: fakat bu Türk
çülük Kurtuluş Savaşı ruhu ile bütünleşerek Türk ulusçuluğuna dönüşen 
yeni bir Türkçülüktür. Bu Türkçülüğe yeni bir görüşle yön veren de Ata
türk’tür. Türkçülüğü ve Turancılık macerasını çok iyi bilen Atatürk, Türk
çülüğün Türk’ü tanımayı ve. tanıtmayı amaç bilen ilkelerine dayanarak 
daha zengin ve bilimsel araştırmalar yapılabilmesi için 193 l'dc Türk Ta
rih Kurumu’nu ve ardından Türk Dil Kurumu’nu kurmuştur.

Çöken İmparatorluğun «ümmet» dairesinden çıkarak, Türkiye Cum
huriyetinin Anayasası ve kanunlartyle «millet» dairesine giren Tiirk top- 
lumunun kendisini, kendisiyle ilgili yeni kaynaklara göre, yeni açılardan 
tanıması gerekliydi, bu kaynaklar araştırılmalıydı. Feodal düzenle içen
di' sömürülen, yabancı saldırılarla yıpranan, uluslararası düzeyde uyg(‘r 
sayılmat/arak Orta Asya'ya itilmeye çalışılan Türk ulusu uluslar arasında 
hakkı olan onurlu yeri almalıydı. Tiirk Tarih Kurumu ve Türk Dil Ku
rumu bu amacı gerçekleştirecek bilimsel hareketi yürütecekler. K ısacası. 
Atatürk tarafından, Türk ulusçuluğunu bilinçle geliştirecek yeni ve bilim- 
sel bir atılım başlatılmıştı
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Tilrkler'i uyandırmak, aydınlatm ak için biiyük çaba 
gösteren düşünür İsmail Gaspiralı (sağda resmi görülen) 
«dilde, düşünccde, iş'te birlik» yaratmak ister. Atatürk de 
Mılliyetçiliğil ana prensip olarak kabul eder. Koyduğu 
prensip şu d u r: «Türk milleti özel seciyesini vc müstakil 
hüviyetini muhafaza edecektir.» Yine «Ne mutlu Türk’ 
um diyene!» diyerek bağımsız Türklüğün özgürlüğünü 
korur. Ulusun adı «Türk», devletin adı «Türkiye», ken
di soyadı da «Atatürk» olur. Asıl kavga kapilülasyoııla- 
rın kaldırılması, ekonomik bağımsızlığın sağlanmasıdır. 
Hıran fethi hayalleri, Atatürk'ün ölümünden sonra, Iliı- 
ler'in kışkırtmalarıyla ikinci Dünya Savaşı günlerinde 
yeniden canlanır. A tatürk şöyle der : •ü iz panislâmizm  
yapmadık. Belki yapıyoruz, yapacağız eledik. Düşman
lar da yaptırmamak için bir an evvel öldürelim dediler. 
Panturanizm yapmadık. Yaparız, yapıyoruz, yapacağız 
dedik ve yine öldürelim dediler. Bütün dava bundan iba
rettir».

Osmanlı Imparatorluğu’na tam bağlı bilinen Müslüman A rnavutkr m ayak
lanmasından vs özellikle Balkan Savaşı yenilgisinden sonra, Osmanlı ülkesi 
üzerinde bir «Türklük» ve «Türkçülük» dalgası eser. Gerçi dalıa Abdülhamit 
döneminde Rusya Türkleri’nin etkisiyle bir Türkçülük akımı başlamışsa da bu 
akım cılız kalmıştır. 1908’de M eşrutiyet’in ilanıyla yayınlanan Türk Derneği 
dergisi pek az ilgi görmüştür. Abdülhamit ve hatta ittihatçılar Türkçülüğe 
karşı olumsuz tutum takınmışlardır. Ancak Rumeli yit irilince «lürklük» ve 
«Türkçülük» akımı en gür biçimde fışkırmış ve İttihatçı hükümetlerin desteğini 
görmüştür. Bu dönem de ilk kez «Türk Hükümeti», «Türk Ordusu», «Türk H a
kanı», terimleri kullanılmaya başlamıştır. Selânik’teki «Dilde Sadelik» ve «Hal
ka gitme» hareketi Türkçülüğe dönüşmüştür. İttihatçıların ideoloğu, Ziya Gök- 
alp, 1 ürkçülük bayrağını yükseltmiştir. O zamanki adıyla Ahmet Bey Agayef 
(Ağaoğlu) üniversitede «Türk Uygarlık Tarihi» okutmaya başlamıştır. Diplomat 
ve yazar Ahmet Hikmet, Allah yerine Tanrı, Peygamber yerine Yalavaç, Cen
net yerine uçmak, vb. deyimlerini kullandığı yazılarında, «yeryüzünün en hü- 
yiik ulusu Tanrım, senin Türkleriııdir.» demektedir. İlk Büyük Millet Meclisi’n- 
de kurtarıcı Bolşevik ordularının Anadolu’ya çağrılmasını isteyen İsmail Suphi 
Soysall i oğlu 1913 yılı sonlarında şöyle yazmaktadır :

«Türk doğdum, 5 yaşından beri de milliyetçiyim. Yeni deyim ile söyler
sem eski bir Türkçüyüm. Bir mahalle mektebi çocuğu ikeıı, erkek kadın her
desin alışılmış bir kayıtsızlıkla dudak bükerek, Türk sözünü hakaret anlamına 
"u anmaları uzun uzun kulağımda çınlardı... Biraz tarihimizi öğrendiğim Ka- 
a imim dan ikinci bir Cengiz tufanının taşmasına dua ederdim.»

antiirkizmin babalarından sayılan Vambery ise İstanbul’da uzun süre
m .« n * L ^ .n Car Y ahud isid ir- A b d ü lh am it’in  d ostlu ğu n u  v e  yak ın lığ ın ı kazaıı-

r- ülhamıt ten \alıud iler için Filistin’de yurt almaya çalışan Siyonist
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Herzl’in anılarından öğreniy oruz ki, Vambery bu işte Herzl’e ay nı zamanda 
onun İııgilizler hesabına çalıştığını belirtir. Vambery İngilizler’in Türkistan ile 
çok ilgilendikleri bir dönemde sahte derviş kıyafetiyle Tahran’dan H iva’ya bir 
gezi yapmış ve gezi izlenimlerini dikkat çekici bir yapıtta toplamıştır. Bu ne
denle Vambery Pantürldst çevrelerde baştacı edilmektedir. Ne var ki, Vaın- 
bery, ölümünden az önce yaptığı bir açıklamada, Pantürkist gezinin kimin he
sabına olduğunu açıklam ıştır: «İııgilizler beni çok severler, çünkü onlara As
ya’yı ilk tanıtan benim. Dönüşümde İstanbul’da beni kimse dinlemedi. Böy
lece gezim Türkiye hesabına iken, İngiltere çıkarına sonuçlandı.»

H itler’in etkisiyle koyu bir Yahudi düşmanı kesilen Pantürkistlerimiz pek 
şaşacaklardır ama, Pantürkizmin ilk fikir babalan Yahudiler olmuşlardır. R u s 

ya'nın Yahudilere yaptığı baskılar yüzünden, Yahudi aydınları Rus Çarhğı’na 
düşman idiler. Bu nedenle (Rusya’ya karşı büyük bir Türk kavminin varlığı 
üzerinde durmuşlardır, özellikle asıl adı Zadoc Kaluı olan I,eon Davis Cahun 
siyoııist harekete karışan Vambery Pantürkizmin doğuşunda ön planda rol oy
namışlardır.» Türklük, Türkçecilik, Türkçülük için savaşan İsmail Gaspiralı 
(1851 - 1914) anılmaya değer bir kişilik gösterir :

Türk düşünürü yazar, gazeteci, pedagog İsmail Gaspiralt, Kırım’da 
Bahçesaray’da doğdu, ilköğrenimini, Sivastopol Savası sırasında yerleş
tikleri (1854) Bahçesaray’da Hacı İsmail E fendi’nin yanında yaptıktan 
sonra (1862), Akmescit Rus Ortaokulunu, Voronej Rus Askeri O kulunu  
bitirdi. Moskova Askeri Lisesi nde okurken, gördüğü Slavcılık ideali ve 
Türk düşmanlığı karşısında, Türklük bilincine vardı. Türk ulusunun tari
hini bir Türk olarak incelemek gerekliliğini duydu. Girit Savaşı'ııa katıl
mak için okuldan kaçtı; İstanbul'a giden vapura binerken yakalanıp tek
rar Kırım'a gönderildi. Okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Yalta yakının
daki Dereköy Türk okulunda öğretmenlik yaptı (1871). Eski usul okumayı 
eleştirdiği, yerine yeni usul okumayı getirmek istediği gerekçesiyle okul
dan uzaklaştırıldı. Paris’e gitti (1872- 1875). Tekrar doğum şehri Bahçe
saray’a döndü; bek’diye başkanı seçildi (1879). Rusya'daki Tiirkler'i uyan
dırmak. Türkleri aydınlatmak, Türkiye'deki Türklerle «dilde, düşüncede, 
iş’te birlik» yaratabilmek gayesiyle «Tercüman» adlı Türkçe gazeteyi 
çıkardı (1883). Türkçü Ziya Gökalp’le yakın ilişkiler kurdu. İstanbul şi
vesinin bütün dünya Türklüğü için ortak ağız olmasını özdenlikle savun
du. Kitap olarak çıkan eserleri: Rusya Müslümanları (1881); Avrupa Me
deniyetine Bir Nazar-ı Muvazene (1884).



Milli cereyan yalnız dilde ve edebiyatta de
ğil, hayatın bütün unsurları hakkında belirli fikir
lere ve kanaatlere sahip olan, yahut olmak iste
yen bir sentezdir. Dil ve edebiyatta nelere önem 
verdiğimize, nelere meylettiğimize gelince: bütün 
milliyetçiler gibi biz de halkçıyız. Yani halkın du 
lini, halkın veznini alarak bu milletin ruhunu ede
bi eserlerle dile getirmek, bunun felâketlerine ağ
lamak, sevinçlerinin sırdaşı olmak istiyoruz.

Fuat KÖPRÜLÜ

Y İRMİNCİ YÜZYIL Türk Edebiyatı’nın 1908’le 1923 yıllan arasında geli
şen; İkinci Meşrutiyet’in milliyetçilik hareketleriyle başlıyan şiirimiz 

«Milli Şiir» adını alır. Bu şiir akımı, Cumhuriyet dönemine değin sürer. M eh
met A kif F.rsoıj, Yahya Kemal Beıjath, Mehmet Emin Yurdakul, i  uruk Nafiz 
Çamlıbel bu dönemin en tanınmış şairleridir. Mehmet Akif’le, Ziya Gökalp te 
şiir ideolojik bir gayenin görevini yüklenir. Mehmet Akif; yaşadığı günlerin 
aktüel konularını ustalıkla işlcı. Onda «fotoğraf gerçekçiliği» diyebileceğimiz 
tasvirler görülür; şiir üslûbu halkın diline çok yakın bir kişisellik taşır.

MUU Türk şiirinin temel kaynaklarının başında, halk şiirimiz gelir. Ziya 
Gökalp’ın yolunda giden Türkçü şairlerimiz, halk şiiri ile Batı şiirini temel ola
rak alırlar. Bu anlayış en güzel ürünlerini Cumhuriyet şiirimizde verir. Mo
dern Türk şiirinin, modern Türk şiir dilinin yolunu açanların başında Yahya 
Kemal gelir. Şiirimize Batılı anlayışla ilk çeki düzeni veren odıır. Yalıya Ke- 
nıal, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet üçlüsü, Tanzim at’tan bu yana şiirimize ye
ni bir yön verirler, falıya Kemal: «Şiirimiz, milletimizin Anadolu’daki teşek
külüyle başlar» görüşüyle ortaya çıkar :

Şiirimiz, milletimizin A n a d o l u ’d a k i  t e ş e k k ü lü y l e  başlar,  o katlar es
kidir. Şiirimizin gerçi hiç bir  z a m a n  u fu k la r ı  ç o k  g e n iş  o lm a d ı .  Bunun s e 
bebi ise öteden ben d e v le tç i  b ir  m i l le t  o lm a m ız d ı r .  İ l im d e  o ld u ğ u  gib i  

^  j h  8 -u o lan  m i l le t le r in  ç i z m i ş  o ld u ğ u  d a ir e d e n  ç ık m a d ık .
e iğimi*, şiirin k ıy m e t  k ı s m ın d a ,  m u h a k k a k  k i  e n  y ü k s e k  dere-

MİLL Î  Şİ İR
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çelere yükseldik. Lirizm, zarafet, zevk harikaları gösterdik. Şiirimi-^ 
bcrceste mısralarını, beyitlerini, hattâ bazı derli-toplu parçalarını ,y 
okuyup anlayacak bir ecnebi, kabiliyetimize hayran olabilir. Daima bu 
itikatta bulundum  ki Avrupalıların anlayamadıkları eski şiirimiz, anlayıp 
sevdikleri ve hattâ bize sevdirdikleri diğer sanatlarımızdan, meselâ mimn 
rinıizden daha yüksek bir kıymettedir.

Yalıya Kemal, bizde iik defa, şiirde bilinçli olarak duygunun mimarlığım 
yapar. Günlük yaşantının dışına çıkar, tarihimizin kahramanlıklarına, duygu- 
nun sonsuzluklarına uzanır. Divan şiirimizle yeni şiirimiz arasındaki köprüyü 
tek başma kuran şair odur. Mehmet Emin Yurdakul; uyarıcı, öğretici şiirlerini 
hece ve sade bir dille yazar; toplum dertlerini konu olarak alır, şiirimize halkçı, 
milliyetçi bir hava getirir. Şüri şiir yapan nitelikleri taşımadığı için, Mehmet 
Emin Y'urdakul gibi, şiiri yalnız toplumsal faydaya dayandıran şairler, çoğun
lukla unutulup giderler. Faruk Nafiz Çamlıbel’in şiirleri ise aşk, memleket ve 
düşünce temalarını işler.

Madem ki bütün diller anlam ak ve anlatmak için birer vasıtadır; 
bizim dilimizin de bu gayeye göre, halk tarafından anlaşılacak bir su
rette, arınıp tamizlenmesi gerekiyordu. Şu halde, bu dilin içinde âdeta 
hükümet sürmekte bulunan yabancı kurallar yıkılmalıydı. İşte biz, dili
mizi Arap vc Acem tam lam alarının zincirinden kurtararak hür yapmak 
istedik. Bundan dolayı da şiirlerimizi bu millî ve hür dille yazdık. Meh
m et Em m  YU R D A K U L. Ahmet Haşim’i yetiştiren Bağdat bizim Fu- 
zûlPyi, Ruhiyi de yetiştirmiştir. Ahmet Haşim, Fuzulî’den daha az ’1 ürk 
değildir. Bir zamanlar Türklüğü kimse üzerine almazdı. Şimdi Türklüğü 
kimseye vermek istemiyoruz. Türklük bir aşktır, bîr imandır. Aşk ve 
iman dağıtmaz, toplar, kendine çeker. Hamdullah Suphi TANR1ÖVER. 
Çeşmelere bütün su, kaynaklardan gelir. Denizler de büyük kaynaklar 
ol-an nehirlerle beslenir. Bir milletin dili binlerce yıl öteden gelen, her 
asırda ve devirde, küçük altın tozları gibi, binlerce deyim, kelime ve 
benzetme ile zenginleşen bir nehirdir. Bir duygu, düşünce ve kültür neh
ri... Kültür, kaynaklara gidiş ve ruhu orada yıkadıktan ve güçlendir
dikten sonra, yeniden güne dönüştür. Kaynaklar bize asırların tecrübe
sini kazandırır, duygu ve düşüncelerimizi olgunlaştırır. M ehmet K A T 
LA N . Tanzimatçılar, memleketi Çamlıca Tepesi'nden gördüler; Edebi- 
yat-ı Cedide'ciler ise, Tepebaşı’ndan. Şimdi, bir yeni edebî nesil bekliyo
ruz ki, memleketi bir iç Anadolu tepesinden görebilsin. Yahya K E M A L .

Şairler Derneği

Şairler Derneği; 1917’de kurulur, Mehmet Emin Yurdakul’un 1897 Yunan 
Savaşı üzerine yayınladığı «Türkçe Şiirler» kitabında aruz yerine hece ölçü
sünü kullanması esin kaynağı olur. Faruk \a f i z  Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç.
Orhan Seyfi Orhon, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozarısoy, Halide N usrt1 
Zorlutuna, v.b. şairler hece ölçüsünü benimserler. Mehmet Emin Yurdakul I *
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« G e n ç liğ im d e , Taş Kışla'da mahpus bu
lunduğum sırada, neferlerin «mülâzim-i ev
vel»® «evvel mülâzim», «mülâzim-i sâni»ye 
.sani mülâzim», Trablusgarb’a «Garp Trab- 
lusu*. Trablus şam 'a «Şam Trablusıı» de
meleri bende su kati kanaati uyandırm ıştı:
Türkçeyi ıslâh için bu lisandan bütün arabî 
ve farisî kelimeleri değil, umum arabî ve 
farisî kaideleri atmak, arabî ve farisî keli
melerden türkçesi olanları terkederek, Tiirk- 
çesi bulunmayanları lisanda alıkoym ak...
Türk halkının bildiği ve kullandığı her keli
me Tiirkçedir; halk için munis olan vc sunT 
olmıyan her kelime millîdir. Bir milletin 
dili, kendisinin cansız cezirlerinden değil, 
canlı tasarruflarından doğan canlı bir uzvi
yettir... Türkiye’de Türk milletinin bir 
mevkii yoktu. Bugün, her hak Türk’ündür.
Bu kesin ve büyük devrimi yapan Mustafa 
Kemal, Türkçülüğün en büyük adamıdır» 
diyen Ziya Gökalp.

Zıya Gdkalp’ın başarılı izleyicileri olurlar. Ziya Gökalp, «ulusal şiir ölçümüzün 
aruz değil, hece olduğunu» inandırıcı kanıtlarla Türkçülüğün E saslanndan  ola
rak açıkça vurgular :

Eski Türkler'in vezni, hece vezni idi. M ahmud-i Kâşgari Lügatindeki 

i r h r n ^ â ^  i eCX SOnralart’ Ça*atay  ve Osmanlı şa-
vai, Anadolu’da Ahmet Pasa Türk^ a n ’da  N e-
ne kıym et veriyorlardı. Fakat “h a m ™ " '' yuk*?Itt,! er- Sara'Jlar bu vez~ 
Bu sebeple halk şiirleri eski l i r  ■ ’ ^ 7  hez’\mı b,r ,urlu anlayamadı, 
tiler. Ahm ed Yesevi Yun» r  C V̂ ' “IJ e Sl,rler söylemekte devam et-
öm er, Dertli, KaracaoSla $ ü,J^ USUz S ‘b i tekke şairleri ve  Â şık

H g Saz Sairleri hece veznine sadık  kaldılar.
i  ürkçülıik zuhur ettieî m  n/,*, ■ >

duruyordu. Gûya b irincil hn ' ’ -ı™*. vezn"/le ,tece vezni yan yana
Türkçülük, lisandaki İkilise C,Sİ avamtn terennüm aletleri idi.
kayıt kalamazdı. Hususinle f er,rken’ vezi"deki bu ikiliğe de id-
terkipli lisandan ayrılmadız * •^  % QTUZ vezn n̂^ en» aruz vezni de 
aynı hükm ü vermek j ‘ T,1.”’ Osmanlı müessesesi hakkında
raber, aruz veznini dr m tn l ^ aena êyh, Türkçüler, terkipli lisanla be- 

c , .. ı ccc fiyatımızdan kovmaya karar verdiler,
lisan, aruz ve.'*

dc lisan arasında samimi u^muy°r(̂ u- Halbuki, hece vezniyle sa-
halk sade Türkçe ile her  !** ° ,ra^ a^  vardı. Sarayın ihmaline rağmen
amıştı. Bu sebeple, Türk kıym etli tılsım gibi, sinesinde sak-

Çu er unlan bulmakta güçlük çekmediler.

•Avvj:



Bununla beraber hece vezni, bazı sairlerimizi yanlış yollara «e 
ketti. Bunlardan bir kısmı Fransızların hece vezinlerini taklide kalkıp 
lar; meselâ Fransızların Alexander’in dedikleri 6 + 6  vezninde şiirler ya ' 
dılar. Bu şiirler, halkın hoşuna gitmedi. Çiinkii, halkımız hece vezni,, ' 
ancak bazı şekillerinden zevk alıyorlardı. Millî vezinlerimiz, halk tarafı  ̂
dan kullanılan bu mahdut ve muayyen vezinlere münhasırdır. Halk t e 
zinleri arasında 6+ 6  şekli yoktur, bunun yerine 6+ 5  vezni vardır. Tec
rübe ile anlaşıldı ki, Türk halkı bu sonki vezinden çok hoşlanıyor. /j,( 
tecrübe aynı zamanda başka milletlerden vezin almamıyacağı kaidesini 
de meydana attı. Bu suretle, bizdeki hece vezni taraftarlığı, başka ikan, 
lara ait hece vezinlerini taklit dem ek olmadığı vc Tiirk halkına mahsus 
hece vezinlerini ihyadan ibaret bulunduğu teheyyün etti.

Hece veznini yanlış yola götüren şairlerden bir kısmı da yeni vezin• 

ler icadına kalkıştılar. Bunların yoktan var ettiği vezinlerden bir çoğunu 
da halk kabul etti. Bu suretle, anlaşıldı ki, millî vezinler, halkın eskiden 
beri kullanmakta olduğu vezinlerle sonradan kabııl edebildiği vezinlere 
münhasırdır. Halkın hoşlanmadığı vezinler, hece tarzında olsa bile millî 
vezinlerden sayılamaz.

Servet-i Fiinûn dönemi şairleri divan şiirine öncekilere göre biçim ve içe
rildik bakımlarından bir uğraşının yeniliğini getirirler. Fecr-i Âli ve Genç Ka- 
lemler’in yazınımızdaki ileri çabalan şiirin kolay yazılamıyacağı inancını ya
ratarak konu ve biçimde Tiirk dilini aruzla bağdaştırm aya çalışmıştır. Fccr-i 
Ati’cilerin çabalan sonucu şiirin öyle pek kolay yazılamıyacağı izlenimini al
gılarız. Türk dilinin aruzla bağdaşamıyacağı artık iyice anlaşılmıştır. İşte «Şa
irler Derneği»ne bağlı şairler, bu gerçeği şiirlerile geniş kitlelere yayma ola
nağı bulurlar. Beri yanda aruz da, Ahmet Haşim, Yahya Kemal Beyatlı vc
Mehmet Akif Ersoy gibi şairlerin elinde varabileceği en yüce alana yetişir.

Sanat; şiirin, rom anın ve tiyatronun ruh cihetidir. Edebiyat ise şek
le ait meziyetlerdir. Binaenaleyh klâsik olabilen ancak edebiyattır. Sanat 
daim a rom antiktir. Meselâ eski Yunan sanatı halk sanatından doğduğu 
için romantiktir. Fakat bu romantik sanatın doğurduğu beynelmilel şe
killer edebiyattır ve bu ise klasiktir. Ziya GÖKALP. Bizi ezelden ebede
kadar bir millet hâlinde koruyan, birbirimize bağlayan bu Türkçe dır, 
bu bağ öyle metîn bir bağdır ki vatanın hudutları koptuğu zaman bile 
kopmaz, hudutlar aşırı yine bizi birbirimizle bağlı tutar; Türkçe'nin çe
kilmediği yerler vatandır, ancak çekildiği yerler vatanlıktan çıkar, va
tanın kendi gövde ve ruhu Türkçe’dir. Yahya K EM AL. Biz, millî ede
biyatı mazide değil, ancak istikbalde aram ak lâzım geldiğine kanıyız- 
Yarınki m illî Türk edebiyatı, mevzularını eski «il» devri esatirinden, 
ümmet, devri hatıralarından, bugünden alabilir. Fakat bütün bun
lar kendi ruhundan kopmak, doğrudan doğruya kendi şahsiyetinden Ç>' 
mak yabancı edebiyatlardan tercüme edilmemek şartıylc Türk milleti- 
nasıl Avrupa beynelmincliyeti içinde diğer muasır milletlerden hemen 
hemen farksız fakat hususî harsına ve şahsiyetine malik bir surette >•*

546



şamaya namzet ise, Tiirk edebiyatı da diğer milletlerin edebiyatı gıoı, 
şeklen onlardan farksız fakat mlı itibariyle kendi şahsiyetine cn yüksek 
derecede gösterir bir mahiyet olmaya mecburdur. Fuat KÖPRÜLÜ. Son 
çey rek  asırda irfan hayatımızda iki mühim şahsiyet gelişmiştir. Biri Zi- 
va Gökalp’tir, öteki de Yahya Kemal. Birincisi fikir, İkincisi de sanal 
telâkkimiz üzerinde müessir olmuştur. Bugün yazı çeşitlerinden herhan- 
gI biriyle uğraşanın üzerinde Yahya Kemal’in doğrudan doğruya veya 
dolayısilc tesiri vardır. NuruUah A TA Ç .

H ecenin Beş Ş airi

Milli Edebiyat’ın, Türk Edebiyatı’na getirdiği en büyük kazanç, ulusal kay
nak lara  dönüş, edebiyatımızın kendini buluşu olmuştur. Tükçülük akum, böy
lelikle düşün ve eylem olarak bütünlük kazanma yoluna girer. Ziya Gökalp, 
T ürkçülük akımını, felsefe temeline oturtur. Halk şiirimizle yeni şiirimiz, Halk 
E d e b iy a tım ız la  Cumhuriyet Edebiyatı’mız bütünleşme sürecine sokulur. Türk 
E deb iya tı, bilinçli olarak ulusal bir nitelik kazanır. Türk Dili’ni en güzel bi
çim iyle en  duyarlı içeıikliğiyle hecenin çeşitli dizeleriyle dile getiren şairler 
kuşağı yetişir. Genel kanıya göre :

Birinci Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkan Beş Hececiler, Ulusal 
Edebiyat Akım ı’nın kalıtlarından yararlandılarsa da, yarma kalıcı
ürünler veremeden eriyip gittiler. Aslında Beş Hececiler i Akım  Kuşağı 
yapabilecek olanaklar vardı. Ama kendilerine birikim sağlayacak bir ön 
kuşak yoktu. Bu yüzden şiire hazırlıksız girdiler. Sonra olanakları zor
layıcı kişisel yetenekleri de yoktu. Bir çeşit hazıra konuculuktu onların
kisi. Halk şiirinin yüzlerce yıllık hece ölçüsünü kullanmaları önemli bir 
yenilik değildi. Halk şiiri biçimine yeni bir şey ekleyemediler. Üstelik 
duygusallıkları gelişmemiş, duyarlıklarıysa çağ dışı, daha doğrusu şiirin 
dışında kalıyordu... Beş Hececiler’in arkalarından gelen Kemalettin Ka
mu, Ömer Bedrettin Uşaklı, Şükûfe Nihal, Halide Nusret Zorlutuna gibi 
şairlerin oluşturduğu bir başka gurup (kuşak değil) ve sonraları Yedi 
Meş alcc iler (Ziya Osman Saba dışında) Beş H ececilerin çizgisini bile 
aşamadılar. Bu arada, kuşaklar dışı ara kuşaklardan da etkilenen ya da 

işisel özgünlükleri ile tekil olarak sivrilen şairler de yok değil. (Sevapları 
ve günahlarıyla) Yahya Kemal Beyatlı, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet

u ip Dranas, Ahmet Kutsi Tecer, Ahmet Ilam di Tanpınar; 1940’lardan 
sonraki açılımlarla da kendilerini sürdüren Cahit Sıtkı Tarancı ile Fazıl 
Mİusnti Dağlarca...

F ahri n t  ^°^12 Ç °mhbel, Enis Behiç Koryiirek, Orhan Seyfi Orhon, Halit 
deki adı « I T tan kurulu topluluğun edebiyat tarihimiz-

£&£ SclinikV <<Gcnc " tlikierinden, yerli kayna’-] 1 Jkelerine bağlı olarak, halk şiirimızm ozel-
• * arımızdan yararlanarak, şiirimizin aruzdan heceye ge-

547



çişinde büyük rol oynarlar. İlk şiirlerinde Ziya Gökalp’m etkisinde kalan «£ 
Hececiler» daha sonraları «Memleket Edebiyatı» adı verilen çığırın ilk ürij^ 
lerini verirler. Ahmet Muhip Dranas, Cahit Sıtkı Tarancı, hece ölçüsünün hj 
değişmeyen kalıplaşmış duraklarını atarak, heceye yeni uyum olanakları SağÇ 
lamışlardır. Ahmet Hamdi Tanpınar, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Kutsi Te 
cer, Alımet Muhip Dranas, Cahit Sıtkı Tarancı hecenin en kuvvetli şairleri sa 
yılabilir. Hece ölçüsü bu şairlerle, Türk dilinin yapısına, aydın zevkine uy 
gun, bir «Şehir Hecesi» güzelliği kazanır.

Yeni Türk hayatı, nc eskinin bir tekrarı, ne de Batı'nın bir taklidi 
olacaktır. Millî bir temele dayanacak ve gösterecek ki, Avrupa uygarlığı 
çürük, hasla, kokuşmuş temeller üzerine oturmuştur. Bu uygarlıklar yi- 
kılmaya, yok olm aya mahkûmdur. Gerçek uygarlık ancak yeni yaşamın 
gelişmesiyle başlıyacak Türk uygarlığıdır. T ürk ırkı diğer ırklar gibi 
ispirto ile sefahat ile bozulmamıştır. Türk kanı şanlı savaşlarda çelikleş
miş, gençleşmiştir. Ziya G ÖKALP. Yeni dil, Türkler için sade bir ede
biyat sorunu değildir; o  her şeyden evvel bir dil, bir hayat sorunudur. 
Şüphesiz ki kılıç bir ihtilâl yapar; bu ihtilâlin arkasında bir inkılâp do
ğuran ancak kalemdir. A li Canip YÖ N TE M . Bir kere kendimizi bilme
ğe, kendimizi tanım ağa ve sevmeğe başlayalım. O zaman millî edebiyat 
dediğimiz muammanın kendiliğinden halledildiğini göreceğiz. Çünkü o 
zaman okuduğumuz kitapların kendi ağzımızdan ve haberimiz olmadan 
konuşmasından kurtulacağız, onun yerine bütün bir mazi, yenileşmiş bir 
an an e  ve mahbus, bilinç dışı kalmış temayüllcrile çok müessir ve de
rin iştiyaklarıyle, sıcak ve kanlı realitesi ile bütün bir hayat konuşmağa 
başlayacaktır. A hm et H am di T A N P IN A R . T ürk Edebiyatı'nın farikala- 
rı nelerdir? D aha açık bir sualle : Türk, kendi ccdbiyatında ne çeşit bir 
istidat göstermiş? H er milletin ruhu bilhassa edebiyatında vc musikîsin
de meknuzdur, onlara bakılınca ayan beyan görünür. Yahya KEMAL. 
Peki, neden bir Türk kendi edebiyatını anlamak için Arapça vc Accmcc 
öğrenmiye mecbur olsun? Bir millet kendi edebiyatını anlamak için 
başka b ir dil öğrenmek mecburiyetinde değildir. Yabancı dil öğrenmek 
başka şeydir ve başka şey içindir. Ziya K A R A M U K . Milli' edebiyat, 
asıl manasıyle, taklitten kurtulmuş bizim olan edebiyat demektir. Divan 
şiiri, Fars edebiyatını taklit ediyordu. Tanzim at’tan sonra Garp Ede
biyatı taklidi başladı. M illî Edebiyat devri bu taklidi bırakıp kendimize 
dönmekti. Mevzularını, ifade tarzlarını hatta  vezni T ürk  cemiyetine mah
sus olan şekilleri ile anlatm ak istiyordu. Bu bir nazariyedir. Bunu iste
mek başka, yapmak başka şeydir. Bir T ürk şairi gerçek manasıyle şahsı, 
orjinal olabilirse millî sayılır; konuyu seçmekte serbesttir. Ama onu bi
zim görüşümüz, zevkimiz ve tahassüsümüzle anlatmak lâzımdır. Orhan 
Seyfi ORHON.



w
Türkçe, tarihe Orhun âbideleri gibi hakika

ten olgun bir nesir eseriyle girmişti. Daha o devir
de bile herşeyden evvel bir nesir dili gibi görünür. 
Toplayıcı nahvi vuzuhun tâ kendisidir. Fakat nesir 
ancak bir vasıtadır. Bu itibarla Türk nesrinin 
macerasını anlamak için tarihi çerçeve içinde Türk 
insanını mütalâa etm ek gerekir.

Ahmet Hamdi TAN P IN AR

m İLLÎ EDEBİYAT yazarları, Türk dilini sadeleştirerek işe başladılar. Bu- 
IV! mm için, önce saptanan ilkeleri, uygulamaya koydular. 1  ürk halkının 
gereksinmelerinden doğan konular, halkın yaşamı yapıtların doğuş nedeni olu
yordu. Hikâyeler, romanlar, tiyatro oyunları yöreselden evrensele açılan konu
lara eğildi. Böylece ulusal edebiyatın temeli, ulusal dil yaratılıyordu. «Asıl ede
biyat nesirdir... Resimsizlik ve nesirsizlik... Bu iki feci noksanımız olmasaydı 
bizim milliyetimiz bugün olduğundan yüz kat daha kuvvetli olurdu» diyen Yah
ya Kemal Beyatlı, yazısına şöyle devam ediyordu :

Resimsizlik yüzünden cedlerimizin yüzlerini göremiyoruz. Ah bu ne 
feci hicrandır! Eski şehirlerimizi göremiyoruz; yanmış yahut yıkılmış nice 
binalarımızı görem iyoruz; eski kıyafetlerimizi göremiyoruz; o kıyafetle
rin asırlar arasında, yavaş yavaş nasıl tekâmül ettiklerini anlayamıyoruz; 
vatanı kurduğum uz eski seferlerimizi, eski meydan muharebelerimizi, bu 
muharebeleri başaran şerefli ordularımızı göremiyoruz. Ah, ah... Resim
sizlik yü zü nden  dah a  neleri, dah a  neleri göremiyoruz.

Topke.pı Sarayı ııda bazı meraklılara gösterilen Hünernâmc’nin min
yatürlerine bakarken kaç defa  gönlümden bu özleyiş g e ç ti: Ah. dedim, 
ne olurdu, her asrım ızın  her manzarası, yalnız İstanbul değil, bütün Ana
dolu ve Rumeli; Macaristan ve A k d e n iz  şehirlerimiz böyle minyatürlerde 
Rörünselerdi.

Hünemâme, Üçüncü Sultan Murat zamanımla. Sokullu Mehmet Paşa 
a razamken, bir Türk ressamının hem kendi devrini, hem de —Hazine’ 

ı çıkarılıp kendine gösterilen maziye ait resimleri kopye ederek ma- 
» 0i tasvir edişinden ibarettir.

MİLLÎ NESİR
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Böyle olmakla beraber bu kitap ne kadar canlı, ne kadar düşündürü. 
cü, halis bir Türk’e ne kadar ürperme veren bir eserdir. Ya tıpkı Avrupa 
milletlerinde olduğu gibi, bizde de her şehirde ve her devirde birçok res
samlarımız olsaymış ve o ressamlar, herbiri kendi ihtisasına göre, millî Ve 
şahsi hayatımızın her safhasını tasvir etselermiş ve o tasvirler bize kadar 
gebelermiş, biz onlara bakarak, büyük, geniş ve derin tarihimizi her an 
görebilseymişiz! Ah! Ah! Bu ne üzüntülü bir özleyiştir...

Ya ııesirsizliğe ne diyelim? Onu İslâmiyet men’etmemişti. İyi nesir, 
hani Yûnânîler’in bilhassa ve bilhassa L âtin lerin  nesir dedikleri nesir 
nihayet vârisleri olan Avrupahlar’a miras bıraktıkları nesir, hulâsa bu
gün aydınlığının hudutsuzluğuyle insanları insan eden nesir Araplar’dn 
da yoktu, Acemler’de de yoktu. Biz zavallı Türkler Arap ve Acem’in til
mizleri olduğumuz için, ayrıca da, kendi millî kusûrumuz olarak, az yaz
dığım ız için nesirsiz kaldık. M azimizi muhayyilenin bütün kudretiyle kâ
ğıtların üzerinde enine boyuna tecessiim ettirmek şöyle dursun, doğru 
dürüst, kayıt ve tescil bile edemedik.

☆

Eğer Türk milletinin resim bir, nesir iki, bu iki sanatı olsaydı bugün 
milliyetim izin kudreti, olduğundan yüz kat daha fazla olurdu. Muhayyi
leyi en fazla işleten bu iki sanatı talih, bizden esirgedi. Cedlerimizin re
simleri yok, oıılan hemen hemen bilmiyoruz. Minyatürlerden, Avrupa’ 
nin o asırlardaki ressamlarının levhalarından hayâl, meyâl onları seziyo
ruz. Nesrimiz, resmimize göre va rd ı; Lâkin yazık ki nesrimiz iiç kusurla, 
mâlûldür. Çok az yazı yazmışız, çok kötü yazmışız, çok kısa yazı yazmı
şız.

Çok az yazı yazm am ızın sebebi, Medrese’nin Arap kitaplarını diziis- 
tü  çökerek okumak itiıjâdına atfolunur, bir de milletimizin asker ve iş eri 
olmasına affolunabilir. Çok kötü yazmamızın sebebi, İran nesrinin nesir
de modelimiz oluşudur.

Çok kısa yazı yazmamızın sebebine gelince asıl esaslı kusur bura
dadır. Nesrin, yâni asıl mân Asiyi e edebiyâtm  yiizde seksenini târih, bi
yografi, hâtırat, siyâsî yazılar teşkil eder. Hepsi birden nihâyet tarih olan 
bu eserlerimizin adedce az olmalarından, kötü yazılmış olmalarından 
fazla kısa yazılmaları vahim bir noksan teşkil eder.

Evet târihlerimiz yüzde doksan miktjasda vak’alan, şahısları, yaşat
mazlar. Muhayyile kudretini bula bula ancak Şârihii’l-M en âr-zâde den  
Na’imâ’nın aldığı parçalarda, Evliyâ Çelebi Seyâlıatnâmesi’nin birçok sa- 
htfelerinde, Silâhdar ıtı bâzı sâlıifelerinde bulabiliyoruz.

550



M illi Edebiyat; dilimizi, nesrimizi temelli olarak ele almak çabasını göste
r i l -  M illî E debiyatçıların  dilimizin sadeleşmesindeki olumlu atılından, kendi
lerinden önceki edebiyat gruplarınca tepkiyle karşılanıyordu. İleri sürülen eleş
t ir i le rd e : «Yeni dil ancak bilim dili olabilir, sanat yapıtları uluslararasıdır, bu 
bakım dan  edebiyat da millî olamaz» deniliyor, Genç Kalemleı’in çalışması ırki 
bir ça lışm a olarak suçlanıyordu. Genç Kalemler’in kapanışından (Eylül 1912) 
sonra, İs ta n b u l’d a  yayımlanan «Türk Yurdu» ve diğer milliyetçi dergiler Milli 
Edebivat’ın dil anlayışını savunmaya, eleştirileri yanıtlamaya devam ettiler. 
Yeni yetişen  gençlerle Cumhuriyetken sonra bu akım, konuşma diliyle edebiyat 
dilim izin birleşmesiyle mutlu sona varacaktır.

Acaba, bizim vatanımız gibi, geniş bir memleketi olup da, onu as
la görmeyen, edebiyatın, gözleri ecnebî bir âleme dalmış ve yalnız o 
âlemden bahseden başka bir millet var mıdır? Yalıya K E M A L. Ne va
kit, parça parça, şunda bunda gördüğümüz Türk'ün ve Türkiye'n ıı 
gerçekleri, önlerindeki engelleri kıracak ve hareketli b ir gelişme ile ede
biyatımızın içine akacaktır? Ne vakit o sahifeleıde kendi kendimizle 
karşı karşıya gelccek, kendi mazimiz, kendi dünyamız, kendi rüyaları
mız ve kendi ruhum uza kavuşacağız?. İşte bende yerleşmiş ve hüzün 
haline gelmiş bir özleyiş, devamlı bir hasret. Hamdullah Suphi TA N - 
R lö V E R .  Neslimizin büyük bir ıztırabını zannederim ki buldum : Kim 
olursak olalım, nasıl yetişirsek yetişelim, hayat tecrübemizin mahiyeti 
ve genişliği ne olursa olsun, bizim ağzımızdan lıâlâ okuduğumuz frenk 
kitapları konuşmaktadır. Tıpkı bizden evvelkiler gibi. A hm et Hamili 
TA N P IN A R . Edebiyat tarihimizin birçok noktaları henüz karanlık 
tadır. Bugüne dek adları bilinmeyen ya da adları bilindiği halde kendi
leri bulunmayan birçok değerli-eserler, kitaplıklarımızda el sürülmemiş 
halde durm aktadır. Agâh Sırrı LE VE N D . Milli Edebiyat akımı, bıı gör
müş olduğumuz hareketlerin doğal bir sonucudur. Memlekette Meşruti
yet ilân edildikten sonra, yani milletin hâkimiyeti nazariyesi kurulup 
yerleştikten sonra edebiyatın hayat ile yakından ve sıkı bir şekilde ilgi
lenmesi son derece gerekliydi... Dilini, edebiyatını, tarihini bilmeyen bir 
adam pek iyi bir çırak, mükemmel bir usta, mâhir bir mühendis veya 

j tacir olabilir, fakat hiç bir zaman milliyetini müdrik ve onunla müfte- 
hır. kiütiiriinü korumaya azimli, kısacası «asri bir in ran ı, millerine fay
dalı bir fert olamaz. Fuat KÖPRÜLÜ. Bir ulusun konuştuğu dille ya
zılmış; o ulusun duyuşunu, düşünüşünü, görüşünü yansıtan sanat eseri 

^millîdir. Sum  Kemal YE T K İN . Ulusal bir edebiyat yaratma eğilimi 
.benimsendikçe yazarlar, o kadar güven ve hayranlık duydukları Türk 

f  halkının ne düşündüğünü, nasıl konuştuğunu gerçekten tanımaya giriş
ik t i le r . Edınond SAU SSEY.

Yeni Lisan

r  , 7 *  n' sa(*e*e§tirme Çalışmaları Tanzimatçılarla başlar; Edebiyat-ı 
«C ' V \ '  ça' l§ma*arın hızını keser. Ömer Seyfettin’le, Ali Canip, işte ilk defa 

enç Kalemler» dergisinde bu konuyu bilinçli olarak ele alırlar. 1911 Nisan’ın-
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da Selânik’te Ömer Seyfettin, Ali Canip ve Ziya Gökalp üçlüsünün yönlenrf- I  
diği Genç. Kalemler dergisinde «Yeni Lisan» akımını başlatır. Böylece konuşj^'B  
dilini yazı dili haline getirmek davası benimsenir. «Millî Edebiyat»m «millîI  
lisan»dan doğabileceği ileri sürülmektedir. XX. Yüzyıl Türk Edebiyatı’nm ayı 1 
rıcı niteliklerinden olan bu görüşü başlatan Ömer Seyfettin «Doğu ve Batı’nınB  
etkisinden uzak, bağımsız bir dille, ulusal bir edebiyatın doğabileceği kanısın 1 
dadır. İnandığı bu edebiyatı ise «Yeni Lisan»m meydana getireceğini savunur. I

Eski lisan nedir? Asla konuşulmayan, Latince, İbranîce gibi yalnız 
kendisiyle meşgul olanların zevkine, idrakine taallûk eden bir şey... S{Ze I 
bunun tarihini çabucak çizelim. Biz Asya'dan Garba, Anadolu'ya hicret * 
etmişiz. Din ve edebiyat bize Arabi, Farisi öğretmiş. Hatta bir zamanlar 
resmî lisanımız Farisî olduğu gibi, bir padişah da Arapçayı bize umumî 
millî bir lisan olmak üzere kabul ettirmeğe kalkışmış. Hicretimizin ilk 
asırlarında Arabi’yle Farisî'den birçok kelimeler lisanımıza girmiş. Ede
biyat, sanat ve dolayısıyle tezeyyün fikri Arabi ve Farisî kaideler de ge- ■ 
tirmiş. Tiirkçe muvazenesini kaybetmiş. Tabiata muhalif, son derece suni 
bir hal kesbetmiş. Fakat, nasılsa, yine aslını, esası olan fiiller ve sigarala
rın istiklâlini muhafaza etmiştir. İşte bu istiklâldir ki, bugün bize Türkçe' 
yi tekrar eski safiyet ve tabiîliğine irca etm ek ümitleri veriyor.

Edebiyatımız. Bunu da kısaca söyleyelim : Tabiata muhalif edebiya
tımızın birbirinden farklı muhtelif devreler geçirdiğini iddia etmek ma
nasızdır. Edebiyatımızın tarihini yazanlar, tabiî olmaktan ziyade sunî ve
yahut taklit saikasına mağlup olarak bir tasnif yapmışlardır. Mutlaka dev
reler istiyorsanız, söyleyelim -öyle m uhtelif ve müteaddit değil- ancak iki 
devre vard ır:

1 — Şarka doğru : İran'a

2 — Garba doğru : Fransa’ya

Vaktiyle Şarka doğru, İran’a gidenleri bugün Garba gidenlere ben
zetebiliriz. Onlar sözde Türkçe yazdıkları divanların yanma şöhret ve ik
tidarlarınt teyit ve takviye etmek için bir Farisi divan yapmasını ihmal 
etmezlermiş. Şimdiki gençlerin Fransızca manzumeler ve piyesler tertip 
edip iftihar etmeleri gibi.

Milli edebiyatımız

Milli edebiyatım ız yokmuş. Hâlâ da yok. Onlar da muharebe ve ta
savvuf tasvirlerinden, iptidai şarkılardan ibarettir. Bu niçin? Neye bizim 
millî edebiyatım ız yok? Sebep pek basit... İzah edelim : Edebiyat nedir- 
Eski nazariyeye göre «şiir ve hayal sanatı» değil mi? Şiirler, hemen umu
miyetle denecek derecede «.aşk ve muaşaka» hikâyeleridir...
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Şarka doğru

Araplar bedeviyet sayesinde kadınlarla muaşaka edebilmişler, hakika
ten müessir ve muhrik şiirler vücuda getirmişlerdir. Bizim medenî islâ- 
miyelimiz kadınlarla erkekleri şiddetle birbirlerinden ayırdığından haki
ki aşklara meydan kalmamış. Hakikî aşklar olmayınca şairler hayalleriyle 
muaşakaya başlamışlar. Şiirlerinde -hakikaten o basit sadeliğine mukabil- 
hayalin mutantan, alacalı, boş sttnüiği husule gelmiştir...

Ali Canip Yüntem'le, Ömer Seyfettin resim
de görüldüğü gibi, yakın arkadaştır. «Genç Ka
lem leri nasıl çıkardıklarını Yöntem şöyle anla
tır- «İlk sayısı 1909 nisanında çıkan Genç Ka
lemlerde Yeni Lisan unvanlı imzasız bir başm a
kale vardır ki Ömer Seyfettin'in kaleminden çık
mıştır. O zaman arkadaşım Bulgaristan hududun
da bölük komutanı bulunuyordu. Yeni Lisan na- 
mıyle Arap ve Acem kaidelerinden kurtulmuş bir 
yazıdili esasını müdafaa etmek üzere Genç Kn- 
lemler'in genişletilerek yayınlanmasını, Ömer, ba
na teklif etmişti. Bunu kendi paramızla yapacak
tık. O aralık Ziya Gökalp Selânik'e geldi; evle
rimiz yakındı; ahbap olduk; kendisine Ömer'le 
olan tasavvurumuzdan bahsettim. Bunları çok 
mühim buldu; «Ben de iştirak ederim* dedi.

Garba doğru

Muallim Naci öldükten sonra Şark devresini hakktyle muhafaza ede
cek adam kalmamış. A kif Paşa'dan beri binasına, teşkiline başlanılan A v
rupa mektebi meydan almış. Abdülhamit'in sayesinde siyaset ve ciddi
yetle iştigal, kiilliyen lâğv olunduğundan bugün kendilerine «dünküler» 
denilen eski edebî «Servet-i Fünım» heyeti ortaya çıkmıştır. Fikret'le Ce
nap cidden güzel, fakat son derece milliyetimize, hissimize, zevkim ize mu
halif Fransızca şiirler vücuda getirmişler. Fâik Ali, ikinci bir Abdiilhak 
Hâmil olmağa başlamış, Halit Ziya Fransız romanlarını, hassaten Bern1 
Maizeroy’u okuyarak sayfa sayfa nakle başlamış, hâsılı hiç birisi esaslı ve 
mühim bir teceddüt gösterememişler... O tuz beş sene evvel başlayan 
sadeliği öldüren onlardır. Tekellüm lisamyle ı/azı lisanı, yani tabii lisan ile 
suni lisanı biıleştirmek değil, kilometrelerle birbirlerinden ayırmışlardır. 
Onların öyle mtsralartna, öyle cümlelerine tesadüf olunur ki, içinde hiç 

urkçe yoktur. Eski lisanın fenalıklarından hiç birini değiştirmemişler, 
y  nız nalları, kasideleri, terkip ve terciibentleri, muhammesleri, murab- 

a on, gazelleri, kıtaları bırakıp yerine sahte sonelerden müteşekkil tat-
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sız ve eskilerden daha manasız, mesruk bir «salon edebiyatı» viicvda 
tirmişlerdir.

Bugünküler, yani Fecr-i Â ti... Bunların yegâne meziyeti «dünküler» 
namım verdikleri eski «Servet-i Fiinun» kümesinin mahiyetini, tamamıyla 
değilse bile, nispeten anlamış olmalarıdır. Fakat henüz kendileri de yet1i 
bir şey yapmamışlar, ancak beğenmedikleri dünkülerin suni eserlerini say. 
fa sayfa tekrar etmişlerdir. Dünküler en kullanılmayan kelimeleri eski 
kamus sayfaları arasında bularak bir m uvaffakiyetm iş gibi lisana katma
ğa çalışırlardı ki, bugünküler, yalnız bu münasebetsizliği taklit etmediler...

Hastalıklar

Edebiyatımızın mazisi, hali hakkında muhtasar fakat oldukça vazıh 
bir kroki yaptık zannederiz. Görülüyor ki, şimdiye kadar millî bir edebi
yat vücuda getirmemişiz. Eskiler İran’a teveccüh etmişler, yeniler, yani 
dünküler, kendileri için yeni bir lisan ibda etmeğe lüzum görmeyerek ve 
m ümkün olduğu kadar da bozarak hep eskilerin lisanını kullanmışlardır. 
Şimdi yeni bir hayata bir intibah devresine giren Türklere, yeni, tabiî bir 
lisan, kendi lisanları lâzımdır. Millî bir edebiyat vücuda getirmek için 
evvelâ milli bir lisan ister. Eski lisan hastadır. Hastalıkları, içindeki lü
zumsuz ve ecnebi kaidelerdir...

Milliyete doğru hareket zamanı artık gelmiş ve hatta geçmiştir. Ma
ziye, düne, zevke . itiyada aldanarak maddî düşünmekten vazgeçmeliyiz. 
Düşünmeli, gene düşünmeli, tekrar düşünmeli ve katî kararımızı verme
liyiz. Lisanımızı böyle dağınık, meçhul, istidatsız bırakan nedir? Bize vasi 
bir lisan lâzım, muntazam ve mazbut olmak şar tiyle! Dünyanın en mü
kemmel, en basit, en sade ve tabiî bir sarfı olduğu bütün âlimlerince 
iddia ve beyan olunan Türkçe sarfımızı tanımalı, onun üzerine ifsat edici 
bir leke gibi düşen ecnebi kaideleri atmalıyız. Hele terkipleri mutlaka, 
mutlaka Türkçe kaidesiyle yapmalıyız. O vakit lüzumsuz olan bazı Arabi 
ve Farisî kelimelerin kendi kendilerine savııştuklarım göreceksiniz.

Millî Edebiyatçılar; Edebiyat-ı Cedidecilerle Fecr-i Aticilere O sm an h ca  
kullandıkları, Arapça ile Farsça’nın etkisinde kaldıkları için her fırsatta çat
mışlardır. Haklıydılar. Dilimiz yedi yüzyıl süresince, böylesine bozulmamıştı- 
Arapça - Farsça sözcüklerden A ıaplar’ı ve Acemler’i bile şaşırtacak ta m la m a 
lar yapılıyor, dil zenginliği adına aynı a n la m a  gelen yüzlerce yabancı sözcük 
ler almıyordu. Ana-valide-mâder, jale-çiğ-işebnem, gece-şeb-leyl... gibi üçleme
ler, dörtlemeler, beşlemeler çoğaldıkça çoğalıyordu. «Yeni Lisan»cılar, bu za
rarlı geleneği yıktılar.

Yeni li^an akımı dallanarak Türkçülük, halka doğruculuk. miH* 
kültür hareketlerinin doğmasına sebep oldu. İşte bütün bu fikrî akımla 
rın başlangıcı Ömer Seyfettin’in saf ve masum ruhunda feveran eden
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sârî, müstevli bir iman sıtmasıydı. Ziya GÖKALP. «Yeni Lisan» tâbirini 
pek gülünç bulmuş, bunu alaya almıştım. «Yeni Lisan» neyi ifade eder? 
Türkçe’den başka bir dil mi? Hem lisanı sadeleştirmek istiyorlar, hem 
de dil yerine «lisan» sözünü kullanıyorlardı. Vc buna bir de yeni sıfatını 
takınca insanı acaba «Esperanto» gibi bir dil mi icat etmek istedikleri 
kuşkusu içinde bırakıyorlardı. Nitekim Ziya Gökalp, sade Türkçe dâ
vasını bunların elinden alıp bir Fecriâtî’li olan Fuat Köprülü’ye teslim 
etmekte çok gecikmemişti. Ondan sonra «Yeni Lisan» ortadan kalktı. 
Bunun yerine sade Türkçe, yalın Türkçe gibi tâbirler kullanılmaya baş
landı. Hattâ içimizden bazıları, eski Türkçe’ye gitmeliyiz, Türkçe eski 
bir dildir. îslâmiyetten önce konuşulan, Orhon Kitabeleri üzerindeki 
dildir, iddiasında bulunarak o kaynaklardan sözcükler almayı ileri sür
düler. Buna birşey ilâve edeyim; hem o vakit Fecriâti yoktu, dağılmıştı, 
ben bu yazıyı yazdığım zaman. Bilâkis Refik Ualit olsun, ben olayım, 
o devre göre en sade Türkçe’yi yazan kimselerdik. Hikâyelerimiz orta
dadır. Herhalde Yeni Lisancı Ömer Seyfettin’den başka türlü bir Türk
çe ile yazmıyorduk Yakııp Kadri KARAOSMAhOĞLU. Siyasî olay
lar arasında 1911-1913 Balkan Savaşı, o zamana kadar az sayılı bir 
zümrede taraftar bulan Türkçülük ve Milliyetçilik fikirlerinin gelişme
sine ve yayılmasına sebep olduğu için saf Türkçe yazmak akımına yol 
açmıştır. Ahmet Hamdi TANPINAR. «Yeni Lisan» çalışmaları başarılı 
olmuştur. Çünkü Agâh Sırrı Levend’in dediği g ib i:

Yeni Lisan K arşısında «Osmanlıca»

Halk Osmanlıcayı daim a gülünç bulmuştur. Yalnız okuma yazma bilme
yenler değil, klâsik medrese öğreniminden geçmemiş aydınlar da Osmanlıcayı 
yadırgamışlar, öz duygularım ifade edemiyen bu melez dille daima alay etmiş
lerdir.

Padişahlarla tanınmış vezirlerin içinde, Arap ve Faıs dillerinden Türkçe'ye 
çevrilmiş bazı eserlerin dilini ağır bularak, aynı eserleri halkın anlıyabileceği 
sade bir dille tekrar Türkçe’ye çevirtenler çoktur.

Mevki sahibi kimseler arasında, saz şairlerini koruyanlar, Divan tarzına
• ti at elmiyerek, duygularını halk edebiyatının nazım şekilleriyle ifadeden zevk 
duyanlar da vardır.

. ., ^ e|e konuşurken, ilk devirlerde «havas»m da «avam» gibi, vazı dilinden 
us iitüıı farklı sade ve anlaşılır bir dil kullandığı muhakkaktır. «Istılah-perdaz- 

» sonra arı moda haline gelmiş ve «mustalah» konuşmak bir marifet sayılmış
ım K* SUrf .  î ’ a ııca '< °^um a yazmayı öğrenebilmiş olanlar, kendileri için yazıl- 

,.,aSl.*' . eserden başka okuyacak kitaptan nasıl yoksun düşmüşlerse
öv T - r \  3 ı 1 U1 a- ırniQk işeyen «ıstılah-perdaz»Iann bu gavreti karşısında, 
oz Türkçe ye de hasret kalmışlardır.

Hacivat «! ^ 'ı ; örneği, Karagözle Hacivat’ın konuşmalarında görülür,
temsil eder- • W ” ° n,uşan Ç^ehi bir Osmanlı tipidir. Karagöz ise halk tipini 

acıvat m özentili sözleriyle eğlenerek, onu zarif nükteleriyle
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daima iğneler. Sami Paşazade Sezai, «Rumuz-ül-edeb» adlı eserindeki bir musa 
habesinde, bundan elli yıl önceki bir sahneyi şöyle tasvir ediyor :

«... Karagöz’e girdik. Perde kuran, şema yakan, zil lii hayal gösteren
o edepli, terbiyeli Hacivat’ın, bu uslu akdlı adamın asırlardan beri de
vam eden nesayih ve mesai-i ebediyesine rağmen Karagöz’ü yine meram 
anlamaz, söz dinlemez, terbiye kabul etm ez bir halde gördük. O çelebi 
Hacivat, kemal-i fesahatle Karagöz’ün «mizac-ı sıhhat - imtizâc-ı aileleri 
ne dairede dair ve ne merkezde sair» olduğunu soruyordu. O, kendisine 
gelen veleh ile bu sözlerin ne dem ek olduğunu anlamağa çalışıyordu. Son
ra, bütün bu sözlerin «Nasılsınız? İyi misiniz?» dem ek olduğunu anhtjan 
Karagöz’deki hayret, bu kadar sade bir şeyi şimdiye kadar söylemeyip de 
kendisini bu derece yorduğundan dolayı hasıl ettiği hiddet görülecek şey- 
di.»

Sami Paşazade Sezai, bu sahneyi tasvir ettikten sonra, sözü edebiyat bah
sine getirerek şu satırları ek liyor:

«Edebiyat bahsinde ben de Karagöz’ün fikrindeyim. Karagöz dese ki, 
bir adam hem Arap,hem Türk, hem Acem olamadığı gibi, bir edebiyat da 
hem Arap, hem Türk, hem Acem olamaz. Dünyada başka bir milletin sar- 
fiyle yazar okur bir kavim yoktur. Bilmem ne cevap veririz? Dünyanın 
bütün elsine-i kemali bir araya gelse. Türk’te Türkçe kelimelerin hasıl et
tiği tesiri vücuda getiremez.

Belki de biz Türkler’e sözün Arap ve Lâtin milletleri derecesinde 
tesiri olması, Arabi ile Farisi'nin kesret-i istimalinden neşet, ediyor. Astl 
şikâyet de bu kesret veya suistimale aittir. Öyle düşünüyorum ki esasen 
fikirler, nazarlar mümkün olduğu kadar Türkçe’ye m atuf olmalıdtr. Bu 
maksada çalışmalı, muvaffakiyeti zaman temin eder.»

İşte Osmanlı edebiyatının tanınmış şahsiyetlerinin Osmanlıca hakkındaki 
düşüncesi budıır. Bu. bugünün muhafazakârları için bir ibret dersi olmağa 
değer.

Osmanhca’nın Türk diline yaptığı kötülük saymakla bitmez. Bunlardan 
biri, Arapça ve Farsça kuralları Türkçe kelimelere de uygulama yolunu açmış 
olmasıdır. M eselâ: «ayrı»dan «avrıyeten», «yakın»dan «yakinen», «gidiş»ten 
«gidişat» gibi kelimeler uydurulmuş ve dilde anarşiye giden yanlış üretmelere 
meydan verilmiştir. Son zamanlarda, «önem» kelimesinden «önemiyet» gibi gü* 
lünç uydurmaların yapıldığı bile görülmüştür. Halk bunları kıyas voliyle yapar, 
nekadar gülünç olduğunun farkına varmaz; mazurdur.

Halk Osmanlıca’nın bellibaşlı kelimelerini daima kendi telâffuzuna sok
muştur. Meselâ «safer ayı»na «sefer ayı», «gangren»e «kankıran», «A llahü  
â’lem»e «ellâlcm» der.
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Halk bazı kelimeleri de büsbütün değiştirerek kendi anlayışına ve zevkine 
onlara yeni şekiller vermiştir. M eselâ: «hâib ü lıâsiı»i «hayba hasır»,

S ° T\ a»yı «sıpa» şekline sokmuştur. H attâ  büyük ağaçlardan yemiş toplamak 
*Tn kullanılan uzun sehpalara «elma eşeği» adını vermiştir.

Ceffe’l-kalem» kelimesi halk ağzında «cedvel kalem», «serî'ıı’l-iııtikal» keli- 
esi^zartangal», «kat’-ı alâka etmek» «katillasını kesmek», «amel-mande» keli

mesi ise «ameli manda» şeklini almıştır.

H attâ bazı kelimeler yalnız, şekil değiştirmekle kalmamış, bu yeni şekiller 
alımda yeni anlamlar da kazanmıştır. M eselâ: «Kazâyâ» kelimesi «kaz ayağı» 
şeklini almış, sonra da, «kazın ayağı» olarak anlam değiştirmiştir. «Laubali» keli
mesi de halk arasında «yağlı ballı» şekline girmiştir.

İşte Osmanlıca’nm halk karşısındaki durumu budıır. Halka, alay ettiği Os- 
maııhca ile hitabetmek, onunla alay etmekliı.

Şinasi gazeteci yan iyi ı: kamuoyunu önem verdiği için, herkesin an- 
lıyabileceği konuşulan Türkçe’nin yazı diline girmesinden yanadır; sa
natçı Şinasi ise, 1859’da konuşulan Türkçe’yle bir perdelik Şair Evicn- 
mesi’ni yazar; bu küçük piyesin büyük değeri de o zamanın sahnelerin
de konuşulan çok bozuk Osmardıca’yı kınamak vc tiyatronun topluma 
seslenen bir söz sanatı olduğunu göstermek amacı ile yazılmış ilk örnek 
olmasındadır. Şinasi’nin, Türkçe’nin anlaşılır olması konusunda göster
diği bu sezgiyi çok aşan ilgisi, Ahmet Vefik Paşa. Cevdet Paşa, Ahmet 
Mithat Efendi, Gaspindı İsmail Bey, Şemsettin Sami, Necip Asım, Velet 
Çelebi., ve daha başka ünlü aydınlarımızın Türk dili ve Türk tarihi alan
larında kökene giden araştırmalariyle, 11. Abdülhamit’in baskısına ve 
kokuşturmalarına karşın günden güne geli>ir ve bilinçlenir. 1908’e kadar 
süren ilk kırk yıl içinde Türkçülük hareketi, Türk dilini, Türk tarihini 
ve Türklerle ilgili hor konuyu araştırmaya, öğrenmeye ve öğretmeye yö
nelik bir kültür hareketi ise de, kendi kendimizi arayan, yabancı dil ve 
kültür ile kendimiz olanı ayıran tarafı ile aynı zamanda siyasal nitelik
tedir. Kafkasya, Kazan, Kırını ve Osmanlı Türklerinde, daha toplu bir 
deyışie, Doğu’da, Kuzcy’de ve Batı’daki bütün Türkleri toplayan Türk 
dünyasında, Türklerle ilgili konulara yöneliş sadece kültür alanında ka
lamazdı, po’itikaya yönelmek zorundaydı; çünkü Türk dünyasına Çarlık 
Rusya sından, İngiltere’den ve btitün Avrupa’dan gelen baskı ve tehdit
ler vardı. Hu nedenlerle Türkçülük hareketi hızla siyasal nitelik kazanır. 

 ̂ ıkı.maya yüz tutmuş Osmanlı Impaartorluğu’nda, azınlıklar şöyle dur
un. müslüman topluluklar bile özgürlük peşinde koşarken II. Abdülha

mit, İmparatorluk görüşüne aykırıdır diye, Türkçüleri koğuşturur, Türk
çülük görüşlerini bastırmaya çalışır. Ama Türkçülük, Millct-i Osmani
ye, İslâm  Birliği gibi temelde çelişik görüşler arasında gelişimini sürdü
rür. T ürkçülük konusunda en aydınlık görüş İsmail Gaspiralı'nın kafa- 

a o,uşur, Türk dünyasını iyi tanıyan Gaspiralı, çıkarmakta olduğu 
^ u ın .ın  gazetesinin başlığına 1905’ten hemen sonra, «dilde, fikirde, 

lif0 Bu''"* ,̂°rm^'ün  ̂ Eleyerek ne yapılması gerektiğini açıkça göste- 
u UV birlik su katılmamış bir panturquiste görüştür. Niyazi AKI.
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Halkla ilişkisi, sıkı ilişkisi olmayan sanatçının yalnız ve dayanaksız ka
lacağına inanıyorum. Turgut. UYAR. Nerede bizim eski tortulu dil, ne
rede şimdiki pürüzsüz Türkçe? Ancak hislerimiz, fikirlerimiz engin de
ğil. Daima geçtiğimiz yollarda yürüyor, yeni iskelelere uğramıyoruz. 
Dünyada ne büyük meseleler var ki biz bunlarla meşgul değiliz. Fazıl 
Alıııic! .AYKAÇ. Bu konuda Ziya Gökalp’ın görüşü:

LÎSAN

Dilimiz elli altmış yıldan beri genişlemek yolunu tutmuştur. Yüzyılın ışın
ları ülkemize girdikçe gözümüz yeni eşyalar, zihnimiz yeni kavramlar görüp 
duruyor. Bunlar adsız kalamıyacağı için her gün bir çok yeni sözcüklerler dili
miz zenginleşiyor. Çağın temsilcisi olan ulusların gazetelerinden, kitaplarından 
çeviriler yapıyoruz. Böylece de, kültürümüzde bulunmıyan bir çok yeni anlam
lar dilimizde yeni sözcüklerin yaratılmasını istiyor.

Dilimiz, ilerlemiş dillerle karşılaştıkça, âdeta sözcük sözcük onların takli
dini yapıyor... Dilimizin bu eğilimi bize şunu gösteriyor:

Bir zaman gelecek ki, Tiirkçemiz, Fransız, İngiliz, Alman dillerindeki bü
tün sözcüklerin karşılıklarını elde edecektir.

Ağızdaki söz kafadaki sözün anlatımı olduğuna göre, çağımızın kavram
lardan bileşik «manevi» bir dili vardır ki, her dil ona uymak zorundadır. Öy
leyse Türkçe ne zaman bu gereksinmeyi karşılarsa o zaman çağdaşlaşmış sayı
labilir.

Dilimize giren yeııi sözcükler üç çeşittir :

1. Yabancı (Batı dillerinden gelen) sözcükler,

2. Arapça ve Acemce’den yaratılan ya da uygun görülüp alman sözcük
ler,

3. Türkçe'den yaratılan ya da uygun görülüp alman sözcükler.

Birinci çeşit sözcükler dilimize kaçak olarak giriyor. Dil anlayışımız bıı 
sözcükleri dilden kovarak yerlerine, terimseler Arapça ya da Farsça’dan, genel 
anlamda sözcükseler Türkçeden karşılıklar bulunuyor.

Terimlerin karşılıklarını Arapça ya da Farsça’dan yaparak Batı’dan gelme 
sözcükleri kabul etmemek niteliği yalnız Türkçeye özgü değildir. Bütün Islâm 
dilleri bu tutumda ortaktır. Din terimlerinde ve dinden tiiriyen öbür bilimlerin 
terimlerinde zaten birleşik olan bu diller birliği yeni terimlerde de korumak 
zorundadır. Çünkü, sözgelişi, Rusya’daki Türkler, terimlerini Rusça’dan, Çin 
deki Türkler Çince’den, biz Fransızca’dan alacak olursak, Türkçelcrimiz bir
birinden uzaklaşır; oysa, Arapça ve Acemce’den ya da Türkçe’den alırsak, ter-
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Türkiye’de milliyetçilik, İkinci 
M e şru tiy e tle  doğar. Ziya Gökalp,
Türk milliyetçiliğinin bilimsel turilini 
yapar. Milletin tarifini terbiye vasıta- 
siyle «harsta müşterek duygulardır^ di
ye yapar. Hars bir milletin altı İçtimaî 
müessesesidir; «Dil, Din, Ahlâk, Hu
kuk, İktisat ve Güzel sanatlar». Bun
ların millîleşmesi «Milleti» doğurur.
Hars, millîdir. Medeniyet beynelmilel 
dir. Bunları «Türkçülüğün Esasları» 
olarak adlandırır. «Batı medeniyetin- 
denim, Türk milletindenim, İslâm üm- 
metindenim» diye formüle eder. Ata
türk, Sovyetler Birliği’yle dostça güven
li ilişkiler kurar. İngiltere ile ilişkileri 
düzeltir. Islâm dünyasında Sâdâbât P;ık- 
tı'nın öncülüğünü yapar, ulusal siyasa
ya ters düştüğüne kesinlikle inandığı 
için, pantürkist ve panislamist akımla
ra bütün gücüyle karşı çıkar.

sine, birbirine yakınlaşır. Hıristiyan ümmetinin terimleri Yunanca ve Lâtince’ 
den alınmıştır. İslâm dilleri bu terimleri olduğu gibi almakla aynı zamanda 
kendi ümmetliğini kaybetmekten de korkuyor.

Bununla birlikte, İslâm dilleri, terimlerini Arapça ya da Farsça’dan almak
la ümmet birliği ile ilgili görevlerini yerine getirmiş olmaz. Bu terimler her 
dilde başka köklerden kurulursa istenen birlik elde edilemiyeceği için dilin 
ümmetçiliği eksik kalır. Bundan dolayıdır ki, İslâm ümmetine bağlı her dilde 
terim yapmakla uğraşan dernekler kurulmalı, bu dernekler belli zamanlarda 
terim kurultayları olarak toplanmalıdır.

İslâm dillerinin bütün terimleri bu kurultaylar eliyle birleştirilip belirlen
dikten sonra artık dilimize, ümmet yönündeki genişlemesini de tamamlamış, 
yani İslâmlaşmış göziyle bakabiliriz.

Dilimiz İslâm ümmetinin genel dili olan bir terimler sözlüğüne sahip ol
duktan sonra Arapça ve Farsça’dan kaçınmak zorundadır. Çünkü Türkçe’ye gi
ren Arapça, Acemce sözcükler de dilimize girmiştir. H attâ bu iki dilin Türkçe’ 
ye etkisi yalnız sözcükler vermekle kalmamıştır; Arapça, Farsça tamlamaları 
edatlar da Türkçe’ye girmiş, Türk gramerini bu iki dilin gramer ve sözdizimi 
kıırallariyle karma hale getirmiştir.

Dilimizi anlam bakımından çağdaşlaştırmak, terim bakımından İslâmlaş
ın mak gerektiği gibi, gramer, sözdizimi, imlâ bakımından Türkçeleştirmek de
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gereklidir. Türkçe’de terimler dışında bütün sözcükler, olabilirse Türkçe ol
malı, ya da Türkçeleşmiş bulunmalı. Arapça, Acemce tamlamalar, çoğullar, 
edatlar, 'kipler dilimizden çıkarılmalı, şuarâ-yı cedide diyeceğimize yeni şair
ler, edebiyat-ı Türkiye diyeceğimize Türk edebiyatı, tabiiyet yerine tabiîlik, 
serbesti yerine serbestlik... demeliyiz. Bununla birlikte, yalnız genel dildeki 
sözcüklcri Türkçeleştirmek de doğru değildir. Olabilirse, bütün terimleri de 
Türkçe sözcüklerden yapmak daha iyidir. Bu olamazsa, terimlerimizin Fran
sızca, ya da Rusça olacağına Arapça ve Acemce olması daha hayırlıdır. Her 
halde, bütün Müslümanlar arasında olmasa bile bütün Türeler arasında -genel 
dildeki sözcükler gibi- terimlerin de ortak olması, yani bütün Türkler’in ortak 
bir edebiyat ve bilim dili bulunması çok gereklidir.

öyleyse, dilimizi Türkçeleştirirken yavaş yavaş bütün soydaşlarımızın an- 
lıyacağı genel bir Türkçe’ye doğru gitmek gerektiğini de unutmamalıyız. Dü
şüncemizi özetliyelim :

«Yeni kavramlar» çağın, «terimler» ümmetin, «genel dildeki sözcükler» ulu
sun malıdır.

Türkçe, toplumsal vicdanımızın bu üç evresine iyice uyan bir ayna olma
dıkça kurulmuş ve gelişmiş bir dil sayılamaz.

Edebiyat-ı Cedide'den yegâne farkımız biraz daha tem iz bir dille 
yazmışızdır... Memleket edebiyatı dem ek bize onun acılarından ıztirapla
rından bahseden eserler demektir. Buna göre edebiyatım ız toplumsal ga
yeye doğru gitmelidir. Selâhattin ENİS. Şimdi, tekrar meydana çıkarılan 
bu millî edebiyatın ışığında, çağdaş Türk edebiyatını topluca gözden ge
çirebiliriz. Bu edebiyat, çeşitli eğilimler göstermekle beraber, devrin en 
mühim olayını teşkil eden sürrealizmin tesiri altında kalmıştır. Fakat Türk 
şairleri bıı hareketin felsefi yönlerinden ziyade, sadeliğini serbestliğini 
benimsemiş, sürrealizmi, Osmanlı edebiyatının kendilerine bırakmış ol
duğu ağır yükün tasfiyesi ve şiirin gerçek Türk diline yönelmesi yolunda 
bir yardımcı gibi görmüşlerdir. Melâlıat M ENEM ENCİOĞLU.
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Nesilden nesile değişen, lıayatt ve insanı her 
an yeniden keşfe çalışan, biiyiik kökleri durmadan 
yoklayan, şüphesi imanı kadar yaratıcı bir kültü
rün yokluğu, şekillerin ve prensiplerin bir defa 
için ve geniş olarak kabul edilmiş olması, çoktan 
yıpranmış, yarı tasavvuf i bir lügatin ve hayatla il
gisini kesmiş olmakla öğünen bir duruşun - rind- 
li \  - mutlak hâkimiyeti ve umumi şeklinde haya
tın hep aym mihverlerin etrafında dönüp durma
sı, - miislüman şark medeniyetinde insan değiş
mez, canlılığını kaybeden değerlerin etrafında ya- 
i'.'.ş yavaş ufalır... Ziya Gökalp’ın Türkçülüğün 
Esasları adlı kitabında, Cumhuriyet'in ilânından 
sonra, yeni bir terkip şeklinde verdiği bu ideoloji
ler. Medeniyetçilik, İslâmcılık ve Türkçülük cere
yanlarıdır. iler  biri toplumun ayrı bir realitesini 
karşılar. İdeolojilerin etrafındaki mücadele, belki 
de Modern Türk Edebiyatı nm asıl tarihini yapar.

Ahm et Hamdi TANPINAR



MİLL Î  E D E B İ Y A T Ç I L A R

Ziya Gökalp’tn Türkçülüğün Esasları adlı ki
tabında Cumhuriyetin ilânından sonra yeni bir ter
kip şeklinde verdiği ideolojiler; Medeniyetçilik, İs- 
lâmcılık ve Türkçülük akımlarıdır. Her biri toplu
mun ayrı bir realitesini karşılayan bu ideolojilerin 
etrafındaki mücadele belki de Modern Türk E de
biyatı'nm asıl tarihini yapar.

Ahm et Hamdi TAN P IN AR

MİLLİ EDEBİYATÇILAR; Millî Edebiyat Akımı’na bağlı şairlerle yazar
lardır. Genç Kalemler, Yeni Mecmua, Dergâh Dergisi, Şairler Derneği. 

Hecenin Beş Şairi, Yeni Lisancılar, Rübab Dergisi çevresinde toplanan Nayiler: 
Türk Derneği, Türk Yurdu, Türk Ocağı, Halka Doğru ve (1911 - 1923) dönemi 
edebiyatçılarının çoğu. Millî Edebiyatım ızın gelişmesinde büyük rol oynarlar. 
«Türkçülükken geniş ölçüde yararlanırlar. Ziya Gökalp’le Ömer Seyfettin 
«Milli Edebiyat Akımı»ıım yaratıcılarıdır. Kaynakları is e : «Türkçülüğün iik ba
baları Ahmet Vefik Paşa ile Süleyman Paşa’dır.»

Türkçüler, ilk dönemde, millî olan her şeyi bir duygu ve özlem konusu 
olarak görmeye başlamışlardır. Bu dönemde her eski kendi başına bir de
ğer kazanıyor, eski binalar, eski anıtlar, eski kıyafetler, eski oyunlar, efsa
neler, masallar, atasözleri hep bir alım taşıyor. Edebiyat, mahalli ve tarihi 
kahramanları işlemek eğilimini gösteriyor. Bütün bu duyuşlar ve akışlar 
içerisinde panislâmizm ve panturanizm hissi milliyetçiliğin ideolojik be
lirtileri gibidir. Türk Ocakları, bu romantik milliyetçiliğin mabedi işini gö
rüyorlar. Hamdullah Suphi Tanrıöver, bu duygusal ve romantik milliyetçi
liğin önderi işini yapıyor. Ocaklar, sedirler, cicim perdeler, celi, talik ya
zıları fahri oymalariıyle süsleniyor, sahnelerinde Türk’ün asaleti, Türklü
ğün kutsallığı üzerine konferanslar veriliyor, aynı sahnelerde bazen orta- 
oyuııları oynanıyor, eski milli kıyafetlere bürünmüş canlı mankenler görü
lüyor. Türk şairi Mehmet Emin gibi Türk Ocağına mensup şairler gelip 
Ocağın sahnesinde Türkçe hitap ediyorlar. «.Türkün sefaleti, Türkün ıstı-
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ıabı, Türkün yanın ...»  sözleri ocakların tavanında çınlıyor. Bu duygu ve 
özlem milliyetçiliği henüz loşluğunu ve kendine mahsus artistik mistikliğini 
kaybetmemiştir. Yalnız Gökalp m  sosyolojik yayınlan bu milliyet bilincine 
en son açıklığını kazandırmak yolunda çalışmaktadır, ilk  defa olarak «sos
yal realite» fikri objektif bir surette tesbit ediliyor. Milliyetin sosyal bir 
realite olduğu anlaşılıyor. Dinin fonksiyonu ilimden ve milliyetten ayrı 
olarak görülüyor. Vatan realitesi akli bir terim değil, tarihi bir olgu olarak 
beliriyor. Sosyetenin, fertlerinin dışında ve üstünde baskın bir varlık oldu
ğu anlaşılıyor. M üsbet ilimlere, tekniğe, ekonomiye zihinlerde en yüksek 
yerler veriliyor... T  d Ahm et V efik Paşa zamanından beri doğmatik bir ka
rakter gösteren bu milliyet fikirciliği Gökalp m  — Emile Durkheim sosyo
lojisinin ilmi metodlarını kullanan Gökalp’ın— yazılarıyla müsbet mahi
yetini kazanmıştır. Bu fikircilik lıissî fikirciiiğin desteği olmuştur. Türk 
Ocaklarının hissi ve romantik kalan Türkçülüğü en sağlam desteğini Gök- 
alp’ın sosyal ideolojisinde bulmuştur. Fakat milliyetçilik bilinci henüz son, 
en ileri aşamasına girmemiştir. Türkçülüğün fikirsel aşamasında. ise; Ab- 
dülâziz döneminin son zamanlan ile Abdülham it’in ilk zamanlarında İstan
bul biiyük bir fikir hareketine sahne olmuştur. O zaman İstanbul Darül
fünununda H ikm et-i Tarih müderrisi bulunan Ahmet \ 'efik Paşa, Şecerei 
Türkiye'yi şark türkçesinden İstanbul türkçesine çevirmiş, Lehçei Osmanı 
yi meydana getirmiş, Moliere’in eserlerini Türk âdetlerine uyarlamış, şa
hısların ad ve hüviyetlerini Türkleştirmiş ve milli bir sahnede oynatmıştır. 
Şıpka kahramanı Süleyman Paşa m em leketim izde ilk defa olarak Çin kay
naklarına dayanarak Türk Tarihi yazmış, dilim izin sarfına dair bir kitap 
yazarak ona Saıft Türkt adını vermiştir. Süleyman Paşa, Recaizade Ekrem 
Beye yazdığı bir m ektup ta : «Osmanlı edebiyatı dem ek doğru değildir. Na
sıl ki lisanımıza Osmanlı lisanı ve milletim ize Osmanlı milleti demek de 
yanlıştır. Çünkü Osmanlı tâbiri, yalnız Devletim izin adıdır. Milletimizin 
unvanı ise yalnız Tiirktür. Binaenaleyh, lisanımız Tiirk lisanıdır, edebiya
tım ız da Türk edebiyatıdır.» demiştir. Abdülhamit'in son döneminde İs
tanbul’da Türkçülük akımı tekrar uyanmıya başlamıştır. Hüseyin Zade Ali 
Beyin Turan adındaki manzumesi Panturanizm idealini ortaya atmış, Yu
nan Savaşı başladığı zaman Türk şairi Mehmet Emin «Ben bir Türküm, 
dinim, cinsim uludur» mısraile başlıyan ilk şiirini yayınlamıştır. Necip 
Asım, Leon Kahon’un «Asya Tarihine Medhal» adlı kitabını bir çok ekler
le Türkçeye geçirmiştir. Ahm et Cevdet, İkdam’da Türkçülüğe ait sürekli 
yayın yapmıştır. Emrullah Efendi, Velet Çelebi, Necip Asım Türkçülüğün 
ilk mücahitliğini yapmışlardır. 1911 sıralarında Selânik’te Genç Kalemler 
dergisi çıkıyor, dilde sadelik devıim ini yapmak istiyordu. Gene o ta
rihle, Gökalp Ziya yayma başlıyor, Genç Kalemler’de Turan m a n z u m e s i l e  
dil Türkçülüğü, hars (kültür) Türkçülüğü dâvasını ileri sürüyor, İstanbul 
da Türk Yurdu mecmuası çıkmaya başlıyor, «Türk Ocağı» kuruluyor.
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S A M S U N  A T A T Ü R K  A N I T I



Milli Edebiyatım ızın, bu dönemdeki, en önemli şairlerile yazarlarını do
ğum ve ölüm tarihlerini esas alarak şöyle sıralayabiliriz: M ehmet Emin Yur
dakul (1869 -1944), M ehmet A kif Ersotj (1873 - 1936), İbnürrefik Ahm et Nuri 
(1874 -1935), Ziya Gökalp (1875 -1924), İhsan Raif Hanım  (1877 -1926), Ali Ulvi 
Elöve (1881 - 1975), Ömer Seyfettin  (1884 - 1920), Yahya Kemal Beyatlt (1884 - 
1958), Halide Edip Adtvar (1884-1964), Mithat Cemal Kuntay (1885- 1956), 
Aka G ündüz (1885-1958), Ali Canip Yöntem  (1887-1967), İbrahim Alâettin 
Gör,sa (1889-1949), Reşat Nuri Giintekin (1889- 1956), Orhan Seyfi Orhon 
(1890-1972), Halit Fahri Ozansoy (1891 - 1971), Enis Behiç Koryürek (1892- 
1949), Falih R ıfkı A tay  (1894 - 1971), Yusuf Ziya Ortaç (1896 - 1967), Şükûfe N i
hal (1896 -1973), Ali M üm taz Arolat (1897 -1967), Faruk Nafiz Çamlibel (1898 - 
1973).

Türk, çetin işler başarmak için yaratılmıştır... Biz Türkler, her çağ

da, şarkın kılıcının keskin ağzı idik... Bir gün ressamlar Türkün sima

sını kaybederlerse yıldırım ı alsınlar, yapıversinler. A T A T Ü R K .  Evrensel 

olmanın yolu, öncelikle ulusal olmaktan geçer. Bütün sanatların temelin
de yatan insan gerçeğini ve onun dünyadaki durumunu eksiksiz ve tüm 
boyutlarıyla verebilmek, bir sanatçı için içinden çıktığı, içinde yaşadığı 

toplumu iyi tanıması ile mümkündür. Ulusal gerçek bir yerde evrensel 
gerçekle birleşmekte, evrensel gerçek olmaktadır. Kendi gerçeğini bütün 

fazlalıklarından, çok özel yanlarından arıtarak güçlü bir sentez içinde 
verebilen sanatçı evrensel insan gerçeğine en fazla yaklaşmış olmaktadır. 
M e h m e t  D O Ğ A N . Biz Akdeniz insanıyız. Türk kültürü Akdenizlidir. Es
ki medeniyetimizin modalarına mukavemeti, onlarla mücadelesi de bu
radan gelir. A h m e t  H a m d i T A N P I N A R .



M E H M E T  E M İN  Y U R D A K U L

(1869 - 1944)

Ben bir Türküm dinim, cinsim uludur 
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur.
Türk evlâdı evde durmaz; giderim!

Bu topraklar ecdadımın ocağı. 
Evim, köyüm hep bu yerin bucağı. 
İşte vatan! İşte Tanrı kucağı!
Ata yurdun evlât bozmaz; giderim!

İST A N B U L ’da doğdu. Babası, balıkçı Salih Reis’tir. İlk öğrenimini Beşik-
1  taş’ta askeri rüştiye ve idadilerde okuduktan sonra, Mülkiye ve Hukuk’a 

devam etti (1890). Hayatım  kazanmak zorunda olduğu için, Sadaret evrak ka
lemine girdi; iki yıl geçmeden Rüsumat Evrak Müdürü oldu (1893). İlk şiirlerini 
bu sıralarda yayınladı. 1897 Osmanlı - Yunan Savaşı sıralarında Servet-i Fünun 
dergisinde çıkan : «Ben bir Türk’üm; dinim, cinsim uludur» mısraı ile başlıyan 
şiiri ününü sağladı. Meşrutiyetten sonra, Bahriye Nezareti Müsteşarlığı (1908), 
Hicaz (1909), Sivas (1910), Erzurum (1911) valiliği yaptı. Ziya Gökalp’ın «Türk
çülük» akımını benimsedi. «Türk Yurdu» kurucuları arasına katıldı (1911). Os- 
manlı Meclis-i Mebusanın’da Musul milletvekilliği yaptı (1914); Cumhuriyetin 
ilk yıllarında Şarkî Karahisar, Urfa, İstanbul milletvekilliklerinde bulundu. İs
tanbul’da Beşiktaş’ta öldü (14 Ocak); Zincirlikuyu Asrî Mezarlığı’nda toprağa 
verildi. Mehmet Emin Yurdakul’un «Portresi»ııi Yusuf Ziya O ıtaç’ın kalemin
den seyrederken, onu daha iyi anlarız :

Millî kelimesi, millî hudut, Millî Mücadele, milli mahsûl, millî sana
yi, hatta Millî Takımdan evvel onun için kullanıldı: Millî Şair!

Kim verdi bu rütbeyi ona?. Bilmiyorum. Belki İttihat ve Terakki... 
Ama yayan bir kişidir: Gençliğimizin altın çağını heyecanlarla dolduran 
Hamdullah Suphi Tanrıöver.
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Orta boylu, kalın yapılı, gövdesi bacaklarından uzun, tertemiz bir 
adamdı. Fil dişi beyazı yüzünde açık kumral, güzel bir sakalı vardı. Sevgi 
dolu gözlerle bakar, titreyen seslerle konuşurdu. Kalbi çok merhametliydi, 
eli çok merhametsiz. Kalemi yoksullar için siyah yaşlarla bol bol ağlar, 
ama açılan avuçlara yelek cebinden bir metelik damlamazdı!

M ehmet Emin Yurdakul, bahtiyar insandır: Büyük şair olduğuna ina
narak yaşadı, Milli Şair olduğuna inanarak öldü.

Beşiktaş'ta, Serencebey Yokuşundaki konak yavrusuna ara sıra gider
dim. Boğaz’a bakan, gök ve deniz dolu yazı odasında edebiyat üstüne ko
nuşurduk : Birbirimizi hiç anlamadan!

Bu muhterem insan için büyük şiir, büyük ke lim eyd i: Dev, fil, ars- 
lan... Bu sözler mısralara girdi mi, olurdunuz büyük şair:

Biz, devlerin, fillerin.
Diz çöktüğü milletiz!

Okurken öyle göğsü kabam dı ki. edebiyat tarihimize sığmayacak sa
nırdım.

Mizah edebiyatımızın eski ustası Fazıl A hm et’in, onun dilinden ne 
güzel bir manzumesi vardır:

Yazıyordum, çıkıyordu her sabah,

Okuyordum, ağlıyordu Hamdullah!

Ama, bütün Birinci Dünya Savaşçılarının dilinden ve gönlünden onun 
iki mısrağı hiç eksik olmamıştır:

Ben bir Türkiim, dinim, cinsim uludur.
Sinem, özüm, ateş ile doludur!

Buna ben, bir üçüncü mısra da katayım :

Ey çobanlar anın beni coşkun sular başında!

Balkanlarda yıkılışımızdan sonra. Milli Şairin bir çığlığını d u yd u k : 

Ey Türk, uyan!...

Bu, kırmızı kaplı küçük bir şiir kitabı idi. Şiirle hiç ilişiği olmayan 
bir şiir ktabı. Ama, herkes aldı, herkes okudu, herkes ağladı... Emin Bey, 
sahiden Millî Şair olmuştu o günlerde!

Hiç unutmam, Süleyman Nazif, bir toplantıda eseri eline almış, bir 
kaç parça okumuş, sonra bu hantal mısralardan tiksinerek gürlem işti:

568



— E y Türk, utan!..

Millî şairimiz, şiirlerini, aıırak sigara kâğıdı büyüklüğünde kâğıtlara, 
dörder satır yazar, üstlerine numaralar koyar, masasına dizerdi. Okurdu, 
düşünürdü, yerlerini değiştirirdi. Zaten birbirine bağlı değildi ki... Başka 
dörtlükler katsanız da olurdu, çıkartsanız da!

Kurtuluş Kavgasından sonra, Mehmet Emin ) ıırdnkul, mebus oldu. 
Millî Şairin yeri Millet Meclisi idi elbet.

Gazi'nin başkanlık ettiği bir günde kürsüye çıkan Millî Şairimiz, milli 
bir heyecanla mensur bir şiire haşlamış. Bu fikirsiz edebiyata beş dakika 
dayanabilen Mustafa K em al:

— Beyefendi, sadede geliniz!
Deyince, Em in Bey, biiı/ük bir saffetle cevap vermiş :
— Sadede arkadaşlar gelecekler efendim!

Yahya Kemal, bu hazin olaydan bahsederken :
— Ah bu Emin Bey. derdi. Şiirde de böyle, bir tiirlii sadede gelme

miştir!
Şapka inkılâbından bir kaç ay sonraydı. Beraber öğle yemeği yemiş

tik : Birinci katta, soldaki odada, üstüne sarımsaklı yoğurt çırpılmış nefis 
bir Tatar böreğiyle ikimiz de silme doluyduk. O. arkasında siyah astragan 
yakalı kalantor bir palto, başında melon şapka, elinde baston ve ağzında 
uzun bir sigarla karşımda gülümseyerek durdu :

— Nasıl, tam Avrupalıytm. değil mi?..

İçi Tatar böreğiyle dolu Millî Şairimiz, dış yapısıyle sahiden Avru
palIydı. Ama, Galata’daki Tring mağazasının camekânmda palto ve şapka 
giydirilmiş bastonlu manken kadar Avrupah!

Atatürk, serbest fırkayı kurdurmağa karar verince Millî Şairimizi de 
düşünmüştü. Emri alan ak sakallı, nur yüzlii çocuk adam sevindi: Onun 
girmesiyle, muhalefet partisi «Milli Muhalefet Partisi» olacaktı.

Ama, kısa bir zamanda dağıtılmasına karar verilince. Millî Şair kim
senin aklına gelmedi.

Yalnız, çok geçmeden Atatürk’ün vefâh elini tekrar uzanmış gördük: 
Yine Meclisteydi Emin Bey.

Bu hakkıydı onun. Edebiyatla yeri olmasa bile edebiyat tarihinde yeri 
card ı:

Ben bir Türküm!
Diyen adamdı o... Yalnız bu kadar da değil. Mustafa Kemal in adını 

da ilk defa onun Çanakkale Destanında duymuştuk. An afart al ar ı anan 
güzel bîr mısradır bu :

Ey Mustafa Kemal’lerin a/.iz yeri!
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Mustafa Kemal, o zaman Atatürk değil, Gazi değil, paşa bile değildi. 
Miralay Mustafa Kemal Beydi!

Mehmet Emin Yurdakul’u edebiyat unutacaktır. Unuttu bile... Am a: 
Ben Bir Türküm, dinim, cinsim uludur!

Diyen insanı edebiyat tarihi unutamaz.
İstanbullu balıkçı Salih Rcis’in oğlu Mehmet Em in, bu halk adam ı

nın evinde, onun vakın çevresinde büyüdü. Okuma bilmeyen baba, sev
diği halk hikâyelerini, öğrenimine dikkat ettiği küçük oğluna okutup din
liyordu. Fakat, bu hikâyelerden yalnız dinliyenin zevk aldığını söylemek 
halaya düşmek olur. Zamanla, okuyanın da aynı zevki duymaya başladı
ğı muhakkaktır. Halkın edebî zevkine varışın bu ilk hadisesi, şairin sa- 
n;ıt anlayışının da tohumunu teşkil etmiştir. Bu tohum, gerçek halk yı
ğınlarının kaynaştığı Anadolu toprağına şairin ayak bastığı gün. kök ve 
boy salmak için kendisine en uygun vasatı da bulmuş oldu : Şebinkara- 
hisar’lı bir kızla evlenen şair, eşinin memleketini muhtelif' zamanlarda 
ziyaret etmek fırsatına da kavuştu. Toplamı allı yılı bulan bu ziyaretler 
esnasında ve o zamanki basit yolculuk şartlarının, geçilen yerleri daha 
iyi görmek hususunda sağladığı imkânlarla, halk denilen büyük varlığı 
bütün zevkleri, âdetleri, inanışları, ıztırapları ve olanca çıplaklığı Üe tâ 
içinden görüp tanıdı. Tanıdıkça sevdi, ilgilendi, ilgilendikçe daha çok 
tanıdı : İdarî ihmal ve basiretsizliğin asırlarca yığdığı topraklar altında 
yatan eşsiz defineyi nihayet bulmuş, avuçlariylc tutmuştu. Baba ocağında 
içine düşen tohum da bu müddet zarfında yavaş yavaş gelişti, serpildi, 
gürbüz bir fidan oldu. Kenan A K Y Ü Z .

« M ill î  Ş a i r »

Mehmet Emin Yurdakul; yeni Türk edebiyatında, Anadolu halkının acıları
nı, saldırgan düşman güçlerine karşı ulusumuzun başkaldırıların ı sade bir dille, 
hece ölçüsüyle coşkun bir anlatımla dile getiren ilk şairimizdir. Atatürk’e göre : 
«Milli şairimiz Mehmet Emin, Tiirk milliyetperverliğinin İlâhi müjdecisi şiirle
riyle mücadelemizin kahramanlık ruhuna doğuş ufku olmuştur». «Manzum ne
sir» diyebileceğimiz halk şiirine yaklaşan bir şiir yapısı vardır. Uyarıcı, öğretici 
şiirlerini temiz bir dille yazmış; toplum dertlerini konu olarak almış; şiirimize 
halkçı, ulusçu bir nitelik katmıştır. «Benim kanaatimce şiir, güzellik için olmakla 
birlikte, iyilik içindir de. Onun sazı; tabiatı, aşkı dile getirmek için olduğu kadar, 
insanlığın elemlerini de dile getirmekle görevlidir... Ben daha ziyade elemlerin, 
acıların ve çaresizlerin şiirini duyurmak istedim.» Şiirle yapmak istediklerini 
yine en iyi şiirlerinde bu lu ruz;

KENDİM İÇİN
Genç çağdaydım, kendimi bir dikenli yolda buldum , 
Hıçkırıklar işittim gül ve bülbül bağlarından.
Felâketler topladım Anadolu dağlarından,
Uzun sazlı aşıklar diyarında şair oldum.
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Ezgi koydum ahlarla figanlarla Tiirk şi’rine,
Yanık sesle haykırdım «Ey milletim, uyan!» diye.
Viran yurdun dolaştım hir şehrinden hir şehrine,
Saç ve sakal ağarttım ben de «Vatan! \ atan!» diye.

BENÎM ŞİİRLERİM

— Sen kalbsizsin; hani senin gençliğinin hayatı?
— Aşklarım mı? Bir nefesle solabilen bu şeyler 
Bir yanardağ ateşiyle kömür gibi karardı:
Simdi ise yerlerinde hir sıtmalı yel eser.

Evet, benim her şi’rimde yılan dişli diken var;
Sizler gidin bal verecek yeni açmış gül bulun 
Belki benim acı sesim kulakları tırmalar;
Sizler gidin, genç kızların türküsüyle şen olun.

Varın sizler, onlar ile korularda el ele 
Gezin, gülün, bir çift bülbül a-şkı ile yaşayın:
Yalnız kendi, yalnız kendi ruhunuzu okşayın.

Zavallı ben. elimdeki şu üç telli saz ile 
Milletimin felâketli hayatını söyleyim;
Dertlilerin gözyaşını çevrem ile sileyim!..

BIRAK BENİ HAYKIRAYIM

Ben en hakir bir insanı kardeş duyan bir ruhum:
Bende esir yaratmayan bir Tanrıya iman var:
Paçavralar altındaki yoksul beni yaralar.

k Mazlumların intikamı olmak için doğmuşum,
M  |  Volkan söner, lâkin benim alevlerim eksilmez:

m  M Bora geçer, lâkin benim köpüklerim kesilmez.

^  0  Bırak beni haykırayım, susarsam sen matem et.
A  Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet

Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir:

Zaman ona kan damhyan dişlerini gösterir, 
zavallı sürü için ne merhamet, ne hukuk;

bir sert bakışlı göz. yalnız ağır bir yumruk!..
S an a t G örüşü

fiil ' ehmT  ^ İn Yurc,akul; sana* görüşünü şöyle açıklar: «Memleketimin se
ni ert i erinin küçük bir şairi olabilmek, bütün milletimin hürriyet ve
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saadetini terennüm edebilmek için yaşamak : İşte benim hayatımın ve sanatı
mın gayesi... Halkın şairi olmak! İşle beııim sanatımın ve hayatımın gayeleri... 
Arınmış, temizlenmiş dille yazılacak şiirlerin normal vezninin Arap vezni, yani 
arıız olmadığı ve olamıyacağı için, kendi veznimizi kullanmamız gerekiyordu. 
Kendi millî, yani hece veznimiz ise dervişlerin İlâhilerinde, nefeslerinde, âşıkla
rın koşmalarında, destanlarında ve halkın türkülerinde vardı. Tabiî biz bunu 
kabul ettik ve buna bir genişli’*, bir gelişme ve ilerleme vermeye çalıştık.» Ke
nan Akyüz’e g ö re :

Edebiyatım ızın temellerini halkın hayatına oturtmak için Tanzim at’la 
Şinasi, Namık Kemal ve Ahmet M ithat’la başlayıp gelişen hareket, Recai- 
zade Ekrem ve Hâmit’le yavaş yavaş sönükleşmiş ve şahsi bir edebiyatın 
temelleri atılmıştı. Bu edebiyat Servetifünuncularla. ikbâl devrine girmiş 
bulunuyor, şairler artık yalnız kendilerim terennümden zevk alıyorlardı. 
Sadece Fikret, arası ra. başkalarının da ıztıraplanna tercüman olmaya ça
lışıyordu. Böyle bir toprağın üstüne, gayr-ı şahsî ve aynı zamanda dil, ifa
de şekli ve nazım tekniği bakımından tamamiyle farklı bir şiirin fidanım  
dikm ek ve yaşatabilmek çok güç bir işti.

Bu güçlüğü şair de yakından gördüğü için, uzun yıllar, ortaya çıkmak 
cesaretini kendisinde bulamadı ve elverişli bir zaman kollamaya başladı. 
Bu sıralarda yapılan Hece - Aruz, Osmanhca - Türkçe münakaşaları gibi 
hâdiseler ümit uyandırıcı olmakla beraber, yeter derecede cesaret verici 
değildi. Nihayet, 1897’deki Yunan Harbi ortaya çıkmak için elverişli olan 
fırsatı vermiş oldu. Türk ordusunun süratli ve kesin zaferiyle biten bu 
harbe takaddüm eden aylarda millî ve asabî bir hava şiddetle esmekte idi. 
Şahsî edebiyatın mümessillerini de harekete geçirip Fikret'e Haşan ın Ga
zası ve Ali Ekrem’e Vasiyet şiirlerini yazdıran bu hava, kaçırılacak bir fır
sat değildi. Şair, ilk adımı atlı ve Selânik’te çıkmakta olan Asır gazetesin
de meşhur Anadolu’dan Bir Ses - yahut - Cenge Giderken şiirini neşre tti:

Ben bir Türk üm, dinim, cinsim uludur.
Sînern, özüm aleş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur.
Türk evlâdı evde durmaz, giderim!.

Mısralariyle başlıyan manzumenin şaire kazandırdığı başçın bizzat 
kendi tahminlerini de aşmıştı. Halkı mihver yapan şiirin fidanı, milli he
yecan havasının içinde, taptaze gülümsüyordu. Bunun üzerine şair, harp 
boyunca ardı ardına neşrettiği Yunan sınırını geçerken, Tırhala Kalesine 
Bayrak diktikten sonra ve Şehid gibi manzumelerle, mevkiini ve şöhretini 
sağlamlaştırmayı ihmal etmedi. Fakat. Servetifünun edebiyatının biiyıik 
kudreti şairi ürkütmekte devam ediyordu. Çok sevilmiş ve tutunmuş bir 
rakibin karşısındaki bu ürküntü ise hiç de haksız değildi. Attığı adımın
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sağlamlığından zaman zaman kendi bile şüpheleniyor ve devrin edebî oto
ritelerine soruyordu: «Doğru yolda mıyım? \oksa, uçuruma mı gidiyo
rum?» Bu tereddütler, o haklı ürküntünün altında saklı bulunan ezeli bir 
hakikatin farkında olmamaktan doğuyordu: Bir karşı hareketin temelinin 
atılması için eti elverişli zaman, rakibin ikbal devridir. Gözlerin ikbal ca
zibesiyle büyülendiği, bütün kudretin avuç içinde görüldügü, düşmanla
rın küçümsendiği, hattâ lütufkârlıklarım onlara da kabul ettirmek için mü
samaha kapılarının aralandığı zamanlar, yani en kudretli zamanlar, karşı 
bir hareketin doğmasına en elverişli olan zamanlardır. Nitekim , Mehmet 
Emin için de durum aynı oldu. Şahsi edebiyatın en büyük otoritelerinden 
iltifat ve teşvik gördü. Bu ilk şiirlerini topUyan lü rkçe  Şiirler (1900) in 
başında Recaizade Ekrem ve Hâmil tarafından yapılmış takrizler, düş
manı küçük görmeden m ütevellit müsamahanın, lütuf karlarını ona da ka
bul ve tasdik ettirme arzusunun ve kendi kudret ve mevkilerinden fazla 
emiıı olmanın açık ifadeleridir. Şaire yürüdüğü yolda cesaret verenler ara
sında II. Abdülham id’in misafiri olarak o sıralarda İstanbul da oturmakta 
olan Efganlı Şeyh Cemaleltin’i de unutmamak lâzımdır.

Türkçe şiirler, yurt içinde olduğu kadar, yurt dışında da çok iyi kar
şılandı. Gib, Vamberi, Horn ve Minorski gibi müşteşrikler unu «İlk Milli 
Tiirk Şairi» olarak ilân ettikleri gibi Gaspiralı İsmail Bey de şaire yazdığı 
tebrik m ektubunda: «Şiirlerinizin lisanından maadâ efkârı da İstanbul’un 
mehtaptan, kara saçla mavi gözden ibaret eş’ârınm cümlesine faiktir. 
Cübbeleri kıyamet olan efendilerin, bastonları ve çekelleri alâmet olan şık 
beylerin usulüne muhalif, sade ve kaba Türkçe kalem çekm ek büyük ce
sarettir. Asâr-ı edebiyye arasına böyle meslekli- bir eser aralattırmak Türk 
âlemine büyük bir hizmettir ki denmen tebrik ederim.

Türk âlemine, dediğim mübalâğa zannolunmasm : Mübalâğayı ne se
verim, ne ederim; doğrusudur. Çünkü, şiirlerinizi Edirne, Bursa, Ankara, 
Konya, Erzurum Türkleri anlayıp lezzetlenip okuyacakları gibi; Tiflis, 
Tebriz, Şirvan, Horasan, Türkistan, Kâşgar, Deşt-i Kıpçak, Sibirya, Kazan 
ve Kırım Türkleri de okuyacaklardır ki bu şerefe N ef’i ve Nâbi nail ola
madılar. Kırk, elli milyonluk ve otuz asırlık bu âleme iptida bir kaşık oğul 
balım yediren siz oldunuz ki, size şeref, bize saadettir.! Tekrar tebrik 
ediyorum.

İstanbul edebiyatının mesleksiz devamından ve duduktışıı lisanından 
usanmış, kararmıştım. Şiirleriniz pek büyük teselli oldu. Bunun için Allah 
sizd«tı razı olsun.-» diyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nu teşkil eden toplu
luklardan herhangi birinin milli duygularının tahrik edilmesini. siyasî bir 
parçalanmaya yol açmasından çekinerek, hoş karşılamıyan II. Abdülha
mid bile Türkçe Şiirler’i beğendi ve şaire ihsanda bulundu.

Başarıdan yana duyulan tereddütler dönemi böylece kapanmıştı. Şa-
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ir, yapılan bazı hücumlara rağmen, büyük bir iyimserlik ve gayretle yo
luna devam etti. Şiirleri bir çok dergilerde basılıyordu. Bu arada hücum  
ve münakaşalar da eksilmiyordu. Şairi tutan Rıza T evfik ile ona muarız 
olan Ömer Naci arasındaki münakaşa (1905) bunların en mühimidir.

Servetifünun nazmının büyük otoritesi Fikret de, gösterişten uzak, 
tamamıyle samimî bir şekilde M ehmet Emin’i takdir ve teşvik edenler 
arasındadır. 1903 yılının başlarında M ehm et Emin  «Zavallılar» isimli 
manzumesini okumuştu. Bir hafta sonra bikret, şaire yazdığı 20 Ocak 1903 
tarihli bir mektupta, bu toplantıya ait intihalarını şöyle anlatıyordu: «E v
velki hafta, siz şiirinizi okurken bir şeye çok dikkat e t l im : Dinliyenlerin 
içinde hiçbiri sesinize yabancı kalmıyordu. Hattâ küçük Halûk bile... A n
laşılmadan geçen yahut anlaşılmadığı için tekrar ettirilen hiç bir satıra 
tesadüf edilmedi. Açık söz söyliyen bir hemşehrinin köyden getirdiği kara 
haberi etrafına toplanan iiç, dört komşu nasıl merak ve ehemmiyetle, dik
katli dikkatli, soluk soluğa dinlerse, biz de sizi öyle dinliyorduk. Dikkat
ve ehemmiyetle dinliyor ve her söylediğinizi anlıyorduk.......  Size, sizin
bir çocuk zihninde bile kolaylıkla yer bulan şiirinize gıpta ediyorum!»

Fikret, bundan sonra, Emin Bet/in başarısının sırrını yalnız Hece vez
nini maharetle kullanmasına bağlamanın yanlış olacağını kaydederek, bu 
başarının «lntihab-ı mevzu, tavr-ı tahassüs ve tasavvur, tebliğ-i efkâr, 
safvet-i ifade yani bütün kuvvetiyle muvafakat-i lâfz ü rna’nâ» ile izah 
edilebileceğini söylüyor.

Şüphesiz ki, bu hükiim doğru idi. Em in Bey’in halkçılığında, vezin
den önce, halkın hayatı, onun ıztıraplannı çok yakın bir dost olarak du
yuş düşüncelerini halkın anlıyabileceği bir dille ve samimi bir şekilde an
latış vardı. Şehirlerin fakir tabakalarından köylerin sahipsiz yığınlarına 
varıncaya kadar, bütün halk kütlesinin dertlerine, sefaletlerine eğilip on
ların diliyle terennüm etmek, aydınları onların ıztıraplarından haberdar 
edip yardımlarına çağırmak, onların yoksulluklarının altındaki ruh zen
ginlik ve asaletini bulup çıkarmak ve değerlendirmek, onun uzun hayatını 
dolduran biricik meşgaledir. Şiirimize, geniş halk topluluklarının mesele
lerini ilk olarak getiren ve yerleştiren o oldu.

Mehmet Emin’in halkçılığı, milliyetçilik duygusu ile sıkı sıkıya bağ
lıdır. Anadolu’da bulunduğu ilk zamanlarda, asıl ıztırap çeken halkın 
Türk halkı olduğunu görmesi ve Ermenilerin Büyük Ermenistan idealinin 
peşinde koşmaları şairi uyandırmış ve şiirlerinde yalnız Türk unsurunun 
hayatını terennüm etnıek suretiyle millî duyguya verdiği önemi göstermiş
ti. Balkan Harbi’nin acı neticeleri ise, Osmanlılık idealine titizlikle bağlı 
bulunan aydınları bile kendine getirdi. Mehmet Emin 1908’den sonra ede
biyatımızda başlıyan milliyetçilik vc Bütün Türklük hareketine katılarak, 
bütün Türklerin kalkınması ve birleşmesi tezini benimseyenler arasında
dır. Kalkınma ancak medenî seviyenin yükselmesi, çağdaş medeniyetlere 
rrişnıek suretiyle olabileceği için, bir yandan Garpçılık hareketini, Müs-
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lüm anlar arasındaki tarihî bağlan ve dinin birleştirici unsur olarak bü
yük tesirini bildiği için bir yandan da İslamcılık fikrini benimseyen şair, 
böylece, üçlü bir sentezle karşımıza çıkar. Fakat o, bu bakımdan, bir 
istisna teşkil etmez. Türkçülük, Garpçılık ve İslamcılık ideallerini, m u
ayyen nisbetler dahilinde, bağdaştırmaya çalışan başka şahsiyetler de 
vardır. Onun şahsiyetindeki müstesnalık; bir idealistin bütün özellikleri
ne tam bir şekilde sahip oluşunda, mükemmel bir insan olarak taşıdığı 
vasıfların üstünlüğünde, medenî cesaretinin büyüklüğünde, çok çetin 
güçlükleri bir başına yenebilen azminin ve gayretinin engmliğindedir.

Ş i i r  K i t a p l a r ı

Mehmet Emin Yurdakul; şiiri yalnız toplumsal faydaya dayandırdığı, şiiri 
şiir yapan özellikleri dikkate almadığı için etkileme gücü azdır. Gerçekçi, ga- 
yeci, çağdaş, halkın dertlerine sıcak bir sevgiyle eğilen şiirler yazmak istemiş; 
fakat canlı halk dilini bulamamış; hecemizin estetik yapısını kuramamıştır. 
Halkçı, köycü, ulusçu, insancıl yanlarıyla Türk şiirinin tema gücünü aıttum ış- 
tır. Yaşantısının, sanatının özü şıı sözündedir: «Ben hayatım da iki gaye izle
dim : Birincisi halkçılık, öbürü ulusçuluk».

Ş A İR

Tarih nankör değildir, bir hizmeti unutmaz;
İstikbâlin vicdanı aşk istemez, kin tutmaz.

Bana yirmi yaşımda ateş saçan bir sevda,
İlk şi’rime altından kanat veren o hülya  
Ak saçlarım altında da yine alev saçacak...

M illetinin ruhuyla feryat eden bir dudak 
O şeyleri söyler ki çağlattığı gümüş ses 
Asırların önünde nağmesini dindirmez.

Hiddet,tahkir hepsi boşl Her cefaya katlanan 
Yine şair kalbinden başka bir kalp değildir.
Bu zayıf kalp en mağrur alınlan eğiltir.

Şıı dünyada bir biiyük rüya gören kahraman,
O kartala benzer ki, en yangınlı şimşekler 
Onun sisli ve korkunç yollarına nur serper...

M İLLÎ RUH

Ben o zaman o büyük şehirlerden kaçıyordum;
Ç ıkıyordum  dum anlı, vahşi, yalçın kayalara.
M eşelerin altında gözyaşları saçıyordum,
D alıyordum  İlâhî Ram a gibi hülyalara.
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Bir geceydi, bana da rütjadayken bir ses geldi;
Gürültüsü kapladı rüzgâr gibi göğü, yeri.
Birden baktım karşımda bir semavî nur yükseldi,
Bana doğru yükseltti elindeki bir kevseri.

D ed i: «Al iç ve içir; bir mukaddes iksirdir bu.
Bu, kalplerde kıvılcım, alınlarda nur yaratır;
Aradığın her bir şey, ümit şifa hep bundadır.»

Ondan sonra kaldırdı ellerini şarka, doğru;
Burda bana gösterdi yollarını cennetimin,
Ülker gibi parlayan yıldızım milletimin!..

BİZ NASIL ŞİİR İSTERİZ?

«Köroğlu» ne? Anadolu dağlarında görünen,
Hep evleri, yapıları çamurlara bürünen 
Köycüklerde rençberlerin yurtlarında okunur :
Bu kitap ki yâ bir yetim keçisini çaldırtır:
Ya bir çiftçi çocuğunu ıssız dağa kaldırtır;
Öyle şeyler belletir ki akıllara dokunur.

«Fâtih» nedir? İstanbul’un surlarının altında,
Karadeniz Boğazı’nda, Hisar’ların sırtında,
Gayet güzel düşünülmüş, gayet iyi duyulmuş;
Bir şiir ki şelıidlerin al kaniyle yazılmış;
Bir kılıç ki kitabının alt yanına asılmış;
Bir altından heykeldir ki bir odaya konulmuş.

Biz o şi’ri isteriz ki çifte giden babalar.
Ekin biçen genç kızlarla odun kesen analar,
Yanık sesin dinlerlerken gözyaşların silsinler.
Başlarını açık, beyaz sinesine koysunlar;
Yüreğinin özleriyçün çarpındığm duysunlar;
Bu çarpıntı, bu ses nedir? Neler diyor? Bilsinler.

Mehmet Emin Yurdakul; nesir çok yazmadı; ısrarla şiir üzerinde durdu. 
Kendisine «millî şair», «Türk şairi» denilmesinin nedenini, ulusal duyguları lıalk 
için halk diliyle kendine özgü bir coşkunlukla dile getirmesinde aramalıdır. Şiir 
kitapları: Türkçe Şiirler (1900), Türk Sazı (1914); Ey Türk Uyan (1914); Tan 
Sesleri (1915); Ordunun Destanı (1915); Dicle Önünde (1916); Turan’a Doğru 
(1918); Zafer Yolunda (1918); İsyan ve Dua (1918); Aydın Kızları (1919); Mus
tafa Kemal (1928); Ankara (1939); nesir kitapları : Fazilet ve Adalet (1890); 
Türk’ün Hukuku (1919); Dante’ye (1928).
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M ehmet Emin Yurdakul’un Türk milliyetperverliğinin İlâhi müjde
cisi olan şiirleri bugünkü mücadelemizin kahram anlık ruhuna doğuş ufku 
olmuştur. A T A T Ü R K . M ehmet Emin Yurdakul, hiç kimsenin benimse
mediği, üstünden silkip attığı Türklüğü, bütün bir memleketin umumî 
gafleti ortasında, başının üstüne kaldırmış ve gülenlere, eğlenenlere kar
şı onu kendi ruhu için bir taç haline koymuş olan bu şair, şüphe yok ki, 
her samimi Türkçü’nün kalbinde kutsal ve eşsiz bir mevkie sahiptir. 
Hamdullah Suphi T A N R I Ö V E R. Mehmet Emin, şiir ve şair denilen ge
niş ülkenin ta  öte yakasında, başı güneş haleli bir sahici Musa’dır. Ka
lemden asasını ucu bucu bulunmaz engin dil denizimize vurdu, gür sesi 
ile haykırdı : «Ey millet, ağzını OsmanlIca açıp durma! Kendi dilinle 
kendine gel!» A ka G Ü N D Ü Z. O,, tarihin vahşî kahram anları gibi yıkma
dı, Türkistan da, K azanda, K ırım ’da, Kafkas’ta eski millî birliğinden 
habersiz millî vicdandan mahrum yaşayan unsurları topladı ve ondan 
büyük bir Türk milleti, muhteşem bir Turan çıkardı. Mazide olduğu gibi 
istikbalde de muazzam medeniyetler yaratacak büyük Türk milleti bu 
millî şâirini edebiyete kadar unutm ayacaktır... Büyük şâirin başarıları 
kaışısında kuduran muârızları onun sesini bir kavala benzettiler. Emin 
Bey için ne beliğ bir müdafaa! K aranlık felâket vâdilerinde çobansız do- 
aşan zavallı Türk milletini, elinde kavalıyle Tur-ı Sina’dan inen bu bü

yük şair topladı, birleştirdi. Fuat KÖPRÜLÜ. Şiirlerinden örnekler :
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EY TÜRK UYAN

E y kardeşler uyanın 
Şu Türklüğe can verin;
I lep  anlar kovanm;
Tûrân ili Türklerini..

E y milletim! Sen bundan tamam beş bin yıl evvel 

Altaylarda yaşarken,

Tanrı’n sana dedi k i:  «Ey Tiirk ırkı, bu yerden 
Güneşlere süzülen kartal gibi uç, yükseli 
Senin her bir kuvveti ram edici ellerin 
Bütün mağrur başlara yıldırımlar saçacak;

Sana Çin’in, İran’ın, H ind’in, Mtsr’m , her yerin 
Er isteyen tahtları kollarını açacak»
Sen bu sesin önünde rüzgâr gibi dolaştın;
Sert yelesi dikilen arslan gibi savaştın.

tik  yerleri tanıyan 
Buzlu Alpler, Kafkaslar... 
Tufanlarla çağlayan 
Coşkun Niller, Araslar

Senin gibi bir yiğit ve bir ulu milleti

H iç bir zaman görmedi.

Sen her yerde fütûhât türküleri çağırdın;

Karahanlar, Oğuzlar,

Atillâlar, Cengizler, Timurlenkler, Yavuzlar 
Senin geniş göğsünü kabarttıran ecdâdın.
Sen tuğunu diktiğin üç dünyanın üstünde 
Beyaz, siyah ırkların dillerinde anıldın;
Şarkın, garbın yüzlerce putlarının önünde 
Kılıç ile kalkanın bir tanrısı tanındın.
Tahtlar yıktın; lâkin sen mihraplara kol gerdin; 
Taçlar aldın; lâkin sen milletlere hak verdin.

Sen de kanlt meydanda 
Bir yakıcı ateştin;
Lâkin başka zamanda 
Isıtıcı güneşlin;
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Toprağında ne zâlim Engizisyon pençesi,

Ne Bartelmi gecesi.

Senin riiyan yalnız m ülk fetheylem ek değildi;

Sana ilmin, h ikm e tin :

Sana aklın, m antığın... Sana şi’rin, sanatın 
Bütün vakur surları, takları da eğildi.
Senin her bir kervanın İsfahan’dan, Pekin’den  
İncilerden değerli meta’lan taşırdı;
Korkunç Gobi çölünden, İskender’in şeddinden 
Fikri, dini, her şeyi senin gücün aşırdı.
Sen dünyaya inkılâp tohumunu serpendin; 
Terakkinin çiftçisi, hasadçısı hep şendin.

Senin, büyük Fârâbî’n,
İbni Sînâ’n, Mevlânâ’n, 
Zemahşerî’n, Buharın,
Daha bir çok ülemân

M uham m ed’in yurdunda cehle yumruk vurdular;

M edeniyet kurdular.

Sen idin ki şarkta bir Türk dünyası yarattın;
Onu altın kubbeler,

Gök çinili mihrablar, işlemeli türbeler, 
Medreseler, çeşmeler, köprülerle donattın.

Senin yalnız Orhun’un, Semerkand'ın, Turfanın  
Nasıl büyük bir millet olduğunu anlatır;

Bu illerin her taşı, her duvarı Tûrân’ın
Yaşadığı şerefli asırları parlatır;
Gösterir ki medenî olmadığın yalandır;
Sana y a lv ız : «Demire!» denilmesi bühtandır.

Pençen gibi kafan da 
İlinkinden üstündür; 
Aşkın kadar zekân da 
Medeniyet içindir.

Sen doğmamış olsaydın, dünya geri kalırdı;

Her yeri yas alırdı.
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YOLCU

— Fırt ma var...
— Varsın olsun, kıyametler koparsın

Sen yolunda bir büyük dev adımıyle ilerle. 
Durma yürü, ayakların yürümekten kabarsın; 
Ölümlerden kurtulunur ileriye gitmekle!...

Ziyanı yok, sendele, diiş, şu geçitten uzaklaş; 
Atacağın her adımla menziline koş, yaklaş; 
Yiirü, yürü; yarı yolda kalma, haydi ilerle!..

— Ooh, çığ uçm uş...

— Görüyorum, lâkin bundan ne çıkar;
Sen yolunda bir büyük dev adımıyle ilerle.
Durma yiirii, insanoğlu ister ise dağ yıkar;
Kayalıklar bir yol olur, bir parçacık emekle!...

Bak şu sarp, dik dağ başına; işte ayak izleri!
Bunlar bütün senden önce geçenleri gösterir;
Yürii, yürü; artık yeter, korkaklığın elverir!...

ÖRS BAŞINA

— Kalk gidelim!
— Hayır oğlum, şimdi benim iş vaktim;
Bak, ben daha ocaktaki demirleri dövmedim; 
Mavimtırak alev saçan ocağımın önünde,
Şu ak kızıl demirleri dövmek gerek bugün de.

Yalan değil, bu dünyada cennet gibi yerler var;
Lâkin ekm ek kazananlar, bundan bir tat duyarlar. 
Yoksullara bir cehennem gibi gelir her bucak 
Onun için benden sana öğüt olsun çalışmak.

Evet yavrum, bu dünyada safa sürmek istersen,
Sen de örsün hakkını ver, kolda kuvvet var iken;
İş başında biri sana: «Kalk gidelim!» deyince,

Ona de k i : «Bırak beni, şimdi benim iş vaktim; 
Ocağımdan başka yerde benim yoktur ümidim;
Önce çekiç, alın teri... Ondan sonra eğlence/»



SAKIN KESME

E y hemşer)! Sakın kesine, yaş ağaca halta vuran el, onmaz;
Na, kütükler!.. N ice yıldır, hiçbirine kervan gelmez, kuş konmaz; 
Bunları kes; o baltanla bu çürümüş ağaçları yere ser.

Bak, sizin köy şu yemyeşil koruluğun gölgesinde ne güzel!
G önülleri açm adad ır yaprakların  arasından esen yel.
Yazık, günah olmaz mı ki, çıplak kalsın, bu zümrüt yurt, bu şirin yer?

Hem dünyada en birinci borç değil mi her kula 
Bir tohumu fidan yapmak, fidanı da bir orman?
Eğer böyle olmasaydı ne kalırdı oğula ;
«Mirasımı arttır» diye öğüt veren atadan?

Sakın kesme, her dalından güzel bir kuş ses versin;
Sakın kesme, gölgesinde yorgun çiftçi dinlensin;
Sakın kesme, şu sevimli köye kanat, kol gersin;
Sakın kesme, aziz vatan günden güne şenlensin!..

ANKARA DESTANI

İnönü, Sakarya ve Dumlupınar,
Bunlarla mağrur ol, sen, ey muzaffer.
Ölümün yonttuğu bu yalçın dağlar 
Hak için dikilmiş tunç âbideler.

Su Metris T  epe’den yükselen kubbe 
im ânın mukaddes bir siperidir;
Şu Dua Tepesi şu Kocat epe 
Bir büyük türbenin bekçileridir.

Bu kanlı toprakta yurt için ölen.
Hürriyet yolunda can verenler var;
Bir büyük aşk için kanı dökülen,
Hak için mucize gösterenler var.

Ben seni hurda bir dağın üstünden,
Güneşin doğduğu bir yerden gördiim:
Sevinçle haykıran halkın önünden 
İzmir’e, Bursa’ya girerken gördüm.

Sen hurdan yoluna bakan yerlere 
Yelesi dalgalı atını sürdün;
K ıla rı ağlayan kırk esir şelue 

urrıyet götürdün, necat götürdün.
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ANADOLU

Yürüyordum : Ağlıyordu ırmaklar;
Yürüyordum : Düşüyordu yapraklar; 
Yürüyordum : Sararmıştı yaylâlar;
Yürüyordum ; Ekilmişti tarlalar.

Bir ses duydum, dönüp baktım, bir -kadın: 
Gözler dönük, kaşlar çatık, yüz azgın;
Derileri çatlak, bağrı kapkara;
Sağ elinin nasırında bir yara;
Başında bir eskîpüskü peştemal;
Koltuğunda bir yamalı boş çuval!...

☆

— Ne o bacı?
— Ot yiyoruz, n ’olacak!...

— Tarlan yok mu?
— Ne öküz var, ne toprak.

Bugüne dek ırgat gibi didindim;
Çifte gittim, ekin biçtim, geçindim.
Bundan sonra...

— Kocan nerde?
— Ben dulum;

Kocam şehid, bir ninem var, bir oğlum,
— Soyun, sopun?

— Onlar dahi hep yoksul!

Âlı efendi, bize karşı İstanbul 
Neden böyle bir sert, yalçın taş gibi? 
Taşraların hayvanlık mı nasibi?

V

Hayır hayır, bu nasibi almak için doğmadın. 
Onun için doğdun ki sen kadınlığın hakkıyle 
Ocağının karşısında saadete eresin; 
Göğüsûnü kabarttıran anneliğin aşkıyle 
Evlâdına südün gibi pâk duygular veresin.

Sen bir azîz yoldaşsın :



Senin sesin hayât için döğüşmeğe koşturur,
Senin sevgin vatan için fedakârlık öğretir;
Senin yüzün inşân için bir merhamet duyurun 
Senin ile insânoğlu yeryüzünü şenletir.

Kadınlığı hayvanlıkla bir tuttuk;
Ninen gibi sana dahi hor baldık;
Lâkin bizler bu haklan unuttuk;
Seni dahi garîb, yoksul bıraktık!...

BIÇAKSIZ KAATİLLER

Diyorlar k i:  «Bak, ştı katil insan değil canavar;
Bir ma’sûmu kaplan gibi parçaladı o alçak. 
Mâdâmı ki kan dökene cezâ veren kaanun var;
Bu hâin de elbet bir gün ettiğini bulacak...»

Lâkin neden zindân, zincir, satır, her şey bunlara? 
İçim izde kaatil olan bunlar mıdır yalınız?...
Her ölenin gövdesinde bulunur mu bir yara? 
İnsânoğlu cinâyetler yapmıyor mu bıçaksız?...

işte  size bir çocuk ki, sürünüyor sokakta;
İşte size bir kadın ki, inildiyor yatakta;
Bakın, bunlar bıçaklarla ölenlerden daha çokl...

Zavallılar, ştı hayattan bir küçük tad almadan 
Ağlnyarak, inlitjerek gidiyorlar dünyâdan;
Ya ne için bu bıçaksız kaatillere bir şey yok?...

F E N E R

Sen hor gece o yalçın kayalığın üstünden  
Dumanlara kırmızı alevini saçarsın;
O canavar ağızlı gird-âbların önünden 
Gemilere selâmet yollarını açarsın!..

Demezsin k i : «Bunların içlerinde kimler var?» 
Felâkete düşenler senin için hep insan;
Tehlikeler önünde «yardım» diye haykıran 
Herkes senin o büyük yüreğini yaralar.

Senin asil bir aşktan doğmuş olan alevin 
Vicdan kadar güzeldir;

Garîb kalan ruhlara uzantcı bir eldir;
Sen bu elle hayatlar kurtarmaklık istersin.
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Demir zırhı üstünde alnı yatuk hir rıskcr.
Dalgalardan rızkını istiyen bir balıkçı,
Kürekleri kırılmış bir ihtiyar kayıkçı...
Hepsi senin o aziz yıldızınla gülümser;

Dudaklarda necâtin ümidim  titretir;
Birçok tjaslı ufuklar 

Birçok zayıf kadınlar, birçok sefil çocuklar,'
Gözyaşları, ru’yâlar ve duâlar şenindir.

Sen her gece o yalçın kayalığın üstünden 
Dumanlara kırmızı alevini saçarsın;
O canavar ağızlı gird-âbların önünden 
Gemilere selâmet yollarını açarsın!...

BALIKÇI

—  Babnmırı Aziz Hâtırasına

— Babacığım, terlemişsin, gel terini sileyim;
— Sil bakayım, benim giizel, merhametli meleğim;
— Nerde kaldın?

—  Denizdeyim, bugün sular azgındı.
O her zaman küreğime boyun eğen akmtt 
Çılgın akan bir sel gibi öfkesini arttırdı;
Beni epey uğraştırdı, ter içinde batırdı.
— Yarın dinlen..

— Ya sizlere kimler ekm ek getirir?
Hangi komşu bir küçük tas sıcak çorba yedirir?
Olmaz yavrum, her gün gibi yarın dahi giderim;
Çalışarak Yaradan’dan size rızık isterim.

Demek bana yiireciğin acıyor luı?.. Ilay çocuk!
Biz küçükten mayamızı ferler ile yoğurduk;
Bugüne dek ne boralar içerisinde çalıştık;
Sen üzülme, yavrucuğum, biz zahmete alıştık.

Biz sefiller, çok vakitler bir parasız kalırız;
O kadar ki yorgan, döşek satıp ekm ek alırız.
Lâkin Allah yine bizi esirgemiş, kayırmış;
Biz kullara sizler gibi teselliler ayırmış;
E vet bana tesellisin, zîrâki ben her gece 
Kulübemin eşiğinden içeriye girince;
Senin bana bir gülüşün her derdimi uyutur;
Ah seninle yorgun gönlüm çektiğini unutur!...
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SÜRÜCÜ

G idiyorduk: Kar üstünde bir incecik çığırdan; 
G idiyorduk: İri buzlar sarkıtmıştı lıer saçak; 
G idiyorduk; Ben hayvanın üzerinde, o yayan; 
G idiyorduk: Ben giyimli, o zavallı yalnayak.

Sefilciğin yırtık pırtık bir uruba sırtında,
Görünüyor gibi idi vücûdunun her yeri.
O çatlamış, mosmor olmuş dudakları altında 
Birbirine vruyordu beıjaz, güzel dişleri.

— Oğlum, her bir seferinde sen kaç para alırsın?
— Bir metelik.

— Evin nerede? Kimin kimsen t:ar mıdır?...
— Ne evim  var, ne kimsem var...

— Gece nerde kalırsın?
— Ahırdaki gübrelikte... sıcak olur, ısıtır.

Ey kimsesiz, sefil çocuk! Ben seksen yıl yaşasam 
Bu acıklı sözlerini hiçbir vakit unutmam:
Kim bilir ki bu akşam da, böyle bir kış giiniinde.

Sana karşı duvar olan hangi alıır önünde 
Aç ve çıplak bir dilenci gibi titrer durursun? 
E llerin i: «Açın!» diye hangi taşa ururstın? . ..

Ah bu acı hallerini düşündükçe senin ben 
Soğuk bir şey duyar gibi oluyorum içimden :
Ateşleri beyaz küllii mangalımın başında
V ücûdumda kar yağıyor gibi bir şey olmada:

İşte ben de senin gibi titremeye başladım. 
Donuyorum , çekiliyor her yerimden hayâtım!...

KAYNANA İLE DAMAT

— Bu ne iştir?...
— Nc olmuş ki...

— Hiç bir şçv yok, öyle ya,
Hep işlerin oldu bitti, şimdi asker değilsin;
Artık onu 11e yapmalı?.. Yakalardan atmalı;
Bir kahpenin kucağına yaslanarak yatmalı;
Beride de o yetimdik varsın ölsün, gebersin.
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— Bir suç imiymiş? Dörde kadar hakkım yok mu almıya?
— Hakkın vardır; fakat bir yol mollalardan sor, öğren; 
Bak, bir molla sana der m i : «Bir karım hoş kullan, 
ötekini ağlat, inlet, her dakîka ağula.»
Ona giinah değil mi ki gözyaşında boğula? 
öküz gibi ...

— Edebsizlik edip durma oradan.
— Söyle, söyle, sövmek değil, öldürürsün istersen.
Çünkü benim hiç kimsem yok, yardımcım yok, yalnızım. 
Ben yoksulum; senin baban köyün zengin muhtarı.
Ben zayıfım; senin kolun benimkinden kuvvetli.
Sen uslusun, akıllısın; ben bir ahmak, bir deli.
Sen her şeysin; ben zavallı, eksik etek bir karı.
Lâkin ben de bir anayım...

— Yıkıl şurdan!...
— Ya kızım?

Ya her gece yastığına yaşlar saçan o yavrum,
O n’olacak?...

— O da gitsin, cehenneme yolu var!
— Ey Allah’ın zâlimleri, onu niçin aldınız.
Sonra böyle soldurarak çamurlara çaldınız?
Bir gün olur sizleri de öc alıcı Hak çalar.

Haydi carlan: gel gidelim, gel gidelim, gel kuzum.
Sus ağlama, benim âhu gözlü, yosma meleğim.
Artık bitti acı sözler, artık bitti dayaklar;
Onun olsun o bahçeler, o altınlar, inciler;
Onun olsun o tarlalar, o inekler, keçiler;
Onıın olsun o dört gözlü, ak sıvalı konaklar!...
Sana yeter benim damım, kara kuru ekmeğim!...

Bahtsız gelin eski bir car altında,
Gözü ardta ağlıyarak gidiyor;
Nineciği, bu zavallı kadın da :
«Anan sana kurban olsun, sus!» diyor.

Yürüyorlar ; Sanki yaslı her bir yer;
Yürüyorlar : Diken olmuş hep güller; 
Yürüyorlar: Kan ağlıyor her ırmak;
Y ürüyorlar: Bir taşlıkta yalnayaıkl...

Köyün büyük meydanına gelince,
İçlerinden dediler k i : «Ah bu yer!...
Buıda neler yapılmıştı, kaç gece?
Hep yalanmış o demekler, şenlikler!»
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Biraz daha sağa sola yüründü;
Artık vîrân kulubecik göründü: 
ikisinin yüzünde de renk '■oldu;
Kan çanağı gözlerine yaş doldu.

Zavallıcık eve girdi, yere döşek yayıldı;
İçersine cansız imiş gibi düştü bayıldı;
Ateş, alev içersinde dalıp dalıp gidişler

Ninesini çılgın gibi sokaklara uğrattı.
Ona köy köy hekim, hoca, ilâç, şifâ arattı;
Kadıncağız bırakmadı baş urmadık hiçbir yer;

Bugün tamam onuncu gün hâlâ iyi olmadı;
Ne hekimden, ne hocadan hiçbir şifâ bulmadı;
Hak’taıi başka hiçbir yerden artık ümid kalmadı 
Bî-çâre kız pek bozulmuş, kadîd olmuş her yeri;
Yanakları deri kalmış, sönmüş güzel gözleri;
O ipince boğazında bir boğucu hırıltı!...

KESİLDİ Mİ ELLERİN?

— Anne, anne, hişt, h işt...
—  O kim?

— Benim, kalk, kalk, para ver.
— Ooh, senmişsin, ödüm koptu...

— Yeri nerde? Kalk, göster;
— Çıldırdın mı, çocuk bende para nerden olacak?
Benim gibi hir dul kadın kimden para alacak?
— Mtrâs yedin...

— Onu baban sağlığında bitirdi;
Vur patlasın, çal oynasın, şurda hurda yedirdi;
Param olsa el dikişi diker miyim böyle ben 
Bir kör m um un...

— O masalı başkasına anlat sen;
Kalk para ver...

— Sarma oğlum, Hak’tan korkun yok mudur? 
Bir anaya kalkan eli...

— Sus dırlanma...
— Vurma, dur;

Beni dinle, hangi ana para vermez oğluna?
Vallahi yok. olmuş olsa fedâ olsun yoluna.
— Kalk d iyorum : «Para, para!» şimdi seni vururum..
— Billâhi yok...

Âh vuruldum, aman, aman omuzum.
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Oğul, oğul, beni vuran elin yere döşene...
Hâin evlâd, beğendin mi? Bak ananın hâline.
Âh, ben senden son vaktimde evlâdhklar beklerken,
Beni böyle al kanların içersine koydun sen!...
Ben seninçiin doğmuş idim; ben seninçiin yaşardım; 
Şendin benim lıer düşüncem, şendin benim her derdim; 
Bir parçacık benzin uçsa, bir kerecik; «O f» desen,
Ne cehennem azabları çeker idim o gün ben. 
işle artık senin için çarpan yiirek duruyor;
Ağltyan göz kapanıtjor; gülen dudak kuruyor;
Çalışan el uyuşuyor; rahat olsun her yerin!...
Kim derdi ki o koynumda büyüttüğüm ellerin 
Benim şu ak, şu kınalı saçlarımdan tutarak 
Acımadan, titremeden bana bıçak vuracak?...
Bu ne yürek? Para için insanlıktan geçiyor;
Bu ne alçak susayış ki ana kanı içiyor;
Seni böyle kimler etti kanlı cellâd. canavar?...
Hayır, hayır, onlarda da senden pek çok duygu var;
Senin elin, bir cellâdın bıçağından duygusuz;
Senin elin, bir kaplanın tırnağından duygusuz:
Senin elin, kan dökücü her bir şeyden hâindir.
Âh, bir cellâd senin gibi kanlıları gebertir;
Bir kaplan da anasından başkasını pençeler.
Harâm olsun o uykusuz bıraktığın geceler;
Bugüne dek emeklerim dursun iki gözüne;
Kan yerine irin olsun emdiklerin...

O kan Ne?...
O damlayan kimin kanı avucunun içinden?...
}oksa beni vururken, hana bıçak saplarken 

Kesildi mi ellerin?...

O f sızlıyor omuz başım, yaralarım pek derin.
Kaç buradan, seni şimdi gelip burda tutarlar:
Zincir vurup o karanlık zindanlara atarlar;

Kaç buradan kuş gibi!
Ben kanımı helâl ettim, sen de afv et yâ Rabbi!...

ÖLÜ KAFASI

Bir tarlada geziyordum, ayağıma katı hir şey kakıldı:
Baktım : kemik: dikkat ettim : bir insanın kafasının kemiği. 
Lâkin aç yer, şu parçası kalan başı öyle yiyip emmiş ki, 
Bilinmiyor kimin başı, bilinmiyor hangi asrın evlâdı?

588



Kara toprak içersine diişen her şey bir yığın kül oluyor; 
Gûyâ ki bir kasırga var; bunu ona, onu buna katıyor;
Bir el var ki çürük kefen parçasını çiçek yapıp atıyor;
Evet hayat bir taraftan boşalıyor, bir taraftan doluyor.

Kim bilir ki, şu fâninin vücûdundan bugün bizde neler var? 
Belki onun kemikleri şimdi senin gözlerinde parıldar;
Belkt benim şu sıtmalı dudağımın ateşleri onundur.

Her şey böyle, hattâ bizim dünyâm ız da bu baş gibi olacak; 
Bir gün hayat tükenecek; yalnız cansız granitler kalacak; 
Her zerresi bir âleme dağılacak; zîrâ bu bir kaanûndur!...

ORDUNUN DESTANI

işte görün! Her meydanda kanlı, dökük birçok silâh;
Burda bir çok başlar ezik;

Orda birçok kollar kırık; şurda birçok gövde, kemik;
Her tarafta kan, kül, duman; her tarafta bin ses, bin ah!... 
Burda bütün siyah giymiş ovalarda, korularda 
Şen yuvalar harâb olmuş; dağlar taşlar yüs tutuyor;
Erguvânî topraklarda, havalarda ve sularda 
Canlı, cansız her şey susmuş; yalnız öliim uğulduyor.

Şu sâatte tan yerinden doğan güneş dört bucakta 
Yüz bin kanlı cenâzenirı üzerine parlamakta.

A kdeniz’in dalgalan 
Yeşil, kırçıl sâhillere ölüleri süriimekte;

Şehirleri, sahraları 
Birçok kara haberlerle musibetler büriimekte,
Yarım milyar ahâlinin yaşadığı beş yüz belde 
O mescidler, kiliseler, pagodlarla lıep mâtemde!..

Şiiblıe yok ki bu ölüler artık garbi un uzak ta la r ;
Hepsi al kan içindeler.

Artık hırs, kin, gurur, tama, doyamıyan bu giivdeleı 
Gebertilmiş birer vahşî sırtlan gibi yatmaktalar.
Bu ateşsiz, sefil kalbler artık giizel Paris’lerin 
Çıplak, sefih kızlarıyle Roma ömrü siirmiyecek;
Bu güneşsiz, sönük gözler artık büyük T ay m islerin 
Bir erimiş altın gibi akışını görmiyecek.

Varsın, her leş, kargaların haykırdığı bu ellerde,
Çakallara yuva olan taşlıklarda, sarp bellerde 

Ziyâretsiz ve duâstz



Kirli, kanlı bir paçavra tâliiyle toprak olsun :
Burda her bir kabre yalnız 

Acı batı rüzgârının ıslık çalan sesi dolsun!
Zîrâ bunlar hürriyete, adalete düşmandılar; 
Vatanlara, milletlere kanlı mezar kazandılar.
Bu cenk, Türk’ün zâlimlerle gördüğü bir fıisâbıdır;

Silâhıyle esârete,
Gazabıyle intikaama, nâmûsuıjle hakaarete, 
Zaferiyle hırsa, kine verdiği bir cevâbıdır.
Bugün burda tüy ürperten şu acıklı levhalardan 
Bizim  azız yurdumuzu çiğnetenler utansınlar; 
Esâretin zincirine eğdirecek baş ariyan 
O harisler bu kavmin de varlığına inansınlar..

VUR
Millî Orduya 

E y  T ü r k  vur, va ta n ın  b â k ir le rin e  
G ü n a h -M r  g ö m le ğ i b içen le r i vur;
K e m ik te n  taslarla  şarap  y e r in e  
Ş e h îd le r  ka n ın ı içen le r i vur.

V u r, g iize l â ş ık la r  cen â zesin d en  
K ır m ız ı  m e ş 'a lle r  y a ka n la r ı vur; 
Ş e h v e tin  ra k s ın a  y e t im  sesin d en  
B e ste le r , şa rk ıla r  y a p a n la r ı vur.

V u r , k a tlin  o  k ız ı l  sa p a n la rıy le  
D ü n y â y a  ö lü m le r  e k e n le r i vur;
V u r , z u lm ü n  o  k a n lı u rg a n la r ty le  
B ir  k a v in i  ip lere  ç e k e n le r i vur.

V u r , e tte n , k e m ik te n  sa ra y la r kuran  
O  va h ş î ru h la r ı e z m e k  iç in  vur;  
D ö r t b ü y ü k  rüzgâra  k ü lle r  savuran
O  m ü c r im  e lle r i k e s m e k  İçin  vur.

Vur, sen de mukaddes hürriyet için, 
D ünyânın diktiği bayrak için vur;
İler dinin sevdiği adâlet için,
İler yerde haykıran bir hak için vur.

Vur, aşkın ve hakkın zaferi için;
Vur, senden bak dünyâ bunu istiyor;
Vur, yerde bak târilı senin seyircin;
Vur, gökten bak AÜalı sana: t vur! t diyor.

Vur, çelik kolların kopana kadar,
Olanca aşkınla, kuvvetinle vur;
Sori düşman, son gölge kalana kadar 
O lanca  k in in le , ş id d e tin le  vur.

V u r, se n in  d a rb e n d en  ç ık a c a k  a teş  
İn tik a m  is teyen  b ir  m ille tin d ir;
A ln ın d a  d o ğ a ca k  k ır m ız ı  g üneş ,
B u  se n in  İlâhî h iirr iy y e tin d ir ! ...

YA GAZt OL, YA ŞEHİT

Ilaıjdi yavrum, ben seni bugün için doğurdum; 
Hamurunu yiğitlik mayasıyla yoğurdum  
Türk evlâdı odur ki yurdu olan toprağı 
Ana ırzı bilerek yâd ayağı bastırtmaz;

Bir yabancı bayrağı 
Ezan sesi duyulan hiç bir yere astırtmaz.
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Mehmet Emin Yurdakul; halk şiir geleneklerimizden 
yararlanm ayan, Anadolu halkına yönelen saf bir gerçekçi
dir. T ürk ulusunun emperyalist güçlere saldırısını destekler
ken, toplumcu bir görüşle, «manzum nesir» diyebileceğimiz 
halk diliyle bireysel duygularını yansıtır. Şiirlerinde yer yer 

' Nâzım Hikmet dönemini hazırlıyor gibidir. Ünlü «Kayıkçı» 
şiiri, Osmanlı İm paratorluğum un Abdülhamit yönetimi al
tında nasıl batmakta olduğunu kapalı bir biçimde anlattığı 
gerekçesiyle «Çocuk Bahçesi» dergisinin kapanmasına ne
den olur. Edebiyatımızın ulusallaşması yolunda en önemli 
kilometre taşlarımızdandır. Kendisi hakkında cn güzel yar
gıyı yine kendisi v e r ir : «Bana gelince: H ayatta her ağacın 
bir türlü çiçeği ve yemişi olduğu gibi, ben de yalnız bir 
yemiş verebilmek için çalıştım ... Halkın şairi olmak! İşte 
benim sanatımın ve hayatımın gayeleri...»

Git evlâdım, yıllarca ben oğulsuz kalayım;
Şu yaralı bağrıma karat aşlar çalayım.

Haydi oğlum, haydi git;
Ya gazi ol, ya şehitl...

Haydi yavrum köyüne, nişanlına vedû et; 
Sapanını, tarlanı, her şeyini feda el;
O silaha sarıl ki böyle günde bir erkek 
Bu dualı demirden başka bir şey düşünmez.

Bunu tutan bir bilek 
Köleliğin uğursuz zincirine uzanmaz.
Git evlâdım, yıllarca ben oğulsuz kalayım;
Şu yaralı bağrıma karataşlar çalayım.

Haydi oğlum, haydi git;
Ya gazi ol, ya şehit!...

Haydi yavrum kendine sen de : «Yiğit er» dedir; 
Büyüdüğün gaziler ocağına can getir.
O cenkleri kazan ki senin «Büyük Türk» adın 
Yedi iklim dört bucak içersine iiıı salsın.

Beş yüz yıllık ecdadın 
Kabirlerde titreyen kemikleri öc alsın.
Git evlâdım, yıllarca ben oğulsuz kalayım;
Şu yaralı bağrıma karataşlar çalayım.

Haydi oğlum, haydi git;
Ya gazi ol, ya şehit!...



Haydi yavrum, bugün de dertli ninen ağlasın; 
Ayrılığın oduyla yüreğini dağlasın.
O yaşları.saçsın ki senin arslan göğsünde 
Benim kanlı gözyaşım düşman için kin olsun.

Kara yerin yüzünde  
Ayağının bastığı dağlar, beller leş dolsun.

Git evlâdım, yıllarca ben oğulsuz kalayım;
Şu yaralı bağrıma karataşlar çalayım.

Haydi olum, haydi git;

A lim  devri çoktan geçti, şimdi demir devridir. 
Dîvânedir o tenbel ki, demirlere hor bakar;
Ondan sonra gece, gündüz alim  diye sayıklar.

Şu gördüğün hâkîr şeyler: tohum, öküz, bel, orak... 
Senin astl tınmaklığın bunlar ile olacak;
Bunlar saçmış, bunlar saçar her ocağa bereket;
Sen bunları şu dünyâda her şeyden çok takdis et.

Eğer biri elindeki sapanım isterse,
<<.Agırınca işte altın! Onu bırak, at...» derse...
Buna asla tama' etme, el uzatma sakın sen.

Çiftçi olmak büyük şeydir, ekin yurdu şenletir; 
Sapan azîz bir âlettir, alın teri bir zevktir;
Sen bu zevki bulamazsın, başka yolda gidişten...

Ya gazi ol, ya şehit!...

ÇİFTÇİLİK

Altın, altın...

— Hayır kardeş, sen bu fikri değiştir;



I* STANBUL’da doğdu. Fatih Medresesi müderrislerinden İpekli Mclımet Ta- 
hir Efendi’nin oğludur. Küçük yaşla kuvvetli bir din eğitiminin yanısıra; 

Arapça, Farsça öğrendi. Fatih  Rüştiyesini, İstanbul İdadisi’ni bitirdikten sonra, 
Halkalı sivil Yüksek Baytar Mektebi’nden birincilikle mezun oldu (1894). Ru
meli, Anadolu, Arnavutluk ve Arabistan’da görev aldı (1894 -1898). Arkadaşı 
Eşref E dip’le «Sırât-ı Müstakim», «Sebil-ür-Reşad» dergilerini çıkardı. Halkalı 
Yüksek Ziraat Mektebi’nde, Edebiyat Fakültesi’nde müderris olarak bulundu. 
Almanya’ya inceleme gezisine gönderildi (1915).. «İslâm Birliği» gayesile Ara
bistan’a gitti. Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu’ya geçti. Birinci Büyük Millet Mec
lisi Burdur Milletvekili seçildi (1920-1923). İstiklâl Marşı’m yazdı (1921). Ab- 
bas Halim Paşa’nm davetlisi olarak Mısır’a gitti; Kahire’deki Cami-ül-Mısriyye 
üniversitelerinde Türk Edebiyatı okultu (1925 - 1936). Tedavi için döndüğü İs
tanbul’da siroz hastalığından öldü (27 Aralık). Mezarı Edirnekapı Şehitliği’n- 
dedir. Mehmet Akif Ersoy’un en güzel portresini yazıyla Yusuf Ziya Ortaç 
Çizer:

M ehmet Âkif i iki yıl uzaktan tanıdım : Sabahları Beylerbeyi iskele
sinden vapura beraber bitlerdik. O, Darülfünun şerh-ı m ütûn Profesörü

M EH M ET A K İF  ERSOY

(1873 - 1936)

Hayır, hayal ile yoktur benim  
alış verişim, j  İnan ki; her ne de
mişsem görüp de söylemişim. /  Şu
dur cihanda, benim en beğendiğim  
meslek : /  Sözüm odun gibi olsun, 
hakikat olsun tek...

Şu serilmiş görünen gölgeme 
imrenmedeyim, /  Ne saadet, hani 
ondan bile mahrumum ben. /  Da
ha bir m üddet em inim  ki hayatın 
yükünü, /  Dizlerim titreyerek çek
meye mahkûmum ben. /  Çöz de 
artık yükümün kördüğüm olmuş 
bağını /  Bana çok görme İlâhi bir 
avuç toprağım!..
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Ferit Kam’la yanyana otururdu. Bazı üç kişi olurdular: Meşhur Şeyh
Muhsin-i Fâni, Hüseyin Kâzım Bey de kaldırdı aralarına... Ben, uzak 
düşmemeğe çalışır, karşılarında bir yere ilişirdim. Köprüye kadar kendi 
dünyaları içinde ne latlı, ne özlü konuşurlardı. Elimde kitap, ama tek sa 
hife çevirmeden, tek satır okumadan bütün uyanıklığımla onları dinlerdim.

Güzeller mihriban olmaz hemen yalvârı görsünler!

Mısraındaki «ıyalvâr»m «yalvarmak» anlamına gelmediğini, bir paranın 
adı olduğunu, yine böyle bir sabah yolculuğunda iistad. Ferit Kam mer
humdan duymuştum. Bana söylerken değil, kendi aralarında konuşurlar
kenI

ik i yıl sonra, artık hecenin beş şairinden biri olan ben, nihayet Meh
met Â kif Beye de takdim ed ild im : Biiyiik şair, güzel insan, iyi dost Mithat 
C em alin  zarif evinde.

Âkif, boyu ortanın üstünde, siyah çenbcr sakallı, siyah, dolgun kaşlı, 
seyrek saçları makine ile kesilmiş, sağlam yapılı bir insandı. Yüzüne ba
kanın her şey aklına gelebilirdi: Evkaf kâtibi, Asmaaltında yağ tüccarı, 
sarığını yeni çıkarmış mahalle imamı, bağ, bahçe sahibi toprak ağası... 
Ama şair, asla!...

O gün, hiç incitmeden beni imtihan etti. Şiirler okuttu. Ben gittikten 
sonra, Mithat C em al'e:

— İyi yazıyor bu oğlan, demiş.

Ondan sonra, bir kere Nureddin A rtan ım  havuz başındaki dergâhın
da beraber bir akşam yemeği yedik. İki kere de yine Mithat Cemal'in 
apartmanında akşam çayı içtik, o kadar... Sonraki konuşmalarımız hep 
vapur yolculuklarında, ayak üstii tesadüflere kaldı. Her görüşte, benim 
hep artan hürmetim, onun hiç eksilmeyen muhabbetiyle karşılaşıyordu.

Â kif in babası İpek li Mehmet Tâlıir Efendidir. Köyünde biraz oku
duktan sonra İstanbul a gelmiş, medreseye girmiş, yıllarca çalışmış, dir
sek çürütmüş, Fatih dersiâmlarından olmuştu. İçi dışı tertemiz bir insan
mış. Onu, başka Tâbirlerden ayırt etmek için «Tem iz Tâhir Efendi» diye 
anarlarmış. Annesi Emine Hanım, Buharalı bir anne ile bir babanın kızı
dır. Ama, Anadolu'da doğmuştur. Anadolu’da büyümüştür.

Babasını ve kendi çocukluğunu «Fatih Camii»nde şöyle anlatıyor:

Beyaz sarıklı, temiz, yaşça ellibeş ancak,
Vücudu zinde, fakat saç, sakal ziyadece ak,
Mehîb yüzlü bir âd em : Kılar edeble namaz.
Yanında bir küçücük kızcağızla pek yaramaz 
Yeşil sarıklı bir oğlan, ki başta püskülü yok,
İmamesinde fesin bağlı sade bir boncuk!
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Mehmet Akif; dokuz, yaşlarında K ur’an 
hıfzına başlar. Fatih Camiinin baş imamı ün
lü Arap Hoca’dan ders alır. Babası, M ühür
dar Emin Paşa’nın çocuklarının hocası olduğu 
için, bazı yazlan Paşa’nın Yakacık’taki köş
künde misafir olarak geçer. Paşa’nın çocukla- 
nndan lbnülemin Mahmut Kemal ders arka- 
daşıdır.îdadî’de okurken, yabancı dile ve ede
biyata merak duyar. Güreşe heveslenir. Zam a
nın ünlü pehlivanlarından Kıyıcı Osman'dan 
güreş dersi alır, yağlı güreş yapar. Baytar 
Mektebi'nden aldığı bilimle, Kur’an’dan aldığı 
ilhamı kaynaştıran dimağından gerçekçi bir 
M ehmet Akif doğar. Okulu bitirince Z iraat 
Nazırlığı ıb m u r’ı Baytariyye» şubesine me
m ur olarak atanır. Görev merkezi bakanlık ol
makla beraber, müfettiş sıfatıyle geçici hayvan 
hastalıkları için Edirne'ye, orduya alınacak 
atlar için Adana, Halep vc Şam’a gider. Gö
rev gezileri üç dört yıl kadar sürer. Ülkeyi, 
halkımızı yakından tanımasının bu gezilerdeki 
rolü büyüktür... Mehmet Akif'in Halkalı Bay
ta r Mektebi’nde iken çekilen resmi.

İşte bu yeşil sarıklı püskülsüz yaramaz, yarının büyük şairi Mehmet 
A kif’tir. Â kif şair miydi, değil miydi?.. Onu, Hâmit’lerle, Fikret’lerle bir 
hizaya getirenler de var, edebiyat sınırları dışına sürenler de... Şüphesiz, 
bir H âmit olmasaydı, hele bir Fikret olmasaydı, hattâ bir Muallim Naci 
olmasaydı bir Safahat şairi de olmazdı. Bakınız şu mısralara:

Siyeli reng-i dalâlet bir bulut şeklinde mâziler,
Civârından kaçar bulmaksızın bir lâhza istikrar.
Tabiat perde pûş-i zulmet olmuş, Iıâba dalmışken 
O gûya kalb-i nuranîsidir leylin, durur bîdar.

Hâmit değil mi?... Hattâ yarım Hâmil Faik Âli!... Sonra, rastgele şu 
mısralar:

Coşkun, koca bir sel gibi, daim beşeriyet 
Müstakbele koşmakta verip seyrine şiddet.
Dağlar, uçurumlar ona yol vermemek ister.

Nasıl, bunlar da sanki A kif’in değil de Fikret’in... Safahat’dan değil 
de Halûk’un Defteri’nden dökülmüş!

Ama bu deyiş yakınlığı dışında öyle kocaman bir Mehmet Âkif var
dır ki hiç kimseye benzemez, herkesten ayrı ve yalnız kendisidir ve elbet,
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elbet, elbet gürül gürül, çağıl Çağıl bir şairimizdir. O olmasaydı, Çanak
kale d ilsizd i:

Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pâk alm değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhîd’i.
Bedr’in arslanları ancak bu kadar şanlı idi!
Sana dar gelmiyecek makberi kimler kazsın?
«Gömelim gel seni tarihe» desem sığmazsın!

Yalnız Çanakkale mi?... Ya İstiklâl Marşı?... O tuz altı yıldır, her haf
ta sonu, bütün memleket ayağa kalkıp onu d in liyor:

K orkm a! sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak!
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak.
O benimdir, o benim milletimindir ancak!

Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın!
Doğacaktır sana va'dettiği günler Hakkın,
Kimbilir, belki yarın, belki yarından da yakın!

Aradan yıllar, yıllar, yıllar geçti. Hâlâ her mısra bir ürpertidir. Bu 
şiirleri yazan adama şair, hem  de büyük şair denm ez mi?

Akif, Mahalle kahvesi ile, Küfesi ile, Seyfi Babası ile ve bunlara ben
zer manzumeleriyle bir realist şairdir. Ama. çirkinliklere bir sanatkâr mi
zacının arkasından bakmaz, onu, duygusuz bir fotoğraf makinesi gibi 
çeker:

Duyuldu bir iri ses, arkasından istiğfar...
Meğer geğirti imiş...

— Pek şifalı şey şu hıyar'.
Cacık yedin mi, ne hikmet, hazır hemen teftih...

Evet, şifalı yemiştir...
— Yemiş mi!., lâ teşbih!

Kahvedeki müşterileri yalnız pislikleriyle anlatır:
Al iş te : «Beyne burundan gerek demiş de lıulû!»
Taharriyat-ı arnikayla muttasıl meşgul!
Mühendis olmalı mutlak şu ak sakallı adam,
Zemine, daire şeklinde attı bir balgam.
Abanmış olduğu bir yamrı yumru değnekle 
Mümâslar çekerek koydu belki yüz şekle!

Hayır, sanatkâr pislikle de oynar. Ama böyle deli pisliğiyle oynar 
gibi değil, tıpkı kimyager titizliğiyle, kendisi tertemiz kalarak!..
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Scbil-ür-reşad çıkarırken, şuraya bu
raya koşarken oldukça müteselli idim, 
hisseme düşen vazifeyi ifa ediyorum, 
insan çalışmak ile mükellef, muvaffak 
olm akla değil diyordum. Lâkin şim
di elim, ayağım bağlı oturdukça büs
bütün sinirleniyorum. «—  Senin Scbil- 
ür-reşad çıksa, her hafta şiirler yaz
san, makaleler yazsan, bağırsan, çağır- 
san bu cereyanların is:ikametini mi 
değiştireceksin? Şiddetini mi azaltacak
sın?» Suali pek haklı olm akla beraber, 
ben bu atâleti hiç sevmiyorum, hiç hoş 
göremiyorum. Hikâye meşhurdur y a : 
karıncaya nereye gidiyorsun? demiş

ler. ■—  Hicaz’a . . . • demiş. <—  Hiç bu 
bacaklarla Mekke’yi bulabilir misin?» 
mülâhazasını ileri sürmüşler. O da : 
i — Hiç olmazsa yolunda olsun ölü
rüm ya..» cevabını vermiş. Gaye uğ
runda çalışmak, didinmek, nihayet öl
mek!. Ah, ne güzel meşgale, o ne hoş 
eğlence...

Mehmet Â kif Beyde güzelle çirkin, büyükle küçük yanyanadır. Bu da 
galiba çok yazmaktan... Bir de, onun, yalnız Allahını, Peygamberini, va
tanını, milletini sevmiş olması, kalbinde başka aşka yer kalmaması, sanı
rım eksiklerinden biridir.

Âkif, kaba görünüşünün adamı değildi. Zarifti, hazır cevaptı. Bir gün, 
Neyzen Tevfik’e öğle yemeğine davetlidir. Gider. Berbat bir han odası. 
Sofraya oturmadan önce muslukta elini yıkar. N eyzen havlu getirir. Ama 
Â kif silmek istemez, havada biraz salladıktan sonra mendilini çıkarır. 
Neyzen havluda kurulaması için zorlayınca:

— Yoook Tevfik, der, şimdi gıcır gıcır temizledim, kirletemem!

Safahat şairinin damadı Muhiddin Bey, bir otomobil şirketinin acen- 
tesiydi. İş yüzünden her gün o ilden o ile gezip duruyordu. Ona yazdığı 
m ektup ta :

«Süpürge bilmecesinden farkın yok. Çal şuradasın, çat burada... Ne
reye, hangi adrese mektup göndereceğimi bilmiyorum ki...» diyor.

Meşhur bir edibimizin cinsî hayatına dair yüz kızartıcı sözler söyle
nirdi. Hattâ bu sözleri yalnız başkaları değil, kendisi de söylerdi. Bir g iiıı:

— Yahu, dedi, bu adam kendisine iftira ediyor, övündüğü kadar 
edepsiz değil!

Birinci Büyük Millet Meclisi’nde Burdur mebusuydu. O, ayaklanan 
Anadolu ile beraberdi. Yer yer kaynaşan isyanlara imanlı sesiyle karşı
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koymuştur. Hele Kastamonu’da, Nasrullah Camiinde verdiği büyük, siyasî 
vaaz bütün gönülleri fethetmişti.

Mehınet Âkif ömrünün son yıllarını Mısırda geçirmiştir. O, şapka giy. 
memek için m em eleketten uzaklaştı derler. Yalan!... Safahat şairini Ab- 
bas Halim Paşa dâvet etmişti. Hayalindeki eserleri, hele büyük bir aşk 
ile yazmak istediği Salâhaddin-i Eyyubî isimli manzum piyesi yaratabil- 
mesi için, geçim zorluğundan uzak, rahat bir hayal hazırlamıştı ona... İş. 
te A kif’in seyahat sebebi.

Orada, Mısır hükümeti ona bir vazife de v e rd i: Üniversitede Türk
çe ve Türk edebiyatı profesörlüğü... Mithat Cemal'e yazdığı m ektupta:

«İstanbulda türkçeyi ve Türk edebiyatını okutacak A kif’ler çoktur. 
Ama ana dilimi ve millî mefahirimizi burada araplara öğretecek ve sevdi
recek başka Â kif bulamayız/» diyor.

Onu, hastanede gördüğüm zaman hastalıktan korktum : Yalnız söz 
meydanının değil, er meydanının da sayılı bir pehlivanı olan dağ adam, 
erimiş, yorgan altında bir kemik yığını kalmıştı. Değişmeyen yalnız ışık 
dolu, güzel, canlı gözleriydi.

ö lüm ü, toprağa götüreceği eserleri yazamamanm hasreti, ama Tan
rısına kavuşmanın bahtiyarlığı, vecdi içinde bekliyordu:

Çöz de artık yükümün kördüğüm olmuş bağını,
Bana çok görme İlâhî bir avuç toprağını!

Akif'e göre, medeniyetin lıakiki kaynağı Doğu’dur. Ona medenî üs
tünlüğünü kaybettiren sebepler, yüzyıllardır süren »dinî taassup, cehalet, 
sebatsızlık, tembellik ve kendine güvensizlik »tir. Yoksa, îslâm dini ilerle
meğe asla engel değildir. Bu bakımdan, bir an önce bu kötü özelliklerden 
kurtulmak ve Batı’yı örnek tutarak aradaki medeniyet mesafesini kapat
mak gerekir. Bunun için ae Islâm dinini yüzyılların üzerine yığdığı toz
lardan sıyırmak, kuruluş devrindeki gerçek esaslarına ve yapıcı gücüne 
yeniden kavuşturmak şarttır. Islâm birliği, ancak bu yoldan gidilmek 
suretiyle gerçekleşebilir. Şiirlerinde, İstiklâl Savaşı’nm sonuna kadar, ara
lıksız olarak hep bu tema üzerinde durur. Fakat, hayatı boyunca, olay
lar bu ideolojinin gerçekleşebilmesi için en ufak bir yardımda bile bu
lunmadılar. Türkiye’deki milliyetçilik hareketi de, zaman zaman İslâm 
Birliği'ni desteklemekle beraber, genellikle ona muhalif kaldı. Birinci 
Dünya Savaşı’nın sonlarında İmparatorluğun diğer Müslüman unsurları 
arasında da başlayan milliyetçilik hareketleri bu savaşın sonunda gerçek
leşerek, Akif'i hayal kırıklığına uğrattı. Onun için en öldürücü darbe 
ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin tamamiyle laik bir şekilde kurulması oldu. 
Halbuki «İslâm dünyasının son dayanağı» olan Türkiye, idealist A kifın  
de son ümidi idi. Bundan sonra şair, günden güne korkunç bir şekilde 
büyüyen bir psikolojik çöküntüye düşer vc bu ruh hali içinde, edebî ha
yatının dördüncü vc sonuncu dönemine girer. Çok verimsiz olan bu dö
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nemde şair, kendisini zaman zaman sarsan psikolojik krizler arasında 
bazen mizahî şiirler de yazar. Siyasî bakımdan «ümmetçi» olmasına kar
şılık, duyguları bakım ından «halkçı» ve «milliyetçi» olan Âkif, bu kişi
liği ile, edebî hayatının ikinci ve üçüncü dönemlerinde ka.-şımıza tam 
anlamıyle «toplumcu» bir şair olarak çıkar. Onıın sanatını toplumun hiz
metine vermesinde, elbette ki, edebiyat anlayışının da hissesi büyüktür. 
Gerçekten, ona göre edebiyat, «bir toplumun manevî ve ahlâkî eğitimin
de en çok etkili olabilen müessese»dir. Bu bakımdan, «sanat için sanat» 
yapmak yersizdir. Yine Â k if e göre, her edebiyatın vatanı vardır; edebi
yat mahallîdir ve bir memleketin büyük halk kitlesine hitap eder. İslâm 
dünyasının geri kalış sebeplerinden biri de edebiyatın halka değil, sadece 
aydınlara hitap etmesidir. Halk için ve halkın hayatını veren bir edebi
yat yaratmak, Akif’in edebî eserinin en kaim çizgisidir. Kenan A K Y Ü Z .

S a n a t  K iş i l iğ i

Mehmet Akif Ersoy; toplumsal yaşantımıza, kendi zamanına kadar hiç kim
senin işlemediği tarzda, kudretle mısralara döken, sanatım toplumun görevine 
veren bir şairdir. Yaşadığı günlerin aktüel konularını ustalıkla, «fotoğraf ger
çekliği» diyebileceğimiz bir tasvir gözlemi içerisinde halkın diline yakın kişi
sellik taşıyan bir üslûpla işler. Yaşantısı, boyunca, inançlarından en küçük bir 
sapkınlık göstermez. Batının Türk topraklarına saldıran emperyalist kuvvetle
rine karşı İslâm dünyasının uyanması, bir «İslâm Birliği» kurması düşüncesini 
bayrak edinir. İslâm ülkelerindeki cahilliğin, yoksullukla geriliğin Batıdan alı
nacak bilim ve sanatla yokedileceği, ulusların yükselmesi için marifetle fazile
tin birleşmesi gerektiği inancındadır. Nesirde de, şiir kadar güçlüdür. Em per
yalizm karşısında tutumunu, vatan - millet anlayışını, Meşrutiyet dönemini, 
Kurtuluş Savaşı’nın izlenimlerini düz yazılarında açıkça ortaya koyar :

Düşmanlar İslâmlığın bağımsızlığının son parıltısını söndürmeğe kal
kıştılar. Biitün hücumlarım İslâmlığın can evine yönelttiler. Yüzyıllardan 
beri İslâmlığın savunması için göğsünü geren, bu uğurda hiçbir fedakâr
lıktan çekinmeyen Osmanlı devletini büsbütün ortadan kaldırarak İslâm
lığı maddi ve mânevî kuvvetlerden büsbütün yoksun bırakmak için zu 
lüm, şiddetin, vahşetin en kötüsünü işlemekten çekinmediler. İslâm ülke
lerini parça parça edip zorla ellerine geçirmekle yetinmediler de kutsal 
şehirleri de nüfuzları ve egemenlikleri altına aldılar. Sonunda İslâmlığın 
başkentini de işgal ettiler. Bağımsız bulunması Müslümanlar için dinsel 
görevlerden olan hilâfetin yüce makamını ise doğrudan doğruya nüfuzları 
altına aldılar. İslâmlığın elini, kolunu kıskıvrak bağladıktan sonra en 
vahşi, en kan içici bir Salip sürüsünü üzerine saldırttılar. Zalim bir Salip 
ordusu Asya kapılarını- zorladı; Anadolu’ya, İslâmlığın harîmine ayak attı. 
Felâketin büyüklüğünü gören Anadolu Müslümanları tekrar silâha sarıla
rak yeniden ordular kurup yirminci uygarlık yüz yılının Ehl-i Salibinin 
akmmı durdurmağa koştu. Tanrının yardımıyla birkaç meydan savaşında 
Haçlılar’ı darmadağın eylediler...
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RÜBAÎ

Arkamda serilmiş yere bit mazi var, 
Karşımdaki müstakbelim ondan da harap! 
Hal ortada, bir çöl ki sudan vazgeçtim  
Yok ıje'simi aldatmağa bir damla serap!..

İslâm uluslarının son yiiz yıllarda uğradıkları felâketler hep kendi 
ilke ve temel kurallarına arka çevirerek azma yollarına sapmaları ve ya
bancı bir takım ıdusların peşlerine takılmaları yüzünden olmuştur. «Tan
zimat» adına devletin bünyesinde yapılan işleri, «ıslahât» adıyla memle
kete sokulan biitün düzenleri ve kurumlan inceleyiniz, meydana getirmiş 
oldukları toplumsal ve siyasal sonuçlan gözöniine alınız, göreceksiniz ki 
maddi ve mânevi yıkmalardan başka düzelme meydana gelmemiştir. Ulu
sun gerçek temsilcilerinden kurulan ve yalnız Müslüman yöneticilerden 
birleşik bulunan yüce Büyük Millet Meclisi, ulusun ruhsal ve toplumsal 
hallerine uygun bir yön tutmuştur. Hiç şüphe yok ki bu yönün asıl hedefi, 
toplumlunuzun yüz yıllardan beri dayanmış olduğu İslâmlık esasları için
de devletin kuvvetlendirilmesi ve bcrkitilmesidir ki siyasal zafer kadar bu 
toplumsal zaferin de özel değer ve önemi Teşkilât-ı Esasiye K a n u n u n d a  
şeriat hükümlerinin yerine getirilmesini üzerine alan ve düzenlenecek ya- 
asırdan beri durmadan memleketimize sokulan Batı usulleri Avrupa ya
ren yüce Büyük Millet Meclisi, bu esası yalnız kitaba yazmakla yetinme
miş, uygulamaya da başlamıştır. Bir yandan İslâmlığın yasak etliği şeyle
ri kaldırmış, bazılarını kaldırmak üzere yasa tasarıları hazırlam ış: öbür 
yandan halkın ve zamanın ihtiyaçlarına uygun fıkıh yasalarının düzen
lenmesi için «Şûrâ-yt İftâ» adıyla pek önemli bir İslâm kurumu meydana 
getirmiş; bunun yanı başında «Tedktkat ve Telîfât-ı İslâmiyye» adiyle bir 
de İslâm akademisi kufimuş; Tanzim at’ın harabeler haline getirdiği İslâm 
medreselerini hemen her yerde yeniden canlandırmış ve kurmuştur. Bu 
«Şûrâ-yı iftâ» İslâm fıkthçilarından, yâni İslâm hukukçularından kurula-
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çaktır. Eğer yüce Büyük Millet Meclisi’nin «Şûrâ-yı İftâ» ile bugün ortaya 
koymak istediği esas bir asır önce konmuş olsaydı, hiç şiiphe yok ki, bir 
asırdan beri durmadan m em leketim ize sokulan Batı usulleri Avrupa ya
saları ve kurumlan giremezdi... «Vahdet-i İslâmiyye»yi dağıtacak hare
ketler şöyle dursun, tahriklerden bile Allah’a sığınalım. Şu son «hükûmet-i 
Jslâmiyye» yabancılara karşı yekpare bir kitle sağlam bir yapı halinde kal
dıkça, bütün dünya bir araya gelse de devrilmek değil, kımıldanmaz bile! 
Ey Cemâat-i Müslimîn! siz ne Arap’sınız, ne Türk’siinüz, ne Arnavut’sunuz, 
ne Kürt’sünüz, ne Lâz’smız, ne Çerkez’siniz! Siz ancak bir milletin fertle
risiniz ki o büyük millet de İslâm’dır. Müslümanlığa veda etmedikçe kav- 
miyyet dâvasında bulunamazsınız; kavmiyyet gayretine düştükçe de Müs
lüman olamazsınız...

Alman dostlarımız emin olsunlar ki, Almanya hüküm eti hain ve alçak 
İtalya’nın yerine gayretli, sadık ve meri Osmanhlar't kazanırsa mânevî ve 
maddi bakımdan kaybetmemiş, tersine, pek çok kazanmış olur. Doğuyu 
korumak ve uygarlaştırmak. Doğuya doğru Osmanhlar ile birlikte gitmek. 
Doğuya Alman ticaret ve sanayii için geniş bir dolaşma yeri yapm ak... 
İşte kendisini bilen Osmanlı ve Alman hükümetleri için çekici ve büyük  
bir program!... Osmanlı devleti, Türkiye hükümeti her şeyden önce bir 
İslâm hükümetidir. Mısır gibi, Hindistan gibi biiyük iklimleri sömürge ha
linde idare etmek isteyen İngiltere hükümeti, İslâm ahalisi büyük bir top
lam tutan bu ülkeler için dışarda bir dayanak bulunmasını istemez, Tür
kiye hükümeti Harb-i Umumi'den önceki durumuyla özellikle en değerli 
servet kaynaklarına en seçkin araziye sahip bulunuyor. Bu yüzden, Tür
kiye kadar İngiliz sermayedarlarının ihtiraslarını tatmin edecek az bir ül
ke vardır. Bunun bağımsız bir halde bulunmasını ve menfaatlerini düşü
nür, sömürgecilere karşı kapılarını kapatır bir hükümet, olmasını elbette 
istem ez... Almanya kesin zaferi kazandığı sanısına düştü: hemen Türki
ye’ye ve İslâm âlemine karşı davranışını değiştirdi. Yüzündeki sahte mas
keyi atarak suratını göstermekten sıkılmadı. Kafkasya'da bir Yahudi siya
seti gülmeğe başladı, ordumuza karşı âdeta düşmanca bir tavır aldı, öbiir 
yandan, bizi ihmal ederek, İslâm uluslarıyla ayrı ayrı ilişkiler kurma sev
dasına düştü Alman ileri gelen siyasetçileri şu gerçeği anlayamadılar ki, 
İslâm âlemi bir bütündür ve o tek vücudun başı da Türkiye’dir. İslâm âle
mi ile hoş geçinmek isteyen devletler önce Türkiye ile anlaşmak zorun
dadırlar. İşte Alm anlar bu gerçeklere karşı arka çevirince Türk’ler de Al- 
man’lardan soğumağa başladılar. Almanların Kafkasya'daki Yahudi siya
setleri Müslümanların uyanmalarına çok yardım etli. Acı tecrübelerle A l
manya’nın İslâm âlemine karşı İngiltere’den ve öteki emperyalist hükü
metlerden farklı bir düşüncede olmadığını anladılar...

Gönül ister ki, İslâm âlemi ile bir dereceye kadaı\ anlaşmayı başaran 
bolşevikler, Alman’ların düştükleri çıkmaz yola düşmesinler, o gibi ibret



venci olaylardan hisse kaparak Islâm âlemine karşı izlem ek zorunda bu
lunduğu siyasette yanlış yollara sapmasınlar. Çünkü Avrupa kapitalist hü
kümetleriyle daha çok zamanlar mücadele etm ek zorundadırlar. Bizim tek 
istediğimiz, yeni ilkeleriyle Avrupa da hiiküm- süren hurafelere, istilâcı si
yasete karşı kendisini göstermeğe başlayan genç Rusya tun, İslâm âlemini 
gereği gibi inceleyip bilgi edinerek ona göre bir yol tutması ve samimi 
adımlarla yürüyebilmesidir. Böyle samimî ve mert hir Rusya ile -yönetici
leri kim  olursa olsun- başta Türkiye olmak üzere biitün İslâm âleminin iş
birliği edeceklerine hiç şüphe yoktur... Anadolu kurtuluş ve bağımsızlık 
mücadelesi yaparken yabancı işgali altında bulunan İstanbul kadını öz
gürlüğünü ilân etmiş! Bir lakım kadınlar yalak odasındaki kıyafetlerle so
kağa dökülmüşler. Gözlere çekilen sürmeler, dudaklara sürülen kırmızı
lar, yüzlere sıvanan pudralar ta karşıdan fark olunuyor. Tuvaletli zülüfler 
şakaklara dökülmüş, başlarda şapkadan başka bir nesneye benzemeyen 
bir şey! Enseler, kollar, göğüsler baştan başa çıplak. Uçları dizlerde sona 
eren kısa mantolar. Dizlerden aşağı şeffaf çoraplar... Altın, elmas bilezikli 
kollar ya kocasının, yahut yabancı bir erkeğin koluna sarılmış... Yirmi ya
şını geçen bazı gençlerin de hasır şa p k a la r  giymeye başladıklarını gaze
teler yazıyor. İhtimal ki gazeteler buna dair «anket»ler de açacaklar. 
Bundan bir süre önce Türk kadınlarının sahneye çıkıp aktrislik etmesini, 
barlara gidip eğlenmesini uygun görüp görmeyenler hakkında bazı gaze
teler anket açmışlardı. Böylece ortanı hazırlandıktan sonra şimdi Türk ka
dınları aktrislik de ediyor, kibar fuhuş yatakları olan harlara da giriyor, 
meyhanelerde de oturup içki içiyor, dans salonlarında Müslüman, Hıristi
yan herhangi bir erkekle dekolte kıyafette dans ediyor. Bunları yaptıktan 
sonra artık böylelerinin şapka da giymek isteyeceği tabiîdir.

Anadolu’nun bir hayli kısmını yeniden dolaştım, halkın fikrini yokla
dım. Baktım ki zavallıların hir şeyden haberi yok. Vakıa ııisbetle havas 
(seçkinler) geçinen takım, bu şartların pek ağır olduğunu biliyor, lâkin 
ilimler son derece icmali. Avam ise hiç bir şeyden kaberdar değil. Zan
nediyorlar ki memleketin kenarları, yani Hicaz gibi, Bağdad gibi, bir iki 
yer elimizden çıkmakla iş olup bitecek; Rumeli, İstanbul, Anadolu, Suriye 
yine bizde kalacak, artık çiftçi çiftile çubuğile; esnaf san’atile, diikkânile; 
Ulema medresesile, mektebile; tüccar ah şile verişile meşgul olacak! H ey
hat! Düşmanlarımız bizi ne hale getirmek için geceli gündüzlü çalışıyor
lar, biz ise hâlâ ne gibi hülyalarla kendimizi avutuyoruz!... İstanbul'un Yu
nan elinde bulunması demek, daima donanmasına muhtaç olduğu lngi- 
lizlerin elinde bulunmak demektir. Rumeli’nin, İstanbul’un, Aydın vilâye
tinin Yunanlılar elinde bulunması ne demektir, biliyor musunuz? Oralar
da tek bir Türk Müslüman kalmaması demektir. Vaktile eski Yıınanistanla 
Mora’daki halkın yarısı Rum ise yarısı da Müslüman'dı. Bugün o havalide
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tek bir dindaştınız kalmamıştır. Bu antlaşma mucibince verilecek m em 
leketlerde de bir müddet sonra aynı lıal zuhura gelecektir. Evet, Müslü
man ahali katliam ile korkutulacak, hicrete mecbur edilecektir.

Mehmet Akif Ersoy; şiiri ideolojik bir gayenin görevcisi sayar. Aklın ve za
manın gereklerine göre bilimle dinin uzlaşmasını tüm Müslümanların «bir aile 
efradı» gibi birleşmesini ister. Aruz ölçüsünü hayret edilecek bir ustalıkla Türk- 
çenin inceliklerine uygun bir söyleyişle uygular. Lirik - epik şiirlerinde ilhamını 
gerçek hayattan; lirik - didaktik şiirlerinde ise konularını din kaynaklarından 
alır. Akif’e göre edebiyat; ahlâksal, toplumsal bir faydayı gaye edinmelidir. «Sa
natın yüzde doksam ter, ancak yüzde onu ilham dır... Eski, eski olduğu için
atılmaz fena olursa atılır. Yeııi, yeni olduğu için alınmaz, iyi olursa alınır... 
Mevzusuz modern şiiıler yerine gaye şiirleri yazınız. Sanatı sanat için değil, ga
ye için kullanınız.» der. Akif’in şiirlerinde, o günkü Türk toplumunu yansıtmak
la beraber, m ısralarında yaşadığı günlerin izlenimini, kahramanlıklarımızı en 
geniş açıdan alır.

Bizde şair Akif kadar, batıyı ve doğuyu gerçekten anlayan bir fikir 
adamı henüz daha batıcılar arasından çıkmamıştır. Akif, bu memleke
tin kurtuluşunu sağlamak için, gece demez, gündüz demez, dağ bayır, 
Anadolu’yu karış karış gezerken, batıcıların topu darbenin etkisinden
kurtulm ak zorunda kalmışlar ve kaçacak delik aram ışlardır. Ancak kurtu
luştan sonra ortalığa dökülmüşlerdir. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Akif; 
kelimenin tam  anlamıyla bir batılı ve gerçek medeniyeti seven bir kişi
dir. Gerisi lâf-ı güzâftır. Oyhan Hasarı B IL D IR K t. Kişisel inançları ne 
olursa olsun, Tevfik Fikret de, Nâzım Hikmet de Mehmet Akif de bizim 
şairlerimizdir. Nâzım Hikmct’in öldürüleceği endişesiyle Moskova’ya 
kaçması, Akif'in şapka giymeyi reddettiği için emperyalist Ingiltere’nin 
egemenliğindeki Mısır’a yerleşmesi, onların, Türkiye’nin büyük şairleri 
oldukları gerçeğini değiştirmez. Sosyalistler, bu memleketin bütün değer
lerine, geçmişine ve kültürüne sahip ak tık la rı ölçüde, Türkiye’nin sos
yalistleri olacaklardır... Nâzım Hikmct’in «Akif inanmış adam, —  Bü
yük şair» diye değerlendirdiği Mehmet Akif Trablusgarp Savaşı (1912) 
günlerinden başlayıp Kurtuluş Savaşı sonlarına kadar ba tı’nm saldırgan 
tutum una şiirleriyle ve davranışlarıyle karşı koyan bu Türk —  İslâm 
şairi, memleketimizde emperyalizme karşı güç birliğinin söz konusu ol
duğu şu günlerde İncelenmeğe değer. Dinsel bir eğitimle yetişmiş olan 
ve İslâmlık ilkelerine yürekten inanmış bulunan Akif, Batı’nın İslâm ül
kelerine saldırısını da din açısından yorumlamıştır. (Bu yorum, onun gö
rüşlerinde vc davranışlarında bir takım tutarsızlıklara yol açmıştır.) Ona 
göre. Hristiyan Batı ile Müslüman Doğıı arasındaki çarpışmalar iktisatla 
ilgili nedenlerden çok dinle ilgili nedenlere bağlıdır. Ümmet devrinden 
ulus devrine çoktan geçmiş, «Hıristiyan Birliğin görüşünden çoktan ayrı
lıp kilise egemenliğim geride bırakmış, müspet bilim ve faydacılık anla
yışına ulaşmış; iktisat bakımından içerde sınıf, dışarda ulus çatışmalarına 
ve sömürgecilik savaşlarına girişmiş Avrupalıyı, Akif, hâlâ eşeğine binmiş 
Picrre I’Ermite’in hazırladığı Haçlı orduları gibi görür; Balkan Savaşı 
yıllarında, «Tükürün Ehl-i Salib’in o havasız yüzüne» (Hakkın Sesleri) 
diye bağırır. Birinci Dünya Savaşı’nda Çanakkale’deki düşmanı «son
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Ehl-i Salip» diye anar. Türk askerini de Selâhaddin-i Eyyubî ile Kılıç 
A rslan’a benzetir (Asım  : Çanakkale Savaşı), Kurtuluş Savaşı yıllarında 
yazdığı bir şiirde de «Saldırsa da kırk Ehl-i Salip ordusu kol kol, D ört 
yüz bu kadar milyon esir olmaz, emin ol!» (G ölgeler: Süleyman Nazif'e) 
der. D inî değil İktisadî çıkar peşinde koşan Batı’nın istilâcı davranışına 
karşı koyabilmek için de, «dört yüz bu kadar milyon» M üslüman’dan 
birleşik bir «İslâm Birliği», yâni, bütün Müslüman uluslar için tek bir 
«İslâm milleti» ve bütün İslâm ülkelerinden birleşik bir «İslâm devleti» 
tasarlar. Cevdet K U D R ET. İslâm şairi! Mehmet Âkif bu ünvanı ömrü 
boyunca başında bir şeref gibi taşıdı. Bu ünvan kendisine pek yaraşıyordu 
am a onu tam olarak ifade etmiyordu. İslâm şairi; aynı zamanda Türk 
şairi, bu halkın bu memleketin şairi idi; bu halkın duyan ve sızlayan kal
bi, bu halkın gören gözü, söyliyen dili idi. Hiçbir şair; bu memleketin 
dâvasını, derdini. ıstırabını ve sefaletini onun kadar duymamış, duy
muşsa bile onun gibi haykıramamıştır. Bu milletin cevherine, istiklâl aş
kına; bu asîl ve cesur milletin; istiklâlini, ne bahasına olursa olsun, mut
laka ve tezelden kurtaracağına da Âkif kadar inanmış az insan vardır... 
Sanatı, işini gayeye hizm etkâr eden şairin muvaffak olması pek güç iş
tir. Mehmet Âkif bu pek güç işte muvaffak olduğu için bir kere daha, 
bin kere daha büyüktür. Halide Nusret Z O R L U T U N A . M ehmet Akif’in 
1920 yılının 19 Ocak Cuma günü, Kastam onu’nun N asrullah Camii’n- 
deki şu konuşması büyük önem taşır :

EY CEMAAT!..

Neden düşmanlar bizim mahvımızı temin için bu kadar uğraşıyorlar?

Evet, bunlar Umumi Harbin başlangıcından beri «biz biitiin milletle- 
rin istiklâli için harbediyoruz» tekerlemesini muttasıl tekrar edip durduk
ları için mahkûmiyetleri altında bıdunan 100 milyon Müslümana da istiklâl 
sevdası geldi. Bizim bir avuç halkımızın ne ehemmiyeti vardır, demeyiniz. 
İyi biliniz ki, bu bir avuç halkın bütün İslâm âleminde pek büyük mevkii 
ve pek büyük itibarı vardır. Bütün Miislümanlar bilirler ki, Türk milleti
nin devrilmesi bütün cihanın imanını sarsacaktır. O sebepten, düşmanlar 
bizi büsbütün mahvetmeye ne kadar çalışsalar, kendi menfaatleri namına 
o kadar haklıdırlar.

Kudretlerinin ve kuvvetlerinin pek büyük olduğunu bildiğimiz düş
manlarımızın önünde bugün iki müthiş tehlike v a r : Biri, onların kendi 
tâbiri veçhile, İslâm tehlikesi, diğeri komünistlik tehlikesi!

İslâm tehlikesini herifler çoktan beri hesaba almışlardı da ona göre 
ellerinden gelen tedbir tatbikten geri durmamışlardı. Lâkin altı - yedi se
neden beri devam eden harp, birçok hesapları altüst etti. Birçok tahmin
ler yanlış çıktı. Bugün düşmanlar artık sömürgelerindeki insanlardan eski
si gibi emin olamıyorlar. İnsanlığın gözü açıldı. Mahkûm milletler, kendi
lerinin hakim milletler elinde ne büyük kuvvet olduğunu bu sefer gözle-
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Mehmet Akif Ersoy’un ayaktaki son res
midir bu. Mısır’dan ayrılm adan son yaz, 
Merc’e gitmiş, yandaki resmi çektirmiştir. 
Yüzüyle bedeninde, o çökertici, biçim değiş
tirici siroz’un tahribleri apaçık görüldüğü 
için ölümü özlüyordu. Prens Aziz Hasan’ın 
kızlarının çektiği bu resmin arkasına, şu «ölü
mü ariyan» kıt’ayı, kendisini yaşamıya zorlı- 
yan kendi öz nefsine sunar :

Hepsi göçmüş, hani yoldaşlarının hiç biri yok  
Sen m i kaldın yalnız kafileden böyle uzak? 
Postu sermekse muradın yola serdirmezler. 
Hadi gölgenle beraber silinip gitmene bak!

riyle gördüler. Kanlarım, canlarını kimlerin hesabına döktüklerini anladı
lar. Harbin her türlü safahatında bulundular. Hele tahakkümleri ve esaret
leri altında yaşadıkları Avrupalıların kendilerini harbe sürüklerken ver
dikleri vaadlerin hiç birinin aslı faslı olmadığına bu gidişle kıyamete ka
dar kendileri için, hürriyet, refah, rahat yüzü görmek nasip olamtyacağına 
iyice inandılar. Bugün cihan eski cihan değil. Hele Asya, hiç o bildiğimiz 
halde bulunmuyor. Bütün Şarkta, bilhassa Müslümanlarda büyük bir uya
nış, bir uyanıklık mevcut. Fikirler gittikçe gelişiyor. İstiklâl sevdaları her 
yanda uyanıyor. İşte bu hareketler, İslâm tehlikesi, namı altında toplana
rak düşmanlarımızı titretiyor.

İkinci tehlikeye gelince:

Komünistlik denen bıı hareket Avrupa'nın doğrudan doğruya kalbine 
çevrilmiş bir silâhtır. Senelerden beri sosyalistlik namı altında için için 
kaynayarak Avrupa hükümetlerini ürkütüp duran bu hareket, bugün artık 
yanardağlar gibi alevler saçmaya başladı. Bu yangının kıvılcımları, Paris, 
Londra, Roma ufuklarına dağılır, orada yer yer yangınlar çıkarır oldu. 
Zaten böyle bir yangın için, Avrupa’nın her tarafında istidat vardı, hazır-
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lık vardı. Sermaye sahipleriyle işçi arasındaki gerginlik son senelerde, 
bilhassa bu muharebe esnasında son dereceyi bulmuştu. Ruslar, önayak 
olarak, çarı, çarlığı, asilzadelerin bilm ez tükenm ez imtiyazlarını, servetle
rini, sâmânlarını, hâk ile yeksan edince, Avrupa'daki sosyalistler de ayak
lanmaya azmetti. Bu adamlar diyorlar k i :

__ Bu harp, yedi seneden beri devam eden âfet kırk - elli milyon in
sanın helâkine sebep oldu. Birkaç zalim hüküm et istibdadını artırdı. M il
yarlarca servet sahibi birkaç muhtekirin hâzinelerini, kasalarını doldurdu. 
O halde biz kimin için çarpışmış, hangi gayeye hizmet etmiş olduk? Bu- 
nunla beraber, barış şartları diye ortaya atılan hezeyannameler bundan 
böyle milletlere asla rahat ve huzur tem in etmiyecektir. Bilâkis bunların 
aralarındaki ihtilâfları, husumetleri, rekabetleri, kinleri, intikam hislerini 
büsbütün körükleyecektir. Artık beşeriyet buna tahammül edemez. Artık 
sefil mahiyetleri bütün çıplaklığıyla meydana çıkan bütün bu teşkilâtı, bü
tün bu müesseseleri yikmali, yerine yenilerini koymalıdır.

Avrupa hükümetlerini titreten komünizm tehlikesi de budur. Bütün 
sömürgeci devletler bu tehlike karşısında şaşırdılar, ve gittikçe şaşkınlık
ları artacaktır.

Ah, siz o sömürgecciler elinden zavallı Asya’nın neler çektiğini bili
yor musunuz? Ey cemaati Müslimin, zaman zemin müsait olsa size sö
mürgeci adaletinden, sömürgeci m edeniyetinden birçok parlak nümune- 
ler gösterirdim. Düşmanımızın bizi de onların haline getirmek için bugün 
elinde iki vasıta var. Bu iki kuvvetin birincisi Yunan ordusu, İkincisi m em 
leketim izde çıkarmakta olduğu nifak! Zaten bu İkincisi olmasa, birincisi
nin hiç ehemmiyeti yoktur. Biz aklımızı başımıza alarak elele verdiğimiz 
gün memleketimizi, istiklâlimizi kurtarmaklığımız muhakkaktır.

A k if’in trajedisi, samimî olarak inandığı İslamcılığın asıl gövdesinin 
slngilizleri Sevenler Cemiyeti »nin karargâhında kalmış olmasıdır. Meş
rutiyet döneminde önderi olduğu Îslâmcı dergilerin sıkı dost olduğu İs
lamcı Arap düşünürü Rcşid Rıza şiddetli bir Ingiliz muhibbi ve daha 
şiddetli bir Türk düşmanı idi. Halife devleti fikrini öteden beri savunan 
İngiliz şairi Blunt’ın tilmizi idi. İngiliz himayesi altında bir Arap isya
nını Mısır’da İngilizlerle birlikte tasarlayan, harbden sonra sulh konfe
ransına tesir etmek üzere gönderilen eski bir Hürriyet ve îtilâfçı idi. 
Hürriyet ve Îtilâfçı olmayan Akif’in trajedisi, samimî olarak inandığına 
şüphe olmayan lsiâmseverliğinin onu, Türk ve Arap ulusçulukları ara
sında bırakmasıdır. Îslâmcı Arap milliyetçiliği kendini İngiliz mandacı
lığına teslim ettiği, bir bağımsızlık savaşma girmediği halde şimdi Akif'in 
Îslâmcı milliyetçiliği İngiliz emperyalizmine karşı bir savaşın içinde kal
mıştı. Âkif ya fikirlerini değiştirecek, milliyetçiliğin Islâmcılık olmadığını 
anlayacak, Batı uygarlığını bir canavar gibi görmek yerine Batı emper
yalizmi canavarına meydan okuyan şiir yazacak; ya da anti-emperyalıst 
Türk ulusçuluğunda yeri olmadığını görecekti. İkincisi oldu. Mustafa Ke
mal’in milliyetçi devrimciliğine sırtım çevirerek Mısır’a çekildi. Orada,

60ıS



az öncc M ustafa Kemal’i ve T ürk milliyetçiliğini tel’in eden Reşid Rıza’ 
larırı safına sığındı. Reşit Rıza’nın, görülmedik bir terbiyesizlikle yazılı 
bir kitabı bütün T ürk milliyetçiliğini tel’in ediyor, M ustafa Kemal’i 
Türkiye’den Türkçeyi kaldırıp Arapçayı resmî dil olarak zorlamaya da
vet ediyor, bunu yapmadığı takdirde onun ve milletinin kâfir olduğunu 
ilân ediyordu. Îslâmcı şairimizin bu küstahça esere karşı sesini yükselt
tiğini, hiç değilse bu İngiliz uşağı yobaza, İslâmlığın bu olmadığını kendi 
ideolojisi açısından anlatmağa bile çalışmış olduğunu hiç duymadık. Â kif, 
bizde Kur’an tercümesine kendini vermiş bir kimse olarak tanınır. Atatürk 
milliyetçiliğine karşı Âkif milliyetçiliğinin hazin âkıbetiııi yıllarca genç
likten gizlemek için hayranlardan mürekkep bir grup durmadan bir Âkif 
kültürü yaratm ışlar ve bestelemişlerdir. Fakat A kifin  Kur’an tercümesi 
hikâyesinin içyüzünü bir türlü aydınlığa çıkarmamışlardır. Pek muhte
mel olarak, daha önceden yaptığı gibi, K ur'an’ı parça parça çeviren Âkif, 
Atatürk’ün devrimciliğinin eline geçmesin diye K ur'an’ın tercüme edil
mesinin aleyhine dönmüş, yaptıklarını ya saklamış, ya da imha ettirmiş
tir. Âkif, K ur’an tercümesine kendini vermiş bir zat değil, maalesef, 
onu önlemek için tuhaf tedbirlere başvurmuş bir zattır. Zaten, Akif’in 
Kur’an’ı tercüme edecek kudrette olduğu da şüphelidir. Çünkü K ur’an’ı 
tercüme edebilmek için sadece iyi Türkçe bilmek, hattâ onun gibi şöyle 
böyle Arapça bilmek yetmez. Filolojiye, semitik filolojiye, semantiğe, ve 
daha başka bilim disiplinlerine iyice vâkıf olmak lâzımdır. Islâmcılık ide
olojisinin, Millî Kurtuluş Savaşı’nın dışında ve düşmanların safında ka
lanların elinde bulunması, Mehmet Akif gibi fikirlerinin yanlışlığını gö- 
remiyecck kadaı saplanmış vatanseverlerin kendi kendilerini tasfiye et
melerini kaçınılmaz yaptığı gibi, Mustafa Kemal’in karsısına dikilen M u
kaddesatçıların da onun karşısında felâlı bulamıyacağını gösteriyordu. 
Hiç değilse, bu memlekette A tatürk ve A tatürkçülük sağ kaldığı sürece. 
Niyazi BERKES.

M e h m e t  A k if ’in  E s e r l e r i

Mehmet Akif Ersoy; şiirlerini genellikle Safahat adını verdiği yedi kitapta 
toplar; manzum bir önsözden sonra Hasta, Meyhane, Seyfi Baba, Kocakarı ile 
Ömer, Dervas, Mahalle Kahvesi, Bebek, Yemişçi İhtiyar manzumelerinin yer 
aldığı Safahat (Safhalar, 1911); dinsel, ahlaksal büyük manzumesinin ismini alan 
Süleytnaniye Kürsüsünde (1912); üçüncü kitap ise, âyet ve hadislerin tefsirini 
işleyen Hakkın Sesleri (1913); Balkan felâketinin toplumsal yaralarını yergili bir 
lirizmle dile getiren Fatih Kürsüsünde (1914); Berlin aııılarile Mısır gezisinin iz
lenimlerini anlatan Hatıralar (1917); şaire esas şöhretini sağlayan Çanakkale Şe- 
hitleri’nin yer aldığı Âsim  (1919); 1918-1933 yılları arasında yazdığı Bülbül, 
Leylâ, Gece, Secde, Resmim İçin gibi şiirlenile, kıt’alarile birlikte kıık iki şiiri
nin yer aldığı yedinci kitap Gölgeler (1933).

Akif’in hayatı daha büyük bir şiirdir. Hüseyin Calıiı YA LÇ IN . Âkif 
ideal kahramandır. Satiri ERTEM . Akif asırların nadir yetiştirdiği bir 
insan-ı kâmildir. T ahir HARIM 7. Mehmet A kifi birkaç kez babamdan 
da dinledim. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra. Mustafa Kemal, Kur'an’ın
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Türkçeye çevrilmesini istemiş. Çevresindekiler bu güç işin Mehmet Akif 
ile babam M üderris - Müftü İsmail H akkı’ya verilmesini söylemişler. Bir 
süre çalışmışlar, galiba bir kaç parça da yapmışlar. Sonradan Akif «Kur’ 
an’ı çevirmek gerekli. Fakat bu işin çok incelikleri var, günahından kor
karım» demiş. Belki başka nedenler de rol oynamış. Çalışma durmuş, 
çeviriyi bırakmışlar. Babamın, M ehmet Akif için belleğimde bıraktığı 
başlıca izlenim, sekterlik ta raftan  oluşu, sonuna kadar ümmetçilikte dire
nişidir. Ulusal Kurtuluş Savaşı’m  yaşadığı halde, o inanç dolu adam, gör
müyor dünyayı.. Kendini dinin dar kuralları içine kapıyor. Oysa inan
mış bir insan olarak, iyi şiirler söyliyebilirdi. Şu satırları yazarken, onun 
Ulusal Kurtuluş Savaşçısı bir ozan olduğunu unutmazsak, değer ölçü
lerimiz bizi daha somut çözüm yollarına çıkarır, yanılgılarımız azalır, 
diyorum. Ömer Farıık TO PRAK. Cemiyetin hayatını terennüm etmek, 
«mahallî bir edebiyat» yapmak, A kifin  sanatının cn esaslı özelliğidir. 
Bunu yapabilmekse, her şeyden önce, kuvvetli bir gözlem ve inceleme faa
liyetine, yani realizmin temellerine dayanır. Mahallî hayat sahnelerini 
canlı bir şekilde, çevreleri, şahısları, vakaları, konuşmaları, maddî ve 
manevî bütün özellikleriyle -oldukları gibi- yaşatabilmek, bir yandan da, 
tasvir ve tahkiyenin kapılarını ardına kadar açmak demektir. A k ifin  şiiri, 
işte, bu özelliklerle kurulmuştur. İşlediği konularda, mahallî hayat en bü
yük hissenin sahibidir vc gerek vakalarının, gerekse şahıslarının büyük 
bir kısmı gerçektir. İlhama inanmayan ve hayale bağlanmayan şair, işliye- 
ceği konuyu önceden sıkı ve tarafsız bir gözlemin kontrolü altında tu
tar. «Mahalle Kahvesi» şiirini, kahvenin sahibine okudukları zaman, 
kahvecinin şair hakkında «ömrü kahvelerde geçmiş bin» demesi, bu göz
lem titizliğinin kuvvetli bir delilidir. Gerçek realist tasvir, nazmımıza, 
A kifıe  girdi. Bu tasvirler, aynı zamanda, çok cazip ve renklidir. Akif, 
bu cazibeyi, hayal unsurlarına başvurmadan, sırf dilinin canlılığı ve sa
mimiyetiyle sağlar. Şiirlerinde tasvir kadar yer alan tahkiyenin canlılığı 
da aynı kaynağa dayanır. Sanatını halkın hizzmetine veren şairin dili, 
haİKın diline gösterdiği uyuş bakımından, nazmımızın şüphesiz ki en ba
şarılı dilidir. Bu uyuşu, dilin sadeleştirilmesi nazariyelerinc bağlanma
dan, «halkın anlayabileceği dil, ancak kendi dilidir» diyerek, doğrudan 
doğruyu o dili bütün özellikleriyle benimsemekle sağlamış ve, böylelik
le, Mehmet Emin’in düştüğü hatadan kurtulup tanoamiyle canlı ve sami
mi bir dile sahip olabilmiştir. Kenan A K Y Ü Z . Mehmet Akif, Islâmın 
ahlâk ve akaidinin şairidir, lslâmın şiirinin şairi değildir, tslâmın şiirinin 
şairi olsaydı, vâiz gibi değil, şair gibi şiirler yazardı. Yahya K EM AL. 
Şiirlerinden örnek ler.

NEVRUZ’A

İhtiyar amcanı dinler misin, oğlum, Nevruz? 
Ne büyük söyle ne çok söyle, yiğit işte gerek. 
Lâf t bol, karnı geniş soyları taklid etme; 
Sözü sağlam, özü sağlam adanı ol, ırkına çek!



Mehmet A kifin  adını duyuıan ilk 
şiiri, «Kur’an’a Hıtab»; «Mektep» der
gisinde yayınlanır (15 M art 1895). İyi
ce tanınması 1908'dcn sonradır. Emrul- 
lah Efendi, Fatin Hoca, Fcrid Kam ve 
Hüseyin Kâzım Kadri en yakın arka
daşları arasındadır. Fatin Hoca’nın de
lâletiyle bir ara lttihad ve Terakki Ce
miyetine girerse de, kısa bir zaman 
sonra, ayrılır. Balkan Savaşı dolayısıy- 
le çok üzülür, ulusun acılarını şiirle
riyle dile getirir. Millî mücadelenin 
başlaması üzerine Balıkesir’e gider (Şu
bat 1920); Zağanos Paşa C am iinde hal
kı mücadeleye teşvik eden bir konuşma 
yapar. Millî mücadelenin genişlemesi 
üzerine Anadolu’ya geçerek Konya is
yanının bastırılmasında önemli bir rol 
oynar. 1920 ekiminde Kastamonu Nas- 
rullah Camii’n d e : «Sevr paçavrasını
mücahidlerimiz Şark tarafından yırt
mağa başladılar. Şimdi beri taraftaki 
dindaşlarımıza düşen vazife, A nadolu’ 
nuzun diğer cihetlerindeki düşm anlan 
denize dökerek o m urdar paçavrayı büs
bütün parçalamaktır» kapsamlı sözle
riyle, geniş yankılar yapar.

TEK HAKİKAT

Tek hakikat var, evet, bellediğim dünyadan,
Elli altmış sene gezdimse de şaşkın şaşkın: 
Hepim iz kendimizin bağrı yanık âşıkıyız;
Sade, ilânı çekilmez bu acayip aşkın.

ÇANAKKALE SAVAŞI

Şu Boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,
— Tepeden yol bularak geçmek için Marmara’ya — 
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya,
Ne hayâsızca tahaşşiid ki ufuklar kapalı!
Nerde — gösterdiği vahşetle “b u : bir Avrupalı” 
Dedirir — yırtıcı, his yoksulu, sırtlan kümesi,
Varsa gelmiş, açılıp mahbesi, yahut kafesi!
Eski Dünya, Yeni Dünya, bütün akvâm-ı beşer. 
Kaynıyor kum gibi... Mahşer mi, hakikat mahşer,
} edi iklimi cihanın duruyor karşında;
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Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada!
Çehreler başka, lisanlar, deriler rengârenk.
Sade bir hadise var ortada: vahşetler denk.
Kimi Ilindû, kimi Yamyam, kimi bilmem ne belâ..
Hani tâûna da ziildiir bu rezil istilâ...
Â h o yirminci asır yok mu, o mahlûk-ı asil,
\ 'e  kadar gözdesi nıevcud ise hakkıyle sefil,
Kustu Mahmetçiğin aylarca durup karşısına;
Döktü karnındaki esrarı hayâsızcasına.
Maske yırtılmasa hâlâ bize âfetti o yüz...
Medcniyyet denilen kahbe, hakikat, yüzsüz.
Sonra meVundaki tahribe müvekkel esbdb,
Öyle miidhiş k i : eder her biri bir mülkü harab.
Öteden sâikalar parçalıyor âfâkt;
Beriden zelzeleler kaldırıyor â’mdkı;
Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin;
Sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin.
Yerin altında cehennem gibi binlerce lağam;
Atılan her lağamın yaktığı yüzlerce adam.
Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer;
O ne müdhiş tipidir; savrulur enkaz-ı beşer...
Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak; 
Boşanır sırtlara, vâdilere, sağnak sağnak.
Saçıyor zırfıa bürünmüş de o nâmerd eller,
Yıldırım yaylımı tûfardar, alevden seller.
Veriyor yangını, durmuş da açık sinelere,
Sürü halinde gezerken sayısız tayyare.
Top tüfekten daha sık, gülle yağan mermiler...
Kahraman orduyu seyret ki bu tehdide güler!
Ne çelik tabyalar ister, ne siner basınından 
Alınır kal’a mı göğsündeki kat kat iman?
Hangi kuvvet onu, hâşâ, edecek kahrına ram?
Çünkü te’sîs-i İlâhî o metîn istihkâm.
Sarılır, indirilir mevki-i müstahkemler,

Beşerin azmini tevkif edemez sun-ı beşer;
Isn göğüslerse Hiidâ'ınn ebedi serhaddi;
“O benim sun-ı bediim, onu çiğnetme” dedi. 
Asım’ıtı nesli... diyordum ya... Nesilmiş gerçek; 
İşte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. 
Şiilıedtı gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlat...
O rüku olmasa, dünyada eğilmez başlar,
\ ıtrıılup tertemiz alnından uzanmış yatıyor
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İstiklâl Marşı Şairi'ni çok severim 
ben... Şiirleri okunurken çok duygula
nırım : «Ey bu topraklar için toprağa 
düşmüş asker /  Gökten ccdad inerek 
öpse o pâk alnı değer...» Âkif bir dev
rin adamıdır, lnanmışlığm güzelliği 
içindedir. Çanakkale destanını daha 
güzel dile getiren hangi şairimiz var? 
Yeni Türk devleti, Çanakkale'de vc 
Millî Kurtuluş Savaşı'nda hazırlandı. 
Emperyalizme karşı uzun süreli savaş
lar içinde pişirildi Cumhuriyetin te
melleri... Çanakkale Savaşı'nın destan
cısı Mehmet Âkif’tir. istiklâl Harbi’nin 
cn güzel destanını da N âzım  Hikmet 
yazdı. Nâzım bütün dünyada tanınmış 
bir şairdir. Şiirleri nice dillere çevril
miştir. Mctımet Âkif'in ise böyle bir 
durumu yok. Ama bizce önemli değil 
bu. Türkiye için çok değeri olan in
sandır Mehmel Â kif... Şiirleriyle yakın 
tarihimize renk veren şairlerden biri... 
Toplum içinden fışkıvmış, toplumun 
duygularına değinmiş yanları olmasa, 
Âkif bu kadar yaşamazdı. İlhan Selçuk. 
Mehmet Akif’in kendi el yazısı ile yaz
dığı «Çanakkale» şiiri.

f  v-— -V JŞ- -2*

oj 1 1

1 1> . - 1 • V \S  ı i

! İ - ; . '  /
I e&C u  • - j - l— y  »:. • V - * - /  .
i... ? \

i/, * i ) /  ■
'  r  I .V *

.. < -* • - ,» ”,I '  4 1 /U  I

c • ' ş f  • v̂ - v>ı!
f * r* ** „ . jâ  • y.— w ^  •

■i r  '  -s-
? • f ' —C  ' ^ • ■ ' 3 '  **• ?  
u  ; ■ '  • • * ' - * '  ‘

/,> û  ^r / *■ “V
__. . t. • -'***

Bir hilâl uğruna, Yâr,ab, ne güneşler batıyor!
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş askeri 
Gökten ecdad inerek öpse o pâk alnı değer.
Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor Tevhid'i... 
B edrin  arslanları ancak bu kadar şanlı idi... 
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 
“Gömelim gel seni tarihe” desem, sığmazsın. 
Here ü merc ettiğin edvâra da yetm ez o kitab... 
Seni ancak ebediyyetler eder istiâb.
“Bu, taşındır” diyerek Kâbe’yi diksem başına; 
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşma; 
Sonra gökkubbeyi alsam da, ridâ nâmıyle, 
Kanayan lâhdine çeksem bütün ecrâmıyle;
Ebr-i nisanı açık türbene çatsam da tavan,
Yedi kandilli Süreyya’yı uzatsam oradan;
Sen bu âvîzenin altında, bürünmüş kanına,

611



Uzanırken, gece mehtâbı getirsem yanına, 
Tiirbedârm gibi tâ fecre kadar bekletsem; 
Gündüzüm fecr ile âvîzeni lebrîz etsem; 
Tüllenen mağribi, akşamlan, sarsam yarana.. 
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana

Sen ki, son ehl-i salibin kırarak savletini, 
Şarkın en sevgili sultanı Salâhaddin’i.
Kılıç Arslan gibi iclâline ettin hayran...
Sen ki, İslâm’ı kuşatmış, boğuyorken hüsran, 
O demir çenberi göğsünde kırıp parçaladın; 
Sen ki, ruhunla beraber gezer ecrâmı adın; 

Sen ki, â’sâra gömiilsen taşacaksın... Heyhat,
Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihât...
Ey şehit oğlu şehit isteme beriden makber,
Sana âğuşunu açmış duruyor Peygamber.

MAHALLE KAHVESİ

«Mahalle kahvesi!» Osmanhlar bilir ne demek? 
Tasavvur etme sakıtı «görmedim nedir?» diyecek. 
Dilenci şekline girmiş bu sinsi cânıler,
Bu, gündüzün bile yol vermeyen, harâmîler,
Adımda bir, dikilir, azminin, gelir, önüne...
Zavallı yolcunun artık kıyar bütün gününe.
Ne var şu kahvede bilmem ki sığmıyorsun eve?
Gelin de bir bakalım... Buyrun işte bir kahve :

Çamurlu bir kapı, üstünde bir değirmi delik;
Önünde tahta mı, toprak mı? sorma, pis bir eşik.
Şu gördüğün yer için her ne söylesen câiz;
Ahırla fa rk ı; O yemliklidir, bu yemliksiz!
Zemini yüz sene evvel döşenme malta imiş...
«İmiş»le söylüyorum. Çünkü anlamak uzun iş,
O bir karış kirin altında hangi mâden var?
Tavan açık kuka renginde; sağlı sollu duvar,
M aun cilâsına batm ış tü tün le nargileden;
Duman ocak gibi çıkmakta çünkü her lüleden. 
Dikilmiş ortaya boynundan üstü az koyu al;
Vücûdu kapkara, leylek bacaklı bir mangal.
Şu var ki bilmeyen insan görürse birden eğer, 
«Balıkçılın kara saçtan yapılma heykeli!» der.
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Kenarda, peykelerin alt başında bir kirli,
Tomar sürükleniyor, bir yatak ki besbelli: 
Çekilmiş üstüne ıjağmurluğumsu bir pırtı, 
Zavallının, güveden, Vıme lime hep sırtı.
Kurur bu örtünün üstünde yağlı bir mendil;
Ki «bir tependen inersem/» diyen hasır zembil, 
Onun hizasına gelmez mi, bir döner şöyle; 
Sicimle kulpuna ilmikli çifte mestiyle!
Duvarda eski ocaklar kadar geniş bir oyuk, 
İçinde camlı dolap var ya, raflarında ne yok! 
Birinci katta sülük beslenen büyük kavanoz; 
Onun yanında kan almak için beş on boynuz. 
İkinci katta bütün kerpetenler, usturalar... 
Demek ki kahveci hem diş tabibi, hem perükâr, 
İnanmadınsa değildir tereddüdün sırası;
Uzun lakırdıya hacet ne? İşte m ostrası; 
Çekerken etli kemiklerle ayrılıp çeneden, 
Sonunda bir ipe, boy boy, onar onar, dizilen,

M e h m e t A k i f  E r so y ’u n  A n k a ra ’d a  o tu rd u ğ u  
ev in  ik i  kö şed en  ç e k ilm iş  m anzarası.



Şu kazma dişleri sen malıya belledinse, değil; 
Birer mezara işaret düşün ki her kandil!
Üçüncü katta durur sâde havlu bohçaları.
Sağında cam dolabın hiicre hücre bitpazarı. 
Duvarda tiirlü resimler: Alındı Çamlıbel'i, 
Kaçırmış A yva zı ağlar Köroğlu rahmetli!
Arap Üzengi’ye çalmış Şah İsmail gürzü;
Ağaçta bağlı duran kızda işte şimdi gözü. 
Firaklıdır Kerem’in «of!» der dem ez yanışı,
Fakat şu «-âh min-el aşk»a kim durur karşı? 
Gelince Ezraka Bânu denen acuze kadın,
Kiilüngü düşmüş elinden zavallı Ferhâd’m!

Oturmadan içi yağ bağlamış bodur masanın, 
Yayılmış üstüne birçok kâğıt ki, oynayanın,
Elinde yağlı meşin zanneder görünce adam.
Ya tavlanın kiri, kabil değildir, anlatamam.
Harita vâri açılmış en orta yerde dama;
Beyaz mı taşları, yâhut siyah mı, hiç sorma!. 
H u tû tu : Gayr-ı muayyen hududu memleketin : 
Nazarda haylice idman gerek ki fark etsin! 
Deliklerindeki pislik lebâlep olsa, yine,
Bakınca bunlara gayet tem iz kalır domirıe.
Delikli çekmece var hâ! Demirbaş eşyadan; 
Yanında bir de kulaksız tekir... Unutma aman!
— Asıldı bey koza!

— Besbelli, bak sırıttı aval;
— Bacak elinde mi?

— Kır, Hamdi sen de dağlıyı al.
— i la n !  Kapakta imiş dağlı... Hay köpoğlu köpek!
— Köpoğlu kendine benzer, uzun kulaklı eşek!
— Sekizli, onlu ne çektinse ver de oryayı tut.
— Halim, ne uğraşıyor,sun bu çıkmaz işte : Kaput!

— Cihar ü yek mi o taş?
— Hiç sıkılma öldü düşeş!

— Elimde yok mu diyor? Çek babam!
—  Aman şeşbeş!

— Hemen de buldu be! Gelsin hesaplayıp durma!
— Bi parti yendi ya akşam, dikiz gelin kuruma!
— Dübeşle bağlıyorum.

—  Yağma yok!
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İstiklâl Marşı’nın büyük şairi, ressam 
Münif Fehim’in çizgileriyle portresi görülen 
Mehmet Akif, üzerinde çok tartışılmış kişiler
dendir. Dindarlığına karşın, mutaassıp değildir. 
Dini, gerçek açısından görür; onu geri düşü
nüşlerden, tevekkülden, miskinlik felsefesinden, 
bilgisiz din adamlarının elinden kurtarmak is
ter. Akif için tek kurtuluş yolu; köksüz olma
yan Batı uygarlığındadır:

A tın ız  i lm in i garb ın , a lın ız  sa n 'a tın ı;
V e r in iz  h e m  d e  m e sâ in ize  so n  sıır 'a ttn t.
Ç ü n k ü  k a b il d eğ n  a r lık  y a ş a m a k  bıtnlarsıZ; 
Ç iin k ii  n ıilU yye ti y o k  s a n a t ın ,  i lm in ;  y a ln ız , 
İy i  h a tırd a  tu tu n  e ttiğ im  ih ta rı d e m i n :
B ü tü n  edvâr-ı te r a k k iy i  y a r ıp  g e ç m e k  için , 
K e n d i tm â h iy y e t- i  r u h iy y e tn iz  o lsu n  k ı la u ız .

G e ç m iş te n  a d a m  h isse  k a p a rm ış . N e  m a sa l şey!  
B e ş  b in  se n e lik  k ıssa  y a r ım  hisse m i  verdi?  
T a rih i te k e r rü r  d iy e  ta r if ed iyorlar;
H iç  ib re t a lın sa yd ı, te k e r rü r  m ü  e d e rd i...

— Elindeki ne?

— Seyek.

— Aman durun öyleyse: Penc ü yek domine!

Gürültüsüz oyun isterseniz gelin damaya:
Zavallı açmaza düşmüş... Bakın hesaplamaya: 
Oyuncunun biri dalgın, elinde taş duruyor;
Rakibi halbuki lâyenkati’ bıyık buruyor.
Seyirciler mütefekkir, güzide bir tabaka; 
Düşünmelerdeki şiveyse büsbütün başka:
Kiminde el, filân a.slâ karışmıyorken işe.
Kiminde durmadan işler benân-ı endişe!
A l iş te : «Beyne burundan gerek, demiş de hulûl» 
Taharriyât-ı arnikayla muttasıl meşgul!
Mühendis olmalı mutlak şu ak sakallı adam .
Zemine, daire şeklinde yaydı bir balgam:
Abanmış olduğu bir yamru yumru değnekle,
Mümâslar çekerek soktu belki yüz şekle!
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BÜLBÜL

Eşin var, âşiyanm var, baharın var ki beklerdin; 
Kıyametler koparmak neydi, ey bülbül, nedir derdin?
O züm rüt tahta kondun, bir semavî saltanat kurdun; 
Cihâmn yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun. 
Bugün bir yemyeşil vâdi, yarın bir kıpkızıl gülşen 
Gezersin, hânümânm şen, için şen, kâinatın şen.
Hazansız bir zem in isterse, şâyet rûh-ı ser-bâzın 
Ufuklar, b u d -i mutlaklar bütün mahkûm-i pervâzın.
Değil bir kayda, sığmazsın - kanatlandın mı - eb’âda; 
Hayâtın en muhayyel gayedir ahrâra dünyâda.
Neden öyleyse matemlerle eyyâm m  perişândır?
Niçin bir damlacık göğsünde bir ummân hurûşandır? 
Hayır, mâtem senin hakkın değil... M âtem benim hakkım : 
Asırlar var ki, aydınlık nedir, hiç bilmez âfâkım! 
Teselliden nasibim yok, hazan ağlar bahârımda;
Bugün bir hânümansız serseriyim öz diyârımda!
Ne hüsrandır k i : Şarkın ben vefâsız kansız evlâdı,
Serâpâ Garba çiğnettim de çıktım  hâk-i ecdâdı! 
Hayâlimden geçerken şimdi, fikrim  here ü  merc oldu, 
Salâhattin-i Eyyubî’ler Fatih’lerin yurdu.
Ne zillettir k i : nâkus inlesin beyninde Osman’ın;
Ezan sussun, fezâlardan silinsin yâdı Mevlânın!
Ne hicrandır k i : En şevketli bir mâzi serâp olsun;
O kudretler, o satvetler, harâp olsun, türâp olsun!
Çökük bir kubbe kalsın ma’bedinden Yıldırım Hân’ın; 
Şenaatlerle çiğnensin m uazzam kabri Orhân’m!
Ne heybettir k i : vahdetgâhı dînin devrilip, taş taş, 
Sürünsün şimdi milyonlarca m e’vâsız kalan dindaş, 
Yıkılm ış hânımânlar yerde işkenceyle kıvransın;
Serilmiş gövdeler, binlerce, yüzbinlerce doğransın! 
Dolaşsın sonra, tslâmm harem-gâlnnda nâ-mahrem... 
Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil mâtem!

KÜFE

Bu bir hamal küfesiymiş... Acep kimin? derken 
On iiç yaşında kadar bir çocuk gelip öteden 
Gerildi, tekmeyi indirdi öyle bir küfeye,
Teker meker küfe bitâp düştü tâ öteye!
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— Benim babam senin altında öldü... Sen hâlâ 
Kurumla yat sokağın ortasında böyle daha!
O anda karşıki evden bir orta yaşlı kadın
G öründü: — Oh benim  oğlum, gel etme, kırma sakın!
Ne istedin küfeden, yavrum, ağzı yok, dili yok?
Baban sekiz sene kullandı; hem  de derdi k i : «Çok 
Uğurlu bir küfedir. Kalmadım hem en yüksüz!...»  
Baban gidince dem ek kaldı âdeta öksüz!
Onunla besleyeceksin ananla kardeşini.
Bebek misin, daha öğrenmedin m i sen işini?
Dedim ki ben de : — Ayol, dinle annenin sözünü!
Fakat çocuk bana haykırdı ekşitip yü zü n ü :
—  Sakallı, yok mu işin? Git, cehennem ol şuradan!
Ne dırlanıp duruyorsun sabahleyin oradan?
Benim içim yanıyor, dağ kadar babam gitti!...
— Baban yerinde adamdan ne istedin şimdi? 
Adamcağız sana bak h â l dilince söylerken...
— Bırak Hanım, o çocuktur, kusura bakmam ben. 
Senin adın nedir, .oğlum? — Haşan. — Haşan, d in le : 
Zararlı sen çıkacaksın bütün bu hiddetle.

Sağdan sıra ile : M ithat C em alin oğlu Vedat, Mithat Cemal Kuntay, M ehm et ' A k if  
rsoy, Samipaşazade Sezai, Ahdiillıak Hâmit Tarhan, Cenap Şahahettin, Süleyman Nazif.



Benim de yandı içim anlayınca derdinizi;
Fakat baban sana ısmarlayıp da gitti sizi.
O bunca yıl çalışıp alnının teriyle seni 
Nasıl büyüttü? Bugün sen de kendi kardeşini 
Yetim  bırakmayarak besleyip büyütmelisin.
— Küfeyle öyle mi? — Hay hay! Neden bu söz lâkin? 
Kuzum ayıp mı çalışmak? Günah mı yük taşımak?
Ayıp dilencilik etmek tutarken elle ayak!
__ jVe doğru söyledi; öp oğlum, amcanın elini...
__ Unuttun öyle mi? Bayramda komşunun g e lin i:
«I-Iasan, dayım yatı mekteplerinde zabittir;
Senin de zihnin açık... Söylemiş olaydık bir,
Koyardı m ektebe... Dur, söyleyim /» demişti hani?
Okutm a sen de hamal yap bu yaşta şimdi beni!
Söz, anladım ki uzun, hem de pek uzun sürecek;
Benimse vardı o gün birçok işlerim görecek.
Bıraktım onları, saptım yokuşlu bir yoldan;
Ne oldu şimdi acep, kim bilir, zavallı Haşan?

BAYRAM

Gelin de bayramı Fatih’te seyredin, zira 
Hayâle, hâtıra sığmaz o here ü merc-i sefâ.
Kucakta gezdirilen hir karış çocuklardan 
Tutun da, tâ dedemiz demlerinden artakalan 
Asırlar ölçüsü boy boy asalı nesle kadar,

Sedat N uri'nin kalemiyle, görüldüğü üzre, 1912’de 
karikatürü çizilen Mehmet Akif Ersoy’un oğlu Mehmet 
Emin Ersoy ise; 25 Ocak 1967 günü, İstanbul’un Topha
ne semtinde, terkedilmiş bir kamyonetin karoseri içinde 
ölü olarak bulunmuştur. Bakırköy Akıl Hastalıkları Has
tanesinden, kendisiyle birlikte sevkedilmiş olan esrar içi
cileriyle taburcu edilmiş olan Mehmet Emin Ersoy’un, 
bir esrar krizi veya koması sonunda öldüğü tahmin edil
mektedir. Mehmet Emin Ersoy’u yakından tanıyan ka
der arkadaşları yaşlı adamın, sekiz ay önce eşinin ölü
münden sonra kendisini alkol ve esrara iyice verdiğini 
ve bir an evvel ölümü arzuladığını söylemişlerdir. Bu
nunla beraber, polisteki kayıtlardan Mehmet Emin E r
soy’un esrara yeni başlamadığı ilk sabıkasının 1939 yı
lına tesadüf ettiği anlaşılmıştır. Mehmet A kifin  oğlunun 
Bursa’da Atatürk Çiftliği’ndeki H âra’da kâhya olarak 
çalıştığı, sonradan bu işten alınarak İstanbul’a yerleştiği 
bu arada öğrenilmiştir. Mehmet Emin Ersoy’un hayatta 
kimsesi kalmadığı, çocukları da olmadığı, gene kendi
sini tanıyanlar tarafından ifade edilmiştir.
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Büyük küçük bütün efrad-i belde, hepsi de var.
Adım  başında kurulmuş beşik salıncaklar,
İçinde darbuka, deflerle zilli şakşaklar.
Biraz gidin : kocaman bir çadır... Önünde bütün,
Çoluk çocuk birer onluk verip de girmek içün 
Nöbetle beki eşiyorlar. Acep içinde ne var?
“Caponya’dan gelen, insan suratlı bir canavar•!”
G eçin : sırayla çadırlar. Önünde her birinin 
Diyor : “Kuzum, girecek varsa, durmasın, girsin.'
Bağırmadan sesi bitmiş ayaklı hir ilân.
“Atın göziim, buna derler...” sedası her yandan.

Alettirikçilerin keyfi pek yolunda hele :
Gelen yapışmada bir mutlaka o saplı tele. 
Terazilerden adam eksik olmuyor; birisi 
İnince binmede artık onun da hem şerisi:
“Hak okka çünki bu kantar... Firenk icadı gram 
Değil! Diremleri dört yüz, hesapta şaşmaz adam.”
— Muhallebim de kaymak!

— Şifalıdır mâcun!
— Simit mi istedin ağa?

— Yokmuş onluğum, dursun.
O başta kuskunu kopmuş eyerli düldiiler,
Buz a ş ta : paldımı düşmüş semerli bülbüller! 
Baloncular, hacıyatmazcılar, fırıldaklar.
Horoz şekerleri, civciv öten oyuncaklar;
Sağında atlıkarınca, solunda tahtırevan 
Önünde bir sürü çekçek, tepeden çifte kolan.
Öbek öbek yere çökmüş kömür çeken develer... 
Ferag-i bâl ile birden geviş getirmedeler.

MEYHÂNE

Canım sıkıldı dün akşam, sokak sokak gezdim; 
Sonunda bir yere saptım ki, önce bilmezdim. 
Bitince bir sıra ev, sonra bir de vtrâne,
Dikildi karşıma bir han kılıklı m ey-hânc:
Basık tavanlı, karanlık, sefil bir dükkân;
İçnide bir masa, yâhut civar tabutluktan 
Atılma, çok ölü görmüş acıklı bir teneşir!
Yanında hurdası çıkmış bir eskipüskü sedir.
Sakat, bacaksız on, on beş hasırlı iskemle,
Kırık dökük şişeler, bir de çinko tepsiyle
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Beş on kadeh, iki üç testi... Sonra tezgâhtık 
Eden yan üstüne devrilme kirli bir sandık.
Sönük sönük yanıyor rafta isli bir lâmba... 
ö nünde bir k ü m e : fes, takke, hırka, salta, aba 
Kımıldanıp duruyorken, sefil bir sohbet,
Bu isli zulm ete vermekte büsbütün vahşet:

__ Kuzum Dimitri, bu akşam biraz ziyâdece ver...
— Ziyâde, anladık amma ya içtiğin şişeler?
—  Çizersin...

— ö y le  mi? Lâkin silinmiyor çetele! 
Bakın tavan tebeşirden görünmez oldu...

— Hele!
__ Bizim peşin paramız... Almadın m ı dün kuruşu?
— Ayol tükendi m ezem ... Bâri koy biraz turşu. 
Arattı kendini ustan... Dinince dinlensin!
— Haşan be! Sen de nasıl nazlı nazlı söylersin? 
Nedir o türkü... Am an başka yok mu? Hah şöyle!
— Ömer, ne nazlanıyorsun? Biraz da sen söyle.
— Nevâzil olmuşum Ahm et, bırak, sesim yok hiç...
— Sesin mi yok? Açılır ş im d i: bir imamsuyu iç!
—  Yarın ne iştesin Osman?

— Ne işteyim ... Burada!
— Dimitri çorbacı doldur! Ne durmuşun orada?
— O kim gelen?

— Baba Arif.
— Sakallı, gel bakalım...

Yanaş.
— Selâmünaleyküm.

— Otur biraz çakalım...
— Dimitri, hey, parasız geldi sanma, işte para!
— Ey anladık a kuzum ...

— Sar be yoldaşım cıgara...
— Aman bizim Baba Arif susuz muşuz içiyor!
— Onun bi dalgası olmak g erek: tünel geçiyor.
— Moruk, kaçmcı kadeh? Şimdicik sızarsın ha!
— Stzarsa mis gibi yer, yatmamış adam değil a.

Yavaş yavaş kafalar, kelleler kızışmıştı,
Ağız, burun, hele sesler bütün karışmıştı;
Dikildi ağzına, baktım, açık duran kapının 
Fener elinde bir erkek, yanında bir de kadın.

620



Bağımsızlık savaşım sürdüren lslâmın 
mânevi kuvvetlerim kırm ak için son tedbir 
olarak itilâf Devletleri tarafından girişilen 
bu hareket, Hilâfet makamını tutsaklık al
tına alarak bin üç yüz yıldan beri sürüp 
gelen vc sonsuzluğa kadar batmayacağına 
şüphe bulunmayan İslâm  özgürlüğünü he
def alm aktadır... Osmanlı ulusal kuvvetle
ri, bu son Ehl-i Salip savaşlarına karşı bü
tün İslâmlık dünyasının ortak direnme duy
gularına güvenmekten doğan bir destekle
me duygusuyla azim ve imanla giriştiği sa
vaşta Tanrının yardımıyle başarıya ulaşaca
ğına inanm aktadır. Ortaçağın şövalye akın- 
larından bugünün birleşme vc uyuşmala
rına kadar uğursuz bir zincirleme inatla 
sürdürülmüş Ehl-i Salip taşkınlığının bu 
sefil saldırısı, lslâm ın irfan ve bağımsızlık 
ışığına ve H üâfetin yarattığı kutsal kar
deşliğe bağlı olan bütün Müslüman kar
deşlerimizin vicdanında da aynı ayıplama 
ve direnme, aynı coşma ve ayaklanma duy
gusunu uyandıracağına güvenerek, kutsal 
savaşlarımızda T anrının hepimize Tanrısal 
yardımını esirgememesini ve Peygamberin 
ruhsal varlığına dayanan birleşik örgütümü
ze yardımcı olmasını niyaz ederiz. M ehmet 
A K İF .

Beş on dakika süren bir düşünceden sonra,
Kadın da girdi o zıdmet-serâ -yt menfûra.
Gözünde ebr-i teessür, yüzünde hûn-ı hicâb,
Vucûdu ra’şe-yi nâ-çâr-ı ye’s içinde harâb,
Teveccüh eyliyerek sonradan gelen babaya:

— D em ek taşınmalı artık çoluk çocuk buraya!
Ayol, nedir bu senin yaptığın? Utan azıcık...
Anan da, ben de, yumurcakların da aç kaldık!
Ne iş, ne güç, gece gündüz içip zıbar sâde;
Sakm düşünme çocuklar aceb ne yer evde?
Evet, sen el kapısında sürün işin yoksa;
Getir bu sarhoşa yutsun, getir paran çoksa!
Zavallı ben... Çamaşır, tahta, her gün uğraş da,
Sonunda bir paralar yok, el elde baş başta!
O tahtalar, çamaşırlar da geçti; yok hâlim...
Ayakta sallanışım zorladır Hüdâ âlim!
Çalışmadın, beni hep bunca yıl çalıştırdın;
O yavrucukları çıplak, sefil alıştırdın;
Bilir mahalleli kim  aldığın zamanda beni;
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Çehiz çimenle donatmıştı beybabam evini.
Ne oldu şimdi o eşya? Satıp kumarda yedin!
Evet, kumarda yedin, hem de karşılarda yedin! 
Kızın yetişti, alan yok, nasıl olur ki? Soran 
“Şu sarhoşun kızı İffe t değil mi? Vazgeç âmân!” 
Diyen kadınlara “Pek doğru, pek.” deyip gidiyor. 
Bu söz zavallıyı bilsen ne türlü incitiyor!
Benim güzel meleğim, hiç de taliin yokmuş;
Anan benim  gibi sersem, bahansa bir sarhoş! 
Necib de minderi koltukta geldi m ektebden... 
Demiş ki ka lfa : “Sekiz aydır almadım hele ben  
Ne haftalık, ne de aylık... Senin baban olacak 
Kumarcı, oğlu için az yesin de tutsun uşak!” 
Kovuldum anne! diyip ağlıyor zavallı çocuk...
Ne yapsın annesi? Dünyâda bir güvendiği yok.
O bâri bir adam olsun da kalmasın câhil, 
Demiştim  olmadı... Lâkin kabâhat onda değil :
O her sabâh okuyordu gürül gürül cüzünü; 
Ayırmıyordu kitabdan ne olsa hiç gözünü.
Üç akşam oldu ki yoksun. N e c ib : Babam nerde? 
Ben isterim onu mutlak, dem ez mi? Bak derde! 
Sular karardı; bu sâatte hiç gezer mi kadın?
O, sarhoşun biri; tut kim  sokak sokak aradın, 
Nasıl bulursun a yavrum? Yarın gelir belki, 
Dedim. Fakat çocuğun durmuyordu. Baktım ki 
Avutmanın yolu yok; komşunun Hüseyn Ağa’yı 
Alıp dolaşmadayım yatsı vakti dünyâyı.
Anam benim gibi evlât doğurmaz olsaydı,
Bu hâli görmeden evvel gözüm yumulsaydı!
Herif, şu hâlime bak, merhametli ol azıcık...
B.'rak o zıkkımı, içtiklerin yeter artık.
Efendiler, ağalar, siz de bir nasîhat edin,
Sizin de belki var evlâdınız...

— Haşan, ne dedin?
— Bırak, köpoğlu kadın amma çal çeneymiş hâ!
— Benimki çok daha fazlaydı.

— Etme!
— Elbet yâ!

Onun için boşadım. Sen işitmedin mi Halim?
— Kadın lâkırdısı girmez kulağıma zâti benim. 
Senin karım dediğin âdetâ pabuç gibidir ;
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Biraz vakit taşınır, sonradan değiştirilir.
Kadın bu sözleri duymaz, tazallüm eylerdi;
Herif mezartaşı tavrıyle sâde dinlerdi.
Açıldı ağzı nihâyet, açılmaz olsaydı!
Taşıp döküldü, içinden şu lâ’net-î eb e d i:
— Cehennem ol seni hınzır orospu, g i t : boşsun!
— Ben anladım iş i: sen komşu, iyce sarhoşsun: 
A yıltın ız şunu yâhûl

— İlişmeyin!
— Bırakın!

Herif ayıldı mı, bilmem , düşüp bayıldı kadın!

ÇOCUKLARA

Ne odunmuş babanız: olmadı bir baltaya sap! 
Ona siz benzemeyin, sonra ateştir yolunuz.
Meşe halinde yaşanmaz, o zamanlar geçti;
Gelen incelmiş adam devri, hemen yontulunuz. 
Amma dikkatli olun : bir kafanız yontulacak; 
Sakın aldanmayın: incelmeye gelmez kolunuz!

İSTA N B U L'U N  F A TİH  C AM İİ



BİR KIR MANZARASI

Dağlar orman, tepeler bağ, ovalar hep tarla; 
Koca mer’a dolu baştan başa sağmallarla.
İğne atsan yere düşmez; o ekin bir tufan;
Atlı gitsen gömülür buğdayın altında kafan. 
Köylünün kırları tutm uş yayılırken davarı, 
Sökemezsin, sarar afakini yün  dalgaları!
Dolaşır sal gibi göllerde hesapsız manda,
Fil sanırsın, hani, bir çıksa da görsen karada, 
Geniş alnıyle yarar otları binlerce öküz, 
Besiden her birinin sırtı, bakarsın dümdüz.
D iz çöker buldu m u yaslanmaya kâfi meydan; 
Sürünür toprağın üstünde o kat kat gerdan. 
Çifte gözler süzülür, tek  çene durmaz çiğner, 
İki yandan yere şeffaf iki ipliktir iner.
Bunların ağdalanır, maç maç öterken sakızı, 
Öteden bir sürü gürbüz, dem evî köylü kızı, 
Tarayıp hepsini evlât gibi, bir bir kınalar, 
Tepeden kuyruğu dikmiş, inedursun danalar, 
Dalar etrafa köyün damgalı yüzlerce tayı;
İnletir at sesi, kısrak sesi gömgök ovayı.

' ' ■ 'A y

i - Marche d’indepetıdan

istiklâl M arşı’mızın sözleri Mehmet Akif 
Ersoy’un, bestesi Zeki Üngörün’düı. Kurtuluş 
Savaşı günlerinde ulusal heyecanı anlatmak 
için, M aarif Vekâleti, bir millî mar? yarış
ması açmıştı, yarışmaya 724 şair katıldı. Meh
met A kifin  şiiri seçildi. Büyük Millet Mec- 
lisi’nin 14 M art 1921 tarihli toplantısında, o 
zamanın Millî Eğitim Bakanı Hamdullah Sup
hi Tanrıövcr bu marşı Meclis kürsüsünden 
okuyunca, dört defa ayakta dinlenerek Türk 
ulusunun «istiklâl Marşı» kabul edildi, istik
lâl Marşı, «Kahraman Ordumuza» ve Türk 
ulusuna ithaf edildiği için <Safahat» kitabına 
alınmamıştır. Osman Zeki Üngör’ün bestele
diği istiklâl M arşı’mız 1922’de resimde görü
len kapakla yayımlandı.
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M ehmet Akif; Birinci Dünya 
Savaşı’nda «Teşkilât-ı Mahsusa» 
namına Almanya, daha sonr^ 
Medine ve Necid’e gider. K urtu
luş Savaşı sıralarında Birinci Bü
yük Millet Meclisi’nde Burdur 
milletvekili’dir. «İstiklâl Marşı» 
bu dönemin ulusa arm ağanıdır, 
ölüm süz yapıtı «Çanakkale Şe
hitleri »ni, Enver Paşa’nm Eşref 
Beye bizzat müjdelediği zafer ha
berini, lbn-i Reşîd’i saflarımızda 
tutabilmek için Necid çöllerine 
yaptıkları yolculuk dönüşünde, 
demiryolunun son durağı «E l - 
M uazzam ı istasyonunda öğren
miş, o gece, çöl yıldızlarının ışığı 
alımda, hem hıçkıra hıçkıra ağ
lamış, hem  yazmıştır. Arkadaşı 
Eşref Bey der k i : «— Sahifeler 
doldukça, bana uzatıyordu. Bir 
tek kelimesini düzeltmemiştir. >

■’> ‘ v
İSTİKLÂL MARŞI

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak 
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. 
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak!
O benimdir, o benim milletim indir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâli 
Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet, bu  celul? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl, 
Hakkıdır hakka tapan m illetim in istiklâl.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım. 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım; 
Yırtarım dağları, enginlere sığtnam, taşarım.

Garbın âfâkmı sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim îman dolu, göğsüm gibi serhaddim varl 
Ulusun, körkma! Nasü böyle bir îmânı boğar 
M edeniyet dediğin tek  dişi kalmış canavar.
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Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın!
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana vâdettiği günler Hakkın,
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yaktn.

Bastığın yerleri «toprak» diyerek geçme, tam! 
Düşiin altındaki binlerce ke fem iz yatanı,
Sen şehîd oğlusun, incitme yazıktır atanı.
Verme, dünyâları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ 
Şühedâ fışkıracak, toprağı sıksan, şühedâl 
Cânı, cananı, bütün varımı alsın da Hudâ, 
Etm esin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Rûhum un senden İlâhî şudur ancak em e li: 
Değmesin ma’bedimin göğsüne nâ-mahrem eli.
Bu ezanlar — ki şahâdetleri dinin temeli—
Ebedi yurdumun üstünde benim  inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder —varsa— taşım. 
Her cerihamdan İlâhî boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır rûh-t mücerred gibi yerden na’şım,
O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl.
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, 
Hakkıdır hakka tapan milletim in istiklâl.



İB N Ü R R EFİK  AHM ET NURİ 
SE K İZ İN C İ

(1874 - 1935)

Çocukluğumdan beri edebiyata çok 
merakım vardı. O zamanın maruf edip
lerinden Namık Kemal, Ziya Paşayı,
Muallim Naci’yi, Abdıillıak llaıııid i 
okudum. Tiyatroya merakım çoktur.
«Güllü Agop’un tesis ettiği Osmanlı Ti- 
yatrosu»na çok giderdim. Burada nadi
ren oynanan ve az çok kıym eti edebiye- 
si olan piyesleri tercih ederdim.

jST A N B U L’da Üsküdar’ın Ayazma mahallesinde doğdu. Babası Üsküdar
1 Mahkemesi savcısı Mehmet Refik Bey’dir. Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Ha

riciye Nezareti Mektubî Kalemi’nde çalıştı. Mahmut \esari, Reşat Nuri Gün- 
tekin’le «Kelebek» adında haftalık bir mizah dergisi çıkardı (1923). İstanbul 
Şehir Tiyatrosu yönetim kuruluna üye seçildi (1915). En sevdiği oyunu «Seki
zinci» olduğu için sonradan soyadı olarak almıştır. Ankara Halkevi Tiyatro Ko- 
lu’nda rejisör bulunduğu sıralarda öldü (6 Mart). İbnürrefik Ahmet Nuri Seki
zinci; hem güldürücü, hem ibret verici tiyatroyu yurdumuza yerleştiren, halkı
mızın gülme ihtiyacım ön plâna alan, yazarlıkla oyunculuğu birleştiren bir sa
natçıdır. Elliyi aşkın telif, adapte vodvilleıile komedileri var. Kendi elyazılarile 
yazıp bıraktığı biyografisinde tiyatro sevgisini, başa aldığımız, sözlere, şunları 
ekliyerek tam am lıyor:

Ben Galatasaray Sultanisi’nde iken Tıbbiye ve Harbiye talebesinden 
arkadaşlarımdan birkaçını kandırdım, aramızda para topladık, birimiz 
büyük bahçesinde bir sahne inşa ettik. Ramazan geceleri konu komşuya 
o zamanın usulünde yazılmış eserleri temsil ederdik. En başta Namık Ke
mal in «Zavallı Çocuk» namındaki dramı vardı. Ben «Çoban Kızı» namın
da bir komedi yazmıştım. Bunu çok temsil ettik. Çünkü seyircinin çok 
hoşuna gitmişti. O zaman arıladım ki, halkın gülmeye daha çok ihtiyacı 
var. Onun için M eşrutiyetten  itibaren yazdığım eserlerimin çoğu vodvil, 
dir. Hâlâ o kanaatteyim ki, tezli piyeslerde muharrirlerin tasvir ettikleri 
vakalar vodvil şeklinde temsil edilirse halka daha faydalı ibret verir. Fa
kat bu piyeslerdeki nükteler nezih ve edebi olmak şartıyle, bence tiyatro 
sahnesi edebiyat meşheridir.

627



Tanin gazetesinin himayesi altında Enver ve Niyazi kruvazörleri m en
faatine «Vatan Yahut Silistre» piyesini oynamaya teşebbüs ettik. Bize iş
tirak eden amatörler m eyamnda Raşit Rtza, Nurettin Şefkati, Şadi, Mtı- 
vahhit ve Rıza Fazıl gibi kıymetli sanatkârlar vardı. Piyesi Kuleli ve Da- 
riişşefaka mekteplerinde temsil ettik. Sonra Osmanlı Donanma Cemiyeti 
kuruldu ve ben de H eyeti Edebiye’ye dahil oldum. Faaliyet arzu ettiğim  
veçhile ciddî ve tem iz idi. Bunu gördükçe bizde de tiyatronun inkişaf ede
ceğine iman ettim  ve piyes yazmağa başladım. O günden bugüne kadar 
yazdığım dram, vodvil, komedi küçük büyük elliden fazladır.

Şehremini İsmet Bey Darülbedayi’ı müzebzeb bir halde görünce 
Kadri Paşazade Teşrifatçı İsmail Cenanı Bey’in riyaseti altında Sclâh 
Cimcoz, Hüseyin Suat, Celâl Esat, H alit Ziya beylerle benden kurulu 
bir heyeti cdebiyeye DarUlbedayi’nin idaresini tevdi etti. En kuvvetli, 
m ahir aKtör vc aktrislerle işe başladık, tbııiirrefik A hm et N ııri SEK İ
ZİN C İ.

T i y a t r o  E s e r l e r i

İbnürrefik Ahmet Nuri Sekizinci; 1908 Meşrutiyet sonrası, gerçek tiyatro 
yazarlarının öncüleri arasına katılır. Tiyatro yapıtlarında halkı güldürürken eğ
lendirmeyi, «faydalı ibret verici» oyunlar yazmaya öncelik tanır. «Halkın gül
meye çok ihtiyacı olduğuna» inanır. Tiyatro yapıtlarının çoğu uyarlamalıdır. O 
bunlara yaratıcı tiyatro gücünü katma ustalığını gösterir. Başhca tiyatro eserleri: 
«Alemdar», «Asrı Hülyalar», «Aşk-i Atik», «Bir Nokta», «Büyük Baba», «Ce
za Kanunu», «Çoban Kızı», «Çürük Merdiven», «Sekizinci», «Dokuzuncu», 
«Dört Cihar», «Fener Bekçileri», «Fırsat Yoksulu», «Gelin Kaynana», «Yavuz 
Hırsız», «Hisse-i Şayia», «Hüsmen Ağa», «İpekçi Merhum», «Kuş kafesi», «Ki
bir ve İnat», «Sınıf Arkadaşı», «Nâkıs», «Odalık», «Pembe Köşk», «Sivrisinek
ler», «Son Altes», «Şair», «Yalancının Mumu», «Yataklı Vagonlar», «Yavrum 
Komiser», «Yegâne», «Zamaneler», «Zühal Burcunda», «Zaptiye Nazırı», «Tec- 
did-i Nikâh», «Şer’iye Mahkemesinde», «Sürurî Apartmanı», «Nurbaba Köşkü», 
«Nel Kulesi», «Monte Kıisto», «Lokmaıızade», «Kısmet Değilmiş», «Kadın Ter
tibi», «Hoşkadem Gebe», «Himmetin Oğlu», «Eski Âdetler», «Belkis», «Asri 
Olalım».

Sekizinci gençken, mahallesindckilere tiyatro oynatmış; Çoban Kızı 
adlı bir komedi yazmış; 1908'den sonraki ilk am atör türaplarla sahne
ye çıkmış; D onanm a Cemiyeti, Darülbcdayi, Yeni Tiyatro gibi profes
yonel topluluklarda yönetici ve yazar olarak bulunmuş; 1932’den sonra
da A nkara Halkevi T iyatro Kolu'nun başına geçerek gençleri hem yö
netmiş, hem de onlarla sahneye çıkmıştır. H attâ  son saatlerinde sahne
de bulunduğu söylenir. (Türk Tiyatrosu Ansiklopedisi - SEKİZİNCİ, I. 
A. N uri maddesi - M ustafa N ihat OZÖN, Daha D Ü RD ER. Ahmet N u
ri’nin ilk tiyatro sevgisi, aralarında Musahipzâde Celâl, M anyasizâde 
Refik in de bulunduğu arkadaş topluluğu ile evinde orta oyunu oyna-
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makla başlıyor ve İstanbul’a yelen muhtelif milletlerin vodvillerini seyret
mekle de gelişiyor. Bilhassa komedi, vodvil ve Fars uslûbunda piyesler 
yazmı? olan Ahmet Nuri, Tanzim at’tan sonra yazılan tiyatro eserleri 
arasında Şinasi’nin «Şair Evlenmesi» komedisinden sonra teknik bakı
mından en güçlü eserleri veren bir yazardır. »Ceza Kanunu» ve «Hissei 
Şayia» en başarılı eserlerini teşkil etmektedir. Bu piyeslerinde âdeta özel 
b ir teknik uygulanmıştır; olay itibariyle artık bitmiş zannettiğiniz zaman 
yeni bir kiproko eseri vc seyirciyi kuvvetle kavrayıp sürüklemektedir. 
Ahmet N uri’nin diğer b ir özelliği, piyeslerinde mükemmel b ir sahne 
dili örneği vermiş olmasıdır. Sahnede her tipi kendi haline, seviyesine 
göre konuşturmayı ilk defa bilen, bunu yaparken incelikleri kaybetme
yen, bayağılığa düşmeyen arı Türkçe ile bulup sahneye çıkartan yine o 
olmuştur. H ilm i K U R TU LU Ş. Oyun yazarlığüe ün yapan İbnürrefik Ah
met Nuri Sekizinci, aynı zamanda, mizah hikâyeleriyle de tanınır. H ikâ
yelerinden .

GÖRÜCÜLÜK, CÖRÜŞÜCÜLÜK

Rüfekamızdan süslü bir hanım mecmuası “Görücülük mü, görüşücülük 
mü?” diye ortaya çapraşık bir mesele çıkardı. Zaten bu âlemde kadına müteallik 
ne varsa, hem şık, hem çapraşıktır. Ben dikkat ettim; bir kadın ortaya bir söz 
atar, yedi mahalleyi birbirine katar.

Göreceksiniz, Kadınlar Halk Fırkası da yakında başımıza ne işler çıkara
caktır. Bunlann bilmem kaç maddelik kasıtları varmış. M üdafai Hukuk Fırka
sının dokuz umdesine karşı kasıtlar.

Geçende tramvayda giderken fırka hanımları arasında cereyan eden mükâ- 
lemeye kulak verip anladım. Hanımların kasdi evveli, saltanatı milliyede er
kek hükümetini devirip yerine kadın hükümeti ikame etmek, kasdi sâni, Türki
ye dahilinde lâvanta, pudra, ipekli kumaş vesair müzeyyenat fabrikaları tesis 
edilinceye kadar ziynet eşyasının gümrükten bilâ rüsum geçmesine müsaade 
etmek; kasdi sâlis, hürriyeti mutlakai nisvânı tahtı temine almak için erkekleri 
kafese koymak.

Anlıyor musunuz? Erkekleri kafese koymak! Bunun o kadar şümullü mânası 
vardır ki... Hemen Cenabı Hâfızı Kâinat, cümlemizi kadın ve şeytan şerrinden 
muhafaza buyursun!

 ̂ Kasdi râbi, erkekleri ekalliyette bırakmak için kadınların beşte dört kız 
doğurmak çârei fenniyesini bulmak.

Fakat bu kast, tereddüt ve teşettiitü ârâya uğramış, ilmi hesapta kuvvetli 
azahammlardan biri demiş k i :

I>i ama hemşireler, bu hesapça bir erkeğe dört kadın düşüyor.
Reise cevap vermiş :

. . Malûm. Bir erkeğin dört kadınla izdivacına çarii nâçar katlanmak mec-
o u r ıy e tı  elîmesi karşısında kalacağız. Fakat...
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Reise sözünü ikmal edememiş, mecliste bir kıyamettir kopmuş :
— Taaddüdü zevcata lânet olsun.
— Tevhid isteriz.
— Üçü menkûha olmasın, metres olsun.
— H ay r, hayır. Ben iştirake tahammül edemem. Mal yalnız benim olmalı.
— Hem bakalım, bu işin çarei fennîsi var mı?
— Sen ne dersin ebe hanım?
— Beşâreti hamilden evvel eğer yastığın altına horoz ibiği konursa çocuk 

erkek, hanımeli yaprağı konursa...
— Bunlar kocakarı itikadı. Meclisimiz asridir, buraya bâtıl itikat girmez. 

Fennî konuşalım.
— Evvelemirde erkeklerin fenni kibâle tahsil etmelerine mâni olmalı.

— On sekizinci kastta bu var. Fennî kibâle yerine fennî tabahat tahsil 
edecekler.

Reise gürültüyü durdurmuş demiş k i :
— Hanımlar! Soğııkkanla muhakeme edelim. Kadınlar maalesef erkeklerin

her musibetine tahammül etmek için dünyaya gelmişlerdir. Bırakalım, dört ka
dın alsınlar. Her birimiz başlarına bir belâ kesiliriz, tâ ki kadınlar Hazreti Mer
yem anamız gibi vaz’u hami mucizesine m azhar olsun.

Azadan bir mutekide : — Ah, hani o günler! Hiç birimizin onlara ihtiyacı
kalmaz.

Asri bir hanım — Est- ce poossible que! Bu mucize bir hakikat olabilsin!

— Neden olmasın. Vâkıa meclisimize batıl itikat girmez ama, bizim göğ
sümüzü şişiren imanımız vardır. Cenabı Kaadiri M utlak’dan niyaz edelim. Bir 
nefha, yahut bir yudum su ihsan ederse...

Evet, ıhsan ederse, ne görücülük kalır, ne göriişücülük!

Bir oğul, babasına sormuş :
— Baba! Sen görücülükle mi evlendin, yoksa görüşerek mi?

Hay görmez olaydım. Sen doğmazdan evvel ananı göreydin onun oğlu 
olmak ister miydin? Baksana kuyu çıkırığı gibi.

— Evvelce de böyle miydi?
— Elbette. Fakat o vakit kör olası gözlerim kızmıştı. Bana âfeti devran

gibi görünmüştü.
Evvelki gün Kadıköy vapurunda gayrı faal memurlardan bîri söylüyordu :
— Bana zengin bir kadın bulunuz da kör topal olsun razıyım.
Bu fikre mektep muallimleri de iştirâk ettiler.

Yanımdakine so rdum :
— Sen ne dersin hoca efendi?
— “Ennikâhı siinnetî...,, diyerek bana uzun bir ayet okuduktan sonra:
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İbnürrefik Ahmet N uri Sckizinci; modern Tiirk ti
yatrosunun temellerini atanların başında gelir. Oyun 
yazarlığını başlıca uğraş olarak benimser. Batı’nın üçün
cü sınıf oyunlarından orijinalini çok aşan oyunlar çı
karır. «Ceza Kanunu», Pierre Vebcr ile M. Henncquin’ 
in birlikte yazdıkları bir güldürünün uyarlamasıdır. 
t A sri Olalım t, (Francis dc Croisset ile M. de Walcffc’in 
“L t je ne sais quoi”, «Bclkıs» fH. Bcrnstein’in ‘‘Lc Bar- 
cail”, ‘Bir N o k ta » (Georges Feydeau’nun «Lc Mariagc 
de Barillon" »D okuzuncu» (Felix G andcra’nin “A toul... 
cocur” 'H is s e - i  Ş a y ia » (D anid  Riche'in “Le Prctexte”, 
tH o fk a d e m  C e b en  (Henri Peageau’nun -Adclc est gros- 
se", tH iism en A ğa» (E. Labiche'in “Lc Voyagc dc M.
Perrichon”, tL okm anzade» (Carre vc Heııncquien'in 
"D r. Jojo", «Nurbaba Köşkiin (Alesandrc Bisson'un 
"Chatcau historiquc”, «Odalık» (Maupassunt’ın “Mıı- 
sotte”, • Sekizinci s ’A. Savoir’in “La Hııiticnıe femme dc 
B arbc-B Ieu”, «Son A ltes» (Henıi Lavcdan’ın "Le Mar- 
quis de Priola”, «Yavrum  K o m isen  (Gcoıge Courtelin’ 
in “Le Comissaire est bon enfant”, «Ziilıa! Burcunda»
(Paul Gavault ile R. Chavary'nin “Madcmoisellc Joscttc, 
ma femme” oyunlarından uyarlamadır.

— İstersen git Avret Pazarından beğendiğin bir kadını al. Eğer beynelıü- 
mâya nifak ve şikak girerse ferre firrarâ, dedi.

Evvel zamanda geçinip geçinememek meselesinden ziyade beğenip beğen
memek daha mühimdi. Bu da düğünün paça günü sabahı hallolunurdu. Eğer 
dam at kurt ise ve gelin hanımın da yüzünde yorgun bir beşâşet varsa, birb ir
lerini beğendiklerine hükmolunurdıı. Geçinme meselesi, eğer nikâhta keramet 
varsa, üç ay sonra belli olurdu. Keramet yoksa, düğünün haftasında ayıılanlar 
nâdir değildir.

Erkânı izdivaç, kitâbün nikâhla mazbuttur. Fakat erkânı zifaf örfî ve kıyas
tır. Meselâ zifaf gecesi geline, yenge hanım :

Aman kızım nazlan, kendini birdenbire bırakma.

Damada da bir çok tavsiyeler ederler. Bunun neticesi ya iyi çıkar, ya fena. 
Bu, nikâhtaki keramete bağlıdır. Hocazadelerden bir damada, hocalardan bir 
zatın şu tavsiyesini hiç unutamam :

len g e  kadın odadan çıkıp da yalnız kaldığınız anda hemen sarıl...

O da öyle yapar. Fakat daha o gece gelin, babasının evine kaçar. Demek 
ya nikâhta keramet yokmuş, yahut dam at mollada nezaket.

Bazı insanlar evlerine kızlan için değil, kendileri için dam at alırlar. Anası 
kızına diyordu k i :

. Kızım, sen Haşan Beye varmak istiyorsun ama, baban Hüsnü Bevi daha 
m ünasip gorüyor.
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— Ben, Hüsnü Beyi istemem.

— Düşün, iyi düşün de söyle. Babanın hali vakti malûm Hüsn"
gince. Baban diyor «i hiç olmazsa m utfağa da yardımı dokunur'1'1 Z°n'

Evine vekilharçtık ettirm ek için damat alan bir zat, bir sab I 
karşısına almış : 1 c 3niadını

— Oğhım! Evleneli üç ay oluyor. Bu üç ay zevkinizi bozmamak için se • 
çıkarmad-m. Fakat artık zamanı geldi. Hem malûm. Ben mütekait bir ad u ^ '*

— Anladım efendim. Nikâhtan evvel söz kestiğimiz sırada mutfak ma. ift 
vereceğimi vâdetmiştim. Buyurunuz on beş lira.

— Sözümüz otuz idi.
— Fakat efendim öğle yemeklerim hariçte yiyorum...

Şımarık büyümüş bir kız tutturm uş :
— Mestan Beye varacağım da varacağım.
— Kız, sen çıldırdın mı? O senin dengin değil. Gazinolarda, meyhanelerde 

hanendelik ediyor. Bu serserinin nesini beğeniyorsun?
— Sesini...
Tevekkeli demezler, bir kızı kendi haline bırakırsanız ya davulcuya varır, 

ya zurnacıya. Kızlar böyle. Gelelim erkeklere :

E ğer izdivaç kitâbünnikâhın tarif ettiği tarzda telâkki edilirse, bir erkek 
nasıl olursa olsun, izdivaç etmekte bilâ tereddüt beis görmez. Hattâ dörde ka
dar, dördünü birden hiç korkmadan alır. Çünkü izdivaç piyango biletine ben
zer, numarasını ha başka biri görüp siz alınız, ha kendiniz görüp almış olunuz. 
Eğer talihiniz varsa bahtiyar olursunuz, yoksa numaranıza sıfır isabet eder. Siz
de elinizi yıkar, işin içinden çıkarsınız.

Şüphesiz bu söze Halk Fırkası kadınları diyecekler k i :
— Ya zavallı kadın ne yapsın? Onun elini yıkaması elinde değil ki... Es i*} 

den kadınları bir dereceye kadar himaye eden bir hukuk aile kanunu vardı, onu 
da firarî Ferid yırttı attı. Sözüm ona ismi de damattı! Zaten damattan kını ayır 
görmüş ki...

Doğru. Bunda haklıdırlar. O halde onlar da kitâbünnikâhı yırtıp atsın ar

Bence kadınlıkta iki gizli haslet vard ır: Ya şeytanlık, ya meleklik. 
lerde de hâkezâ : Ya hayvanlık, ya insanlık. Haydi, insanlık ile §e>,a” ^  jnltjzaç 
gider diyelim, fakat melek gibi bir kadın, hayvan gibi bir erkek e na 
edebilir?

Gemisini karaya oturtan bir kaptana sorm uşlar:
— Sen coğrafya bilmiyor musun kaptan?
— Geminin önüne kara çıkarsa, coğrafya kaç para eder,



TAHSİLDAR MASALLARI

«iki Şey var ki bu âlemde ucuz. Biri memur fukarası, biri tu z ...»
O merhum, bunu dediği zaman tuzun okkası yirmi paraya idi. Bugün 

yirmi kuruşa kadar fırlayacağından korkulur. O zaman memurlar altı ayda 
bir maaş alırlardı. Bugün kısmen faal, kısmen gayrı faal oldular. Gayrı faal 
olmak hayatın cilvei hâdisatından en tatsızı, en neşesizidir.

Faal olma, bu da haddini aştığı gibi gülünç olur. Meselâ faal mem ur
ların en cevvâl, en gayyuru olan tahsildarlar: Köprü tahsildarı, belediye 
rüsumu tahsildarı. Ilele köprü tahsildarlarının ayrıca bir de kiifürbazlık 
meziyeti vardır ki köprüden bunların mazlıarı iltifatı olmayanlar pek az
dır:

— Bana bak, şişman kokona, kuruşu...
— Hey! Uzun adam! Babanın malından mı geçiyorsun, kuruşu uç

lan...
—  öyle ya, ne zannettin, it gibi iterim. Buradan bedava geçilm e'
— Hay kılığına kıyafetine! Kulaklarına elmas küpe takmayı biliyor

sun da kırk para köprü parası kazanmayı öğrenemedin mi?
— Kara fesli sana söylüyorum!
— Kanbur kaçma!...

Bilmem şimdi de öyleleri var mı? Devri Ilam idîde Yıldız

m w  yakasına sarılmış:
-  Onluk?
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Geçen gün de yine bir belediye tahsildarının gülünç bir hareketine 
tesadüf ettim. Komşunun sokak kapısından yan tarafına talik edilmiş olan 
sigorta levhasını, elindeki santimetre ile ölçen tahsil memuruna komşum  
pencereden sordu:

— Efendi, o levhayı niçin ölçüyorsun?
— Rüsum unu alacağım da omı hesap ediyorum.
— Ne rüsumu?
— Gazetelerde ilân edildi okumadınız mı? Belediye rüsum kanunu

nun on dokuzuncu maddesine tevfikan istifa olunacak levha, yazı, ilânat, 
reklâm, filân rüsumuna mahsus terifeıji.

— Okumadım, okusam bile bana ne?

— Nasıl bana ne! Evinizin yüzüne sigorta levhası takarsınız da onun 
indellıesap on kuruştan ibaret resmini vermez misiniz?

— Onu takan ben değilim. Sigortacı taktı. Git ondan iste...

Tahsildarın yanındaki arkadaşı bu söze hak verdi. Resmi, sigorta 
kumpanyasından istemek üzere oradan uzaklaşırken karşıki komşu pen
cereden seslendi:

— Efendiler! Benim de evim in saçağı altında iki sigorta levhası var
d ır : Biri «Yâ Hâfız...» biri «Ya M alikilmülk» eğer bunlar da rüsumu 
belediyeye tâbi ise...

— Elbette tâbi. Tarifede şu veya bu levha müstesnadır diye hir ka
yıt yok.

— O halde bunların da resmini Allahtan isleyiniz. Çiinkü ben evimi 
onun savııi samadanisine sigorta ettirdim.

—  I I !...



ZİYA G Ö K A LP

(1876- 1924)

DİYARBAKIR’da doğdu (23 Mart). M ehmet Ziya asıl adıdır. Büyukdcclcsı 
Hacı Ali Ağa Diyarbakır’ın Çermik ilçesinin Alyos köyündendir. a >ası

M ehmet Tevfik«Diyaıbakır Salnâmesi»ni hazırlayanlardandır. \  ılla ıta  D ijaı^ 
bakır gazetesi başyazarlığını yapmıştır. Gökalp, D iyarbakır Askeri Rüştiyesi ııı 
bitirdikten sonra. Mülkiye İdadisi’nde okudu. Babasını erken kaybettiği için, 
amcası Hasif Efendi, Ziya’mn özel öğrenimine gerekli ilgiyi göstererek Ga 
zalı, Farabî. İbni Rüşt, İbni Sinâ gibi fikir adamlarını okumasını; Arapça 'e  
Farsça öğrenmesini sağladı. Çok küçük yaşta okuduğu eserlerin, kişisel nec en
lerin etkisile bir gün beynine aleş ederek kendini öldürmeye kalkıştı; fakat U ı 
likeyi hafif atlattı. Kendisine bir yön vermek üzere İstanbul’a gelrli. öğrenim ini 
Baytar Mektebi’nde sürdürürken istibdada karşı gizli bir derneğe giıdiginc t n 
tutuklanarak dokuz ay hapis yattı; sonra da memleketine sürüldü (1900). Ba
basının vasiyetini bir türlü unutamıyordu. Diyarbakır’da tek başına çıkardığı 
«Küçük M ecmua»da bu  vasiyeti şöyle an la tacak tır:

Hayalımın on dördüncü kışına yeni giriyordum. Askcıî Rüştiye nin 
en tembel öğrencisiydim. Yalnız matematiğe yaratılıştan bir istidadım  
vardı. Şiir ve edebiyat beni pek çok çekiyordu. Matematik dersleri iem-

İnsanların yalancı ger
çeklerinden uzak, gerçek
ten daha doğru olan ha
yaller, masallar, rüyalar 
içinde yaşıyorum. Felâ
kete din gözüyle bakıyo
rum; saadet oluyor. Bulu
ta şiii' gözüyle bakıyo
rum; kanatlı melek olu
yor. Zayıfa ahlâk gözüyle 
bakıyorum; güçlii oluyor. 
Mağluba felsefe gözüyle 
bakıyorum; galip oluyor. 
İşte ben hayatı hep böy
le çocuk gözüyle görüyo
rum. Yüzümde ihtiyarla
rın ekşi suratı görülmez. 
Ağzımdan, ümitsizlerin 
meyus sözleri işitilmez...



belliğime engel değildi. Çünkü problemleri yorulmadan çözüyordum. Şiir, 
edebiyat üzerine kitaplardan büyük bir zevk aldığım için bunları okumak
tan hiç bıkmaz, usanmazdım, ö te k i  derslere gelince, bunlar o zamanların 
pedagojisine göre, ezberciliğe dayandığından, bunlardan sıkılır, tiksinir, 
kaçardım.

☆
Babam başkalarının babalarına pek benzemezdi. Dindarlıkla hür dü

şünüşü kendinde uzlaştıran bu zat batıl fikirlerin eskilerinden de, yenile
rinden de sıyrılabilmişti. Bütün utangaç ve iç dünyası olan adamlar gibi 
ruh işlerine de yaratılıştan bir bilgisi vardı. Daha yedi sekiz yaşlarında 
iken Şah İsmail’leri, Âşık Kerem’leri okuyup ağladığımı işiten bir dostu, 
beni bu gibi aşk kitapları okumaktan alıkoymasını, bunların yerine ciddi 
kitaplar okutturmasını tavsiye etmişti. O : «Bir çocuk, hangi kitapları an
lar ve zevk alırsa onları okuyabilir; anlamadığı, hoşlanmadığı kitapları 
zorla okutursanız kitaplardan nefret eder» diye cevap vermişti. Gerçek
ten, ben zevk aldığım kitapları okumakta serbest bırakıldığım için âşık 
kitaplarından, tiyatro ve hikâye kitaplarına; onlardan sade şiirlere ve 
romanlara; daha sonra edebî eserlere; nihayet tarihî, ilmî ve felsefî kitap
lara kadar çıkabildim.

İ t
Babam beni okumalarımda serbest bırakmakla beraber, psikolojik an

larda ruhumda yeni melekeler doğmasına yol açacak kadar güçlü te
sirler yapmak fırsatım da kaçırmazdı.

Bir akşam okuldan eve dönünce onu çok üzgün ve kaygılı buldum. 
Beni görünce : «Gel, dedi. Sana çok kederli bir haber vereceğim. Çok ağ
layacak, çok yas tutacaksın! Bugün senin ve biitün arkadaşların için bü
yük bir matem günüdür. Çünkü sizin en büyük hocanız ve milletin de en 
büyük adamı olan Namık Kemal öldü.»

Namık Kemal’i eserleriyle, hatta yasaklanmış ve henüz basılmamış 
eserleriyle tanırdım. Fakat böyle E n Büyük Hoca ve En Büyük Adam ol
duğunu bilmiyordum. Babam bana onun savaşlarını, amaçlarını, uğradığı 
zulümleri, gösterdiği kahramanca direnişleri üzgün ve mahzun bir dille 
anlattı ve d e d i: «İşte sen bu adamın arkasından gideceksin. Onun gibi 
vatansever, onun kadar hiirriyetsever olacaksın!»

«Fikir aşılamanın» zamanı ve biçimi iyi seçilmişti. Bu sözler o kadar 
tesirli idi ki, ruhumda âdeta yeni bir meleke, o zamana kadar sezilmeyen 
mefkûre melekesini yarattı. Çünkü bu  andan başlayarak şuurlu bir hiir- 
riyetsever, uyanık bir vatansever gibi düşünmeye, hürriyet, vatan, millet 
mefkûrelerini her şeyin üstünde'görmeye başladım. Ruhum  yaratıcı bir 
atılımla birdenbire değişmişti.
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Şimdi asıl meseleye gelelim. Daha on dördüme yeni giriyordum. Bir 
gün babam bir dostu ile konuşuyordu. Dostu ona, benim  okumaya olan 
merakımdan bahsetti. Tahsil için Avrupa’ya gönderilirsem, memlekete bir 
âlim yetişebileceğini söyledi. Babam dedi k i : «Tahsil için Avrupa’ya giden 
gençler yalnız Avrupa ilimlerini öğrenebilirler. Milli bilgilerimizden ha
bersiz kalırlar. Medreseye girenler de iyi hocalar bulurlarsa, dini ve milli 
kültürümüzü az çok edinebilirler. Fakat bunlar da Avrupa ilimlerinden 
yoksun kalırlar. Bence m em leketim ize en faydalı âlimler, bizim için he
men bilinmesi gerekli gerçekleri bilenlerdir. Bu gerçekler ne Avrupa ilim
lerinde, ne de milli bilgilerimizde tam olarak yoktur. Gençlerimiz bir yan
dan Franstzcatjı iyi öğrenmeli! Ondan sonra hem Balı ilimlerine, hem Şark 
bilgilerine çok iyi vâkıf olmalı! Sonra da bunları birbirleriyle kıyaslayıp 
uzaklaştırarak milletim izin muhtaç olduğu büyük gerçekleri ortaya çıkar
malarıdır. İşte ömrüm vefa ederse ben Ziya’yı böyle yetiştirmeye çalışa
cağım.»

, *
Zavallı babacığım. Bu sözleri söyledikten sonra bir sene bile yaşaya- 

madı. Onun için programım uygulayamadı. Fakat bu sözler kutsal bir va
siyetname olarak ruhumda iri ve açık harflerle yazılı kaldı.

- - H ' ü  ' . #
Bu vasiyetnameyi ömrümün hiç bir anında unutmadım ve unutmaya

cağım. Zira bu sözler hayatıma büyük bir değişiklik getirdi. O ana kadar 
okuduğum her kitaba eleştirmeksizin inanırdım. Yazanlara sonsuz bir gü
ven beslerdim. Yazarlarla eserlerinin benim üzerimde büyük bir niifuzu ve 
yetkisi vardı. Bu sözler bir vuruşta Doğunun ve Batının bütün kütüpha
nelerini gözümden sildi. Aklıma, zekâma sonsuz bir hürriyet ve istiklâl 
verdi, l-akat aynı zamanda, bütün gençler gibi, beni de uzun, çok zah
metli bir görevi yapmaya çağırdı.

■«

Ziya Gökalp 1917 yılında biraz da resmi olanakların yardımıyla 
/ y  Mecmua adlı büyük edebiyat organını kurdu. Sırasıyla Servet-i

K  FÜnUn> Gcnç Kalemlcr, Türk Yurdu dergilerinden sonra Edebiyatım ızda 
J ?  büyük etki bırakan organlardan biri dc hemen hemen o dönem Türk 
s elıte ni toparlayan vc Ziya Gökalp’ın başyazıları dışında hiçbir ideolojik 

Saye güdeı görünmeyen bu dergidir... Yeni Mecmua’nın yerini mütareke 
yıllarında Yalıya Kemal’in çıkardığı Dergah dergisi a'.dı. O zaman Mal
ta da bulunan Ziya Gökalp, yurda dönüşünden sonra cumhuriyet rejimi
mizin ideolojisinde o kadar yeri olan Küçük Mecmua’yı çıkarır. Bu der
giler yeni edebiyatımızda çok m ühim  rol oynam ışlardır... Yeni Mecmua’ 
da Dostoiewski’’nin Beyaz Gcceleri’nin ( 1 9 1 8 ), Dergâh’ta Gorki’nin A r
kadaşım adlı hikâyesini çcvirilerile başlayan edebiyatım ızdaki Rus hikâ
yesi etkisi özellikle 1930 vc 1940 yılları arasında yeni bir aşama açar. 
A hm et Hamdi Tanpınar. Gökalp, Kürtçeyi Türkçe kadar iyi biliyordu.
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Bu sebepledir ki gençliğinde bir milliyet buhranı geçirmiştir : «Ben
Türk müyüm, yoksa küıt müyüm?» sorusunu kendisine sormuş, bu işin 
içinden çıkmak için konuştuğu kürtçenin kelimelerine bakmıştır. Bu ke
limeler arasında erkeklik, dişilik ayrımı olmadığını görünce, kendisinin 
kürt olmayıp Türk olduğuna o anda inanmıştır. Çünkü kürtçede, cins 
ayrımı varmış, Türkçede yoktur. Gökalp’ın konuştuğu kürtçe T ürk m an
tığı ile konuşulan bir kürtçe idi. Dilde cins bir gelenektir, değişmez. Şu 
gerçeklere de bakalım : Dili Türkçe, dini ortodoks olan Gagavuz Türk
leri, dil Türkçe, dini musevî olan Kardim Türkleri, dili Arapça, dini 
Islâm olan H atay Türkleri, dili kürtçe, mezhebi H anefî olan Doğu T ürk
leri, Batı’daki kolu Türkçe, Doğu’daki kolu kürtçe ve Irak’taki kolu 
A rapça konuşan Karakeçili aşireti Türkleri vardır. Bütün bunlar türlü 
kültür ayrılıklarına karşı olarak Türktürler. Çünkü gelenekleri hep Türk 
gelenekleridir. Bir tanesini, H atay Türklerini ele alalım. Bunların konuş
tuğu Arapçayı biraz eleyelim. Göreceğiz ki bu Arapça komşuları olan 
Suriye Araplarının konuştuğu ve anladığı Arapça değildir. Tıpkı bizim 
uydurduğumuz Osmanlıca gibi, Türkçe kırması bir Arapçadır! H atay ilk
okullarında gördüğümüz gibi, hiç Türkçe bilmeyen çocuklar bir ayda 
Türkçeyi öğrenirler, iki üç ayda TürKçe şiir söylerler ve bu kadar çabuk 
öğrendiği Türkçeyi evde analarına, babalarına aşılarlar. Gelenekleri Türk 
olmayan milieueriu çocukları böyle yapamazlar. Milliyetin bu doğru an
layışı Türkçeden başka dil kullanan, ancak gelenekleri, yani sentaksı, me
lodileri, mitleri, motifleri, m imiği... Türk olan ve her dış etkiye karşı 
Türk kalan birçok Türkleri milliyetin tam, objektif şuuruna ulaştıraca
ğından hem onıaıa, hem de bizlere kafa rahatlığı ve bir iş esenliği ge
tirecektir. Ne bızcıen olmayan milletleri zorla benimsemeye hakkımız 
varaır, ne de bizden olanları tanım am aya hakkımız vardır. Ismayıl H ak
kı BALTAC IO Ğ LU .

Y azarlık tan  S ürgüne

Ziya Gökalp; M eşrutiyet ilân edilince politikaya iyice karıştı, bir yandan da 
Genç Kalemler dergisine yazılar yazıyordu (1911). Balkan Savaşı (1912) sırala
rında Sel ân ık’ten İstanbul’a geldi; Darülfünûn’da toplumbilim (içtimaiyat =  
sosyoloji) okuttu (1915-1919). Türk Yurdu dergisine yazıyordu; 1917 de Yeni 
M ecmua’yı çıkardı; İstanbul’un işgalinde İııgilizler tarafından yakalanarak Mal- 
ta’ya sürüldü (1919); sürgünden dönünce (1921), Diyarbakır’da Küçük Mecmua’ 
yı çıkardı. Şöyle diyordu :

Benim gibi bir ilim adamım esir edenler, elbette bu hareketin hem  
mânâsız, hem de medeniyete mugayir olduğunu anlıyacaklardır. Fikir sa- 
hasmdan başka hiç bir sahada yaşamamış bir adamdan ne sorabilirler? 
Düşündüklerini mi? Benim düşündüklerim, biitün insanlar ve bütün mil
letler için müsavi hürriyet ve adalettir. Eğer böyle düşünmek bir ciirüm 
ise, ben bunun cezasına razıyım. Bugün dünya bu müsavi hürriyet ve ada
lete doğru gidiyor. Bu hareketi, hiç bir kuvvet durduramıyor. O  halde, bu 
türlü düşünüşü de, hiç bir kudret tevkif edemez. İnsanın hayvandan farkı,
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mefkûreli olmaktır. Biitün insanlar ve bütün milletler için miisavi hürriyet 
ve adalet istemek bir mejkûredir. Bu mefkûre, istikbalin hâkimi olacaktır, 
Zulümler, istibdatlar, emperyalizmler hep bu m efkûrenin karşısında eriye
ceklerdir. İnsanlar yalnız bir hükümran tanıyacaklar ki o da hakikattir...

Fabrikalarda makineleri çeviren buhar kuvveti olduğu gibi, cemiyet 
makinelerini çeviren de mefkûrelerle ilimlerdir, ilim  ve mefkûre mevcut 
oldukça, dünya karanlık kalamaz. Arzın hareketini kimse durduramadığı 
gibi, tekâmülün hareketim, terakkinin yürüyüşünü de hiç bir kuvvet dur
duramaz. İnsanlar isteseler de, istemeseler de terakki etmeye, âdil olmaya, 
hür olmaya mahkûmdurlar. Bütün haksızlıkların sebebi, cehaletle mefkû- 
resizlikiir; fakat bu haksızlıkları görecektir ki insanlar cehaletten kurtulur
lar, mefkûre sahibi olurlar. D em ek ki İçtimaî terakkinin bu gibi devirleri 
olması da zaruridir. O halde, bugünkü ahvale bakıp da, Allahın adaletin
den şüphe etmemeli. Allah sabırlıdır. İnsanların da sabırlı olmasını ister. 
Onun kanunu insanları adalete, hürriyete, m ükem meliyete ulaştırmaktır...

Ferdî mülkiyet, İçtimaî dayanışmaya hâdim bulunmak şartiyle rneşru- 
dur. Cemiyetin bir fedakârlığı veya zahmeti neticesinde husule gelen ve 
fertlerin hiç bir emeğinden hasıl olmıyan fazla kıymetler (plus value) cemi
yete aittir. Fertlerin bu kârları kendilerine hasretmesi meşru değildir. 
Fazla kârların (p im  value) cemiyet namına toplanmasiyle husule gelecek 
büyük meblâğlar, cemiyet hesabına açılacak fabrikaların, tesis olunacak 
büyük çiftliklerin sermayesi olur. Bu umumî teşebbüslerden husule gele
cek kazançlarla, fakirler, öksüzler, dullar, hastalar, kötürümler, körler, sa
ğırlar için hususî sığınaklar ve m ektepler açılır. Amele ve köylüler için sıh
hi evler inşa edilir. M emleket umumî bir elektrik şebekesi içine alınır. 
Hulâsa her türlü sefalete nihayet vererek umumun refahını temin için her 
ne lâzımsa yapılır. Demek ki Türklerin içtimai mefkuresi (ülküsü), ferdî 
mülkiyeti kaldtrmaksızın, İçtimaî servetleri fertlere gasbettirmemek, umu
mun faydasına sarf etmek üzere, muhafaza ve tenmiyesine çalışmaktır...

t  - â,r ^ t ü n  bu hareketler akim kalacaktı, eğer Türkleri
Türkçülük mefkûresi etrafında birleştirerek büyük bir inkıraz tehlikesin
den kurtarmaya muvaffak olan büyük bir dâhi zuhur etmeseydi! Bu büyük 
dalımın ismini söylemeğe hacet yok, bütün cihan bu gün Gazi Mustafa 

ema Paşa ismini mukaddes bir kelime addederek her an hürmetle an
maktadır Evvelce Türkiye'de. Türk milletinin hiç bir mevkii yoktu. Bu 
gun, her hak Türk’ündür. Bu topraktaki hâkimiyet Türk hâkimiyetidir, si- 

rsta> iktisadda hep Türk halkı hâkimdir. Bu kadar katî ve biiyük 
m. ! 1 yaPan zat kürkçülüğün en biiyük adamıdır. Çünkii düşünmek ve
soy emek kolaydır. Fakat yapmak ve bilhassa muvaffakiyetle neticelendir- 

çok güçtür. Türkçülük Türk milletini yükseltmek dem ektir...
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Klâsik eserler, ferdi ruhdan ziyâde m aşeri ruhun mahsulleri olan eser
lerdir. Klâsik eserlerin terbiyede gayet büyük rolleri vardır. Klâsik eserler, 
mekteplere de girerek orada yazılara model ittihâz olundular. B u cihetle
dir ki, bunlara (Sınıfı Kitahlar) denilir. Sınıf burada m ektep smıfı mâııâ- 
sındadtr. «Classique» kelimesi Fransızca «elasse» yani sm ıf kelimesinden 
gelmişdir. Eski Yunan ve Roma medeniyetine Klâsik (Sıntfî) medeniyet 
derler. Çünkii, bunlar talim ve tedrisde (Model) vazifesi görürlerdi. Fran
sa’da (Rasin) ile (Korney)in trajedileri, (Molyer)in komedyaları (Klâsik) 
kıym etini ihraz etdiler. Eski Yunan ve Lâtin klâsik medeniyetinin terbi
yesini almamış olan hiçbir millet, medeniyette gerçekli bir inkişafa maz- 
har olamazdı. Eski Yunanlılarda da klâsik medeniyetin ilk klâsik eserleri, 
esasen halk eserleridir. Bu eserler şifâlıî anane ile asırlarca devam etmiş, 
sonra Homer tarafından lisanı ve üslûbu teshil edilmiştir. Homer’e tevcih 
olunan eserler (llyada ve Odise)dir...

Kalbimin çocukluğuna tâbi olduğum zaman, hayata bir şair gözüyle 
bakarım. Ruhumun gençliğine uyduğum zamanlarda ise, dünyayı bir filozof 
gözüyle görürüm. Hayata bir sarraf gözüyle bakmak, dünyayı bir tüccar 
gözüyle görmek, insanı yüksek saadetlerden uzaklaştırır. Onlar, belki mad
deten daha rahat yaşarlar; fakat mânen bedbahttırlar; çünkü insanlığın 
hakikî zevklerini tatmaktan mahrumdurlar. Sözün doğrusu, insanda bu ik  
türlü ruhiyyet beraber bulunmalıdır, insan hem mefkûreli, hem  de şeniyetçi 
olmalıdır, 'fam  mükemmel bir insan böyle olur; fakat maatteessüf, ben 
şeniyetçilik noktasından çok eksiğim. M efkûrecilik beni çok hayali yaptığı 
için, haricî hakikatlerden daima uzak yaşadım... M ektebin derslerine hiç 
çalışmazdım. Fakat, geceli gündüzlü, meşgul olduğum bir şey varsa, o da 
kitap okumaktı. İtedi yaşında iken Âşık Garip, Kerem ile Aslı, Şah İsmail 
gibi kitaplardan bir koleksiyonum vardı. Bir iki sene sonra tiyatro kitap
larıma, daha sonra romanlara, şiir ve edebiyat kitaplarına sarıldım, öğre t
menlerin gözünde okulun en tenbel talebesiydim.

Ziya Göıcalp; sürgün sonu, Ankara’da «Telif ve Tercüme Encümeni» baş
kanlığına atandı (1923); sonra da Diyarbakır milletvekili oldu (1923). Gençliğin
den beri devam eden mide rahatsızlığı 1924 yılının başlarında iyice ortaya çıktı, 
ağrısı azdıkça azdı; aynı yılın Ağustos’unda İstanbul’da Fransız hastanesine yatı
rıldı. Atatürk, Gökalp’ın tedavisi için gerekli her şeyin yapılması icap ediyorsa 
tedavisi için Avrupa’ya dahi gönderilmesini söyledi. Doktorlar onu kurtaracak
larım umut ediyorlardı. O, doktorların bütün ısrarlarına karşın hasta halinde bile 
boş durmuyor, bir yandan gazetelere düşünsel sohbetler yazarken diğer yan
dan da «Tiirk Medeniyeti Tarihi» adlı yapıtını hazırlıyordu. Çalışmasına engel 
olmak istiyenleri şöyle yanıtlıyordu: «Vaktim az, ölüm yaklaşıyor!» İstanbul’da 
mide rahatsızlığından öldüğü zaman yaşı kırksekizdir (25 Ekim).
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Ziya Gökalp’ın oğlu Tevfik Sedat ve 
kızı Seniha Göksel ile 1905'de çekilmiş 
bir fotoğrafı.

Ziya Gökalp fazla kıymeti (plus value) kesin ohırak toplum a mal 
ediyor; ve bu kazanan  meşru olmadığım söylüyor. O bunun adm a sos- 
yalizm yerine dayanışmacılık (Sobderisme) diyor. Buğun sağ olsaydı. 
«:Türkçülüğün Esaslar,.m  kuran bu büyük düşünürün adını 'Sosyali 
Kültür D erneği.n in kurucuları arasında bulacaktık. Ve elbette kı ■ 
ka doğru gitm em in, ^H alkçılıkla, aynı şey olmadığını ka ıı c' ' ,' c ’
milliyetçilik, halkçılık vc sosyalizm kavram larının özünde, ha tan o a 
rak «Halkı sevmek t bulunduğunu söyliyccekti. Calıit 1 A  A YO L. aşı 
uluslarda kaynaşmış bir kültürün varlığını zorunlu gören Gökalp, uı 
ler’in bağlı bulunduğu uygarlık çevreleri içinde yaşayan kurum arı ı a 
alarak kendi kültürlerini bulmaları gerektiğini devamlı olarak belirtip- 
Bu, ulusal kültürü ortaya çıkaracak olan sosyolojidir. M uzaffer  
CER. Ziya Gökalp, sanat alanında özellikle şiirle uğraşmıştır. A ıu' a 
yazdığı şiirlerinde çoklukla Namık Kemal ve Tevfik Fikret ctkileı i go 
rülür. Sonraları, Mehmet Emin Yurdakul etkisiyle, hece ölçüsünü ve sa 
de dili kullanmıştır. Bu çeşit manzumelerinde, ilkin, yine Edebiyat-ı Cc 
dide etkisiyle olacak, Batı'dan gelen üçlük ve sone biçimlerini denemiş, 
halka doğru gidip yerli kaynaklardan yararlanm ak gerektiği görüşüne 
ulaştıktan sonra, bu konudaki düşüncelerini kendi eserlerine uygulamağa 
çalışm ıştır: Bu dönemdeki şiirlerini hep konuşma diliyle, hece ölçüsüy 
le ve çoğu zaman halk edebiyatı nazım biçimleriyle yazmış; kimi man
zumelerinin konularını folklordan, eski T ürk  mitologyasından, Dı c 
K orkut Kitabt'nd&n almıştır. Cevdet K U D RET. Gökalp ın biiyük hız
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metlerinden biri bu noktadadır. Gökalp ömrü süresince gerçeklik - haki
kat münasebetinin çeşitli cephelerini izah etmeye çalışmıştır. A rtık kul
lanm ak ihtiyacını duymadığımız bazı arapça terimlere başvurmuş olması 
o yüzdendir. Necati A K D E R . Gökalp, ilk iş olarak, Osmanlı İm parator
luğumun dumanlı havası içinde kendisini kaybetmiş, nenin nesi olduğu
nu unutmuş olan Türkler’e kendi millî tarihlerini, menşelerini, göz ka
maştırıcı geçmişlerini öğretmek, böylelikle onları içine düştükleri aşağılık 
duygusundan kurtararak kendilerine güvenlerini arttırm ak, onlara millî 
benliklerini tanıtm ak vc millî bir idealin yolunu göstermek ivin uğraştı. 
Turan şiiriyle bütün bu düşüncelerinin pek kısa bir şemasını verdikten 
sonra, bu şemanın her unsurunu ayrı ayrı şiirlerinde ve birçok defalar 
işlemeğe başladı, öğuz Türklerine ait millî destan parçalarından ve bil
hassa bunları toplu ve çok canlı bir şekilde taşıyan Dede K orkut kita
bından faydalanarak v t biı masal üslûbu ile yazdığı birçok manzume
leri «kızıl Eınıa» (1914) vc kısmen de «Altun Isık» (1923) tadır. Bun
dan sonra, kurulacak olan yeni Türk cemiyetinin İçtimaî, İlmî, medenî, 
dini ve ahlâkî esaslarını öğretmek vc yaymak maksadı ile kaleme alın
mış şiirlerini de tYeni Hayat» (1918) ta topladı. Kenan A K Y Ü Z .

İn tihar Nedeni

Ziya Gökalp’ın intihar nedeni bugüne dek gerektiği gibi açıklanmamış, de
ğişik kaynaklarda, değişik yorumlarla karışmış durumdadır. Bu konuda kendisini 
dinlemek en sağlara yoldur. Ziya Gökalp; «Felsefi Vasiyeller»in İkincisi olan 
«Hocamın Vasiyeti»nde (Küçük Mecmua, S. 18, s. 4) kendisini intihara sürükli-
yen «dehşetli buhranı» anlatırken şunları yazar : «Uzvî hiçbir hastalığını, İçti
maî hiçbir sıkıntım yoktu. Bütün ıstıraplarımın mcmbaı felsefî düşünüşlerimdi. 
O zaman «hakikat-ı kübra» adını verdiğim büyük hakikati bulabüsem, hiçbir 
derdim kalmıyacağma emindim. Fakat bunu hangi semtte aramalıydı? O sıra
da bir ihtilâl şarkısı yazarken, kalemimden fırlayan başka bir mısra da bana 
onun semtini gösterdi : «.Mevdudur bugiin bize namusu milletin!» demek ki bü
yük hakikat mefkûreden ibaretti. En büyük mefkûre de millet ve hürriyet mef- 
kûreleriydi. Prof. Dr. Âkil M uhtar’m Ziya Gökalp’ın ölümüne dair aydınlatıcı 
anılarıyla karşılaşıyoruz ;

«Altı aydan beri dalgınlığım var. Çok uyumak istiyorum. Zihnen yor
gunum. Eskisi gibi düşünüp yazamıyorum. Çok kere bir cümleyi yazdık
tan sonra İk in c is in i yazmağa başladığım zaman i lk in i  unutuyorum ve ye
niden okumadan yeni cümleyi ona bağlayamıyorum. Halbuki Türk tarihi
ni yazmağa başladım. Bilhassa meşgul olduğum devreyle alâkalı hâdisele
rin anahtarını d a  buldum. O zamanın va k ıa la r ın ı bununla kolayca izah 
ediyorum.» Ziya Bey bana bunları arılatırken gayet ağır konuşuyordu ve 
suallerime c e v a p  vermezden evvel bazan bir dakika, hattâ daha çok bekli
yordu. C ü m le le r i  arasında d a  böyle k o p u k lu k la r  v a rd ı. Konuşması nornuıl 
değildi. Birçok kelimeleri karışık olarak telâffuz ediyordu. M u a y e n e y e
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başlayınca, dikkatimi önce iki gözbebeği arasındaki eşitsizlik çekti. Sol 
göz bebeği sağdakinden daha kiiçük idi. Maamafih reflekslerde bir anor
mallik yoktu. Kan basıncı 6 -12, ağırlığı 85 kilo idi. Alnının ortasında gö
rülen bir yara izi hakkında bilgi istediğimde, 17 yaşında iken giriştiği bir 
intihar teşebbüsünün eseri olduğunu ve evvelce yapılan röntgen muaye
nesinde kurşunun sinüs frontalisde kalmış bulunduğunun anlaşıldığını 
söyledi. İntihara kalkışma sebebi hakkında verdiği bilgiler kayda değer. 
İntihar teşebbüsünden 5 - 6 sene önce okuduğu bir romanda, vak’anın kah
ramanı bir aşk yüzünden intihar ediyormuş. İntihar kendisinde sabit bir 
fikir olmuş. O günden sonra tam 5 - 6 sene bir gün kendisinin de intihar 
edeceğine inanmış ve 6 sene sonra Diyarbakır’da bir tabanca ile os. fron- 
talis’e bir kurşun sıkmış... Nihayet 14 E kim  1924 tarihinde Fransız Hasta
nesine (Taksim’de şimdi konsolosluk olan binadaki Fransız Pasteur Has
tanesi) yatırıldı... Ponction lombaire’le alınan su duru idi. Pek az lenfosit 
vardı. Najotla sayıldığı zaman, her milimetre karede 3 lenfosit bulun
du. Albümin biraz çoğalmıştı. Litrede 0.35 idi. \Vassemıann gene negatif 
çıktı ve yapılan kültürlerde hiç bir mikrop üremedi. Buna rağmen Neo- 
salvarsan enjeksiyonları yapılmasına karar verildi. Çünkü bu ilâç yalnız 
frengi değil, intani ancâphalite için de etkilidir. Ne yazık ki bundan da 
hiç bir sonuç alınamadı. Hasta günden güne fenalaştı. Dalgınlık, kol ve 
bacaklardaki zayıflık, hareketlerindeki düzensizlik gittikçe arttı. Hisler 
azaldı. Alt taraftaki refleksler kayboldu. Göz yuvarlağının dış hareketleri 
zayıfladı. Nihayet kusma, nystagmus ve koma içinde hasta öldü.» Ziya 
Gökalp hakkında Fransız Hastanesi’nin verdiği ölüm raporu aynen şöy- 
led ir: «14 Teşrinievvel 1924’de hastanemize getirilen Diyarbakır m eb’tısu 
48 yaşlarında Ziya Gökalp Bey bu sabah saat beşte meningo - enceplıalo - 
myelite diffuse aigue hastalığından vefat etmiştir. 25 Teşrinievvel 1924».

Ziya Gökalp alim miydi; filozof muydu; şair miydi? Bu sorulara 
hayır denilemez. Onda, bu üç marifet kaynağından da unsurlar vardı. Fa
kat asıl benliğini yoğuran, vatanperverliği, yepyeni ve aydın mânada an
ladığı milliyetperverliği idi. Haşan A ti YÜ CEL. Gökalp öleliden beri 
diinya yürüyor, toplumlar her alanda son hızla gelişiyor. Bu arada sos
yoloji de, özellikle Gökalp'ın ölümünden sonra, Amerikan sosyolojisinin 
mikrososyoloji alanında kullandığı çok yeni ve çeşitli deneyleme (cxperi- 
mentation) yöntem (metot) ve teknikleriyle büyük bir gelişme göstermiş
tir. Onun için Gökalp’ın yolunda olanlar, O'nun büyüklüğüne inananlar, 
O nun söylediklerini tekrarlamakla, gevelemekle değil, tıpkı O’nun gibi, 
Batı dünyasının bugünkü yeniliklerini memlekete getirmekle, yaymakla, 
O nun dcvamcısı olmak şerefini kazanabilir. Nurettin Şazi KÖSEM t- 
H AL. Ziya Gökalp’ın söylemek istediği ne idi? Yeni Mecmua, İslâm 
Mecmuası, Küçük Mecmua adlarile neşredilen üç mecmuada yazdığı ma
kalelerle bu meşhur kitabında müdafaa ettiği fikirlere göre Ziya Gökalp, 
Türkçülüğün devamını, millî şuurun canlanmasında görüyor, fakat bu 
milli şuurun, modem icaplara da dönmesini arzu ediyordu. Türkler,
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Bozkır devrinin bir ümmeti kalamazlardı. İslamcılık davasında, milletin 
bir dine malik olmasını ve çünkü dinlerin ahlâkı koruması bakımından 
lüzumunun inkâr edüemiyeceğini ifade ediyor, fakat muasırlaşmak yo
lunda din ile devletin ayrılmasına, lâiklik esaslarının kabulüne de ihti
yaç görüyordu. Türk dilinin, folklorunun, Türkün şeref dolu gelenekle
rinin muhafazasına, şiddetle taraftar olan Ziya Gökalp, bunları bozma
ması şertile, asrın modern metodlarınm, usul ve prensiplerinin Türk ca
miasına ithalini de lüzumlu görüyordu. Bu bakım dan kadının gelişme
sini, iş ve fikir hayatına atılmasını, kadına geniş bir ufuk açılmasını is
tiyordu. Şamili N afiz TA N SU . Ziya Gökalp’ı hiç bir gün, nefsini tehey- 
yücata terketmiş gayrı tabii bir halde gördüğümü hatırlıyamıyorum. 
Düz, geniş ve aydınlık hayatın bir tek adım  merhalesinde ilmi usullerin 
haricinde bir tek adım  attığı vaki olmamıştır. Bence, insani noktayı na
zardan, merhumun kusuruda bu idi. Zira Ziya Gökalp bu haliyle daima 
etraftaki alelade insanların fevkında durur ve kendisiyle bunlar arasında 
daimi bir mesafenin bizzat kendisi tarafından istenilerek icat edildiğine 
kani değilim. Bütün büyük ve fevkalade şahsiyetler hep böyle değil mi
dir? Yakup Kadri K A R A O SM A N O Ğ LU . Ziya Gökalp’ı hep saygı ile 
a n a rım : Bu topluma büyük iyiliği vardır; bizi bir çok konular üzerinde 
düşünmeye o alıştırdı. Ancak Ziya Gökalp’ın bütün dediklerini, gökten 
inmiş, üzerinde tartışma açılamıyacak birer yargı diye göstermeyi anlıya- 
mıyoıum. Hepimiz gibi, onun da yanlış düşündüğü, eksik düşündüğü ol
muştur. Nurullalı A T A Ç . Ziya Gökalp’m ağabeysi N ihat Gökalp, 1947 
yıtınaa M ustafa Baydar’a edebiyat tarihimiz için büyük önem taşıyan 
şu bilgileri verir : «Bir yaz günü idi. N ihat Bey, baba yadigârı ve D i
yarbakır’a özgü yerel evlerinin bahçe içinde ve ayvan denen yüksekçe 
bölümünde havuz kenarında çocukları ile beraber oturuyordu. Beni bü
yük bir nezaketle kabın etti. Kendisi ile ilk tanışmanın m atad sözleri bi
ter bitmez, bir süre basınımız üzerinde durduk. Çünkü kendisinden Cum
huriyet gazetesinin bir mensubu olarak randevu almış bulunuyordum. 
Biraz sonra asıl konumuza girerek,gerekli notları almaya başladım. N i
hat Gökalp diyordu ki :

Abdullah Cevdet’in Ziya Gökalp’ı Ziyareti

«Ebüzziya Tevfik, çok serbest fikirli ve Türkçü idi. Abdullah Cevdet, Dozv' 
nin «Essai sur l’Histoire de l’Islaınisme» adlı eserini «Tarih-i İslâmiyet» şeklin
de dilimize çevirmişti. Bu kitapta Hz. Muhammet aleyhine ağır sözler vardı. 
Abdullah Cevdet, kitaba kısa bir mukaddeme yazarak eseri sahibinden ziyade 
alkışlamıştı. Bu kitap, m atbuatta ve Mebusan Meclisinde büyük gürültülere se
bep olmuştu. Sonra piyasadan toplatıldı.

Bu hareket üzerine, Ebüzziya gerek bu eserin müellifine, gerek tercüme 
edene karşı bir kuvvet kullanmaklansa, fikren, ilmen mukabelede bulunmanın 
daha faydalı olacağım söylemiş ve bütün dünyadan bu kitabın ortadan kaldırı
lamayacağım ileri sürerek, eserin bu vaziyet karşısında daha büyük bir alâka ile 
okunduğunu ilâve etmişti.
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Bir gün Abdullah Cevdet ağabeyime geliyor ve diyor 'k i:
__ işte ben kitabı gizlice bastırdım  ve mukaddemeyi çıkarttım.

Bu söz üzerine Ziya Beyle Abdullah Cevdet arasında şöyle bir konuşma
geçiyor. Ziya Bey :

__M ukaddemeyi niye çıkarttın?

Abdullah  C ev d e t:
__ Pekiyi beni idam mı etsinler?
Ziya B ey :
__ İnsan kanaati uğruna seve seve asılmaya çider..»

«Ağabeyinizle aranızda kaç. yaş fark vardır?»
«İki yaş. O, 92 (M. 1875), Ben 94 (M. 1877) doğumluyum.»
«Ziya Beyin bariz vasıfları nelerdi?»
«Hür fikirli ve hiç bir şeyden çekinmezdi. Bu zamanda bilhassa İstanbul’da 

jurnalcılar ve hafiyeler pek kesif bu halde bulunuyor, hür fikirli ve aydın genç
ler sürgüne gönderiliyordu. Bu yüzden İstanbul’da başına b ir felâket gelir diye 
dayımla amcam ağabeyimi İstanbul’a göndermek istememişlerdi. Bu vaziyet kar
şısında ağabeyim Diyarbakır’daki mülkiye İdadisi’ne verilmişti.»

«Ziya Bey, Fransızcayı kendi kendine nasıl öğrendi?»

«Mülkiye İdadisi’nde ders yılı sonunda bir merasim yapılıyor. Bu merasim
de Mektep M üdürü Halil Bey, Ziya Bey hakkında şu sözleri söylüyor: «Mual
limleriniz birçok dersten sizin çok üstün bir talebe olduğunuzda ittifak etmişler
dir. H attâ bazı bakımlardan kendilerine tefevvuk ettiğinizi de gizlemiyorlar. 
Fransızcanız orta dereceden çok yüksektir. Buna rağmen ben sizi Fransızcadan 
mahsus ikmale bırakıyorum. Bu, sizin için bir izzetinefis meselesi olsun. Tâki 
bu lisanı da bildiğiniz Türkçe, Arapça ve Farsça dilleri derecesinde öğrenmiş 
olasınız. Bu yaz tatilinde çalışmanız sayesinde Fransızcayı da tamamen elde 
edeceğinize eminim.»

Bu merasimden sonra Ziya Bey eve geldi. İkmal imtihanına girinceye kadar 
kimse onu sokakta, çarşıda görmedi. Eve kapandı ve sadece Fransızca ile meş- 
gu oldu. İkmal imtihanım büyük bir başarı ile veren Ziya Beyin artık bundan 
sonra elinden Fransızca kitaplar düşmez oldu.»

İNTİHAR OLAYI

«Zıı/a Beyin hayatta, kendisine büyük tesirler yapan ne gibi hâdiseler ol
muştur. intihar olay,nin içyüzünü anlatır mısınız?»

«Bu sorunun cevabı için size Küçük Mecmua’nın 17, 18 ve 19’ııncu sayıla- 
rındakı «Felsefi Vasiyetler»} okumanızı tavsiye ederim.»

Nihat Be\, ricam üzerine bu sayıları okumak üzere bana verdi.
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Kendisinin bu konuda mutlaka bilgisi olacağını söyleyerek intihar olayı ve 
nedenleri üzerine konuşmasını ısrarla rica etmem üzerine aşağıdaki bilgiyi v e rd i:

«Ağabeyim. Diyarbakır’da okurken dinî konulara dalmıştı. Onun kafasında 
müspet ilimle din zaman zaman çatışıyordu. Ağabeyim, bazı dini esasların ten- 
kid edilebilmesinin lüzumuna inanmış görünüyordu. Çünkü bazı inanışları, alı
şılmışlara pek uymuyordu. İşte o buhranlı yıllarında başından bir intihara te
şebbüs olayı geçmişti.

Amcam Hasip Bey, medrese tahsili yapmış, ilm-i kelâm, tarih  v.s. ile meş
gul olmuş, Bağdat m ıntıkalarında yüksek memuriyetlerde bulunmuştu. O, Ziya 
Beyin fikirlerindeki bu mücadeleleri sezmişti. Ağabeyime Arapça tasavvuf ve 
felsefeye ait en mühim kitapları okuttu. Sonra ağabeyime, okuduğu bazı dinî 
ve felsefî kitaplarla ve konuştuğu kimselerin telkinleriyle yanlış yola sapmanın 
diye «Eddalâl minel dalâl» adlı dinî bir kitabı okuttu. Nihayet amcam ağabeyi
min fikirlerinin çok olgunlaştığım anlayıp, onun yanlış yola sapmayacağına ka
naat getirince, Ziya Beyi serbest bıraktı.

«Artık istediğin kitabı okuyabilir ve istediğin kimse ile münakaşa edebilir
sin» dedi. Zıya Bey’in Arapça ve Farsçası çok kuvvetli idi.

Rumî 1311 (M. 1895) senesinin ramazanında Diyarbakır’a geldim. O vakit 
askeri lisenin son sınıfına geçmiştim. Ağabeyimin intihan meselesini ablamdan 
ve büyük annemden etrafhca dinledim.

Ağabeyun, muhakkak İstanbul’a gitmek istiyordu. Amcam da eğer İstan
bul’a gitmesine müsaade edilmezse belki de yeniden intihara teşebbüs eder diye 
dayım nezdinde ısrarda bulundu. Fakat dayım kabul etmedi.

Bunun üzerine ağabeyimle aramızda anlaştık. Ben Diyarbakır’dan İstan
bul a giderken o, sanki beni uğurlamaya gelecek ve oradan birlikte İstanbul’a 
gidecektik. O zaman bizim mağaza ve bahçelerimiz vardı. Gerekli parayı ora
lardan temin ettim. Bir yığın yolculuk eşyasını ablamın evinde hazırlattık. Di
yarbakır dan hareket ederek Erzurum yoluyla Trabzon’a geldik. Oradan da va
purla İstanbul’a gittik.

Trabzon dan amcama şöyle bir telgraf çektim : «Ağabeyim Trabzon yolu 
ile İstanbul’a hareket etti.»

O zaman ben askerî lisenin son sınıfına geçmiştim. Bu vaziyet karşısında 
dayım ve amcam, bu emr-i vakii kabul etmek zorunda kaldılar.

Ağabeyimin maksadı Mülkiye-i Şahaneye girmekti. Orası da ücretli veya 
niharî (gündüzlü) idi. Biz de birkaç senelik lâzım olan parayı lıazırlayamamış- 
tık. Ağabeyim, uzunboylu beklemeyi münasip görmemiş, nihayet Baytar mek
tebine leylî meccanî (parasız yatılı) girmeyi muvafık bulmuştu.
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Diyarbakır’da 
Ziya Gökalp’ın 

doğduğu ev; 
bugün nZiya 

Gökalp Müzesin.
Bu zamanda «Genç Türkleı»in teşkilâtından haberdar oluyor ve onlarla 

muhabereye giriyor. Yazıları da onların gazete ve mecmualarında çıkmaya baş
lıyor.»

«Yine intihar konusuna dönsek..»

«Bir arkadaşı ağabeyime, yelek cebine sığacak biçimde küçük bir rövolver 
hediye ediyor. O da buhranlı bir anında onu alnına dayayarak tetiğe dokunuyor.

Mermi, alın kemiğine yayılıyor. Abdullah Cevdet, haç şeklinde alnını ya
rıyor, kurşunu çıkarmak istiyor. Fakat kemiği parçalam adan çıkaramıyacağını 
anlayınca öylece bırakıyor ve içinde kurşun olduğu halde tedaviye geçiyor.

Abdullah Cevdet’e göre kurşun yarasının filmleri Fransız Hastanesince çe
kilmiştir. Biri cepheden, biri profilden. Bu filmler, kurşunun kemiğin chş sathına 
>anıldığını ve kemiğin kalınlığının yarısına kadar bile nüfuz etmemiş olduğunu 
göstermektedir.»

TAŞKIŞLA’DA

«Taşktşla’da tutuklu iken ağabeyinizi ziyarete gider miydiniz■?»

, ... Ancak Divan-ı Harp Reisi Ferit Reşit Paşa'ııın müsaadesiyle gide
bilirdim.

bir zorlukla bulduğum da kendisine dedim ki : 
dİ \ gV yİm su^suzc ûr- bundan cesaret alarak işlerini takip etmeyi keıı- 
kend' ^  bildim. Eğer onu suçlu bulsaydım, neticede ben de onun suçuna 

mı orta etmiş olacağımdan böyle bir işe girişmezdim. Binaenaleyh, malı-



kem enizin hiçbir tesir a ltında  kalm ayarak b ita ra f b ir vicdanla m uhakem eyi bir 
gün evvel yapm anızı suret-i lıususiyede sizden rica ediyorum .»

Bunun üzerine Reşit Paşa, «Ben binbaşı iken D iyarbek iı’de bulundum . 
Belli başlı aileleri tanırım . E ğer dediğin  gibi ağabeyinin  suçu yoksa bizim 
m ahkem e civarın tesiri a ltında kalmaz, beraa t eder» dedi ve ilâve e t t i : «Yarın 
ağabeyinle Taşkışla’d a  görüşürsün, ben icap  eden yerlere em ir veririm » dedi.

E rtesi giiıı Taşkışla’da ilk görüşm eyi yaptık. H er hafta  Reşit P aşa ’vı m uhte
lif konak ve kışlada arardım . Ç ünkü onun dört ayrı yerde konağı vardı. K endi
sini bulabilirsem  ertesi gün için izin alır, ağabeyim le görüşürdüm .»

«Serbest konuşabilir miydiniz?»

«Hayır, yanım ızda adam  bulunurdu. G örüşm em izde ihtiyacı olan parayı 
yanına bırakırdım . O rada  vazifeli M ehm et Ağa elinden alırdı. Birkaç defadan 
sonra ağabeyim , beni para  b ırakm aktan m enetti. «Bu adam  parayı alıyor, bana 
verm iyor, bari sen lıarcet» dedi.

Bunun üzerine yanma yalnız eşya ve yiyecek götürmeye başladım. Yıkan
mış çamaşırlarım bırakır, kirlilerini alırdım.

Bir de  K ur’an’dan başka kitap  m üsaadesi o lm adığından kendisine b ir Kur’ 
an-ı Kerim götürm üştüm . Taşkışla’da bu lunduğu  dokuz aylık m üddet zarfında 
bü tü n  m eşguliyeti, K ur’an ’ı büyük bir dikkatle tetkik oldu. Ç ünkü o yaşta Arap- 
çaya vukufu çok yüksek bir derecede idi.

Bu dokuz ay içinde kendisini b ir defa  D ivan-ı H arb e  çağırm ışlar. A kraba
dan Cem il A sena’m n yazdığı bir m ektubun b ir cüm lesinden tevilen m ana çı
karm ışlar.

Z iya Bey, «bu cüm lenin m anası kabil-i tevil değildir. Sarihtir, h içbir siyasî 
ve m ecazî m efhum  gizli değildir» demiş.

Bu kadarla m ahkem e bitmiş. Bir sene hapisle ayrıca D iyarbak ır’da ikamete 
m ahkûm  edildi.

D okuzuncu ayın sonunda Sultanahm et’teki um um î hapishaneye gönderildi. 
O rada üç ay kaldı. Bu hapishanede m eşru tiyet ta raftarı N aim  Bey ism inde ih ti
yar b ir za tla  tanışıyor. O nunla olan m uhaveresini K üçük M ecm ua’nın 19’ııncu 
sayısında felsefi vasiyetler serisinin üçiincüsünde «Pirim in Vasiyeti» m akalesin
de yazm ıştır.

Burada da iiç ayını bitirince 1315 (1900) bir polis nezaretinde vapurla İs
kenderun’a gönderiliyor. İskenderun’dan da Diyarbakır’a geliyor. Burada ken
disini serbest bırakıyorlar. Yalnız haftada bir gün polis m üdürlüğünde ispat-ı 
vücut etmesi lâzım.

DİYARBAKIR’DAKİ ÇALIŞMALARI

Diyarbakır’a geldiğinde amcamız ölmüştü. Onun vasiyeti üzerine kızı ile 
evlendi.



Ziya 
Gökalp'm 
Diyarbakır 
milletvekili 
iken aldığı 

niifus 
cüzdanı.

Bu zamanda Diyarbakır da yaşlı ve genç, askeı ı ve sivil vatandaşlardan 
muhtelif mesleklere mensup menfîler (sürgünler) vardı. Bunların içinde bilâha
re yani meşrutiyetten sonra Derviş Vahdeti gibi fena zihmyetli kimseler de 
çıktı.

Ziya Bey, bunlardan maişeti müşkül vaziyette olanlara iane toplama*, kız
larını evlendirmek isteyenlere imkân hazırlamak, öğretmenlik yapmak isteyen
lere öğretmenlik bulmak, resmî ve hususî ders vermek isteyenlere ders temin 
etmek gibi devamlı yardımlarda bulunuyor ve onlardan büyük bir zevk duyu
yordu. Bu işlerde sözü resmî ve gavrıresmı zevata geçerdi. Temin ederim ki 
kendi muhitindeki menfîler refaha kavuşmuşlardı. Ayrıca şeref ve mevki sahibi 
de olmıışlarüi. Çünkü onlarla alenî ve gizli içtimalarda, eğlenti mahallerinde bu
lunduğunu muhit görüyordu. Bu şekilde muhitin şefkati menfiler üzerine te
veccüh etmişti. Eğlenti gibi, ziyafet gibi meselelerde Ziya Bey, masrafı kendi 
üzerine alıyordu. O zaman babamızın bıraktığı miras, bol irat getiriyordu. Am
camızın bıraktığı servet ise babamızmkinin nispet kabul etmez derecede fev
kinde idi.

Evlenen erkek veya kız, menfî ailelerine ait olursa ağabeyim, onların sağ
dıcı olurdu. Yani bütün masrafı üzerine alırdı.

Zıya Bey'in kendine ait mesire yerleri vardı. Buralara çok meraklı idi. M en
fileri oralaıa götürür ve onlara kır hayatı yaşatmak isterdi.

Bir de kendisinin fikir arkadaşları vardı. Onlarla tenha yerlere gider, sağa 
sola bakmadan serbestçe konuşurlardı.
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Ziya Gökalp’ın asıl meşguliyeti iki sahada cereyan ederdi. Birinci meşguli
yeti muhiti tenvir edip gençliği kuvvetlendirmek ve meşrutiyet için çalışmak. 
İkincisi ise ilim ve fen adamlariyle, klâsik ve en yeni eserlerle temasta bulunarak 
felsefe, içtimaiyat ve tababette kudret sahibi olmak.

Tabii bütün bunlar istibdat zamanında oluyordu.
ir

DOKTORLUĞU

Ziya Bey, askerî, sivil doktor ve ayrıca eczacılarla veya Diyarbakır’da sür
günde bulunan doktorlarla devamlı temas halinde idi. T ıbba ait değerli ve en 
yeni eserleri getirtirdi. Tababetin nazarî ve amelî kısımları üzerinde uğraştığı 
gibi, hastalar üzerinde de sekiz sene kadar çalıştı. Kendi ailesi efradı ile akraba
larımızın hastalarını tedavi ederdi. Miihim hastalar için yapılacak konsültasyon 
gibi danışma toplantılarında gayrıresmı mahiyette bulunur ve fikirleri doktor
lar üzerinde müessir olurdu. Konsültasyon raporları, onun nokta-i nazarları da 
göz önüne alınarak yazılır ve doktorlar tarafından imza edilirdi. Kendisi hiç bir 
zaman tıbbî bir reçete veya rapora imza koymamıştır. Bu meslek arkadaşları 
arasında Kolağası Dr. Yorgi Bey ve Amerika’da yüksek tahsil görmüş olan ec
zacı Demosten Efendi’yi çok sever, münasebet düştükçe onlardan, bilhassa Yorgi 
Bey’den bahsederdi.

Küçük Mecmua’mn 18’inci sayısındaki «Hocamın Vasiyeti» makalesinde 
yazılı olan Dr. Yorgi işte bu zattır. Esasen kendisi yüksek bir baytar olduğun
dan ve tıp adamlariyle bu yolda 8 senelik çalışmaları bulunduğundan, doktor
lar tarafından doktorluğu, hattâ hocalığı kabul edilmişti.»

«Öliiıniinden sonra ağabeyinizin evdeki yazdan ile ilgilenen oldu mu?»

«Ziya Gökalp’ın ölümünden hemen sonra Yunus Nadi matbaasında çalışan 
gözlüklü Şükrü Bey i evimize gönderdi. Onun vasıtasıyle yolladığı mektupta, 
«Ziya Bey’in ne kadar basılmamış yazısı varsa istiyorum. Bunları gazetemde 
basacağım» diyordu.»

Emek - sermaye çelişkisinin sürüp gittiği Türkiye’de, Gökalp’m gö
rüşleri canlıdır, ileriye dönüktür. Sermayenin baskısına karşı emeğin ya
nında yer almıştır. Bu tavır, daha sonra A tatürk’ün «Sây misak-ı millîsi» 
dediği, yeni Türkiye devletine temel yapmak isteği b ir ilkeye kaynaklık 
etmiştir. A hm et K Ö K LÜ G İLLE R . Gökalp, «Halk bahçe, biz bahçıvanız, 

W m W  öncc ağacı budamak sonra aşılamak gerek» demişti. Atatürk bahçeyi,
herşeyi ile yoketmek isteyenleri budadı, denize döktü, sahibine teslim 

A İS P  etti, tikeleriyle de aşıladı. Türklüğü yeniden diriltti O’nun milliyetçiliği
V y  dilde, tarihte, siyasette, kültürde Gökalp'ın milliyetçilik anlayışından da-

' 8 erçekçidir, daha ileridir. «Ne mutlu Türk’üm diyene» cümlesindeki
miI1' duyu? ve ' nan,S. h 'Ç bir Türk milliyetçisine nasip olmamıştır, diye- 
biliriz. Y u su f Z iya B EYZA D EO Ğ LU . Gökalp’m fikirlerinin A tatürk’e 
tesiri milliyetçilik, din ve batılılaşma sahalarında daha müşahhas ömek- 

V v  lerle görülür. Gökalp ölümünden iki yıl kadar önce, 1923 başlarında,
milleti şöyle târif ediyordu : «Millet, lisanen müşterek olan, yani aynı
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terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan harsî bir zümredir» (Kiiçiik 
Mecmua, sayı 28, s. 3). A tatürk ise, C.H.P. Üçüncü Büyük Kongresi 
(1931)‘inde tespit edilen program da belirtildiği gibi, milleti «dil, kültür 
ve mefkûre birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil ettiği bir siyasî 
vc İçtimaî heyet» olarak anlıyordu. Bu iki tarifin benzerliği açıktır. Er- 
ciimend K U R A N . Mustafa Kemal'in Türkçülük hareketini takip etmiş 
olduğunu sanmıyorum. Kuvay-ı Milliye devrinde ve sonrasında ise, bil
hassa Türkçü fikir ve sanat adamları ile temas etti. Ziya Gökalp'a, geç 
vc güç ısındığını hatırlıyorum. Asla siyasî ırkçı ve T uıancı değildi. Tür- 
kiyeci, Türkiye Türkçüsü idi. Sonradan dil ve tarih bakımından o kadar 
sarıldığı milliyetçilikte Asya'ya doğru vc geriye doğru bakmazdı. Bu me
selelerle dc, hayli sonradan ilgilenmiştir. Mustafa Kemal, büyük bir rea
listti. Siyrısettc, ütopyacı zaaflarına düşmekten kaçardı. Ziya Gökalp, 
tan:dıktan sonra. Mustafa Kemal’e hayran kalmıştır. Çünkü dcvrimci 
olarak, cn ileri Türkçülerin bile kurtulacaklarını sanmadıkları Ortaçağ 
müesseselerini bir hamlede yıkmış vc Türk milliyetçiliğine engin ufuklar 
açmıştı. Fatilı R ıfk t A T A Y

Türkçülük Çalışmaları

Ziya Gökalp; «Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir» ilkesinden 
hareket ederek, bu gaye uğruna bilim ve sanatı seferber etmiştir. Toplumsal ku
rulularımızın tümünün Batı’ya göre düzenlenmesi, kültür yoluyla ulusal birliğin 
yaratılması görüşündedir. Kendisine kadar gelen 1 ür^çülük çalışmalarına bilim
sel bir yöntem verir. Ziya Gökalp’e göre Türkçülüğün üç dönemi \  a rd ır. 
1) Gerçek Türkçülük, Anadolu Türkçülüğü, 2) Yakın Ü lkü: Oğuzistan, Anado
lu, Azerbaycan, İran, Harzem Türklerinin birleşmesiyle doğacaktır. 3) Uzak ve 
büyük ülkü: Turan ve Turancılık. Buna karşın ırkçılıkla hiçbir ilgisi yoktur. 
«Her kavim, ırkdaşlarından mürekkep bir heyet değil, harsdaşlardan mürekkep 
bir zümredir», «... umum Türklerin teşkil ettiği hey’eti mecmuaya ırk namını 
vermek doğru değildir. Türkler eski zamanda müşterek bir harsa malik olduk
ları için, bugün bir kavimden ibarettirler» der. «Türkçülüğün Esasları» adlı ya
pıtında «Türkçülük Nedir?» sorusunu şöyle y an ıtla r;

Büyük İskender diyor ki, «Benimhakikî babam Filip değil Aristo dur. 
Çünkü, birincisi maddiyatımın, İkincisi maneviyatımın tekevvününe se
bep olmuştur.» İnsan için, maneviyat maddiyattan mukaddemdir. Bu iti
barla milliyette seçere aranmaz. Yalnız, terbiyenin vc mefkurenin milli ol
ması aranır. Normal bir insan hangi milletin terbiyesini alınışsa, ancak 
onun mefkûresine çalışabilir. Çünkü, mefkûre bir vecd membaı içindir ki, 
aranır. Halbuki, terbiyesiyle büyümüş bulunmadığımız bir cemiyetin mef- 
ktıresi, ruhumuza asla vecd veremez. Bilâkis terbiyesini almış olduğu
muz cemiyetin mefkûresi ruhumuzu vecdlere garkederek mesut yaş,imanı
za sebep olur. Bundan dolayıdır ki, insan, terbiyesiyle büyüdüğü cemiye- 
m mefkûresi uğruna hayatını feda edebilir. Halbuki, zihnen kendisinin 
W e* eWğ' yabancı bir cemiyet uğruna ufak bir menfaatini bile feda
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edemez. Hulâsa, insan, terbiyece müşterek bulunmadığı bir cemiyet için
de yaşarsa bedbaht olur. Bu mütalâalardan çıkaracağımız ameli netice 
şu d u r: M emleketim izde vaktiyle dedeleri Arnavutluktan, yahut Arabis
tan’dan gelmiş miUetdaşlarımız vardır. Bunları Türk terbiyesiyle büyü
müş ve Tiirk m ef küresine çalışmayı itiyat edinmiş görürsek sair milletdaş- 
lanm ızdan hiç tefrik etmemeliyiz. Yalnız saadet zamanında değil, felâket 
zamanında da bizden ayrılmayanları nasıl m illiyetim izden hariç telâkki 
edebiliriz. Hususiyle, bunlar arasında milletim ize karşı biiyük fedakârlık
lar yapmış, Türklüğe büyük hizmetler ifa etmiş olanlar varsa, nasıl olur da 
bu fedakâr insanlara «Siz Tiirk değilsiniz» diyebilirsiniz. Filhakika, atlarda 
şecere aramak lâzımdır, çünkii bütün meziyetleri şevki tabiiye müstenit 
ve irsi olan hayvanlarda ırkın biiyiik bir ehemmiyeti vardır. İnsanlarda 
ise, ırkın içtimai hasletlere hiç bir tesiri olmadığı için, şecere aramak doğ
ru değildir. Bunun aksini meslek ittihaz edersek, m em leketim izdeki m ü
nevverlerin ve mücahitlerin birçoğunu feda etm ek iktiza edecektir. Bu 
hal, caiz olmadığından «Türk’üm» diyen her ferdi Türk t arıtmaktan, yal
nız Türklüğe hıyaneti görülenler varsa, cezalandırmaktan başka çare yok
tur.

Felsefenin annesi hayret imiş. Gökalp de bizi hayretler içinde bıra
kıyor. Üç kıtayı kucaklamış ve tarihin en büyük medeniyetini kurmuş 
olan Türk - İslâm topluluğu halâ yaşayan ve ebediyen yaşayacak olan bir 
gerçektir. Acaba Gökalp'ın Türkologları bize bu hakikati unutturmak 
mı istiyor? Gökalp, yabancı menşeli fikirleri bu kadar çabuk benimse
mekle hata etmemiş midir? Hüküm okuyucunundur. Cemil MERİÇ. 
Büyiik değişme vc buhran devirlerinde, sarsıntının sebep olduğu karışık
lık karşısında belirli bir istikamet, yeni bir denge bulm a ihtiyacı her çağ
da cemiyete tercüman olan düşünürü değişme meseleleri vc İçtimaî de
ğerler sistemi üzerinde etraflı incelemeler yapmağa zorlamıştır. Osmanlı- 
Türk tarihinde 1856 Kırım Harbinden sonra Batı'mn her sahada yıkıcı 
tesirleri karşısında Yeni OsmanlIlar grtıpunun tepkisi bu ihtiyacın bir te
zahüründen başka bir şey değildi. Ziya Gökalp 1910’dan sonra sür'atle 
yıkılm akta olan imparatorluğun en buhranlı zamanlarında yeni bir denge 
ve düzen, yeni bir istikamet aram a ihtiyacına cn yüksek seviyede tercü
man olmuştur. Namık Kemal ve Ziya Paşa’nm açık b ir şekilde koyduk
ları kültür buhranı meselesi. Abdülhanıid II. devrinde Paris’te toplanan 
Genç Türkler tarafından İçtimaî mesele olarak ele alınmakta gecikmedi. 
Onlar, nareket noKiasmı aynı şekilde İçtimaî meseleden alan Fransız sos
yolojisinin kuvvetli tesiri altında kaldılar. Genç Türkler’in lideri Ahmet 
Rıza Bey, Augustc Comte un Ordre et progres (Düzen ve ilerleme) fikrini 
benimsedi, onu siyasî programının temeli yaptı. 1906’da Prens Sabahat
tin, Osmanlı cemiyetinin selamete çıkmasını fenn-i içtima dan bekliyordu. 
Fenn-ı içtima’, diyordu, bize cemiyetimizin noksanlarını gösterebilecek 
bir anahtardır. Fakat o, Le Play sosyolojisini benimseyerek şahsî teşeb
büs, hürriyet vc İçtimaî saadet sayesinde Osmanl. cemiyetinde bir uzlaş
ma vc âhenk, yeni bir denge yaratabileceğini düşünüyordu. Ziya Gökalp. 
Genç Türkler’in içtimaiyetçı!iğinin en kuvvetli vc ciddî mümessili oldu. 
Halil İN A LC IK . Türk milliyetçüiğinin teşekkülü için pek çok kimse ça-

652



ıışmışnr. İlmi olarak. Ahmcd Vefik Paşa'dan, Ali Suavi’den, Süleyman 
4  Paja'dar. itiDarcı. günümüze kadar çalışmalar devam etmiştir. Fakat bun-

lardan hiçbiri Türk milliyetçiliğine Ziya Gökalp'ın getirdiği hayatiyeti, 
sistemi getirememişlerdir. O güne kadar etraflıca ele alınıp sistemlcndiril- 
rnemiş, bir çatı altına toplanamamış, felsefesi yapılmamış, kısacası bir 
bütün haline getirilememiş olan T ürk milliyetçiliğini, Türkçülük adı al- 
tında, bir bilgin titizliği içinde işliycn, her sahasına bir ahenk veren Ziya 
GöKalp'ıır. Bilgcay E SE M E N Lt. İlk önce «Türk Yurdu» dergisinin Ka- 
sim 1924 sayısında «Şahsî H âtıralar» başlığı altında yayımlanan Yahya 
Kemal Beyatlı’nın yaz ıs ı:

G ökalp’m  Edebî P o rtresi

Meşrutiyet ilân edildiği zaman, fecir kuşları gibi, Paris’e ilk gelen Türkler 
arasında, Selânik’ten gelmiş bir doktor Ali Agâh vardı; yeni fikirlere meraklı 
bir gençti, inkılâbın patırtılı hâdiselerinden ve patırtın  adamlarından ziyade 
meydana atacağı fikirlere dikkat eden nâdir insanlardan biri idi. O günlerin 
baş döndürücü galeyanları arasında, Diyarbekir’den Selânik’e gelmiş oraya 
yerleşmiş ve etrafına garip bir lehçeyle birtakım yeni fikirler söylemeğe başla
mış olan Ziya Bey’in adını, bana, ilk defa, Paris’de, samimî ve sâkin bir hay
ranlıkla, bu genç haber verdi. Bu gencin haber verdiği insana ve ondan lime li
me naklettiği fikirlere ilk vehlede hayret ettim. Ziya Bey’in henüz, ne nesir ve 
ne de nazım, hiçbir yazısını görmemiştim; lâkin birrâvî ağzından işittiğim ilk 
fikirleri bana bir havârî olduğu hissini verdi. Onun, iki asır evvel Almanya için
de Almanlığı keşf eden “Leibnız” gibi, Osmanlı İm paratorluğu içinde Türklüğü 
keşf eden bir adam olduğundan şüphelendim.

Paris’de uzun süren gençlik hayâtımı kapayıp da İstanbul’a döndüğüm za
man, garip bir tesadüf olmak üzere, daha dostlarını görmeden evvel, Bâbıâlî 
C addesinin kaldırımı üstünde Paris arkadaşım doktor Nâzım Beye tesadüf e t
tim, yanında şişman, değirmi yüzlü, hâl ve şanı taşralı ve çocuk gibi mahçup 
biri vardı. Saint-Simon, en öz ve en hassas bir şair olan Racine’i tarif ederken 
söylüyorduk! Racine’in şair olduğunu belli eden hiç bir hah yokmuş; Ziya Bey de 
! ‘ /  >dl‘ Doktor Nâzım Bey beni ona ta n ıt tı : Sana Paris’den gelmiş eski
bir Turkçu takdim edeyim, konuşunuz ve anlaşınız!» dedi. Ziya Bey pek ziyade 
sevmdı Cağaloğlu’na doğru hem yürüyor, hem konuşuyorduk. Lâkin ben artık 

°  / ° r a  ®ey’in> Abdülhamid devrinde, Paris’deki muhitimizde, tanıdığı 
müfrit 1 urkçu değildim, hayâlini Türkçülüğe ilk kaptıran her Türk’ün gördüğü 
•il an ruJ asın an uyanmıştım, ırk birliği gibi ve saf menşe’leriıııize rücû gibi 
KJ V C arzulan™ z bahsinde uslanmıştım, kendi vatanımızın o zamanki siyasî 
var *1 t "  1Ç1,n^° Turklüğe razı olmuştum, bin yıl evvelini kable’t-târih sa- 
cü l I '*  , berİ kökle5tiğimiz Anadolu ve Rumeli topraklarında, daha kü-
TiirVK'l“ "•aS 3 1 urkçulüğe meyi etmiştim, o vakıtki tâbiri ile, bir Osmanlı

urKJugu arzu ediyordum.
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Ziya Bey’e benim uslanmış düşüncelerim dar ve tatsız göründü. Mamafih 
çok samimî bir lisanla sık sık görüşmemizi istedi. Gerek siyaset ve gerek san’at 
telâkkilerinden başka muhitlerimizin de farkı yüzünden bu ilk mülâkattan sonra 
senelerce görüşemedik.

☆

Balkan H arbi’nden sonra Türkçülük İstanbul’da galeyanlı vo heyecanlı bir 
sene geçiriyordu. Ocaklar, dernekler, yurtlar, mecmualar, bir tevekkün devrinde 
olduğu gibi, kaynaşıyorlardı. Ben bütün bu hareketlere uzak yaşıyordum, hattâ 
bazı gençler arasında muarız bir Türkçü telâkki ediliyordum, hareketi sevk eden
ler arasında yalnız Yusuf Akçura Bey’den lıâr bir teveccüh görüyordum. O sı
ralarda Orhan Seyfi ve Enis Behiç gibi yeni Türk şiirinin mümessilleri, neşretti
ğim derme çatma birkaç eserdeki lisanı ve zevki Ziya Gökalp’m, bütün ayrılık
lara rağmen, pek ziyade beğendiğini ve gençlere nümune olarak gösterdiğini 
söylüyorlardı. Ziya Gökalp bu teveccühünü, hiç görüşmediğimiz halde, Dârül- 
fünun Müderrisliği’ne intihap edildiğim sırada tekrar gösterdi. İstanbul Dârül- 
fünu’na, maatteessüf en değerli bir baş olan Yusuf Akçura Bey müstesna olmak 
üzere, bir kaafıle Türkçü müderris ve muallim girmiştik. Ziya Bey’le senelerce 
süren yakın arkadaşlığımız bu zamandan başladı.

Kışın İstanbul’da, her gün beraber, bitmek tükenmek bilmeyen bir fikir 
güft ü gû’su içinde yaşıyorduk. Ben Büyükada’da oturduğum  için, Ziya Bey’i, 
yazı geçirmek üzere Büyükada’ya getirmeği arzu ediyordum. Ziya Bey’in sıh
hatçe böyle bir sayfiye hayâtına ihtiyacı vardır, lâkin tereddüt ediyordu, İstan
bul ilçelerinde, tıpkı Diyarbekir’de yaşadığı gibi kapalı bir ömür sürmeğe alış
mış ve o çerçeveden dışarıya çıkmamıştı. Türklüğün en yeni kafası, yeni haya
tın en cesur ve imanlı mübeşşiri böyle sâkin bir kenar hayatı sürüyordu, o ha
yatı bir hamlede bırakamıyordu. Nihayet sıhhatçe ihtiyacı arttı, râzı oldu, ona 
Ada’da, Dil’e yakın, bahçeli bir köşk tuttuk, ailesiyle beraber nakletti; havadan, 
m anzaradan ve sükûndan hoşlandı. Her sabah ve her akşam beraber gezintiye 
çıkıyorduk. Cuma günleri İstanbul’daki arkadaşları: Ağaoğlu Ahmet’i, Hamdul
lah Suphi’yi, Celâl Sahir’i, Köpriilüzâde Fuat’ı, Necmeddin Sadık’ı, Halim Sa- 
b i t ’i yemeğe davet ediyordu. Bu toplanışlarımız fikirlerin meydan m uharebesi 
gibi bir şey oluyordu. Akşama kadar fasılasız, yalnız fikirler etrafında, sürekli 
münakaşalar içinde konuşuyorduk. Bu devre Ziya Bey’in kitapların içinden ha
yata açıldığı, şimdi dediğimiz gibi, hayatça asrileştiği devredir. Yat Kulüp’ün- 
de beni görmeğe geliyor, saatlerce kalıyror, yeni hayatın bu çerçevesinden hoş
lanıyor, Türklük için bir Kulüp nazariyesi neşretmeğe koyuluyordu. Nihayet 
“Kulüp”e âza oldu. O ilk yazı geçirdik.

Ferdâsı baharda Ziya Bey Ada’ya kendi ailesiyle geldikten başka, millî fi
kirlerin başında çalışan, diğer arkadaşlarımızı da aileleriyle beraber s ü r ü k l e d i .  

Orada muayyen kafalardan bir mulıitimiz oldu. Ziya Bey, Akadeınos Balıçelc-
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ri’nin ağaçları altında konuşan eflâtun gibi, ya kendi evinin yahut da Ada Ku- 
lübü’nün bir köşedeki ağaçları altında, bizim ortamızda, söylemeğe koyulur, 
Türk içtimaiyatının bir bahsini tutturur, muttasıl söyler, önce lezzetli dinletti
rir, bir yumağı açar gibi bahsi sıkı bir silsilede muttasıl açar, uzatır, bir türlü 
bitirmek bilmez, nihayet en anlayışlı ve meraklı Sami’lerini bıktırasıya kadar 
konuşur, yorulduğunun farkına varmaz, bazen bir düziye iki saat tahliline ve 
terkibine devam ederdi.

Sokrat’m usulü sormakmış, Ziya Bey’in bilâkis sormaksızın söylemekti. So
rup bir fikri dinlese bile, kendisine serdedileıı noktadan haroket eder, yine gö
rüşlerini söylemeğe başlardı, ö y le  zannolunurdu ki Ziya Bey’in, İstanbul’da 
ilmî, Garp’deki asrı manasıyle anlar adamlar olduğuna itimadı yoktur. Ziya 
Bey’in bu telâkkisini burada fazla kurcalamak istemem. Lâkin, mutlak bir m ü
talâa olarak, diyebilirim ki, diğer meziyetlerinden sarf-ı nazar, Ziya Bey ilmi, 
yirminci asırdaki telâkkisiyle anlamış ve benimsemiş bir adamdı. Sokrat’dan 
Bergson’a kadar süzülen felsefeyi tam  bir kudretle kavramış, derinden derine 
hazm etmiş, o yükün altında bunalmamış, berrak bir dim ağ sahibi idi. Anladı
ğını, hakikaten anlamış insanlar gibi, kolay, bâriz, şeffaf ve ihtiraslı bir halde 
anlatırdı.

İnsanlara ateş vermek istediği için Kaf D ağlan’na zincirlenmiş olan Pro- 
mete gibi Ziya Bey kafası ile ilme zincirlenmişti, o zincirinden bir an ayrılamı- 
yordu, hayata, tabiate, havâiyâta dair, dereden tepeden konuşmak nedir bilmi
yordu. Her kelime ve her hâdise onda bir fikir silsilesini uyandırırdı.

Ziya Bey şevki, cûşişi, ihtirası severdi. Kendi aramızda, bazan onun evnı- 
e, azan da Adanın \orgolo, Dil, \  îran Bağ, Hiristos mesirelerinde rakı ve 

^ sö y le rc h '^  eĉ crek> içmeğe başlarken şevklenir, sofraya otururken bu eski bey-

1\ ic e  bir gâv gibi âb içelim  
İçelim  içelim şarâb içelim

bana /  ^ir gün Fuad’a bir diken ucu ile dokunmak için mukayeseden
a ır ıissesi ayırmış : Köprülüzâde cehd adamı Yahya Kemal dc vecdbana bir takdir hissesi
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adamıdır, demişti. Bana ta’rîz etmek istediği bir gün, kafamı tarihin zevklerine 
kaptırdığımı vesile bulmuş

Harâbisin harâbûtî değilsin 
Göziiıı mâzîdedir âti değilsin

demişt. İrticâl dedikleri nâdir tesadüfün şevkiyle, ben de kendisine demiştim 
k i :

.Ve harâbi ne harâbâtiyim,
Kökü mâzide olan âtîyim.

Bu mevzun muhaveremizin zeminini bir türlü unutmamış, beni mağlûp 
edinceye kadar tazelemiş, devam ettirmişti. Ziya Bey, Ernest Kenan’ın meşhur 
“Gençlik ve Çocukluk H âtıra larındak i Baba Sistem gibi sistem adamıydı. Bir 
sisteme dahil olmayan fikirlere değer vermezdi, hezâr-feııliği sevmezdi, naza
rında M âlûmât’m Vesıka’dan yüksek bir meziyeti yoklu. Bunun için de, mem
leketin en malumatlı kafalarından ziyâde bir bahisde ihtiras ve ihtisas sahibi 
olanlarını severdi. Bu son zümredeki kafaları, küçük bir seviyede olsalar bile, 
takdir ve teşvikle ilerletmek isterdi.

Ziya Bey, yalnız kitaplara ve fikirlere kapanmış bir adam olduğu için çok 
iyi bir insandı, lâkin maddî mânada iyilik etmeği bilmezdi. Bu noksanı hilka
tinde değil, bilâkis hayatın fiil sahasına münhasır yegâneliğindeydi. Bunun için 
de ilmin birer şubesine ihtirasla sarılmış gençlere, kendi mevkiinden istifade 
ederek, lâzım olduğu gibi iyilik edemedi. Bilirim ki Ziya Bey’i bu bahiste ten
kit eden iki taraf vardır. Ziya Bey’i hiç tanımamış olan bir taraf onun, fikir ar
kadaşlarını ve tilmizlerini, hükümetteki nüfuzu sayesinde, nimetlere gark ettiği
ni yazdılar ve muttasıl gevelediler. Hem dostu, hem de D ârülfünûn’da muavini 
olan Necmeddin Sadık gibi en yakınlarından biri lıerkesden iyi bilir ki bu bir 
efsanedir. Ziya Bey’i tammış diğer bir taraf da, onun, m addi iyiliklerden içti
nap etmesini ahlâkî hodgâmlığma verirler, kendi siyasî nüfuzunu kırmamak 
için böyle hareket ettiğini söylerler. Bu görüş de yanlıştır. Dediğim gibi, Ziya 
Bey maddi hayata bîgâııe idi. Yalnız dostlarını ve değerli fikir adamlarını değil, 
kendini, ailesini ve çocuklarını bile bir an düşünmedi.

☆

Ziya Bey in maddî hayata ne derece bigâne olduğunu Yeni Mecmua’yı çı
karmak istediğimiz zaman tarafdar olduğu fikir iyi anlatır. Ada daki muhiti
mizde yavaş yavaş bir mecmua çıkarmak arzusu doğmuştu. Ziya Bey mecmua
nın ismini benden istemişti. Siislii, mânaiı ve gtizel isimlerden kaçınarak sadece 
Mecmua demeği teklif etmiştim. O da önce bu tesmiyeyi beğenmiş, lâkin son 
dakikada bir Yeni sıfatıyle süslemeğe lüzum görmüştü. Yeni M ecmua’yı çıkar
mak için param ız yoktu, hükümet parasının bulaşmayacağı hür bir mecmua çı
karmak istiyorduk. Bu iki ucu bir araya getirmek imkânsızdı. Ziya Bey, o za-
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☆

Yeni Mecmua kat’i bir rengi ve fârikası olan bir mecmua olduğu için, mem- 
eketın en taze ve en yeni edebiyatım topladığı i<;in, muntazam ve iyi çıktığı 

JÇin muvaffakiyet kazanmıştı. Gerek şahsını, gerek de eserini sevdiğim Hüseyin 
Kahnu Bey’i temin ederim  ki Yeni Mecmua’nın bir para selsebîli olduğuna dair 
neşrettiği telâkki doğru değildir. En iyi nesirlere, en iyi şiirlere üç kâğıt lira,

<557 F. 42

Ziya Gökalp'ın Ankara’da çekilmiş bir r e m i  (solda), ortada Ziya Gevher E tili ve 
sağdaki Reşit Saffet Atabinen.

man, kesemizden beşer kâğıt lira sermaye vererek mecmuayı çıkarmak kabil 
olacağında ısrâr ediyordu; Köprülüzâde Fuad ve Ahmet Refik gibi tabı işlerine 
vâkıf arkadaşlar Ziya Bey’in bu ısrarına gülüyorlardı. Lâkin o, o kadar ısrar e t
ti ki Yeni Mecmua’yı çıkardık. Ziya Bey her türlü siyaset tesirlerinden âzâde, 
hür, müstağni bir mecmuayı idâme edebileceğimiz kanaatinde hâlâ musirdi. 
Lâkin maddî imkânsızlık daha ilk nüshalarda baş gösterdi. O aralık merkez-i 
umûmi âzâsından Talât Bey müdahale etti. Mecmuanın maddi işlerini deruhte 
ederek yazı ve fikir cihetinde bizi tamamiyle müstakil bırakmak teklifinde bu
lundu. Yeni Mecmua’nın idaresini eline aldı. Bizim ilk içtihâdımızın zıddına 
olarak, hükümetin muaveneti ile mecmuayı çıkarmağa başladı, büyüttü, güzel
leştirdi, bu suretle Türk edebiyatına hizmet etti. Lâkin biz de, hars ve irfan 
bahislerine siyaset karıştırmayalım derken, Yeni M ecm uanın merkez-i umûmî 
altındaki idarehanesinde buluşmağa başladık.



gençlerin en güzel eserlerine bir buçuk kâğıt lira verildiğini şimdi, o ihtirasların 
sustuğu bu zamanda, tahkik edebilir.

☆

M ütâreke Yeni M ecmua’yı söndürdü. Vatan çatır çatır yıkılırken Ziya Bey 
muztaripli, lâkin o en fena günlerde bile kurtulacağımızdan iimitvâr olduğunu 
söylüyordu. Ada’dan Cağaloğlu’ndaki küçük evine nakletmişti. Kendisini orada 
görmeğe gidiyordum. Ergeç tevkif edileceğini biliyor ve tevkif edilmeği büyük 
bir kayıtsızlık ve tevekkülle bekliyordu. Tevkif edildikten sonra birkaç defa Be
kir Ağa Bölüğü’ndeki yatağının yanında görüştük. Aynı neş’eyle İçtimaî tasnifle
rine devam ediyordu. M alta’ya gittikten sonra Anadolu mecmualarına gönder
diği manzûmelerde ümidinin bir türlü solmadığım görüyordum. Nitekim Malta’ 
dan dönüşünde Diyarbekir’de, Küçük Mecmua’yı aynı ruh tazeliğiyle çıkarmağa 
koyuldu. Muzafferiyelten sonra tekrar m eb’us rntihap edildiği zaman, gerek 
eski arkadaşları ve eski muârızlaıı kendisine serzenişkâr oldular. Devlet değiş
miş, vatan değişmiş, hâsılı türklüğün hayat sistemi değişmiş iken, ister dâhî, is
ter âlim olsunlar, nihayet birer fert olan insanların değişmesinde ayıp aramak 
bilmem ne derece doğrudur? Herhalde Ziya Bey’in bu sistemlerden feylesofâne 
tegaafül ettiğini görüyor ve memnun oluyordum. Bu defa kendisini sevenler 
serzeniş edenlerden daha fazlaydı.

☆

Ziya Bey’i son defa Fransız Hastahanesi’nde gördüm ve hastahanenin mü
ridi dostum doktor Gassend’e onun bizim ne kıymette millî bir hâzinemiz oldu
ğunu söyledim; kurtarabileceğini, bütün meş’un tahminlere rağmen, umdum.
Lâkin iş işden geçmişti. Ziya Bey’i kaybettik; hem de öyle bir zamanda kaybet
tik ki kaybettiğimiz başın cevherini havâs zümresi bile hakikî bir şuurla anla
yamadı. Ziya Bey’in bir radyum olan dimağı söndüğü günden beri vatandaki 
ilimde karanlık vardır.

Yahya Kemal’e «Sen H arabat şairisin» demekle neyi kasdettiğini 
biliyordu. Yalnız henüz bilmediği, henüz hissetmediği bir şey varsa, o da 
Yahya Kemal’in, bir gün gelip aruz veznini nasıl iğip bükeceği ve onu 
ne büyük bir kudretle halis Türkçenin hizmetinde kullanacağıydı. Fakat, 
sanırım ki, şairin »Kökü mazide olan atiyim» sözü üzerine bunu sezmiş
olacaktır. Zira, bu sözü işittiği vakit gözlerinde bir ümit parıltısıyle
tatlı tath  gülümsemişti. Yahya Kema! kendi şiirlerini neşretmeğe başla
yınca Ziya Gökalp ümidinde yanılmadığını acaba anlamış mıdır? Belki 
evet, belki hayır. Bizi burada ilgilendiren nokta zaten bu değildir. Yahya 
Kemal tecrübesinin hassaten sanat ve edebiyat alanında, ne kadar feyizli 
neticeler verdiğidir. Herhangi bir kültüre dayanmadan, kendiliğinden vü
cut bulmuş bir edebiyat yeryüzünde hiçbir millete nasip olmamıştır. Bir 
toplumda, nesilden nesile, bir takım hisler, fikirler, kanaatler terakümü 
husul bulur; ancak bunun neticesindedir ki, büyük sanat eserlerinin mey
dana geldiği görülür ve bu bakımdan o sanat eserlerine uzun bir zincirin
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halkaları denilebilir, işte, Yahya Kemal böyle bir telâkkinin adanîıdır. 
Nitekim, Ziya Gökalp da, edebiyat bahsinde, kültür - dışı bir anlayışa 
sapmış değildir. Zira bütün ömrünce hep Türk kültürünün kaynağını
aramıştıı ve bunu Divan edebiyatından ziyade, H alk edebiyatında bul
muştur. Bugün, hece vezni, aruz vezni dâvası diye gerçek bir şey kalma- 
d. ama, Ziya Gökalp’la Yahya Kemal arasındaki bu iki ayrı görüş hâlâ 
birbiriyle çekişmekte devam ediyor. Y a k u p  K a d r i  K A R A O S M A N O Ğ L U .

S anatı ve D ili

Ziya G ö k a l p ;  t a r i h s e l  v e  d e s t a n s a l  b i r  r o m a n t i z m  i ç e r i s i n d e d i r .  E d e b i y a t ı 

mızın g e l i ş m e s i  i ç i n  h a l k a ,  u l u s a l  k ü l t ü r  k a y n a k l a r ı m ı z a  g i d i l m e s i n i ,  k o n u ş m a  

diliyle yazı d i l i n i n  b i r l e ş t i r i l m e s i n i ,  a r u z  y e r i n e  h e c e  ö l ç ü s ü n ü n  k u l l a n ı l m a s ı n ı ,  

edebiyatımızın y a r a t ı l m a s ı n d a  H a l k  e d e b i y a t ı  i l e  B a t ı  e d e b i y a t ı n ı n  ö r n e k  tutul
masını savunur. G ö k a l p ’e  g ö r e  T ü r k ç ü l ü ğ ü n  ü ç  m e r h a l e s i  v a r d ı r .  1. « T ü r k i y e -

cilik» 2. «Oğuzcııluk» v e y a  « T ü r k m e n c i l i k » ,  3 . « T u r a n c ı l ı k .  O n a  g ö r e  T ü r k i 

ye : «Türk milletinden, İ s l â m  ü m m e t i n d e n »  o l m a l ı d ı r .  G e r e k  n e s i r l e r i n d e ,  g e 

rek şiirlerinde sade, k o n u ş m a  d i l i n e  y a k ı n ,  d o ğ a l ,  k o l a y  a n l a ş ı l ı r  b i r  d i l  kulla
nır. «Edebiyatımızın T a h r i ş  v e  T e h z i b i »  b a ş l ı k l ı  y a z ı s ı n d a  e d e b i y a t ı m ı z ı n  y ü k 

selebilmesi için gerekli yolları g ö s t e r i r  :

Türkçülüğe göre, edebiyatım ız yükselebilmek için, iki sanat müzesin
de terbiye görmek mecburiyetindedir.

Bu müzelerden birisi Halk edebiyatı, İkincisi Garp edebiyatıdır. Türk
çü şairler ve edipler, bir taraftan halkın bedialarını, diğer cihetten garbın 
şehkârlarını model ittihaz etmelidir. Türk edebiyatı bu iki çıraklık devre
sini geçirmeden, ne millî, ne de mütekâmil bir mahiyet alamaz. Demek ki 
edebiyatımız bir taraftan «halka doğru», diğer cihetten «garba doğru» git
m ek izdir arındadır.

Halk edebiyatı ne gibi şeylerdir? Evvelâ, masallar, fıkralar, efsaneler, 
menkıbeler, ustureler, saniyen darbımeseller, bilmeceler, salisen mâniler, 
koşmalar, destanlar, İlâhiler, rabian Dede Korkut kitabı, Âşık Kerem, Şah 
sm a i, Köroğlu gibi hikâyelerle, cenknâmeler, hamisen Yunus Emre, Kay- 

gusuz, Karacaoğlan, Dertli gibi tekke ve saz şairleri, sadisen Karagöz ve 
hasrettin Hoca gibi canlı edebiyatlar.

Edebiyatımı*, bu modellerden ne kadar çok feyiz alırsa o kadar çok 
«tahns» edilmiş olur.

1 ... ^ e b jy r tım tz ın  ikinci nevi modelleri de Homer’le Virjil’den başlayan 
hl/  ?  j7?  ■ crc^ r'  ̂en* başlayan bir millî edebiyat için en güzel örnekler
hile! ’6 ' 6 bedialandır. Türk edebiyatı, klasiklerin bütün bediî ra-

ermi massedip bitirmeden romantiklere ve daha sonraki mekteplere
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yanaşmamalıdır. Çünkü, genç milletler, m ef küreleri, kahramanlıklar ilân 
eden bir edebiyata muhtaçtırlar. Klâsik edebiyatlar umumiyetle bu mak
sadı temin edecek mahiyettedir. Son zamanda, Fransa’da, gençliğe mef- 
kûrelere doğru yeni bir hamle vermek için, yeni klâsikler mektebinin tees
süs etmesi de, klâsik edebiyatın bu terbiyevî rolünü ispat eden canlı bir 
delildir.

Maamafih, biz garbın iptida yalnız klâsiklerine kıym et vermekle, ro- 
m antizm ’in feyzinden de büsbütün mahrum kalmamalıyız. Çünkü hare
ketleri halka doğru gitmek, halk masallarını ve destanlarını model ittihaz 
etmekle başlamıştır. Demek ki biz, edebiyatım ızın tahriş ve tehzibini ya
parken Klâsisizm ve romantizm devirlerini beraber yaşamış olacağız. O 
halde, Garp edebiyatını ruhumuzla massa çalışırken garp romantiklerinin 
halk edebiyatlarından nasıl istifade ettiklerini de anlamağa çalışmalıyız. 
Edebiyatım ızın garp muhallideleri müzesinde geçirdiği çıraklığa da «millî 
edebiyatımızın tehzibi» diyebiliriz.

Bu ifadeleıden anlaşıldı ki millî edebiyatımız, tahriş, tehzib namları 
verilen iki terbiye devresinden geçtikten sonra, hem milli, hem de Avru
pai bir edebiyat haline girecektir.

Millî edebiyatımızın tesisi hususunda Türk Ocakları’nm da büyük 
rolü vardır. Türk Ocakları, sahnelerinde, halk tiyatrosu olan Karagöz ile 
Ortaoyunu’nu aıasıra göstererek canlandırmalıdırlar. Masalcılara masal 
söyleterek, meddahlara taklitler yaptırarak, saz şairlerine destanlar, koş
malar, mâniler okutarak millî edebiyatı canlı bir surette ammeye göste
rebilirler. Dede Korkut, Yunus Emre, Kaygusuz Abdal, Dertli, Karacaoğ- 
lan, Âşık Ömer, Gevheri gibi halk şairlerine ve Nasrettin Hoca, Karagöz, 
İncili Çavuş, Bekri Mustafa gibi halk tiplerine hususî geceler tahsis ederek 
bunların hatıralarını idameye çalışmalıdırlar. Halk edebiyatına ait kitap
larla şifahî ananeleri toplayıp halk kütüphaneleri vücuda getirmek de 
Türk Ocakları’nin vazifelerinden biridir.

Teccddüt ve inkılâp tarihimizin en mühim safhasını teşkil eden 
«Milliyetperverlik» cereyanını tetkik edecek müverrih, bu cereyanın en 
büyük ve en kudretli şahsiyeti olarak «Ziya Gökalpm göstermiye mec
burdur. Şüphe yok ki, Türk îdeminde «Milliyetperverlik» cereyanının 
oldukça uzun bir mazisi, epey kudretli mübeşşirleri vardır; bunun tevel
lüt ve inkişafında birçok tarihî âmiller, hayatî zaruretler, hattâ bir takım 
büyük millî felâketler şiddetle müessir olmuştur.. Fakat, bütün bu ha
kikatleri nazarı itibare almakla beraber, bu cereyan içinde «Ziya Gökalp» 
ın âdeta bir «Mihrak», teşkil ettiğini itiraf etmeliyiz. Yaratıcı ve topla
yıcı bir kudrete m alit olan bu harikulâde insan, bu cereyan içindeki 
dağınık fikirleri ve kuvveti toplamış, onlardan yeni ve umumî bir «Ter- 
kıpı. vücudu getirerek milli cereyanın programını ve felsefesini çizmiştir. 
Hayatın her şubesini ihata eoeü bu kadar geniş bir terkip vücuda getire-
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bilmek için, «Ziya» kadar yüksek felsefî kabiliyetle mücehhez bUyük 
bir dimağa ihtiyaç v a rd ı: Lisan, bediiyat, hukuk, ahlâk, din, iktisat vc 
terbiye meselelerini büyük bir nüfuzla ihata ederek Türkçülüğün umumî 
programını vc felsefesini tesbit eden bu emsalsiz mütefekkir, bütün Türk 
ve Islâm dünyasının ilk büyük «Millî filozofundur. Diyarbekir idadisiyle 
İstanbul’da Baytar mektebinde geçirdiği çok kısa bir zaman müstesna ola
rak muntazam bir tahsil görmiyen ve sırf kendi sai ve istidadiyle yetişen 
«Ziya Gökalp» âdeta bir ansiklopedisi denecck kadar geniş vo sağlam 
m alûm ata malikti. «Felsefe» ve «içtimaiyat» sahasında Avrupa âleminin 
elde ettiği neticeleri onun kadar etraflı bir surette bilen, garbin İlmî 
usullerini okadar iyi kavrayan ikinci bir adamımız daha yoktur. Ulumu 
islâmiyede dc büyük bir ihata sahibi olduğu için, millî hayatı kendi göz
leriyle görmiyc, ve garp dünyasiyle İslâm âleminin mütekabil vaziyetle
rini tetkik ederek inhitat âmillerimizi derin bir surette anlamıya mu
vaffak oldu. Selânik'tc «Genç Kalemler» mecmuasında münteşir eserle
rinden başlıyarak «Türkçülüğün Esasları» adlı son mühim eserine varın
caya kadar bütün yazılarında onun muntazam ve ahenktar tekâmülü fik- 
riyesini görmek mümkündür. Fuat KÖPRÜLÜ . Bazı adam lar vardır ki, 
en durgun şekiller içinde inanılm az bir mücadcle kuvveti taşırlar; onları 
yürürken seyrediniz, ağır ağır giderler ve sessiz basarlar; oturuşları, ko- 
nuşuşıar., mülâyemet, rikkat itade eden en yumuşak tavırlar içindedir. 
Halbuki karşınızdaki sessiz adam korkunç bir mücadcle içinde ölecektir. 
Karşınızda yavaş yava$ konuşan dalgın adam bir âsidir, devirlerin kur
duğu müessesclcrle boğuşa boğuşa hayat yollarında yürüyecektir. Ziya 
Gökalp Dır fikir kuvvetidir; bu fikir kuvveti, yani beşerin bütün tarihi 
üzerinde hâkimiyeti her gün biraz daha artan, zaferleri, seneler ve asır- 
laı geçtikçt mütemadi büyüyen en yüksek varlığın kuvvetidir. Hamdullah 
Suphi TA N R IÖ V E R . Ziya G ökalp'a göre:

Benim ruhum hava ile dolu bir şişeye benzer! Bu şişe, hiç bır Ẑ “ ’o^ aç 
kaynağı olan oksijenden mahrum kalmaz. Şişenin için e ı Ruhu-
ile istediğiniz kadar boşaltmaya çalışınız, yine içinde biraz o sıjen 
mun kanına can veren manevî oksijen de «ümit»tır.

Etrafım da birçok yeis rüzgârı essin; bu  rüzgârlar, içlerinde ruhum-
gizleyen kasırgalar kadar şiddetli olsun, bu  sert rüzgârları nrer ı , umu
dan geçiriniz; Hiç birisi orada ışıldayan ümit kandilini söndureme • ^ u_
kardan, buzdan daha soğuk bir itimatsızlık kışı kaplasın; bu 'îşm muhit
zey Kutbu’nda bile rastgelmeyeccğiniz bir soğuklukta olsun; u so„u 
içinde bile, ruhumun üm it ocağı sönmez, için için yanar.

Ümit benim ruhumun vazgeçilmez i h t i y a ç l a r ı n d a ı ı d ı r .  B i r  b i t k i ,  nasıl g 
sız, havasız ve ziyasız duramazsa, benim ruhum  d a  ümitsiz yaşayamaz.

Bazı ruhlar vardır ki muhitlerindeki bütün olaylar, kuvvetli ümitler aşıladığı
halde onlar yine de ümitsiz bulunurlar. Bu ruhlarla benim ruhum  arasında zıtlık vardır.
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Yeis, ruhları tahrip eden en tehlikeli bir düşmandır, istikbal büyük bir teh
like içinde kalır. Ferdin ümitsizliği korkunçtur; fakat toplumun ümitsizliği belki 
ondan yüz kere daha korkunçtur.

Bir memleket, m addî ümranca tahrip  edilmiş, fakat ümidi sağlam kalmış 
olursa mütemadi imarlar sayesinde, yeniden bir güzel mamure halini alabilir. 
Meselâ, İstiklâl Savaşı’nda düşmanlarımız Anadolu’yu baştan başa yıktılarsa da 
Türklerin ruhundaki ümit mamuresine dokunamadılar. Bundan dolayıdır ki Ana
dolu bugün yaşıyor ve gelecekte de daim a yaşayacaktır.

Bazen, benim ruhum  da hüsrana uğramış bir bahçe gibi, bütün yaprakla
rını, bütün çiçeklerini, bütün yemişlerini döker... Yalnız üm ittir ki bu bahçe
nin kuytu bir köşesinde duran her dem taze bir ağaç gibi daima yeşilliğini mu
hafaza eder.

Nice hastalar vardır ki, onlara, ilâç yerine ümit aşılamak daha hayırlıdır. 
Nice fakirler vardır ki, onlara para yerine ümit vermek daha hayırlıdır.

M addî kuvvetlerin yapamadığı işlerde ruhî kuvvetler muvaffak olur. Ruhî 
kuvvetlerin en tesirlisi ümittir. Ümit altın gibidir. Hiç bir m uhitte paslanmaz. 
Ümit elmas gibidir; hiç bir kesici m adde onu kesemez.

Ümit, ruhun gençliğidir. Ümitlerini daima canlı olarak muhafaza eden 
adamlar, ne kadar yaşlansalar ihtiyarlamazlar.

Türkiye, bugünkü merhaleye çok acı tarihî tecrübelerden sonra gel
miştir. «Millet» denüen sosyal varlığın önemini bize büyük fikir adamı 
Ziya Gökalp anlatmıştır. Osmanlı Dcvleti’nin yıkılacağım ve onun için
den bir Türk devleti doğacağını o haber vermiştir. «Millî devlet» fikri 
nc Tevfik Fikret’te ne de Mehmet Akif’te vardır. Tevfik Fikret, kendi
sini «insaniyetçilik» denilen ütopiye, M ehmet Akif ise, onun kadar de
ğilse bile, yine de sağlam esaslara dayanmayan «ittihad-ı İslâm» idealine 
kaptırmıştır. Bu iki fikir dc tarihî vc sosyal bir gerçek olan «millet reali
te s in i yok farz eder, özlenilen insanlık ancak, her milletin kendi birliği
ni kurması ve başka milletlerin varlığını, hak ve şahsiyetini tanıması ile 
gerçekleşeceKtir. Zıya Gökalp, işte bu hakikati görmüş ve ortaya koy
muştur. Fakat Gökalp, bu üçüncü ana fikri ortaya koyarken, Tevfik Fik
ret’in ilim ve fen, Menmct A kifin  İslâm ve iman tezlerini reddetmemiş, 
üçu ae ayn  hakikate tekâbül eden üç fikri, «Türkleşmek, İslâmlaşmak, 
Muasırlaşmak» formülüyle terkibe çalışmıştır. M ehm et K A P L A N . Ziya 
Gökalp «Vatan» şiirine şöyle başlar: «Bir ülke ki camiinde türkçe ezan 
okunın.» Ama bugünün sahte türkçüleri ağızlarına bile alm azlar bu buy
ruğu. Değil türkçe ezan, türkçe sözcüklcri bile okutup yazdırmayı dü- 
şlinmezleı. «Köylü anlar Buyruğunu Hudanm» mısraı ise hiç işlerine gel
mez. Çünkü köylü tanrının buyruğunu bilir, anlarsa din istenildiği gibi 
istismar edilemez, politikaya alet haline getirilemez. Erhan TIĞ LI. Son 
Osmanlı çağının durulmamış, seçmeci «ulus» kavramı günümüzde de et
kinliğini sürdürüyor : Ulusal kültür tanımları Anadolu ile O rta Asya, 
Türkçe ile Osmanhca, Homcros ile Kiiltiigin, Kâbe ile Ergenekon ara-
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sindi, gidip geliyorlar. Son günlerde hakkında özel sayılar yayımlanan, 
açık oturum lar düzenlenen Gökalp’ın bu karmaşık görüntüde etkisi çok. 
Bizde dizgeli toplumsal kuram a en önce yaklaşıp bileşim yapma çabası
na girişen ilk düşünür olduğu vc son yıllara gelene değin kültür ortam ı
mız elli yu önceki eğilimleri koruduğu için, ulusal kültür tanımı deyince 
akla once Gökalp gelıyoı. t a k a t  bugünkü ortam da Gökalp 'ın düşünceleri 
birleştirici olmaktan çok ayırıcı bir etki yapıyor, denebilir. Bunda da 
kendisini), «sınkrctik» tutum unun payı çok. Doğan K U B A N .

Ziya G ökalp’ın E serleri

Ziya Gökalp; fikirlerini halka geniş ölçüde yayabilmek için düz yazının ya- 
nısıra nazmı da kullanarak didaktik şiirler, manzum masal ve destanlar kaleme 
aldı. Bunun için Türk mitolojisinden, Türk folklorundan, Dede Korkut hikâye
lerinden de faydalanır. Sanat, düşünceleri için bir araçtır. Hcce’nin benimsenip 
gelişmesinde Ziya Gökalp’ın büyük rolü olmuştur. Eserlerinin başlıcaları şun
lardır : Kızıl Elma  (şiirler, 1914); Yeni Hayat (şiirler, 1918); Türkleşmek, İslâm
laşmak, Muasırlaşmak (1918); Altın İşık (nazım ve nesir karışık, 1923); Türkçü
lüğün Esasları (1923); Türk M edeniyeti Tarihi (1925); Malta Mektupları (1931).

Ziya Gökalp, son yüzyılda Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük fikir
adam larındandır biri vc modem Türkiye’ye şekil veren temel düşünce
ve müesseselerden bir çoğunun babasıdır... Ziya Gökalp, Malazgirt'ten
önccki Türk tarihini, Asya Türklerini esas alan Turancılık ideolojisini
kurar. Yahya Kemal ise millî varlığı esas tutar ve coğrafyaya bağlanır...
Ziya Gökalp, Türk tarih ve medeniyetini avrupaî görüşlere dayanarak
izaha ve mânalandırmağa çalışan ilk büyük mütefekkirinıizdir. M ehm et
K A P LA N . Kafasındaki ülkü ve kalbindeki sevgiyi gençliğe aşılamak en
büyük zevki idi. Onun ışığıyle kafasını aydınlatan, onun ateşiyle kalbi

anayan gençler olmasaydı belki Çanakkale, belki dc Sakarya bizim
mezarımız olurdu. Ziya Gökalp kitaplara bastığı fikirlerden ziyade yiirek-
ere aşıladığı inançtan ötürü sevilmeli ve benimsenmelidir. Ülkü ve sevgi

e erini bu ölmez kaynaktan içmek her Türk’e borçtur. Nadir N A D l.
b i^  er’.5.aır'cr‘ fazla oyalar, öndeki ünlü bir şairin, yetenekli genç
bul ?a' n  ^1" arcn Pe5 lnde götürdüğü: onun, kendi özgün sesini, yolunu
nun , T ' ™ * "  Scciktirdiği çok görülmüştür. Sanat anlayışlarının
dıkul v-!' ı* ^ Ü'1Ü'Ünce. Zl'ya Gökalp'm da önünde, Mehmet Emin Y urdakul vardı; ama 7 iu a  . . . . .
içerik vatırım v  G° « J p ın  gerek heceyi kullanış biçimi, gerekse
zamanrlı v  i ” r c *a * '111 ur|kındcn bir hayli farklıdır, vc Gökalp'ın az
Ienehilir ç "  L ^  '*an t*a*la *5a?ard'. ahenkli hece şiirleri verdiği dc söy-
kiye Cıı K^ - 0  benim için ikinci bir Dede K orkut'tur. Tür-
olmasa arc ĉs' nc*e’ ulusal bilinci bilemiş, sazı kopuzu gür sesli
Ata-ozan ı'nCC CZ8'*er*c> kalplere inanç, güven aşılamış, bir yeni
Seyfi Kem 1°»™ * **CCC 5a' r*c n n e  : Enis Behiç’e, Faruk Nafiz’e, Orhan
d a h a 'ş iirr  •* m ^ arml’ Mümtaz vc başkalarına; kendininkinden
Grilnlni o ^ llr ^ °^ arını Pösteren, hepsine örnek önder olan kimdi : Ziya

alP- Beh("  N E C A T tG lL . Ziya Gökalp’ın şiirlerinden örnekler:

663



AHLÂK

Ahlâk yolu pek dardır; 
Tetik bas önü yardır 
Sakın, hakkım  var deme, 
Hak yok, vazife vardır.

Hak milletin, şan onun, 
Gövde senin, can onun, 
Sen öl ki, o yaşasın, 
Dökülecek kan onıın

Ben sen yoğuz «biz» varız, 
Hem Oğan, hem kullarız. 
Biz demek, bir demektir, 
Ben sen ona taparız.

Ne derece hizmetin  
Varsa odur kıymetin.
«Kıymet var» deme ki 
Gerçek ola kıymetin.

Millete ver canım  
Ocağını, şanım,
Bin âşık olsan bile 
Fedâ et cânamm...

KENDİNE DOĞRU

Atanın içkisi köpüklü kımız,
Arpa suyu içme, dedi bir Kırgız.
Evinin yemişi erikle elma,
Komşunun bağından hurmayı alma. 
Başka dile uym az annenin sesi,
Her sözün ararsan vardır Türkçesi. 
Duymadan düşünme, görme sezmeden, 
Kendi duygun olsun usunu yeden.
Dile, yap! Tanrının sensin bileği, 
Göktürk’ün seridedir yüce dileği.
Demir sana tapar, şimşek baş eğer, 
İsteme, sen yarat;; görme, sen göster!

VAZİFE

O gönlüme arştan inen bir sestir; 
Milletimin vicdanına makestir!
Ben askerim “o” üstümde kumandan,
Baş eğerim her emrine sormadan!

Gözlerimi kaparım! 
Vazifemi yaparım!

Hikmetini sormam, ince elemem, 
Âmirimdir, ona karşt gelemem!
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Haklığına eylemişim kanaat,
Benden ona kayıtsız, şartsız itaat!

Gözlerimi kaparım! 
Vazifemi yaparım!

Benim hakkım, menfaatim, arzum yok, 
Vazifem var, başka şeye liizum yok. 
Aklım, gönlüm düşünmezler, duyarlar, 
Ondan gelen emirlere uyarlar...

Gözlerimi kaparım! 
Vazifem i yaparım!

VATAN

Bir ülke ki camiinde Türkçe ezan okunur,
Köylü anlar mânasını namazdaki duanın...
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur’an okunur, 
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Huda'nın... 
E y Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!
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Bir ülke ki toprağında başka ilin gözü yok.
Her ferdinde mefkûre bir, lisan, âdet, din birdir. 
M eb’usanı temiz, orda Boşo’larm sözü yok, 
H ududunda evlâtları seve seve can verir;
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!

Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye,
San’atında yol gösteren ilimle fen Türk’ündür. 
Hirfetleri birbirini daim eder himaye.
Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk’ündür;
Ey Türkoğlu, işte senin orasıdır vatanın!

LİSAN

Güzel dil Türkçe bize,
Başka dil gece bize;
İstanbul konuşması 
En sâf, en ince bize.

Lisanda sayılır öz 
Herkesin bildiği söz, 
Mânası anlaşılan 
Lûgata atmadan göz.

Uydurma söz yapmayız. 
Yapma yola sapmayız, 
Tiirkçeleşmiş Türkçe'dir, 
Eski köke tapmayız.

Açık sözle kalmalı, 
Fikre ışık salmalı, 
M üterâdif sözlerden 
Türkçesini almalı.

Yeni sözler gerekse, 
Bunda da uy herkese. 
Halkın söz yaratmada 
Yollarını benimse.

Yap yaşayan Türkçeden. 
Türkçeyi incitmeden, 
İstanbul’un Türkçesi 
Zevkini olsun yeden.

Arapçaya hiç gitme, 
İran’a da m eyi etme; 
Tecvidi halktan öğren, 
Fasihlerden işitme.

Türklüğün vicdanı bir, 
Dini bir, vatanı bir, 
Fakat hepsi ayrılır 
Olmazsa lisanı bir.

KÖYÜN

Ey Türk, senin köyün hür bir yuvadır 
Çiftlik değil, yoktur Beyi Ağası,
Her köylünün var bir çifti tarlası, 
ö z  evinde o hem Bey, hem Ağadır.



H iç  k im s e n in  y a n c ı  r e n ç b e r i  
O la m a z , a n c a k  o lu r  v a ta n  askeri.

Ü m m ı d e ğ il, m u a ll im s iz  k a lsa  d a  
İm a m ı y o k , g e n e  b il ir  d in in i.
D o st v e  d ü ş m a n  k im d ir , b il ir  d ü n y a d a ,  
D oğru  b u lu r . . .  S e v g is in i  k in in i.

O n a  ca m i, m e k te p ,  k i ta p  y a p ın ız .
E m in  k a h r  h u d u t ta  h e r  k a p ım ız .

L â k in  e y  T ü r k , b u  m e s ı ı t  k ö y  b it iy o r !  
M ü lte z im in , fâ iz c in in , tü c c a r ın  
P e n ç e s in d e  d iy o r  b e n i k u r ta r ın ;
B h  üç iş i s e n d e n  ç a b u k  is tiyo r.

K a ld ır  aşar u s u lü n ü  a ç  b a n k a  
' ta p  h er s e m tte  b ir  z ira î se n d ik a .

T ü r k l ü k

G a rb in  d in le r  se s in i, g a ib e  se s le r  d in le tir , 
K a lb in i d e  sö y le tir , k a lb in i d e  in le tir ;
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Ziya Gökalp’e göre : «Ede
biyatımız bir taraftan halka 
doğru, öbür yandan Batı'ya  
doğru gitmek mecburiyetin
dedir. H alk edebiyatı ne gibi 
şeylerdir? İlkin, masallar, fık
ralar, efsaneler, menkıbeler; 
iistureler, ikinci olarak, ata
sözleri, bilmeceler; üçüncü 
olarak, mâniler koşmalar, 
destanlar, İlâhiler; dördüncü 
olarak. Dede K orkut Kitabı, 
Aşık Kerem, Şah İsmail, Kör- 
oğlu gibi hikâyelerle Ceng-nâ- 
meler; beşinci olarak, Yunus 
Emre, Kaygusuz, Karacaoğ- 
lan, Dertli gibi tekke ve saz 
şâirleri; altıncı olarak, K a
ragöz, ve Nasreddin Hoca gibi 
canlı edebiyatlar. Edebiyatı
mız, bu modellerden ne ka
dar çok feyiz alırsa, o kadar 
;ok millileştirilmiş olur.»



Lâkin asla unutmaz Oğuz Han’ın evlâdı 
Tûrân denen o yurdu, Tûrân denen o adı

E y iüıklüğun düşmanı, kitablara göz gezdir: 
Fârâbî’ler kimlerdir, Ulıığ Bey ler kimlerdir?

Kimlerdendir unutma büyük ibni Sînâ’lar, 
Kimlerdendiı unutma kahraman Atillâ’lar. .

Türklre bugün bir kavim, lâkin yarın hir millet, 
Ona uymayanlara benden yüce bir la n e t...

Türk hiç geriye gitmez, Türk irticai bilmez. 
Lâkin büyük kalbinden altun devri silinmez.

AKKURUM

Karakurum yakınında, tarihi çok, ünü yok 
Yoğun bir köy... Bu köydeydi babamızın ocağı. 
Babam öldü, ağabeyim sürüleri, otağı 
A ldı gitti... Küçüğüm üz soyumuzun yurduna  
Bekçi kaldı... H em  tarlayı sapanıyla ekecek,
Hem her cuma tuğum uzu damımıza çekecek.
Ben ortanca, babamızın mîrâstndan payım  yok. 
Benim sürüm kısrağmdtr, benim tarlam kılıcım. 
Hattâ benim adım da yok, beynim deki kıvılcım, 
Kalbimdeki kuvvet, bana her varlıktan değerli.
Vedâ ettim  kuzulara, tarladaki ekine,
“Tuğum uzu yükselt!...” diye ısmarladım T  ekin’e. 
Yola çıktım, yasamızın bu bir eski buyruğu:
Adsız kendi ocağına bağlı kalmaz, ayrılır;
Onun büyük bir ocağı vardır, ona çağrılır.
Ben adsızım, evet benim ailelik adım yok;
Benim köyüm Tûrân Yurdu, tiirklük benim ocağım; 
Nerye gitsem karşı çıkar bana, yasam bayrağım.
Yola düştüm, az uz gittim, dere tepe düz gittim; 
Her akşam bir Tiirk şehrine, Türk köyüne uğradım. 
Kalblerinin bir emelle çarptığını anladım.
İstanbul’a geldim gördüm Tûrân fikri uyanmış,
Büyük emel doğmuş, buna çalışıyor her kişi!...
Ey Tiirklerin yeni doğan yüce üm id güneşi!
Ben adsızım, sensin bana millî bir ad verecek.
Türk oğluna lâyık olan merdlikleri yaparsam,
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Bana ad ver, beni evlâd tam, benim ol babam. 
Geldim senin eşiğine, Karakurum ilinden. 
İstikbâlin tarihinde bu sözleri okurum :
Yeni Tûrân Hâkanlığı, payitahtı: Akkuruml

M EDENİYET

Avrupa bir akademi, âzâları milletler;
Her biri bir nurlu dehâ, çünkü ayrı lıarsı var. 
Avrupa bir dâr-iU-fünûn, hocaları milletler; 
Herbirinin ihtisâsı, bir örneksiz dersi var.

Bu nurlardan biri sönse medeniyyet loş kalır; 
Derslerinden biri durur, bir kürsüsü boş kalır..

M edeniyyet beyn-el-milel yazılacak bir kitab; 
Her faslını bir m illetin harsı teşkil edecek. 
M edeniyyet bir konser ki birçok çalgı, saz, riibâb 
Birleşmekle bir ahengi ancak tekm il edecek.

Bu kitabın bir mebhasi eksik olsa okunmaz;
Bir âleti yoksa, âhenk gönüllere dokunmaz.

DÂR-ÜL-FÜNÛN

Diyorsunuz hükümetin idari 
Velâyeti fenlere de şâmildir.

Eski Harbiye Nezareti dünkü Dûr-ül-fünt>n büyün 

IST A N B U L  Ü N tV E R SlTE Sl



Ben derim ki idâıe her hüneri 
Bilmez, çünki mütehassıs değildir...

Salâhiyyet, mansıb gibi yukardan 
Verilmez, hep ihtisasla alınır...
Hiçbir âlim nüfuzunu hünkârdan 
Almaz, gerçi ondan alır her nâzır...

Bir müderris ya ilmiyle taayyün 
Eylemiştir, sizden ta’yîn istemez.
Yâlıut ilmi etmemişken tebeyyün 
Edersiniz ta’yîn, kalır bir çömez!...

Bırakınız bunlar kendi kendine 
Seçilsinler, siz seyirci kalınız;
İlmi verin âlimlere, siz yine 
Ele mülkün dizginini alınız.

Dâr-ül-fünûn emirlerle düzelmez,
Onu yapar ancak serbest bir ilim.
Bir mesleğe hâricinden fer gelmez,
Bırakınız ilmi yapsın muallimi...

İKİNCİ İSTİDA

— Gazi Paşa Hazretlerine —

Sen dey ince: “Sulhten sonra, isterim  
'Herkes gibi bir ferd olnıak, hür olmak.”
Hepimizde doğdu büyük bir veh im :

Gerçekten mi bu kıyamet kopacakP 
Yeniden mi başlayacak felâket? 
Düşecek rni yine derde memleket?

hayır, aslal Yoktur buna bir im kân: 
h'era olamaz bir milletin beşîri... 
Hürdür belki mefkûresiz bir inşân, 
Hiir olamaz vazifenin esiri..

Kimse yarım bırakamaz bir işi, 
Eserinin borçlusudur her kişi..

Gazi Paşa! Gerçi fazla yoruldun, 
İhtimâl ki râhata da muhtaçsın..
Lâkin Türkün tılsımını sen buldun. 
İksir gibi bu millete ilâçsın...
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A ta tü rk 'ü n  «büyük 
m ütefekkir» dediği Zi
y a  Gökalp; Mustafa 
K em al'e  yazdığı «Bi
rinci İstida»stnda, cum
huriyetin  ilân ından  son
ra  başarılm ası gereken 
ham lelerin  an lam  ve 
gayesini şöyle vurgu
l a r :  «Sen dâhisin , bu
n a  çoktan  inandık, /
M efkûresiz rehberler
den çok yandık , /
G arp ta  şarklı yaşa
m aktan usandık, /
Kurtar bizi bu karanlık 
zindandan. /  Göster 
şimdi ilmî, harsî he
defler; /  Alim, şair, 
kumandan da hep as
ker, /  Herşey olur yal
nız iste, emir ver, /
Kurtar bizi meskenet
ten hırmandan.»

Türk çocuktur yaşayamaz babasız;
Karanlıkta kılavuzsuz, lâmbasız..

Artık çiftlik değil, bir hür m emleket;
Malikâne yazılamaz taşında..
Kahramanlar soyu olan bu millet,
Arslanları görmek ister başında...

lehlikeli anda ona kim m eded
Eylemişse odur ancak m u’temed..

Tepesinde kahramanlar olunca,
Bu memleket dâim gitmiş ileri..
‘Ik sıraya haris ferdler dolunca
Paslı kalmış kalbindeki cevheri...

Hu milletin hâli olur pek yaman,
Kılavuzu olmazsa hir kahraman..
Gazii p aşa! Uiu Tajm q

mülkü çürük bırakma!
A d , kurtardığın yurdun halkına,
Oksuz gibi boynu bükük bırakma!
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M ektebinde onu okut, çalıştır..
Yavaş yavaş halkçılığa alıştır.

Neticeden anlaşılır isâ b e t:
Yoktur senin gibi Türkü anlayan..
Bilen ancak yapabilir bir hizmet,
Şensin asrı bilen, m ülkü anlayan..

Bu milletin sen tutmazsan elinden,
Yanlış yola gidebilir cehlinden..

Sen yalnız bir büyük insan değilsin;
Sende saklı nice meçhul kuvvetler..
Yalnız dâhi ve kahraman değilsin;
Hep şendedir bize mevhûb nusretler!

Tiirk feyzinin kaynağısın, taş durma!
İçten gelen hamleleri durdurma!

Tekâmülün zenbereği dehândır,
Tâliim iz sende etmiş tecellî..
Bizi mev’ûd terakkiye u laştır:
Bu da senin vazifendir besbelli..

Türk, harsını garbten ödünç alamaz;
Nurlanırken cihan, nursuz kalamaz..

M ÎLLET

Sorma bana âilemi, soyumu..
Beş bin yıldır millet gibi yaşarım.
Sorma bana oymağımı, boyum u...
Soyum tiirklük, soy büyüğüm  hünkârım...

Süngü beni ayırsa da vahdetimi unutmam,
Dilde, dinde müşterekiz, hep gelmişiz bir belden. 
Devletimin kaygusuyla milletimi unutmam, 
Anadolu bir iç eldit, ayrılamaz dış elden...

Deme bana Oğuz, Kayı, Osmanlı; 
Türk’üm, bu ad her ünvandan üstündür. 
Yoktur Özbek, Nogau, Kırgız, Kazanh, 
Türk milleti bir bölünmez bütündür...

C.ök, Ay. Yıldız, Dağ ve Deniz Hanlar bütün ölmüşler. 
Yalnız diri Gün Han kalmtş al t un yayı elinde.
Baktı, ded i: Moskof’la Çin Türk kavmiııi bölmüşler, 
Artın onlar hür olacak Rus ;linde ve Çin’de...
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Ziy i  G ökalp; yüzyıllar boyu bireysel 
-abalarla yatağını arayan  Türkçülük akı
mını, bilimsel yörüngesine oturtm aya çalı
şan, büyük düşünürlerimizin başında gelir. 
Düşüncelerini geniş halk yığınlarına aktara
bilmek için sanattan yararlanır. Masatları, 
şiirleri, makaleleri Türkçülük akımını top
luma m al edebilmek içindir. Ziya Gökalp’c 
göre : «Türkçülük, Türk ulusunu yükselt
mektir.» O. aynı zamanda iyi bir aile baba
sıdır. Sürgünden kızı Seniha’ya yazdığı, 12 
Nisan 1920 tarihli mektubunda şöyle d e r: 
•Terbiye beşikten başlar. Çocuk, her işit
tiğini, her gördüğünü taklit eder. Çocuğu 
şımartmak iyi olmadığı gibi onu korkut
mak da iyi değildir. Çocuk, tatlılıkla, sevgi 
ile daha iyi yola getirilebilir. Aile içinde 
hepiniz birbirinize teselli veriniz. Siz orada 
ne kadar iyi hayat geçirirseniz, ben dc bu
rada o kadar rahat ömüı geçirebilirim. Be
nim buradaki metanetim, sizin oradaki me
lanetinize tâbidir. Ben burada ailemin göl
gesi gibi yaşıyorum. Sinirlerinize . hâkim 
olunuz. Telâşsız, meraksız b ir  hayat yaşa
yınız. Mektuplarım gecikti diye, endişeye 
düşmeyiniz. Ben m untazam  mektuplarımı 
yazıyorum. Mektup gecikirse, postanın arı
z la r a  uğramasındandır. Annene, amucana 
«lâm . Hürriyet’in, Türkân’ın, Fatm a’n,n 
gözlerinden öperim, sevgili kızım!»

Her ülkede Türk bir devlet yapacak;
Fakat bunlar birleşecek nihâyet...
Hep bir dille aynı dîne tapacak,
Olacak tek  harsa m âlik bir milleti

Ey Türkoğlu, artık ne ben, ne sen, ne o, bir şey yok!.. 
Uluslar yok, uruklar yok, ancak büyük T û râ n  var.. 
Siyâsette şirk olamaz, aynca Han ve Bey yo ..
Türk rûhunda yalnız bir il, yalnız bir tek an

ALTIN DESTAN’DAN

Sürüden koyunlar hep takım takım 
Ayrılmış, sürüde kalmamış bakım.
Asmanın üzümü dağılmış, salkım  
Olmak isteri Fakat bağban neredeP 
Gideyim arayım çoban nerede?
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1 'tice dağlar çökmüş, belleri kcdmış: 
Coşkun ırmakların selleri kalmış. 
Hanlar yok meydanda elleri kalmış; 
Düşenler çok ama, kalkan nerede? 
Giaeyım arayım; Hakan, nerede?

Tiirk yurdu uykuda, ey düşman sakın! 
üyutyan ülkeye yapılmaz akın,
Tanyeri ağardı, yiğitler kalkın!
Bakın yurt ne halde, vatan nerede? 
Gideyim arayım : Yatan nerede?

Herkesin gözünde vatan özyurda, 
Serhaddin düşmanı, derenin kurdu, 
Yad iller Turan’da hanlıklar kurdu,
2 urandan yadları koğan nerede? 
Gideyim arayım : Oğan nerede?

Kırım nerde kaldı, Kafkas ne oldu?
Kazan’dan T ibet’e değin Rus doldu,
Hıtay da analar saçını yo ld u :
Şen yurtlar ne halde, virân nerede?
Gideyim arayım : İran nerede?

A ltundağa kursun ilhan otağı 
Taşlan elmastır, yakut toprağı,
Han’lara kımızla sunsun ayağı,
— Taç giyme resminin kalmam uzağı 
Sorup öğrenince: D ivan nerede?
Gideyim arayım : Kervan nerede?

Türk destanı yazmak lıatra gelmemiş, 
Yasanın sözleri satra gelmemiş,
Tarihe deryadan katra gelmemiş,
Şâirler sordular: Hocan nerede?
Gideyim sorayım: O can nerede?

Gündüzlerden sapan geceyi bilir,
Bilmeksizin tapan her şeyi bilir,
Bilen yapmaz, yapan pek iyi bilir,
Erenler yolu bu, vatan nerede?
Gideyim arayım : Yaran nerede?

■
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TÛRAN

Nabızlarımda vuran duygular ki târihin 
Birer derin sesidir, ben sahibelerde değil, 
Güzide, şanlı necib ırkımın uzak ve yakın 
Bütün zaferlerini, kalbimin tanininde 
Nabızlarımda okur, anlar, eylerim tebcil.

Sahifelerde değil, çünkü Attilâ, Cengiz 
Zaferle ırkımı tetvîç eden bu nâsiyeler,
O  tozlu çerçevelerde, o iftirâ-âmiz 
Muhit içinde görünmekte kirli, şermende;
Fakat şerefle niimâyan Sezar ve İskender!

Nabızlarımda evet, çünkü ilm için miibhem  
Kalan Oğuz Han’ı kalbim tanır tamâmiyle 
Damarlarımda yaşar şân ü ilıtişâmiyle 
Oğuz Han işte budur gönlümü eden mülhem :

Vatan ne Türkiyedir Türklere, ne Türkistan; 
Vatan büyük ve müebbed bir ülkedir: Turan...

ORTAÇ

Dinle yeni şair! Eski ozanı.
Okuyor yürekten nlUn destanı...
Deme «Kopuz kırık, yoktur çalanı!»
Çalgı gönül sesi, kopuz bir ağaç...

Kutlutaş’t yoksa kendisi kutlu,
Kanı gür, içmezse kım ız ne mutlu!
«Umuty; bir kanatsa daim umutlu!
Ona «ozan» derler, yoluna «ortaç»...

Diyor ki «Siz parnas, biz ortaç eri,
Bizden olan her fert görür ileri 
İğreti sanattan milli hüneri: 
istemez yabancı eserlerden baç.

Aruz sizin olsun hece bizimdir,
Halkın söylediği Türkçe bizimdir.

Değildir bir mana üç ada muhtaç...
«Leyi» sizin, «şeb» sizin, «gece» bizimdir.
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Irmağımız her akan sele uymayız; 
Şarktan, garptan esen yele uymayız; 
El uysun bize, biz ele uymayız;
Biz dilmaç değiliz, yalvaçız yalvaç...

Halk bir viran kale, duvarı siyah, 
Giren de peşiman, girmeyen de âh! 
Duyarız biz ona hürmet, siz ikrah; 
Size dert veren şey bize bir ilâç...

Bu yerde biz bulduk gizli bir hazne; 
Dağarcık omuzda girdik içine;
Bu inci gerdanlık, şu elmas iğne;
Hep ondan çıkmıştır, gözlerini aç!

Ey şair! Parnastan çık, gel ortaca; 
«Bodler»i, «Verlen»i kesme haraca; 
Sen kendi gücünle tırman yamaca;
Bu yükseliş, beliki olur bir miraç!



p ç j

İHSAN R Â İF HANIM

(1877- 1926)

Söyletme beni, derdim büyüktür;
Ümidim, gönlüm çoktan sönüktür;
Hayatım bana bir koca yüktür;
Gönül bağında baykuşlar öter.

Aşk ru’ya imiş gördüm, uyandım;
Muhabbet baaki kalacak sandım;
Beyhude yere ateşe yandım :
Bu acı bana ölümden beter.

T ^E Y R U T ta doğdu. Babası, Osmanlı İmparatorluğu vezirlerinden Köse 
Raif Paşadır. Özel bir öğrenim gördü. Musiki ve Fransızca dersleri aldı,

i Bey, yazar Sahabettin Süleyman’dan sonra, mühtedi Hiisrev Bey’le evlendi. 
Şairliğinin yanısıra bestelediği ninni ve şarkılarla sevildi. Öldüğü ' zaman Pa- 
lîâif0»  U Un' ı ° r^ U" Ŝlan^  Rumelihisarı mezarlığında toprağa verildi. İhsan 
bivatım.*™’ ıcce ° ,çüsünü ilk kullanan kadın şairimiz olarak tanındı. Millî Kde- 
yislerile ' ,aynal<Iarmdan yararlanma akımına bağlı, halk şiirimizin de
fan (1914) ° nCn 1Ç can^’ dolu bir şiir dokusu var. Şiir kitabı : Gözyaş-

£ aıY b a z a n  î. R. kısaltmasını da imza olarak kullanan İhsan 
olm 's*0 )! CV'r *Cac*ln Sairlerimizin en lirik olanlarındandır. Şiirle meşgul 
de k M a î *a t *1^ 1 sıra' arda. Rıza Tevfik’Ic tanışarak onun şiddetle tesirin- 
Ieri ^  ' ®unun içindir ki, birçok manzumelerinde, halk şiirinin özcllik- 
nazım ^k*n rP-ar' ^ ecey‘ kullanan ilk kadın şairimizdir; şiirlerinde halk 
mından ' r i  dC ,rastlanır- Duyu? tarzı, dil ve üslûp özellikleri bakı
ma duyeusnna ?Vflk e çok benzer. Vatanî duygulara ve düşkünlere acı
tır. Bu aşk ı. j  >er vermckle beraber, umumiyetle, işlediği tema aşk- 
duygulardan1 V !n| ,^ 'na Vc devrin umumî temayüllerine aykırı olarak, 
leri arasında Ç-b' S,'nirlerc h j,aP ctt‘ği görülür. Çoğunlukla lirik olan şiir- 
nınm ıj olanla d 'Sm,.nı _bizzat bestelemiş olduğu- şarkıları bilhassa ta- 
Terkipler de kulT yct> duygu vc arzularının en belli özelliğidir,
zen kuramamı U ,anma*ctan kurtulamamış ve böylelikle dilde tam bir dü- 
kunanlarrion^ ' 5  ° J nalc,a beraber, Hece vezninin tutunmasında hİ7.mcti do- 

anlardandır. Kenan A K Y Ü Z . En «anınmış şiirlerinden örnekler:
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KINALAR YAKSIN

Bir şaka yaptım  ben nazlı yâre;
Küstü, gücendi gözleri kaare;
Bit derde aceb var mıdır çâre?

Aşkıyle düştüm gurbet iline.

Bir gül takmıştı, ben onu çaldım; 
Baktım ağlıyor, şaşırdım kaldım; 
Ber-güzar derken inkisâr aldım;

Küstüm sözünü sardı diline.

Ne oldun? dedim, göğsümden itti; 
Gönül sırçadır, kırıldı bitti,
D iyip yerinden fırladı gitti.

Baka kalmışım ince beline.

E y seherkuşu git yâre söyle!
Perîşân oldun aşkıyle böyle;
Ben veda’laştım dost ile, böyle;

Kınalar yaksın artık eline.

BU SEVDADAN GEÇERSİN

Niçin beni yan bakışla süzersin? 
Sözlerime neden dudak bükersin? 
Bugün sever, yarın belki üzersin,

Gel üzülme, bu sevdâdan geçersin.

Sevsen de hoş, sevmesen de sen beni. 
Ben vahşiyim, hiç sevdirtmem kendimi; 
Bu hâlimle incitirim ben seni; 
İncinmeden bu sevdâdan geçersin.

Bülbül gibi âşık olma her güle; 
Vefâsızdır, gül inanmaz, bülbüle; 
Çıinkü şakır lâlelere, sünbiile;

Sünbül gibi aşkın solar geçersin.



GEL G İD ELİM

Gün kavuştu, su karardı, beni üzme güzelim; 
Boynun büküp düşünme gel, ver elini gidelim! 
Kara, giimrah kirpiklerin kaldır, güzün göreyim. 
Ver elini, bak aşkıma işte şâhid yüreğim.

Benim için her bir sözün kıymetlidir inciden. 
Gözyaşlarm akıtma gel, odur gönliim inciden. 
Çiçeklerden tâc öreyim, küçük, güzel başına;
Tel takılmaz altın gibi parıldayan saçına.

Yâseminle hanımeli olur gelin askısı;
O kabarmış sîneciğin başım olur baskısı; 
Rüzgâr okşar başımızı, güller bizi mest eder; 
Bülbül şakır, su şarıldar, neş’e gelir, gam gider.

Bulutların arasından ışık verir ay bize;
Yemin edip aşkımıza bakışırız göz göze; 
Ormanlıkta gönlümüzü birbirine bağlarız.
Saâdetin kemâline doya doya ağlarız.
Aşk kâfidir, ver elini düşünme gel gidelim.

HIRÇIN

Bir cânânım var gaayet hiyânet.
Yaramaz, hırçın etm ez inâyet,
Kendi kendinden eder şikâyet,

Bekleyedursun gönül vefâyı.

Sevmek isterim yanımdan kaçar,
Uzak durursam ateşler saçar,
Sitem sözlerle dilde derd açar,

Fakat arttırdı gönül sevdâyı.

Eziyet etmek en büyük zevki;
M uazzeb görmek neş’esi, şevki;
Şeytanlıkta hiç bulunmaz fevki,

Meşke başladı gönül cefâyı.

Sevdirehilmek hayli emektir,
Gücendim git, der, gel sev demektir;

ÜZÜP M tf eylemektir,
Onsuz bulamaz gönül sefayı.

679



AĞLARIM

Neden gülmesin gül gibi yüzler;
Niçin ağlasın o güzel gözler,
N iye sevgiye sevimsiz sözler,

Söylenir diye şaşar ağlarım.

Şu gördüğümüz reng-â-renk çiçek,
Sevdâlı bülbül, arı, kelebek,
Yek diğerini bırakıp g id ecek:

Vefâsızhğa bakar ağlarım.

Solmasın dersin sünbüliim, gülüm;
Yarın elinden alacak ölüm;
Bütün dünyâyı inletse ünüm;

Çâresizlikten coşar ağlarım.

Neş’e gizlenir, çöker bir melâl;
Her vücûd, her şey mahkûm-t zevâl,
Son nefese kadar tükenm ez cidâl.

Tükenm ez derdim sayar ağlarım.

SULTÂAN-I HÜSN

Katlandım her derde hor, hakir, üzgün  
Tek yaşamak için zevkinle bir gün,
Çekilmez belâsın, geçmek ne mümkün,

Sana kul olanlar kurbanlık mıdır?

Bir lûtfundan olur hin zulüm  hâdis, 
Hüsnünde olmakta hiisrân-ı bâis.
Gözıerin vur vaad, leblerin hânis,

Hüsnünün zekâtı düşmanlık mıdır?

Ne insâfm vardır, ne merhametin,
Tükenm ez gazabın, kinin, hiddetin;
Acizı ezm ek m i lû tfu n , rahm etin .

Koanûn-ı aşkta bu sultanlık mıdır?

Sözü mü olur döktüğün hûnun?
Lâkin kim değildir kulun, meftûnun?
Kime Oflj eğdirmez sihr ü (üsûnun?

Mezâristan sana seyranlık mıdır?
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GENÇ GÜNLER

Ey, genç kanı gibi kayntyan pınar!
Ey, altına yatıp kaldığım çınar! 
Söyledikçe hâlâ yüreğim oynar,

Gölgende okudum  kitâb-t aşkı.

Ey, kumrulu bahçem, sünbiillü bağım! 
Ey, bülbüllii derem, mineli dağım!
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Sizinle geçti en güzel çağım,
Orada dinledim rübâb-t aşkı.

M uhabbet bağında kendim den geçtim, 
Ateşler içinde bir lâle seçtim,
Yandı tjiireciğim, kanarak içtim;

Kızıl dudağından şerâb-ı aşkı.

GÖZYAŞLARI

Firârî bahardan, âşık hazandan,
Cû-yı dile ma’kes nây-ı hicrandan, 
Nağme-yi sevdâdan, bû-yt figandan 
Serpildi melâlin elmas taşlan.

Sarardı bahârın pâym da eylül;
Titredi emeller, ümidler ma’lûl; 
Döküldü uzanmış zanbağa melûl 
Nergis-i ademin hâr gözyaşları.



ALİ ULVİ ELÖVE

(1 8 8 1  - 1 9 7 5 )

Dağ başım duman almış,
Gümüş dere durmaz akar,
Güneş ufuktan şimdi doğar.
Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin 
Sert adımlarla her yer inlesin.

O E L Â N IK ’te doğdu. Bursa Kız Öğretmen O kulunda, Gazi Eğitim Ensti- 
^ t ü s ü n d e  Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı. Türk Dil Kurumu’nda 

dil bilgisi uzmanı olarak görev aldı. Rumeli’deyken Kâzım Duru ile «Çocuk 
Bahçesi» dergisini çıkardı. İstanbul Muallim Mektebi m üdür yardımcısı bulun
duğu sıralarda «Gençlik Marşı»nın sözlerini yazdı (1917). Öğretmenlikten emek
li olduktan sonra, bilimsel çalışmalara kendini verdi, İstanbul’da ölümü (15 
Ağustos)... Ali Ulvi Elöve; çocuk edebiyatımızın ilk bilinçli emekçisidir. Hece 
ölçüsüyle, açık bir dille yazdığı şiirler, ilerde bu alanda çalışanlara, en güzel 
örnek olur. Ününü bütün yurda duyuran şiir, bestesini Zeki Üngör’ün yaptığı 
«Dağ Başını Duman Almış Marşı»dır. Bu marş, 1938’de «Gençlik Marşı» olarak 
ilân edildi. Torunu Itır Gürdemirel’in dedesiyle konuşmaları edebiyat tarihimi
ze aydınlık getirecek nitelik ted ir:

<( ^  1912, aylardan Ocaktı. Pek iyi hatırltyamıyorum, heniiz an
nen oğmamıştı, daha neredeee büyükannenle ben nişanlıydık ikimiz, 

e'dek h ? C(?er*m Ven’ kiralamıştı o sıralarda oturduğumuz Nuruosmani- 
^gürültüd"^^  CV‘ ^ tü p h a n e  odasında çalışıyordum, birden dışarda bir 
ara nA ÜT Pencereden merakla başımı uzattım anamın saksıları

*  de ne göreyim, genci, ihtiyarı bir araya gelmiş büyük bir
la k ' Babtâli yokuşunu iniyorlar. Serde gençlik var o zaman-
dışa a?lrP 'Z ^a,Jnty°rken hiç durulur mu? Hemen üzerimi değiştirdim, 
yere \  '/  Ĝ m ' kalabalığın ardından şimdiki Vilâyet binasının bulunduğu 

e a ar geldim. Adamların ne istediklerini öğrenmek için aralarına gir- 
Nâmi^r>t^ ,^ m ^  slrac â bir el beni lnzla geriye çekti. Baktım ki. Kâzım  
m e cm „ n JH kr Im,,le k,r vakitler R um elilideyken  «Çocuk Bahçesi» 
«Aman AU U l v ^ B ^  Tam ‘,™,Ğ,nuz oradan. Heyecanlı bir sesle bana, 
durum vek k "  ı ^ ’ huracla işiniz ne sizin, bir kenara çekilelim şöyle, 
canh hir l y!" Ş' Kenara e k il ip  Kâzım Nâmi beyle ayak üstü heye- 

uşmaıja daldık. O sırada ateşli ateşli konuşurken, gözüm az
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ötede dim dik duran, heybetli bir zâbite takıldı. O zâbitle göz göze geldi
ğimizde bize doğru yürüdü, Kâzım Nâmi bey de bizi tanıştırdı «Mustafa 
Kemal bey, Ali Ulvi bey» O, şimşek bakışlarını kalabalığa çakmtş mırıl, 
danırcasına konuşuyordu o g ü n : «Gençlerin bir gayeye ulaşmaları için 
sâkin olmaları gerekir.-» Yaa böyle oldu ilk görüşmemiz A tatürk’le, bir ka
rışık günde. Çok çok sonraları, A ta’nın bir emri üzerine, onun öldüğü yılt 
1938’in 20 Mayısında, 3466 sayılı karnınla, 19 Mayıs Spor ve Gençlik bay. 
ramı; Dağ Başını Duman Almış da Gençlik Marşı olarak ilân edildi. 3 3  

yıl geçti bu resmen ilân edilişin üzerinden .»

«— Yıllarca önce, Thomson adında bir DanimarkalI Türkoloğun Çin- 
ce eserlerden okuyarak Orhon alfabesini keşfettiğini görmüştüm. Şimdi 
lıatırlıyamadığım bir eserde, Thomson «lnscription de l ’Orkhon» diye bir 
eser yayımlamış bu çalışmalarının sonunda. Bu kitabı getirtip okudum. 
İyice bir belledim Orhon alfabesini. Sonra Sibirya’ya sürülmüş bir suba
yın uyarısı üzerine 1890'da Finlandiya’dan hareket eden bir heyet, Yeni- 
sey’deki dikilitaşlar üzerinde devamlı, dikkatli bir çalışma yapmış, heye
tin nereye, nasıl gittiğini anlatan, içinde kitabelerin bol bol resimleri bulu
nan muazzam bir kitap yayımlamış lmprimerie de la Societâ de Littâra- 
ture tarafından (1892). Bu eseri de getirttim. Thomson’un kitabıyla karşı
laştırdım. Türk dilinin ve gramerinin yapısını bilmediği için bu yazarın 
lnscription de I’Orkhon’da büyük hatalara düştüğünü gördüm. Bunları bi
rer birer tespit ettim; yanlışlıkları isjjat eden bir eser hazırladım... Çalış
malarım kendi öz yurdumda pek yankı uyandırmadı ama, taa Rusya’dan, 
Ashin adlı bir Türkolog profesörden övgü mektupları aldım. O da bana 
kendi etüdlerini ve kitaplarını gönderdi. Bunu Almanya ve Fransa’daki 
Tiirkologlar izlediler. Hatta bir tarihte Alman Kültür Müsteşarının eşiyle 
tanışmıştım Bursa’da. O da Orhon kitabeleriyle ilgileniyordu. Bu konuyla 
ilgili kitabımı, Almanya’da yayımlamayı teklif etti. Sonra kocası da yazdı 
göndermem için; ama buna millî gururum elvermedi. Gönlüm, böyle bir 
eserin Türkiye'de basılmasını ister.»

«Birinci Dünya Savaşı’nm karanlık günlerinin ezikliği, beni de her 
Türk gibi etkilemişti. O hava içinde yazdım o güfteyi; kan, barut ve ezik
liğin üzerine yürünmesi gerektiğine, bir gün dağ başlarım saran dumanın 
ardından pırıl pırıl bir güneş doğacağına inanmıştım ... Gençlik marşını 
ilk olarak, İstanbul Muallim M ektebi’ndeki öğrencilerimin söylediği gü
nü unutamam hiç. Sevindiğim bir nokta vardır, marşın mısralarında genç
liğe vermek istediğim kuvvet, yıllar yılı lıcr giiç bir günde bu marşı söy- 
liyerek atıldıkları hamlelerde kendisini göstermesi ve kanlarını damla 
damla akıtarak bu ulusun mutluluğunu, bütünlüğünü, devamlılığını sağ- 
hyan aziz şehitlerimizin, büyük önder Atamızın kazandıkları zafer günle
rinin yıldönümlerinde hep bu marşın söylenmesi, gözlerimi yaşartır eski
yi hatırlatarak...»
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Atatürk, 19 Mayıs’ta  Samsun’a çıkışım, «Gençlik Marşı»m Samsun’dan An- 
kara’ya kadar olan yolculuklarında nasıl söylediklerini şöyle an latm ıştır: «Ana
dolu’nun dağ başlarını, tekerleklerine çuval doldurduğumuz kırık dökük otomo
billerle aşarken, bu marşı yanımda bulunanlara söyletmeyi bir kalp kuvveti al
mak için âdet edinmiştim.» Elöve, çocuk şiiılerile birlikte dil çalışmalarile de ta
nınır. Ali Ulvi Elöve’nin başlıca eserleri : Çocuklarımıza Neşideler (1912); Türk 
Dili Grameri (Jean Deny’den, 1941); Türkçe Hekimlik Terimleri Üzerine Bir De. 
nem e  (Şefik İbrahim İşçil’le birlikte, 19-14); Mikyas-iil-Lisan ve Kıstas-ül-Beyan 
(Konuşmanın ve Dilin Ölçüleri, Kütahyalı Abdurrahman Hoca’ııın eserinin açık
lamalı çevirisi, 1952); Bir Yazı Meselesi Üzerine (1958); Bir Uygarca Yazı (1962). 
Basılmaya bekleyen ese rle ri:

1) Aruz veznini nota haline getirerek kolaylıkla öğrenimini sağlıyan, 
«Türk Nazmı». 2) »Oğuz Efsanesi Destanı». 3) «Divanı Lügati Türk’te
ki İştirak Eklerine Göre». 4) aOrhon Yazıları ve Çevirileri». 5) Basıl
mamış «Çocuk Şiirleri». 6 ) «Çocuklarımıza Şiirler» 3. baskı. 7) «Türk 
Fonetiği Üzerine». 8 ) «Dilin Yaşantısı» (Albert D autzat’dan çeviri). 
9) «Tuyuğ Rübai Etrafında». 10) «Muinül M ürittin  çevirisi. 11) «Gıl- 
gamış Destanı »nin çevirisi (Yorumlarıyla)... T ürk  dili üzerindeki çeviri
leri, özel araştırmaları ve yapıtları ile dilimizin özleşmesi kavgasında ye
rini alan Elöve, yurduna bağlı, kimsenin hatırını kırmayan, kimseye kö
tülük etmeyen, nazik, sevimli bir insan olarak tanıdıklarının sevgisini ka
zanmış yüreği iyilikle çarpan gerçek bir insandır, ö ldüğü zaman 94 
yaşında bulunuyordu. Yaşamının son yıllarında kendisiyle bir röportaj 
yapan Erdoğan A rıpınar’a verdiği yanıtlar da edebiyat tarihimiz için çok 
yararlı olmuştur.

GÜNEŞLİ GÜN LERE...

Dolmabahçe stadı birdenbire alev alev yanmağa başladı. Herkes meşalesini 
kalbinden tutuşturmuştu. Dünya Serbest Güreş şampiyonu olmuştuk, H e y e c a n ın  

yüzdeki alevleri ile hep beraber söylüyorduk :

— Dağ başını duman almış, Gümüş dere durmaz akar...

Çevremizi üç emniyet kordonu birden sarmıştı. E traf duman dumandı. Ta
banca namlularının pırıltısından, Atatürk’ün yüzünden başka bir şey görerm- 
yorduk. Yıl 1960. Nisan 28. Beyazıt M eydam’ndaydık. Yürüyor ve söylüyorduk:

— Dağ başını dum an almış... Yürüyelim arkadaşlar...

Tanklar geçiyordu sokaklardan. Paletlerinde Hürriyet Türküsü söyleyen 
tanklar. Hepimiz bayrak bayraktık caddelerde. Heyecandan buğu buğuydu göz
lerimiz. Bir Mayıs sabahıydı. 27 Mayısı milletçe söylüyorduk.
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_  Dağ başını duman almış... Güneş ufuktan şimdi doğar...

☆

Bu gençliğin marşıydı. Her şeyiyle. En kısa heceli kelimesindeki mânâlardan 
nefes nefes temposuna kadar...

1881’DE DOĞMUŞTU

T e ş v ik iy e ’d e k i  mütevazi apartımanının kapısını aralıyaıı ışıklı gözleri olan 

ihtiyar:
__ Benim dedi. Ali Ulvi Elöve. Amma zahmete değmezdi. Herkesin yapma

sı gerektiği kadarını yaptım ...

Dağ başım duman almış’ın satırlarını yaratanla yeni bir 19 Mayıs’a girer
ken konuşuyordum. Emekli edebiyat öğretmeni Ali Ulvi Elöve. Mütevazi, efen
di ve hâlâ aynı heyecanı yaşayan Elöve...

«Evet, dedi Atatürk’le aynı tarihte doğmuşum hem de aynı şehirde. Keşke 
benim yerime o sağ olsaydı. Seve seve yıllarımı ona verirdim.

Yurtsever bir öğretmenin yurt duygularını O’nun ağzından duyması, ona 
bir slogan olması benim için en büyük mükâfat, en büyük hatıradır.»

NASIL YAZMIŞTI?

Elöve anlatıyordu. «Vatanın üzerine kara bulutların çöktüğü günlerdi. 
1914- 1915 Şimdiki St. Josef Lisesi’nde Erkek Muallim okulu vardı. Orada öğ
retmendim. Bir kaç ay önce 500 kadar öğretmen namzedini Sarıkamış’a yollamış 
ve orada kendi elimizle gömmüştük. Çok hüzünlüydüm. Selim Sırrı Tercan 
ra ‘metli dc bizim okulda öğretmendi. Bir gün bana geldi. «Gençler için 8 he
celi dörtlüklerde duygularını belirtir misin?» dedi.

Gençlikten o günlerin karamsarlığını bir vana atıp geleceğin ışıklı oldu 
guna inanmalarım istedim ve yazmağa başladım.

Dağ başım duman almış,
Gümüş dere durmaz akar.
Güneş ufuktan simdi doğar.
Yürüyelim arkadaşlar.

Sesimizi yer, gök, su dinlesin
Sert adımlarla her yer inlesin.

687



Bu gök, deniz nerede var,
Nerede bu dağlar, taşlar 
Bu ağaçlar, güzel kuşlar,
Yürüxjelim arkadaşlar.

Daha üçüncü kıtayı tamamlarken Selim Sırrı geldi ve manzumeyi okuyun
ca heyecanla aldı götürdü. Son kıta bugün söylenmez ama hislerin tam  ifade
sidir.

Her geceyi güneş boğar,
Ülkemizin günü doğar,
Yol uzun olmasa ne var?
Yürüyelim arkadaşlar.

Türk Dil Kurumu’nun şeref üyelerinden olan Elöve’nin ailesi gençliğe hiz
mette devam ediyor. Kızı Sema Hanım hâlen Kabataş Lisesi’nin başarılı resim 
öğretmeni, torunu da basında çalışıyor.

Elöve’yi tekrar kutlarken o daha da renklenen yüzü ve ışıldayan gözleriyle 
seslendi, «Gençlik, daha ışıklı günlere yürüyecektir. Her gün yeni bir güneş 
doğuyor.»



ÖMER SEY FETTİN

(1884 - 1920)

Edebiyat, sanat bir 
ziitnrt için, bir sınıf için, 
birkaç kişinin marazı key
fi için değildir. Sanat, 
bütün bir milletindir... 
Ey gençler! Hepiniz ye- 
ni lisanı ihya ve icada 
çalışınız, zekânızı, maha
retinizi, dünküleri körü- 
köriine taklide değil, yeni 
lisanı vaz’ ve tesise sarf 
ediniz... Milli bir edebi
yat vücuda getirmek için 
evvelâ milli bir lisan is
ter...

GÖNEN’de doğdu (28 Şubat). KafkasyalI Türklerden binbaşı Ömer Şevki' 
nin oğludur. Aksaray’daki Mekteb-i Osmanî, Eyüp’teki Baytar Rüştiyesi, 

Edirne Askerî İdadisi okullarından sonra, İstanbul’daki Harbiye M ektebi’nden 
piyade asteğmeni çıktı (1903). Bir yıl sonra, gençleri yetiştirme tarzımıza kesin 
bir tavır aldı. Şöyle d iyordu : «Yirmi yaşına girdiğim bugün feci hakikati duy
mak ne acil... Erkan-ı harp olmak biitün gençliğimi dolduran bir hırstı. Niçin. 
Yazacağım işte... Çabuk terfi etmek, yüksek mevkilere geçmek, güzel İstanbul 
da zevk içinde, eğlence içinde yaşamak, çok iyi yemek, çok iyi içmek, çok iyi 
giyinmek, zengin bir izdivaç avlamak çabucak paşa olmak, Avrupa’da, ateşemi- 
literlikte keyif yetiştirerek ömür sürmek için değil mi?» Genç Kalemlerin Nisan 
sayısında, askerlikten nasıl istifa edeceğini şöyle an la tır:

«On iki sene askerlik ettikten sonra istifa  ed e ce k  ve hoca  olacaktım . 
Gençliğimi orduda geçirdikten sonra, ih tiyarlığ ım ı m e k te p te , dershaneler
de geçirmek istiyordum. En birinci em e lim  tarih o ku tm a k , m u h a kem e  
etmesini öğretmek, mütebeddil ve fa n i hakika tleri ka ti b ir sure tte  ihsas 
ve talim etmektir.» Sonradan hâtıra d e fte r in e  şunları y a z a c a k tır : «G en ç
liğimde müverrih olmak isterdim. T ü rkç e  ya z ılm ış  tarih lerin  h em en  h e p 
sini okudum. Şimdi Mülkiye mektebi açılacak. E m n iy e t- i U m u m iye  M ü -
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dürü Aziz, teklifsiz arkadaşım. Kendisine gittim; siyasi, idari Osmanlı ta- 
rihi okutm ak istediğimi söyledim. Eğer bu m ektebe tarih muallimi tayin 
olunursam, güzel bir tarih yazacağım.»

Ömer Scyfeddin, sadecc bir edebiyat adamı, bir hikayeci değildi 
Ziya Gökalp’m aynı yazıda dediği gibi ıbüyük bir yeniliğin ilk müçte- 
hid ve mücahidiydi.» Milliyetçilik bugünkü gibi henüz yaygın olmadığt 
bir zamanda, yani bundan tam otuz yıl önce yazdığı emsalsiz küçük hi- 
kâyelerile gençlik ruhuna bu ateşi aşılamağa başlamıştı. O, bir taraftan 
bu mukaddes ateşi vermeğe çabalarken, bir taraftan da, veba gibi, mem
leketi istilâ etmiş olan kozmopolit zihniyete hücum ediyor, bunu ya 
«Primo, Türk çocuğu» hikâyesinde olduğu gibi doğrudan doğruya hic
vediyor, yahud «Piç» hikâyesinde olduğu gibi maskaraya çeviriyordu. 
Kozmopolitlik kadar millî bünyeye zarar verecek İçtimaî başka bir has
talık da tasalluf ve şarlatanlıktı. Ömer Seyfeddin nEfruz Bey» serisile, 
türlü meslek ve meşrebde görülen bu maskara tipleri kepaze etmiştir. 
«Pembe İncili kaftan» hikâyesindeki kahram anını anlatm ak için yazdığı 
şu satırlar, kendi şahsiyetinin pek sarih bir tasv irid ir: «Namusile yaşar,
kimseye eyvallah etmezdi. Yegâne mefkûresi A llah 'tan başka kimseye 
secde etmemek, kula kul olm am aktı... İnsan her mevcudun fevkindeydi, 
kuyruğunu sallıya sallıya efendisinin pabuçlarını yalıyan köpeğe tabasbus 
pek yakışırdı; am a insana?..» Hulâsa Ömer Seyfeddin, yazdığı hikâye
lerle gençliğe milliyet duygusu, haysiyet ve şeref duygusu telkin etmiş, 
şarlatanlık gibi, nümayişçilik gibi kötü huylardan memleketi tenzihe ça
lışmış bir inkılâbcıydı. Geçen U m um î Harb sırasında çıkan Yeni Mec
m uayı dolduran iarihe müstenid hikâyeleri, millî pübliğe mazi mefha
retlerini telkin gayesile kaleme alınmış yazılardır. A li Canip YÖNTEM. 
Çocukluk yıllarını şöyle a n la tır :

ANT

B e n  G ö n e n ’d e  d o ğ d u m .  Y i r m i  y ı l d a n b e r i  g ö r m e d i ğ i m  b u  ş e h i r ,  h a y a l i m d e  

a r t ı k  s i l i n m e ğ e  b a ş l a d ı .  B i r ç o k  y e r l e r i  u n u t u l a n  e s k i  v e  u z a k  b i r  r ü y a  g i b i  o ld u .  

O  v a k i t  g e n ç  b i r  y ü z b a ş ı  o l a n  b a b a m l a ,  h e r  g ü n  ö n ü n d e n  g e ç t i ğ i m i z  Ç a r ş ı  C a 

m i i n i ,  k a r ş ı s ı n d a k i  k ü ç ü k  h a r a p  ş a d ı r v a n ı ,  i ç i n d e  b i n l e r c e  k e r e s t e  p a r ç a s ı  y ü 

z e n  n e h i r c i ğ i ,  b a z ı  y ı k a n m a y a  g i t t i ğ i m i z  s ı c a k  s u l u  h a m a m ı n  d e r i n  h a v u z u n u  

ş i m d i  h a t ı r l a m a y a  ç a l ı ş ı r ı m ;  f a k a t  b i r  d u m a n ,  ö n ü m e  y ı ğ ı l ı r ,  r e n k l e r i  s i l e r ,  ş e k i l 

l e r i  k a y b e d e r .  Y â d  e l l e r d e n  y u r d u n a  d ö n e n  a d a m ,  d o ğ d u ğ u  y e r i  k o y u  b i r  s is  a l 

t ı n d a  b u l u p  d a  s e v d i ğ i  ş e y l e r i  u z a k t a n  b i r  a n  ö n c e  g ö r e m e d i ğ i  i ç i n  n a s ı l  ü z ü 

l ü r s e ,  b e n  d e  b ö y l e  b i r  m e r a k  v e  s a b ı r s ı z l ı ğ a  b e n z e r  b i r  e l e m  d u y a r ı m .  H e r  a k 

şam s ü r ü l e r l e  m a n d a l a r ı n ,  i n e k l e r i n  g e ç t i ğ i  t o z l u  v e  t a ş s ı z  y o l l a r ,  y o s u n l u ,  k a ı a  

k i r e m i t l i  ç a t ı l a r ,  y ı k ı l a c a k m ı ş  g i b i  d u r a n  b ü y ü k  d u v a r l a r ,  k ü ç ü k  a h ş a p  k ö p r ü 

l e r ,  s o n s u z  t a r l a l a r ,  a l ç a k  ç i t l e r ,  h e p  b u  d u m a n l a  e r i r .  Y a l n ı z  e v i m i z l e  m ektebi  

g ö z ü m ü n  ö n ü n e  g e t i r e b i l i r i m .

B ü y ü k  b i r  b a h ç e .  O r t a s ı n d a  k ö ş k  b i ç i m i n d e  y a p ı l m ı ş  b e m b e y a z  b i r  e v . . .  

S a ğ d a  h e r  v a k i t  o t u r d u ğ u m u z  b e y a z  p e r d e l i  o d a . . .  S a h a l ı l a r ı ,  a n n e m  b e n i  b i r
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b eb ek  g ib i pencerenin karşısına oturtur, dersimi belletir, sütümü içirtirdi. P en
ce red en  Görünen avlunun öbür tarafındaki büyük ve toprak rengindeki yapının 
cam sız  ve kapaksız tek bir penceresi vardı. Bu kara delik, beni çok korkutu- 

ordu Yemeklerimizi pişiren, çamaşırlarımızı yıkayan, tahtalarım ızı silen, ba
b am ın  a tın a  yem veren, av köpeklerine bakan Abıl Ananın, her gece ada ttığ ı 
korkunç masallardaki ayıyı, bu karanlık pencereden görür gibi olurdum. Zavallı 
anneme her sabah avılı rüyalar uydurur; iri ve kuzgun gibi bir ayının beni ka
pıp dağa götürdüğünü, ormandaki inine kapadığını, kollarımı bağladığım, bur
numu dudaklarımı yediğini, sonra Bayramiç yolundaki su değirmeninin çarkına 
attığ ın ı söyler; o benim bir biiyük adam olacağımı, bana kimsenin kötülük ya- 
pamıyacağını anlattıkça, yalan söylediğimi unutur, ne ‘kadar sevinirdim.

Nasıl sokaklardan ve kiminle giderdim, bilmiyorum. Mektep bir katlı ve 
duvarları badanasızdı; kapıdan girilince üstü kapalı bir avlu vardı. Daha ile
risinde küçük ve ağaçsız bir bahçe.. Bahçenin nihayetinde gayet kocaman bir 
abdest fıçısı... Erkek çocuklarla kızlar, karmakarışık otururlar, beraber okur, 
beraber oynarlardı. «Büyük Hoca» dediğimiz, kınalı ve az saçlı, kambur, uzun 
boylu ihtiyar bir kadındı. Küçük Koca erkekti; Büyük Hocanın oğluydu. Ço
cuklar ondan hiç korkmazlardı. Ben arkadaki rahlelerde, Büyük Hocanın en 
uzun sopasını uzatamadığı bir yerde otururdum. Kızlar, belki saçlarımın açık 
sarı olmasından bana hep «Akbey» derlerdi. Erkek çocukların büyücekleri ya 
ismimi söyler, yahut «Yüzbaşıoğlu» diye çağırırlardı. Sınıf kapısının açılmıyan 
kanadın da sallanan «Geldi, gitti» levhası yassı ve cansız bir yüz gibi bize ba
kar; kalın duvarların tavana yakın dar pencerelerinden donuk bir aydınlık, dur
madan bağıran, haykıran, okuyan çocukların susmaz ve keskin çığhklariyle san
ki daha ziyade ağırlaşır ve bulanırdı.

Mektepte, yalnız bir nevi ceza v a rd ı: dayak! Büyük kabahatliler, hattâ 
kızlar bile falakaya yatarlardı. Falakadan korkmıyan, titremiyen yoktu. Küçük 
„a. a,mtJ  er'D cezası ise> nispetsiz ve m ikyassızdı: Küçük Hocanın ağır tokadı, 

uyu ocamn uzun sopası ki, rasgeldiği kafayı mutlaka şişirirdi. Ben, hiç da
yak yememiştim. Belki iltimas ediyorlardı. Yalnız bir defa Büyük Hoca kuru
Vej® . ,Cn C Cri? e’ an söylediğim için, sağ kulağımı çekm işti; o kadar hızlı 
çe rmştı ki, ertesi günü bile yanıyordu ve kıpkırmızıydı. Halbuki kabahatim 
yoktu; doğru eylem iştim . Bahçedeki abdest fıçısının musluğu koparılmıştı. Bü
yük Hoca, bu kabahati yapan, arıyordu. Bu, mavi cepkenli, kırmızı kuşaklı, 
di&pr Ki. Zayi t, 11 C0cu<du' H aber verdim, falakaya konacaktı; inkâr etti. Sonra 
verp v ı t t ı Î RC- CY Ü: ^ enc ‘̂ kopardığını, onun kabahati olmadığını söyledi ve 
lüvor İn g na a§ 'ra S0Pa*arl yedi. O vakit Büyük Hoca : «Niçin yalan söy- 
ra ra k 'darıldı ' ^  et^ yorsun >̂>> ch)re kulağıma yapıştı; yüzünü burııştu-

EÖzümL afT' a"!adnn' çür,kü yalan söylemiyordum. Evet, musluğu koparırken 
gözümle görmüştüm. Akşam azadında dayağ, yiyen çocuğu tu ttu m :
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— Niçin beni yalancı çıkardın, dedim. Musluğu sen koparmamıştın..
— Ben koparmıştım.
— Hayır, sen koparmamıştın. Öbür çocuğun kopardığını ben gözümle gör

düm.
Israr etmedi, yüzüme baktı, bir an öyle durdu ve eğer hocaya söylcmiyece- 

ğime yemin edersem saklamıyacaktı, anlatacaktı. Ben hemen yemin ettim, me
rak ed iyordum :

— Musluğu Ali koparmıştı, dedi, ben de biliyordum, ama o çok zayıf ve 
hastadır. Görüyorsun, falakaya dayanamaz. Belki ölür; daha yataktan yeni kalktı.

— Ama sen niçin onun yerine dayak yedin?
— Niçin olacak, onunla andiçtik; o, bugün hasta, ben iyi ve kuvvetliyim. 

Onu kurtardım  işte.

İyi anlamadım, tekrar sordum :
— Ant ne?
— Bilmiyor musun?
— Bilmiyorum.

O vakit güldü ve benden uzaklaşarak cevap v e rd i:
— Birbirimizin kanlarım içeriz; buna andiçmek derler. Andiçenler kan 

kardeşi olurlar, Birbirlerine ölünceye kadar yardım ederler, im dada koşarlar.

Sonra dikkat ettim, m ektepte pek çok çocuk birbirleriyle andiçmişlerdi; kan 
kardeşi idiler. Bir gün bu yeni öğrendiğim âdetin nasıl yapıldığım gördüm. 
Gene arka sıralarda idim. Küçük Hoca dışarı çıkmıştı. Büyük Hoca arkasını bi
ze çevirmiş, yavaş yavaş namazını kılıyordu. İki çocuk tahta saplı bir çakı ile 
kollarını çizdiler, çıkan büyük ve kırmızı damlayı kollarının üzerindeki çizgiye 
sürdüler, kanlarını karıştırdılar, sonra birbirinin kanlarını emdiler.

Andiçerek kan kardeşi olm ak: bu beni düşündürmeğe başladı. Eğer benim 
de kan kardeşim olsaydı kulağımı çektirmeyecek, belki falakaya yatacağım za
man beni kurtaracaktı. Koca mektebin içinde kendimi yapayalnız ve arkadaş
sız sandım. Anneme düşüncemi, her çocuk gibi birisiyle andiçmek istediğimi 
söyledim, razı olmadı; «Öyle münasebetsizlikler istemem, sakın ha!» dedi. Ben 
dinlemedim. Kafama andiçmeyi koymuştum. Fakat kiminle?

Bir tesadüf, beklenmiyen bir kaza bana kan kardeşimi kazandırdı.

Tatil günleri bizim evin bahçesine, bütün komşu çocukları toplanırlardı- 
Akşama kadar birlikte oynardık. Arkamızdaki evlerin sahibi Hacı Budaklar ın 
benim kadar bir çocukları vardı ki, en çok adı hoşuma giderd i: Mistik... He
pimizden kuvvetli o idi. Sanki adı gibi her tarafı yuvarlaktı; başı, kollan, ba
cakları, vücudu... hattâ elleri... Bütün çocukları güreşte yenerdi. Yazın her 
cuma sabahı büyük bir deste söğüt dalı getirirdi. Bu dallardan kendimize atlar
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cirit oynar, yarışa çıkardık. Yarışta da hepimizi geçerdi. Onu hiçbirimiz 
t u ta m a z d ık .  İşte yine böyle bir cuma günü Mistik, söğüt dallariyle geldi. Ben 
en u z u n u n u  kendime ayırdım.

Kendi atımı yapıyordum. Mıstık’la diğer çocuklar sıralarım bekliyorlardı. 
Nasıl oldu, farkına varamadım, söğüdün kabuğu birden yarıldı. Arasından kayan 
çala sol elimin şahadet parmağını kesti. Sulu kırmızı bir kan akmağa başladı. 
O saatte aklıma bir şey g e ld i: andiçm ek... Parmağımın acısını unuttum. Mis-

tık**!;
__ Havdi, dedim, hazır elim kesildi. Kan kardeşi olalım. Sen de kes...

Tereddüt etti. Siyah gözlerini yere dikerek, büyük yuvarlak başını sa llad ı: 
__ Olur mu ya? Ant için kol kesmek lâzım ...
__ Canım, ne zararı var? diye ısrar ettim, kan değil mi? Hepsi bir. Ha kol

dan, ha parm aktan... Haydi, haydi...

Ömer Seyfettin’in bugüne değin canlı, etkin kalışının ne
deni konularını günlük yaşamından çocukluk, askerlik anıla
rından, tarihten yararlanışından, «olay hikâyecisi» oluşundan; an, 
yalın, halkın çok iyi anlayacağı bir dille yazışındandır. «Can- 
cancağızım, herifin siyasî namusu ayağının altında!• der. Hi-
lerinden yakınırken, İttiha t ve Terakki’nin ünlü doktoru N â
zım ayağını kaldırıp, tabanı delik ayakkabısını gösterince: «Ah
cancağızın., herifin siyasî namusu ayağının altında!j der. H i
kâyelerini zarflara koyar, götürür. «Zaman Kütüphanesi» sahibi
Misak Efendi’ye bırakır, isteyen gazete, dergi sahipleri, bir
tanesine S lira ödeyerek bunları alır kullanırlar. Zamanın en 
sürümlü Vakit gazetesinde uzunca bir kısa tümceli, âdeta ko
nuşmaları uzatmalı hikâyesi çıkar. Bunun nedenini soranlara 
Ömer Seyfettin şöyle diyecektir. «Ne yapayım cancağızım, 
Hakkı Tarık Us hikâye başına değil, satır başına para veri
yor!»

, R - o l d ı ,  Elimden aldığı çakı ile kolunu, hattâ biraz dcrince kesti. Kam 
r -oyaı ir i -j, akmıyor, bir damla halinde kabarıyor, büyüyordu. Parma

ğımın kanı ile karıştırdık. Evvelâ ben emdim. Bu, tuzlu, sıcak bir şeydi. Sonra 
o da benim parmağımı emdi.

*!rada" ne .kadar zaman geçti. Belki altı ay, belki bir yıl...
m i.. . n ar ep' 0 ^'Rum uzu âdeta unutmuştum. Gene birlikte oynuyor,
v an m 1  eij e.\e ^  , te dönüyorduk. Bir gün hava pek sıcaktı. Büyük Hoca bizi
vn. G. .1’, ''V 1 Per$embe günü gibi.. Mıstık’la sokağın tozları içinde ya-
va$ yavaş yuruyorduk.

m elleri y ° ^ an geçiyorduk. Kenarda, yıkılmış bir duvarın te-
Arkasından 'k- ^  ı™  ar5,clan iri> kara, bir köpek çıktı. Koşarak geliyordu.

> ırkaç adam kalın sopalarla kovalıyorlardı. Bize : «Kaçınız, kaçı-
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nız, ısıracak!..» diye bağırdılar. Korktuk, şaşırdık. Öyle kaldık. Evvelâ ben b i
raz kendim i tophyarak  : «Aman kaçalım!..» dedim . Gözleri ateş gibi parlıyan 
köpek, bize yetişm işti. 0  vakit M istik : «Sen arkam a saklan!» diye haykırdı, önü
m e geçti. Köpek, onun üzerine hücum  etti. İlkin lıızla b irb irlerine çarptılar. 
Sonra tıpkı güreşir gibi boğaz boğaza geldiler. Köpek de ayağa kalkmıştı.

B iraz böyle savaştık tan  sonra ikisi de yere yuvarlandılar. Bu m uharebe ba
na  pek  uzun geldi. T itriyordum . Sopalı am calar yetiştiler. Köpeğe kollarının b ü 
tü n  kuvvetiyle birkaç tane  indirdiler. M istik kurtuldu. Zavallının kollarından, 
bu rnundan  kan akıyordu. Köpek, kuyruğunu bacakların ın  arasına sıkıştırmış, 
ağzı yerde, dörtnala  kaçtı. M istik : «Bir şey yok... A cım ıyor... B iraz çizildi...» 
diyordu. Evine götürdüler, ben de hem en evim ize koştum.

Ertesi günü M istik m ektebe gelm em işti. D aha ertesi günü gene gelmedi. 
A nnem e H acı B udaklar’a g idip M ıstık’ı görm em izi söyledim. «H astaym ış yav
rum , dedi, inşallah iyi olunca gene oynarsınız, şim di rahatsız  etm ek ayıptır.»

O ndan  sonra ben, her sabah M ıstık’ı iyileşmiş bulacağım  üm idiyle gittim. 
F aka t heyhat!.. O hiç gelmedi. Köpek kuduzm uş. Baktırm ak için M ıstık’ı Ban- 
d ırm a’ya götürdüler.

O radan İstanbu l’a göndereceklerdi.

Nihayet bir gün işittik ki, Mistik ölmüş!

E rken kalktığım  açık, bulutsuz sahalılar, herkes gibi bana  da  çocukluğumu 
hatırla tır. D oğduğum  yeri, gözüm ün önüne getirm ek isterim , ve daim a, farkın
d a  olm ıyarak sol elimin şahadet parm ağına  bakarım ; birinci boğum um  üstünde 
hâlâ  beyaz çizgi şeklinde duran bu  küçük yara  izi, bence m ukaddestir. Andı 
için ölen kahram an kan kardeşim in sıcak dudakların ı tekrar parm ağım ın ucun
d a  duyar; beni kurtarm ak için, o kendisinden büyük, kudurm uş, iri ve kara ço
ban köpeğiyle pençeleşen aslan ve küçük yiğit hayalin i görürüm .

BİR ÇOCUKLUK H ÂTIRASI

Ben ilk defa kendimi Şiıket vapurunda hatırlıyorum. Hâlâ gözümün 
önünde, sanki dünyaya o anda doğmuşum , annemin kucağındayım. Gü
rültülü bir kadın kalabalığı. Annem yanındaki çok sarı saçlı bir hanımla 
gülüşerek konuşuyor, cigara içiyorlar. Annem cigarasmı ince gümüş bir 
maşaya takmıştı. Ben bunu istiyorum.

— Al, ama ağzına sürme, diyor.
Bana bu ince maşayı veriyor, cigarasmı denize atıyor. Galiba yaz. 

Çok aydınlık, çok güneşli bir hava. Annem  konuşurken mavi tüylü bir 
yelpazeyi yavaş yavaş sallıyor. Ben kucağından kayıvorum. Beni kolla-
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r tm d a n  tutarak yanma oturtuyor. Gümüş maşacığm halkasına parmağımı 
takıyor, dişlerimle ısırıyorum. Konuştuğu san saçlı hanımın gözleri mavi. 
Ben beyazlar giymişim. Başım açık. Saçlarım çok. H em  galiba dağılmış. 
Annem  bunları düzeltirken başımı yukarı kaldırıyorum. Güneşten kum  
kum parlıyor tentenin kenarına el kadar bir gölge kımıldıyor.

—  Bak, bak! diyorum.
Annem başını kaldırıyor: — Kuş konmuş, diyor.
Ben kuşu is tey ince: — T  utulmaz, diyor.

Ben yine istiyorum. Annem  şemsiyesiyle hu gölgenin altına vuruyor. 
Fakat gölgede hareket yok.

Yine yanındaki hanıma dönüyor : — A, kaçmadı.
— Neye acaba?
— Yavru olacak mutlaka.

— Anne, ben kuşu isterim! diye tutturuyorum.

O vakit annem yelpazesini bırakıp ayağa kalkıyor, beni koltuklarımın 
altından tutuyor ve küçük bir top gibi yukarıya kaldırırken diyor k i :

— Birdenbire tu t ha.
Başım keten tentenin hizasını alınca gözlerim kamaşıyor. Ellerimi 

uzatıyorum. Tutuveriyorum. Bu, beyaz bir kuş. Annem alıyor elimden, 
öpüyor, sarı saçlı hanım da öpüyor, ben de öpüyorum.

— A, zavallı daha yavru,
— Martı yavrusu.
— Uçmuyor olmalı.
— Denize düşerse boğulur.

, cı/ . * kadınlar da lâfa kanşıy0r? «Yaşamaz!» diyorlar. Annem beyaz 

kucağıma "veriyor' ZCtVa*^* ^ 'lJe uzun uzadıya okşadıktan sonra benim

__ S ı k m a m V aŞar> diyor, ama sakın sıkma yavrum.

—  Böyle tut işte.

daltuor l/l/n m n‘ric>"" la bir ince sigara takıyor. Yanındaki hanımla yine 
n a d lZ n  l  l kUŞ?agT  **»*»* okadar beyaz ki... Dokunmuyorum, Ka-

* * ■ » *  w  *
ki san hir o • C' ‘ yus,J uvarlak. Kırmızı gagasının kenarında san-b.r „  *  W „s,s , ka lm } eibı s m  m r Boıjmımı



tarak etrafa bakmaya çalışıyor. Ben o vakit gözlerimi anneme kaldırıyo
rum. Yanındaki hanımla gülüşerek konuşuyorlar. Benimle meşgul değil. 
Sonra beyaz kuşun uzanan ince boynunu yavaşça elimle tutuyorum. Bütün 
kuvvetim le sıkmaya başlıyorum. Kanadlarmı açmak istiyor. Öteki elimle 
onları da tutuyorum. Mercan ayakları dizlerime batıyor. Sıkıyorum, sıkı
yorum, sıkıyorum. Dişlerimi, kırılacak gibi, sıkıyorum, gık diyemiyor. Sarı 
kenarlı gagacığı titriıyerek açılıp kapanıyor. Pembe sivri dili dışarı çıkı
yor. Yuvarlak gözleri evvelâ büyüyor; sonra küçülüyor, sonra sönüyor. 
Birdenbire kısalmış ellerimi açıyorum. Beyaz kuşçağızm ölüsü pat diye 
düşüyor yere.

• • •

Annem dönüyor, eğiliyor. Yerden bu henüz sıcak masum cesedi alı
yor. «A... a... ölmüş...» dedikten sonra bana dik dik bakıyor.

— Ne yaptın?

— Sıktın mı?

— Söyle bakayım

Cevap vermiyor, avazım çıktığı kadar ağlamaya başlıyorum. Annemin 
elinden beyaz kuşun ölüsünü sarı saçlı hanım alıyor.

— Ah ne günah!

— Zavallıcık!

Başka kadınlar da lâfa karışıyor. Karşımızda oturan, şişman, ihtiyar 
bir kadın cinayetimi haber veriyor:

— Boğdu. Gördüm, vallahi, ne hain çocuk!..

Annem  sapsarı kesilmiş, sesi titr iyor: — Ah, insafsız! diye bana tek
rar acı acı bakıyor.

Daha beter ağlıyorum, O kadar ağlıyorum ki, beni artık susturamı- 
yorlar. Ne vakit, nerede, nasıl sustuğumu bugün hatırlamıyorum. Sanki 
ebediyen ağlıyorum.

Kendimi bilir bilmez yaptığım bu cinayetin üzerinden işte otuz se
neden fazla bir zaman geçti. Şimdi. Şirket vapurlarının güvertesinde otu
rurken ne vakit bir martı görsem birdenbire neşemi kaybederim. Bir ço
cuk feryadiyle ağlamak isterim. Kalbimin içinde bir derin sızı büyür, bü
yür; göğsümü acıtır.

— Ah insafsız! diye beni azalıyan anneciğimin ezelî tevbihini duyar 
gibi olurum.
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Ömer Seyfettin; 1917 - 1918 y ıllannda tut
tuğu anı defterine şunları y a z a r : «İtalya Mu
harebesi, Balkan Muharebesi.. Ben, Yanya Ka
lesinde esiı olaum. Y unanistan’da bir seneden 
ziyade esirlik.. İstanbul’a gelip kendimi topla
mağa başlayacağım zaman annemin ölümü.. 
Sonra Cman Harbi.. İşte dört senedir bu felâ
ketli harbin müthiş buhranı içindeyiz. Yarım 
okka ekmek otuz kuruşa satılırken kim edebi- 
yatı<ı uğraşabilir. Ama ben uğraştım.» Ömer 
Seyfettin, kendinden önceki hikâyecilerden pek 
bir şey almamış, fakat kendinden sonraki hi- 
kâyecilerimizin çoğunu etkisi altında bırakmış
tır : «Ben, herşeyden, en ehemmiyetsiz bir fık
radan, bir cümleden bir hikâye, koca bir ro
man çıkarabilirim. Sanat, o hikâye ve o rom a
nı çıkardığım şey değil, benim o şey çevresin
de canlandırdığım hayattır» der.

—V  î r -

FALAKA

Her sabah çarşı camiinin arkasındaki harap zaptiye ahırlarının önünden, 
bir serçe sürüsü gibi, cıvıldayarak geçerdik. Mektep biraz daha ileride : alçak 
duvarlı, oldukça geniş bir avlunun ortasında idi. Bir kattı; etrafında yükselen 
büyük kestane ağaçlarının birbirine karışmış koyu gölgeleri bütün çatısını kap
lardı. Biraz daha avlunun kapısından girmeden Hoca Efendinin bulunup bu
lunmadığını, şöyle bir bakar, anlardık.

Abdurrahmançelebi gelmiş mi be?
— Gelmiş, gelmiş...
-  Abdurrahman Çelebi gelmiş mi be?
Çelebi, Hoca fendinin  ihtiyar eşeğiydi. Siyalı, huysuz, inatçı bir hayvan...

er sa a ı izim gibi erkenden mektebe gelir, akşama kadar kalır; evlerim izden
j  , . ,G Se ’ c ‘£ırniz uçak kucak otları, yazsa ağaçların, kışsa sol taraftaki ab- 
destlık sundurmasının altında vavac , j - V f  ı * ♦
mek mektepte bir imtiyazdı h I  ! V  Y ™ ™ ^  T "
dı. Mektebin kap»,na,'dar ta ^ h  j  yaram " a’ bu mükâfatı kazan,r-
Hoca Efendinin rahlesi gelirdi R ^ ,  6 Içed tâ
tüfek trîhi civaV. i i v Bahlenın önünde top yavrusu mutlıış, tuhaf bir
lan  birkaç ay evveÎbizden ^ dururdu ' HePimiz klrk Çocuktuk. Kız-
lân yoktu. Elifbevi Anın . yîrar aşka yere kaldırmışlardı. Sınıf taksimi fi
dan savıvor hir nV,̂ -,'ı H17” ,0?.1, 5eyi bir ağızdan okuyor, rakamları bir ağız- 
bl. besten*  a â t f  ?  âhi - « W *  Bütün derslerimiz yeknesak, umumî

kaili, n2„» bn !„ b S m T n ' , a" la,m adlğ,m ' 2 »k -
mağa hazırlanmış gibi l  n ° "  lyardl> Yaz> kış, daima cübbesiz, abdest al- 
sonra Çarşı Camiin- •• <ln’ Paça ârı Çıplak, sıvalı, yerinde otururdu. Öğleden

l*k de yapıyordT B i ^ e T e f ,  kaIfa
tardı. ’ ebı, keçiboynuzu, hünnap, iğde vesaire sa-
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Gönen’den geldiğimiz gündenberi bu mektebe devam ediyordum. Amma 
dersten, mersten hiç haberim  yoktu. Bir ağızdan okumağa başladık mı, ne olur
sa olsun, ben de karışır, bağırmağa başlardım. En birinci zevkim falaka tut
mak!... Fakat bir gün Hâkim Efendi ile setre panlolonlu, gülmez süratli biri 
geldi.

— Kaymakam Bey! Kaymakam Bey!

Dediler. Sakalsız, esmer, uzun boylu, aksi bir adam. Kapıdan girer girmez 
Hoca Efendinin işareti üzerine hepimiz ayağa kalktık. Birisini çağırıyormuş gibi 
elini, başım sallıyarak bizi oturttu. Hepimizi ayrı ayrı gözden geçirdi. Birkaçı
mızı okutmak istedi. Halbuki bir tek ağızla, ahenksiz okuyamazdık. Yüzünü bu
ruşturdu. Yere bakarak başını salladı. Sonra gözlerini Hoca Efendinin başında 
asılı duran falakaya dikti : Baktı, baktı. Ömründe ilk defa bir falaka görüyor
muş gibi dikkatle baktı. Döndü, selâm vermeden çıkarken :

— Biraz dışarı gelir misiniz? Hoca Efendi?...

Hoca Efendi titriyerek divan duruyor gibi kollarını önüne kavuşturarak 
yürüdü. Hâkim Efendi ile Kaymakamın arkasından bahçeye çıktı. Dışarda ne 
konuştuklarını bilmiyorduk. Lâkin falaka ertesi gün yerinde yoktu.

—  Falaka yasak olmuş...
Diyorlardı. Sözde Kaymakam Bey yasak etmiş!

Dayak korkusu kalkınca, biz, kırk çocuk, öyle azdık, öyle kudurduk ki... 
Ne yaptığımızı bilmiyor, artık hiç hocayı dinlemiyor, yüzüne leblebi atıyor, 
m inderine iğne koyuyor, pabuçlarını saklayıp onu saatlerce arattırıyor, yalvartı
yorduk. Dayaksız bizi okutamıyacağını anlayan, Hoca Efendi, nihayet yine bir 
gün falakayı çıkardı. Amma başı ucuna asmadı. Oturduğu minderin arkasına 
sakladı. Fakat şimdi kim kabahat yaparsa eskisinden fena dövüyordu.

i r

îvice hatırlıyorum; kırk çocuk, hepimiz müttefik. Aramızdan müzevir çık
mıyor. Hoca Efendi’ye karşı tek bir vücut gibi hareket ediyorduk. Bir gün bah
çede sözbirliği ettik. İçerde hepimiz birden esnemeğe başladık. Hoca E fen d i de 
esnemeğe başladı. Zavallı ihtiyar uyuyuverdi. O zaman kalktık, rahlenin üze
rindeki enfiye kutusunu aldık, hepimiz çektik. Bütün mektebin içinde bir hap
şırmadır gitti. Hoca Efendi gürültüden uyanınca işi anladı. E nfiyesin i «cimin 
çaldığım sordu. Bir ağızdan ahenkle:

— Bilmiyoruz, bilmiyoruz.
Dedik.
— Hepinizi falakaya cekeceğim.
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— Bilmiyoruz, bilmiyoruz.
— Kimse söylemeyecek mi?
— Bilmiyoruz ki, bilmiyoruz ki...
_  Bilmiyor musunuz, pekâlâ, Necip, git câmiden kalfayı ÇağIr> çabuk.

Beş dakika sonra kalfa geldi. Korkunç bir sahne başladı. Sopayı biri bırakın 
biri alıyordu. Nöbetleme falaka tutuyorduk. Hepimizi sıra dayağına çektiler 
Bugünden sonra Hoca Efendi esneme ile hapşırmayı en büyük kabahat savı
yordu. Hele hapşırm ak... Kazara, kendiliğinden hapşıran ı:

— Benimle eğleniyor musun?

Diye yere yıkıyor, bayıltıncaya kadar dövüyordu. Aksi gibi benim hiç dur 
madan esneyeceğim geliyor, hapşırmak istiyordum. Birkaç defa bunun için 
dayak yedim. Hoca Efendi dayağı bitirince bütün kuvvetiyle rahlesine vuru 
y o r :

Kim hapşırırsa şart olsun ki, öldürünceye kadar döveceğim
Diye haykırıyordu.

— Şart olsun, kim hapşırırsa...

i r

«Şart olsun!» bu nasıl yemindi? Evde anneme sordum. Başım salladı 
lerini a ç tı :

— Çok büyük yemin!
D*di.
— Yalan vere bu yemini eden çarpılır mı?
—  Hayır.
— Ya ne olur?
— Daha fena.
— Nasıl?
— Karısı boş düşer.

İyice anlamadım. Amma bu yeminin dehşetini mektepte çocuklara etrafiyle
söyledim Artık hep evli adamlar gibi, yalan sahih, biz dc «Şart olsun!» yemi-
nıne başladı*. « \ allahı, billâhi!» unutuldu. Hoca Efendi de lıer sabah rahle
sine çökerken hiç unutm uyor:

— Kim hapşırırsa, şart olsun, öldürürüm.
\j\ye  tekrarlıyordu.

☆

uğultu'1 gR İ Wv f t ,Pay(!?SUndan S° nra içcri Sir(lik- Her vakitki gibi derin bir 
cuklara sehn I t ' °Ca I‘fenc*‘ dalmış uyuvor! Hemen, ayağa kalktım. Ço-

“  udaklar,ra!‘ - ■
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îşâretiııi verdim. Ses sedâ kesildi. Hepsi ne yapacağıma bakıyordu. Gözü- 
me rahlenin üzerinde, kapağı açık duran bir tabaka kadar büyük enfiye kutu
su ilişmişti. Yürüdüm, ayaklarımın ucuna basarak yaklaştım, kutuyu aldım. 
İçindeki enfiyeleri cüzümün arasına boşalttım. Kutuyu yine açık olarak yerine 
bıraktım. Çocuklar çekmek için etrafım a toplandılar.

— Hayır, biz çekmiyeceğiz, dedim. Sonra hapşırırız. Uyanır.
— Ya sen ne yapacaksın?
— Görürsünjiz...
— Ne yapacaksın, ne yapacaıksın?
— Söylemem diyorum. Çok güleceğiz.

ö y le  bir şeytanlık kurmuştum ki, daha yapmadan gülüyor, katılıyordum. 
Çocuklar da bana bakarak gülüyorlardı. Gülüşme gürültüsüne Hoca Efendi 
uyandı. Hemen kutuya baktı : İçinde enfiye yok... H iddetlend i:

— Kim aldıysa söylesin, şart olsun gebertirim.

H ep bir ağızdan, ahenkle :
— Şart olsun haberimiz yok!
Dedik.
— Kim aldı. Söyleyiniz.
— Bilmiyoruz, bilmiyoruz.
— Pekâlâ, ben size gösteririm. Şimdi hapşırınca alan meydana çıkar. Şart 

olsun, onu falakaya yıkacağım. Gebcrtinceye kadar döveceğim.

Kazara hapşıracağız diye hepimizin ödü kopuyordu.
— Şart olsun. Ah bugün biriniz hapşırsa... Şart olsun, geberteceğim...

— Ah şart olsun, biriniz hapşırsa...

Hoca Efendi’nin öfkesi bir türlü geçmiyordu. Ben rahlenin altında, cü
zümden kopardığım iki yaprağı boru gibi büküyor, enfiyeleri içine dolduruyor
dum.

☆  ı

Akşam yaklaştı. Hoca Efendi kollarını kapadı. Çoraplarını, mestini giydi- 
Cübbesini omuzuna aldı. Hep bir ağızdan, kerrat cetvelinin tegannisinden sonra 
İlâhiye başladık. Ben nihayete doğru yanımdaki çocuğu dürterek kalktım. O da 
kalktı. Ellerimizi kaldırdık. Hoca Efendi bağırdı :

— Ne var?
—Abdurrahman Çelebi’yi hazırlayalım mı?
— Haydi, pekâlâ, çabuk.

Kapıdan çıktık. Her akşam Hoca Efendi’nin izin verdiği iki çocuk önden 
çıkar, eşeğin yularını, semerini vururdu. Taş merdiveni koşarak indik. Abdur-



hman Çelebi yiyemediği olların üstüne uzanmış yatıyordu. Tekmeleyerek kal-
k. Yularını, semerini vurduk. Artık ilâhi sesleri kesilmişti. Ben süzdanım- 

j If 'i i enfiye dolu kâğıt boruları çıkardım. Yavaşça eğildim. Abdurrahm an Çe-
daha bir şey anlamıyordu. Bu borulardan bir tanesini bütün kuvvetimle bur- 

6 * üfledim. Genzine bir tabanca sıkılmış gibi şaha kalktı. İkinci boruyu üf- 
r^ m e d im . Yularından tuttum . Sıçrata, sıçrata taş merdivenin önüne doğru 
"ötürdüm. Öteki çocuk yanımdan geliyor, gülmemek için eliyle ağzını tutu- 

g0rdu Hoca Efendi cübbesini giymiş, vekârla, yavaş yavaş, merdivenlerden ini
yordu Çocukların hepsi bir turna dizisi gibi arkasından iniyordu. Eşek şaha 
kalkıyordu.

__ Ne olmuş bu hayvana?
_  Bilmem efendim, uyuyordu...
__ Gemini yanlış vurmuşsunuz.
— Hayır.
— Getirin bakayım.

Bütün çocuklar da bakıyorlardı. Eşeği taş basamağa yaklaştırdım. Tam 
bu esnada Abdurrahman Çelebi nezleye tutulmuş bir insan g ib i :

------ Pişih, pişih...
Diye başını sarstı. Bütün çocuklar gülmeğe başladı.

Hoca Efendi şaşırdı. Enfiyenin tesirini duymaya başlayan Abdurrahman 
Çelebi habire hapşırıyordu. Ben sanki İliç bir şeyden haberim  yokmuş g ib i :

— Sizinle eğleniyor efendim.
Dedim.
— Haltetmişsin...
Daha ziyade küstahlaştım :

Bıınu da falakaya yıkmalısınız.
— O  hayvan, o...
Kahkulıalarla katılan çocuklar:
— Falaka, falaka...

Diye bağırıyorlardı. Be„, „n,ar<Ian ceslrct M m  ^  k[:

Çocukla, ders gibi bir ağızdan ve ahenkle :
— Kannız bos düşer! Kannı2 ^  d
Diye h aylarışıyorlardı.

Çelebi, oh benim A b d ^  Şf Şlrdl' Emeceği zam anlar: «Oh benim Abdurrahman 
dehşetle baktı UITa lma?  diye diye muhabbetle okşadığı eşeğine

• KapmiD yanind“  bir çocuk içeri koşmuş, falakayı, değneği çı-
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karmıştı. Abdurrahman Çelebicik intizamsız fasılalarla hapşırıyor, burnunu ye
re  sürmek istiyordu.

Falaka, değnek, elden ele Hoca Efendi’nin önüne kadar geldi. Çocuklar 
gülmekten katılıyorlar:

— Karınız boş düşer! Karınız boş düşer!...
Diye ahenkle tekrarlıyorlardı. Çocuklara mı, eşeğe mi, neye kızdığını bil

meyen Hoca Efendi gayri ih tiy a rî:
— Yıkınız!
Emrini verdi. Belki yirmi çocuk, Abdurrahman Çelebinin başına üşüştü. 

Uzun bir uğraşmadan sonra yere yatndık. Arka ayaklarını falakaya taktık. Ho
ca Efendi sopayı eline aldı. Nallar gibi «tak, tak» vurmağa başladı. Eşek de
beleniyor, çocuklar bağırıyor, gülüyor, nâralar atıyorlardı. Müthiş bir gürül
tü ... Ansızın arkadan bir çocuk:

— Kaymakam Beyi
Diye bağırdı. Hepimiz sustuk. Yüzümüzü avlu kapısına çevirdik; siyah set

re pantalonlu, kırmızı fesli, ekşi suratlı bir adam ... Sağında solunda birer zap
tiye dimdik duruyordu.

— Ne oluyor Hoca Efendi?
Diye sordu.

Hoca Efendi fena hâlde şaşaladı. Önüne baktı. Değnek elinden düştü. Fa
lakayı tutanlar bıraktılar. Kurtulan ürkmüş eşek çifte ata ata, kestane ağaç
larının altına kaçıyor, hem avazı çıktığı kadar anırıyordu. Kaymakam avluya 
girdi. Yavaş yavaş yürüdü. Mektebin önüne yaklaştı. Kaşları çatılmıştı. H iddet
le tekrar so rd u :

— Ne yapıyordunuz?
— Şey .. Efendim ...
Hoca Efendi kekeliyordu.
— Ne?
— Şart etmiştim.
— Ne demek?
— Hapşıran için...
— Ne hapşıranı?
— Eşek hapşırdı.
— Eşek mi hapşırdı?...
—  ! ! I

Çocuklar, hem hapşırıyor, hem gülüşüyorlardı. Kaymakam, vakânna doku
nan bu arsızlığa hiddetlendi. Isıracak gibi dişlerini göstererek :

— Defolun bakayım oradan, terbiyesizler.
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Ömer Seyfettin’in şiirleri de vardır. Bunları Türkçenin 
konuşma dilme yakınlığiyle değerlendirebiliriz. Çoğunlukla 
sone tarzını kullanır. Şiirlerinin dördü koşma biçiminde
dir. «Kırk Kız», «Altun D estanı, <Yeni Gün», «Ergene- 
kon'dan Çakış», «Köroğlu Kimdi?* isimlerinden dc anlaşı
lacağı üzre, destan yolunu dener. Nüzhet Haşim’e göre :
«Türk Yurdu'nda, Türk Sözü’nde neşredilmiş olan bazı 
parçalar kuvvctliccdir. Son zamanlarda Millî Mecmua’da 
bastırdığı bir kaç şiirinin üslûbu, cidden hoşa gidecek bir 
mahiyettedir; amma, umumiyet itibarile cidden büyük bir 
hikayeci olan Ömer Seyfeddin Bey, birinci dcreccde bir 
şaiı aeğildır; zaten kendisi dc bunun aksini iddia etmiyor.»

Dedi. Biz korktuk, hemen sustuk. Sonra şaşkın, perişan yere bakan Hoca 
Efendi’ye döndü :

— Benimle beraber geliniz.
Kaymakam önde, zaptiyelerle Hoca Efendi arkada, çıkıp gittiler.

☆
Bundan sonra mektepte ne falakayı gördük, ne de... Hoca Efendiyi!
Şimdi ben kimi hapşırırken görsem pek küçükken yaptığım  bu tuhaf mu

zipliği hatırlarım. Gülümserim. Kalbimde belirsiz bir acı sızlar. Benim sebebi
me hocalıktan kovulan, ihtimal aç kalan bu aksakalh, fakir ihtiyarın zavallı ha

w i k ç e  “ nc>c“ k — “ ■
Fakat.,.

yok mudur? 8'bl’ ba3'attakl Iler gülünç şeyin altında görünmez bir facia

F a la k ^ d t* - r e s t t i r "  aSalctini> KaşaS '’da yalancılığın kötülüğünü 
sında bir kıvaslnm ° kUl,Ianm ızln içyüzünü görüyor, dünle bugün ara- 
Kaftan’da. Topu^d KÜ!Ük'dc Türk zekaslnı- Pcnbe İncili
nizcilerinin eksilme*1 büyüklüğünü, Forsa’da ise Türk de-
görmekte ve bulmakta S3Va5 ^anında sabrın da en güzel örneğini 
vahşet derecesine va Bomba’da ise, Makedonya komitacılarının
yanında Koca Ali cib'1* .C,° ayct*crlm> Diyet’de de eski bir Türk geleneği 
hakarete dayanamıv- *' Ö?Ü’ 8ÜZÜ V° Seizii Pe t  bir Tiirk sanat adamının 
yiz. Ömer Seyfettin h 'k T '11 yürc^ının cn müstesna örneğini görmekte- 
ğırın başıdır. Tariht- ' fa5' elcriy,e hikâye sanatında yepyeni bir çı-
tarihinden faydala ı °  ayc,alanınayı bilen çeşitli olaylarla yüklü Türk 
°nun hikâyelerinin » T h 111 yolunu gösteren tek sanatçımızdır. Bugün de 
bölmediğini g ö rm ek t^ ' ° oku,ndu^unl1’ tazeliğinden henüz bir şey kay- 
bugür.ün hikâye san 7 ' '  Ml111 ak’m cdct,,>'atlmız,n bu tek hikayecisi, 
arasına katılan bir 3 tu,an vc bu yönden de adı ölümsüzleşenler
ölçüde yazılarına van” ^ 1”1121*1- ’ Cem A ŞK U N . Hayatının geniş
mutluluk diye özlemi T sUrck!i araştıran ve düşünen kafasının vc
olayların arasında za °  yanıp lu,ll$an muztarip ruhunun hikâyelerindeki 
tirdiği çatışmaları eserle^ ya5ad'^ lnı gördüm ... Kendi yaşantılarının ge- 
•arın üstüne çöken a i . r T  ? b‘r d:‘ha ya5at|P eleştirmek, bu suretle on- 

baskılarından sıyrılmak, Ömer Seyfettin’in, eser



vermekte de, yaşamını sürdürmekte de kullandığı eski bir teknikti... îyi 
kalpli Ömer Seyfettin, geçirdiği hareketli ve yıpratıcı, hayatın bedeninde 
biriktirdiği yorgunluk, üstiiste yığılan ve gittikçe de artan üzüntülerin 
verdiği bir bezginlik içinde, kendisine gerekli olan yalnızlığı özler, buna 
gayret eder, düzenler kurm ağa çabalarsa da, yaradılışından gelen bir sü
rüklenişle arkadaş ve insan camisi, aslında bir «kalabalık adam> idi. O 
kadaı ayrıntılarına varıncaya kadar tasarladığı keşişlik hayatı, onun ak
lına yatkın, ama kişiliğine çok yabancıydı. Her seferinde iyice kızmasına, 
bu tasasız hatta patavatsız bonem döküntülerinden kendisini koparm a ka
rarı vermesine rağmen, arkadaşlarına kapısını açamamazlık edemez, yü
zünü kızdırıp kimseleri reddedemezdi. Tahir A L A N C U .

«Genç Kalemler»den Sonra
Ömer Seyfettin; teğmenlikle İzmir’de, üsteğmen olarak Rumeli’nde askerî 

görevlerde bulunduktan sonra ordudan aynldı (1903 - 1910). Selânik’te «Genç 
Kalemler» dergisiyle, «Tuna» gazetesine yazmaya başladı (1911). İtalyan Sa
vaşı üzerine yeniden orduya çağrıldı; sonra da Balkan Savaşı’na  katıldı; Yanya 
kalesi kuşatmasında esir düştü (1912). İstanbul’a dönünce tekrar askerlikten 
çekildi (1913). Kabataş Lisesi’nde edebiyat öğretmeni oldu (1914); ölünceye 
kadar bu görevde kaldı (6 Mart); bugün mezarı Mecidiyeköyü’ndeki Asrî Me
zarlıkta bir baş ağrısıyla başlayıp mahiyeti anlaşılamıyan ve çok kısa süren bir 
hastalık sonunda ölen Ömer Seyfettin’in son günlerini yakın arkadaşı Ali Canip 
Yöntem, tuttuğu günce’de şöyle anlatır :

Pazartesi, 23 şubat 1920 — Dün gece Ömer bizdetjdi; m ektepte has
talanmış. Anneme : «Hanım teyze, Canip gibi ben de sıtmaya tutuldum  
galiba, başım ağnyorl» diye şikâyet etti, annem : «Ah evlâdım, mevsim
kış, sokaklarda geç kalıyorsun, kendini üşütüyorsun. Dur sana ıhlamur 
kaynatayım. İç, erkene e yat!» dedi. Ömer hakikaten hasta. Bize geldikçe 
geç vakte kadar kahkahalarla oturur, konuşurduk. Bu gece mütemadiyen 
«.Başım, başım çok ağrıyor»dan başka bir şey söylemedi. Ihlamuru içti. 
Ellişer santigramltk iki asprin komprimesi de aldı, hemen yattı, bu sabah 
erkenden o evine, ben İstanbul’a işime indim. Geç vakit döndüm, kendi
sine uğradım, batağını sobalı odasına sürüklemiş, ya tm ıştı: «Nasılsın?» 
dedim. «Aman başım... Sanki çatlayacak... Ne oluyorum bilmiyorum.» 
diye cevap verdi. Beraber bize gitmemizi teklif ettim. «Yolda üşürüm de 
daha fazla hastalanırım» diye reddetti.

Salı, 24 şubat 1920 — Erkenden Ömer’e gittim. Yatakta. Hep başın
dan şikâyet ediyordu. Dün hemşiresine haber vermiştim. O da var. Bu
gün biraz neşeli buldum. Şundan bundan konuştuk. Ben Kadıköyü’ne in
dim, komşumuz Doktor Hakkı Bey gelm iş: «Nevralji» demiş. İlâç vermiş. 
Tekrar geldim. Ö m er: «İş berbat, dedi, nevralji, ya çok sürerse... Biz 
çalışarak para kazanır adamlarız. Mektep, gazete ne olacak?» Ömer’in 
hali malum. Her şeyi mübalâğalandınr. Hastalığı ehemmiyetli bir şey de
ğil. Fazla heyecana düşüyor. Kendisine bakmak için muvakkat bir hiz
metçi tuttuk.



Çarşamba, 25 şubat 1920 -  A n n e m l e  b e ra b e r  e r k e n c e  Ö m e r  e  g d U k . 
Hastalığından korkuyor. Fazla h e y e c a n  g o s te r ıy o r .  ‘ ‘ a$t
bul'a inmek mecburiyetinde idim. Vapurda doktor T e v f f  uş  .

geldim. Halini anlattım. « Çok şey, d e d i ,  y a r ın  N e ş e t  Ö m e r  i a ır, era  ^  
gelirim...» Geç vakit dömliim, Akşam g a z e te s i  g e t ir m iş t im . O k u  u. ^  
beri konuştuk, ö y le  sanıyorum ki h a s ta lığ ı e h e m m iy e t l i  b ir  şe y  t ı • 

iki güne kadar geçecek. Fakat k e n d is in d e  te h e y y ü ç  fa z la !

Perşembe, 26 şubat 1920 —  Ö m er, h e p  ö y le  : B a ş ın d a n  ş ik a y e t ı d i y
Konuştuk. Haktim : Laf o lursa  a ld a n ıyo r. H e y e c a n ı a za lıyo r . Ş u n d a n  tın^
dan, siyasiyat dedikodularından — aşağı y u k a r ı a la y la —  b a h se ttik . ■ Ç° 
neşesi var.

Cuma, 27 şubat 1920 —  B u g iin  hava p e k  g ü ze l . B u lu ts u z . Saba i J ̂ 
ikinci vapurla İstanbul’a indim. İşleri b it ir d im . Ç a rç a b u k  d ö n d ü m . Ö m e r  e 
geldim. Biraz sonra Köprülüzâde Fuat b a ca n a ğ ı B in b a ş ı C e m a l B e y  t 
beraber geldiler. Konuştuk. Ömer artık b a ş ın d a n  ş ik â y e t e tm iy o r :  «Geçti» 
diyor, bakat şimdi de mütemadiyen e lle r in in  p a rm a k la r ın ı o ğ u ş tu ru y o r ,  
hizmetçiye bileklerini sıktırıyor, «Aman p a rm a k la r ım , sa n k i d a m a rla r ım  
çatlayacak. Geriliyor»  diye şikâyete b a ş la d ı : « B ö y le  o lm a z , d e d im . T e ı

üniforması
ile.

Ömer
Seyjellin

subay
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fik  Rüştü, Neşet Ömer'le gelecekti. Zahir unuttu. Yrırın biz gidelim!» 
rar verdik.

Cumartesi, 28 şubat 1920 — Bir araba tuttuk. İkim iz bindik. Neşet 
Ömer Beyin evine gittik. Muayene etti. O m uz başlarını s ık t ı : «Parmakla. 
rınıztn ağrısı fazlalaşıyor mu?» diye sordu. «Evet!» cevabını alınca «.Nev
ralji ile romatizma karışık» dedi. Reçete yazdı. İlâçları yaptırdık. Eve 
döndük. Bugün hcyecaıu yine fazlalaştı. E vde hizmetçiyi bileklerinin üs
tüne çıkarıyor, bütün ağırlığıyle bastırıyordu. Geç vakit hezeyanlara da 
başladı: «Bu ev benim değil. Ben bahriyeliyim gibi geliyor. Ben buraya 
ne zaıııan geldim?» gibi saçma sapan şeyler söylüyor.

Pazar, 29 şubat 1920 — Erkenden Ömer'e gittim. H izmetçi söyledi: 
Bu gece epeyce hezeyanlar göstermiş: Ben glmeden biraz e v v e l: «Acaba 
toplayabilir m iyim » diye bir sayfalık bir şey yazmış. Okudum. Doğru: 
«İşte merak etme, bak her şeyi biliyorsun. Ah Ömer ah, bu senin heyeca
nın yok mu? Her şeyi o yapıyor/» dedim. Gece yarısına kadar annemle 
beraber bekledik. Hiç uyum adı: «Adelin» verdim, Bir tesiri görülmedi. 
Mütemadiyen «Donum düşüyor!» diye yataktan kalkıyor, aptesthaneye 
gidiyor, yine dönüp geliyor. Yatağa yatacağı zaman anneme eliyle selâm 
veriyor. Harareti (38,5). Neşet Ömer Beyle telefonla konuştum. Yarın öğ
leden sonra gelecek. Gece sabaha karşı eve döndük.

Pazartesi, 1 mart 1920 — Uykusuzluktan halim harap. Saat on, Ömer 
deyim. Ateşi devam ediyor. Gece bizden sonra tekrar hezeyana başlamış: 
«Kuvayı Milliyeden bir adam geldi!» diye söylenmiş. Neşet Ömer Bey 
gelm edi: Telefonla ilâçlara devamımızı söyledi. Hastamız bugün iyice. 
Güzel güzel konuştuk: «Ah biraz uyuyabilsem bir şeyim kalmayacak!» 
diyor.

Sah 2 m art 1920 — Bugün m ektepte  «Muallimin Meclisi» vardı. 
Ömer’e ancak akşam üzeri gelebildim. Hararet hep o : (38,5). Ne iniyor, 
ne çıkıyor. Uyku yok. Hezeyan pek az. Benimle fena konuşmadı. Hatta 
aldığım (T an) gazetelerini okumaya çalıştı. Sonra «Gözlerim iyice görmü
yor, sen oku» dedi. Bazı haberlere alâka gösterdi. Akşama doğru her şeyi 
iki görmeye başladığını söyledi.

Çarşamba, 3 mart 1920 — Erkenden Ömer'e gittim. Bugün pek >yl 
değil. Gece fazla sayıklamış. Ben mektebe gittim. Derslerimi verdim- 
Döndüm, geldim. Neşet Ömer Bey de geldi. Simdi Ömer daha fena. Ken
disini kaybediyor. Sayıklıyor. Ara sıra birimizi tanıyor. Doktorla aşağı oda 
da baş başa konuştuk: Bana esrar kullanıp kullanmadığını sordu, «B‘r 
hastalık çekti mi» dedi. «Bilemiyorum /» cevabını verdim. Karar verdi 
«Fakülteye götüreceğiz. Doktorlar toplanacak, konsültasyon olacak.»

Bu gece hepim iz: Annem, Ömer’in hemşiresi, ben nöbetleşe bekledi 
Hiç uyumadı. Gaz sobası diye masa üstünde yanan lâmbaya saldırdı■ 'ıa
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takta iki dakika aynı vaziyeti muhafaza edemiyor, bir taraftan öte tarafa 
dönüyor. Zıplıyor, açılıyor: «.Üşüyeceksin!» diye itiraz edince yorgana 
şartlıyor.

P e r ş e m b e ,  4 m art 1920 — Pek bitabım. Sarhoş gibiyim. Dugiin Ömer’i 
komşumuz Rıdvan Beyle beraber Fakülteye götürdük. Hususî bir oda ha- 
-ırlattık. Evden gaz sobasını da getirttik. Araba ile giderken biraz açıldı. 
Daima kapalı duran göz kapaklarını kaldırıyor, fersiz gözlerle dışarı bak
mak istiyordu. Hatta Haydarpaşa ya yaklaştığımız zaman : «Neredeyiz»
diye sordum : «Köprü! Köprünün yanında!» cevabım verdi. Şüphelendim. 
«Hangi köprii canım?» ded im : «Şey, şimendifer köprüsü... Tren geçiyor, 
açılacak. Geçeceğiz.» dedi. Doğruydu. Araba durmuş, geçen treni bekli
yordu. Yokuşla kulağıma eğ ild i: «Araba parasını ona verdirme. Sen ver 
ha!» dedi. Böyle makul sözlerine çok sevindim. Fakültenin merdivenlerini 
bizim muavenetimizi reddederek kendiliğinden çıktı. Odasına gittik. Kar
yolasına yatırdık. Bir saat kadar o tu rd u k: «Ömer, benim  de pek halim  
harap. Yarın istirahat etsem, cumartesi günü gelsem olmaz mı?» diye sor
dum : «Münasip, münasip!» dedj.

Cuma, 5 mart 1920 — Bugün öğleye kadar evde uyudum. Sonra so
kağa çıktım. Arkadaşlardan diş tabibi Şevki Beyle Cafer, Ömer’i ziyarete 
gelmişlerdi. Fakülteye götürdüğümüzü söyledim. Oraya gittiler.

Cumartesi, 6 mart 1920 — Öğle üzeri Fakülteye gittim. Doğru Ömer'in 
odasına girdim. Bitap yatıyordu yaklaştım. Elini elime aldım. Ter için
deydi. Burnunun delikleri kararmış gibiydi. Nefesi de intizamsızdı. Hiz
metçi kadınlara sordum. Gece çok sayıklamış, «Burası hastane değil, tı
marhane... Ben Canibe gideceğim» demiş. Dalgındı, «Ömer! Ömer!» diye 
seslendim. Gayet fersiz gözlerle bana b a k tı: «Tanıdın mı?» dedim. Kcn- 
J ax ™a l̂'™s Çabuk ifadeyle kafasını saklayarak «Canip!» dedi. Yine daldı. 
Kâğıdına baktım. Hararet 39,2. Şeker litrede 28. Bir müddet bekledim.

te *ar seslcndim: «Ömer, konsültasyon günü yarınmış, erkenden 
jujııLTi-ı b ' l  ^ » T " .  salladı: «Git, git» dedi. Yeis içinde
m am tıT  ", ^°lu  idim. Çünkü Ömer ve öliim birbirine ta-
rast aeldirn n "  ' ^ v e  gelirken deniz kenarında hizmetçime
istiunrlnrJ1 iT 'ı' ' ° ^ ru koşuyordu! «Ne var» dedim... «Sizi Tıbbiyeden  
kom$umıı~n ■!, 1 (m ^ ClĴ er^ e bekliyorlar» cevabını verdi. Soluk soluğa 
Ömer ölmüş!*' (~>rl<i(̂ a ^ İT fevkaladelik vardı. Nihayet anlaşıldı:

Bir masal '?  ya$am öyküsünün sonu hem acıklı, hem şaşırtıcı,
yatın im",' ■■.••rden tüken,yor sanki... Karşımıza onun otopsi masasına 
sahihi koca b^ ' S' klver‘yor- Çev>esi kalabalık, hatırı sayılır, sevilir, ün 
m»ru çekmi • 0l0PSİ masas,na uzanışını hastanenin kitaplık mc-
Sivas'lı bir h CSedl üstüne. ona sahip çıkmış bir pozla elini koyansa, 

eme. H. Fahri Ozansoy, «Edebiyatçılar Geçiyor» adlı ki-
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tabının 80/81. sayfalarında, Ömer Seyfettin’in yaşamdan ölüme geçişini, 
mezara indirilişini acı bir gerçekçilikle anlatmış. Kitabın 572/573. say. 
falann ı, insan, ruhunda ürperti duymadan okuyamıyor. Mezarın başın
da, arkadaşlarından Celâl Sahir, yarımşar lira, birer lira verecek dost
la r sayesinde ona güzel bir mezar yaptırabileceğini söyler söylemez, ka
labalığı tutunabilene aşkolsun... Herkes çil yavrusu gibi dağılmış git
miş. M ehm et ŞE YD A . Ali Kemal, -ki Ömer’in ölümüne pek acımış, «O 
bizim M aupassant'ımız olacaktı» demiştir-, daha önce kendisinin lisan 
hatalarını teşhir ettiği için genç hikayeciye kızmış, babasını Çerkeş gös
termişti. Binbaşı Ömer Bey bir tek kelime çerkesçe bilmezdi, ve Çerkeş 
değildi. Ömer Seyfeddin, 1903’te Harbiyeden diploma aldı, önce îı-mir’e 
gönderildi, sonra Rumeli'ye geçirildi. Balkan H arbi’nden önce Yakorit 
hudua Dölüğunde kumandanaı. Balkan Harbi’ne iştirak etti. Yanya’da 
esir duştu. Bir yn sonra memlekete dönebildi, ölünciyc kadar muhar- 
rirlİK v t muallimlikle hayatını temin etti, ölüm ünden sonra autopsie 
yapıldığı halde gene teşhis edilemiyen bir hastalıktan, tam  otuz altı 
yaşında öldü. Kuşdili’nde M ahmudbaba mezarlığına gömülmüştü. Ora
sının tramvay garajı olacağı rivayeti çıkması üzerine arkadaşları kemik
lerini topladılar, İstanbul Belediyesi’nin Asri Mezarlıkta tahsis ettiği ye
re naklettiler. A li Canip YÖ N TE M .

Yazarlık Yılları

Ömer Seyfettin; 1905 yılının 23 Şubat’ında Kuşadası’ndan Hakkı Tarık Us’a 
gönderdiği mektubundan öğrendiğimize göre henüz tanınmamıştır: «Nâm-ı
müstearlarımla eser denilebilecek bir şey neşretmedim. Yalnız (C. Nazmi) imza- 
sıyle (Canbazın Aşkı) serlevhalı büyük hikâyemi neşrettim ki küçüklük haya
tıma, edebiyata çalıştığım ilk günlere ait olduğu için bence pek kıymettardır. 
Süheyl Feridun imzasıvle eski İzmir gazetelerinde «Sâlıir’e karşı» serlevhalı 
eseri neşrettim ki, Sâhir’le aramızdaki bir tesadiif-i hâkidir. Diğerleri İstanbul 
da mukaddemâ neşrolunan müteaddit gazetelerde âdi, ehemmiyetsiz manzume
ler, tercümeler.» Ömer Seyfettin’i edebiyatımıza kazandıran, Edebiyat Tarihi
miz için ölümsüz kılan eylem, 15 Ocak 1910’da Yakarit’ten yazdan şu mektubuy
la başlar:

Sevgili Canip Bey,

Cevabınızı almadan işte ben yazıyorum. Size bir önerim var. K anaat
lerinize pek  yakın olduğu için hemen kabul edeceksiniz sanırım. Bakınız 
ne? Biraz açıklayayım : Edebiyattan nefret ettiğimi ve bu nefretimin iğ
renç, tiksindirici bir nefret olduğunu yazmıştım. Bu nefretim  edeb iya ta  
olmaktan çok diledir. Bizim dilim iz — her zaman düşündüğümüz gibi 
berbat, perişan, fenne, mantıka karşıt bir dildir. Batı edebiyatını biraz ta 
nıyan mümkün değil bu nefretten kurtulamaz.

Bu dili zaman ve bilimsel bir emek arıtır. Ben, işte, edebiyattan va~- 
geçtikten sonra araştıracağım fenlere, ilimlere çalışırken bu arıtmaya da 
yardım edeceğim.
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Ç abam ın  esasını oluşturacak noktalar pek basit. Arapça, Farsça ta
kım ların hiç gereği yoktur. Bunlar ancak siis içindir. Kimin gösterecek bü
yü leyecek  fikri yoksa onları çok kullanmıştır. Eğer takımlar bırakılırsa arıt. 
m ada bü yü k  bir adım atılmış olmaz mı?

Bunu yalnızca haşaramam. Geliniz Canip Bey, edebiyatta, dilde bir 
devrim yaratalım. Ah!... Biiyük fikir, çaba, sebat ister...

Ömer Seyfeddin'in bir devir boyunca asla unutulm ıyarak eserlerinin 
elden ele dolaşması, onun muvaffakiyetinin bariz delili olduğu gibi, tâ 
başında bulunduğu bir dil ve edebiyat hareketinin neticesi olarak mey
dana gelen inkılâb ve bu inkılâbın sonunda, edebiyat sahasında sadeliğin 
hâkimiyeti onun mütevazı şahsiyetinin tesirleridir. Ziya Gökalp, Malta 
dönüşünde Diyarbakır’da çıkardığı «Küçük Mecmuamda «Ömer Seyfeddin 
bugünkü türkçemizin K ristof Kolomb’udur. Kumanda ettiği hudud bölü
ğünün Mehmedciklcri gibi gurur ve tefahür, menfaat hislerinden uzaktı... 
Eserlerini belki çok kıymetli görmiyen daha derin ve daha ince sanat
kârları. açtığı yoldan yürütebilmeğe işte bu samimî mahviyeti, bu tasan- 
nusuz feragat sayesinde muvaffak oluyordu» diyerek bu noktayı ne gü
zel ifade etm iştir... Ömer Seyfeddin'in yazı hayatı daha evvelki ufak te
fek tecrübelerini unutm am ak üzere denilebilir ki M eşnıtiyeti mütcakıb 
Selânik’te başlamıştır. Bir taraftan Genç Kalemler’de, bir taraftan Mer
hum Yunus N adi’nin başm uharriri olduğu «Rumeli» gazetesinde hikâye- 
lerile, makalcleriiu pek çabuk kendisini tanıtmıştır. Bilvesile şuraya kay
detmeliyim ki «Yeni Lisan» davası ortaya atıldığı zaman, matbuat âle
minde türlü mukavemetler, taarruzlar, hattâ hakaretler görüldü. Yeni 
usancınım  ilk elini uzatan ve ifadesini derhal terkibsiz sade Türkçeye 
çeviren muharrir «Cumhuriyet» gazetesinin müessisi merhum Yunus Na- 
di’dir. Yunus Nadi bizden bir evvelki nesle mensub olduğu halde yazı iti
yadını hemen terketmiş, başında bulunduğu Rumeli gazetesi «Genç Ka
lemle! »in davasında ilk yardımcı olmuştur. A li Canip Y Ö N T E M .

Ziya Gökalp’la Karşılaşma

«inrl Vm ^ Gökalp’m karşılıklı etkileşimleri, dilimizin gelişme-
• î  Sag AIİ CaniP Yünteı"- ilk karşılaşmalarım anlat,rken,

T ivat o, , ’n î T k yfeUİn Ü2erindeki etkisini de vurgular: «Hir gece Eden 
d i : «Ziva Rp • '* m“ss“nere veriI'Vordu. Oradaydım. Nesimi Sârim yanıma gel- 
Werce locava V T rl t ocada Oturuyor. Seninle görüşmek istiyor» dedi. Bera- 
ava*a tîiltfı w  ocamn köşesine büzülmüş, siyah paltolu, şişman bir zât

yum uşacık bir e] g e ç u " ? "  Û a ttl ' AvUÇİarmlIn içine kcniİgİ >'okmu5 gibİ 
simi Sârim bir lâf ı r t  7  ’? u65'" '  çlkarmı>’ordu. Canım sıkılmağa başladı. Ne- 
lemcdi. Artık ben a a"' 'k ^  nunu bükmüş, dinledi dinledi. Yine bir şey söy- 
»i&im için tP«t<.U.La>*d.R o al.ktim' Locadan çıkıyordum ki, manzumesini neşret- 

e '■ ' ço*c mülâyim ve ürkekti... Ziya Gökalp, bu sessiz,
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alçakgönüllü, babacan haliyle Ömer Seyfettin’i de etkisi altına alır : «Eskiden : 
«Şu buhran geçsin de..» Derdim. İçtimaiyatçı Ziya Gökalp bir gün b a n a : «Tür
kiye’de buhran bitmez. Biri biterken biri başlar. Eğer yazmak için hayalî bir 
devir bekliyorsan o başka.» dedi. Düşündüm, bu hükmü doğru buldum. Faaliye
tim o günden başladı. Bir sene içinde on beş sene içinde yazdığımdan daha çok 
eser vücuda getirdim.» Tahir Alangu’ya göre :

... O, görgüsü ile idealist, kabiliyetiyle realist bir yazar, tam anlamı 
ile o günün şartlarına, kendi yatkınlığına uygun bir hikayeci olarak Ziya 
Bey’in karşısına çıkıyordu. Ömer Seyfettin, bütün düşünceleri ve eserle
riyle Ziya Gökalp’ı yansıtan bir ayna olacaktı... Meşrutiyet devri idare
sinin yıkılışı çabuklaştıran yönelmelerinden hiç memnun olmayan, olayları 
izleyerek çıkış yollarını araştıran o çağ aydınları, üstiiste yığılan, ayrı 
ayrı sorumluluğunu taşıdıkları sorunlar ve olaylar karşısında, önceleri bü
yük bir şaşkınlığa düşüyorlar, sonra da İttihat ve Terakki’nin Genel Mer- 
kez’i çevresindeki tarihçiler ve sosyologlara akıl danışıyorlar, temeldeki 
büyük sarsıntının yüze vuran görüntülerine işleyerek, asıl büyük neden
lere ulaşmağa çalışıyorlardı. Bu yolda gerekli araştırmaları yapmağa hiç 
de hazırlıklı olmayan bilim çevrelerinden gelen yorumlamalar ise, iki yön
de çok yavaş bir tempo ile gelişiyor, ancak tarihten getirilen örneklerle, 
kıyas yolu ile yapılmış kabataslak toplumbilim açıklamalarından ileriye 
geçemiyordu. İşte bu şartlar altında, Ömer Seyfettin’in, zaman zaman 
ortaya dökülen düşünce akımlarının etkisinde kalarak, bizdeki insan ger
çeğini araştırmaya, kurtuluş yolunu bizde yaygın olan o eski «rical kıtlığı» 
anlayışına bağlamaya, toplum sorunlarının çözümünü üstün insanın lider
liği umutlarıyla bağdaştırmaya çalıştığı görülüyor.

Ömer Seyfeddin bugünkü edebî Türkçemizin Christophe Colomb’u- 
dur. Ömer Seyfeddin Bulgaristan hududunda, bir köyde bölük kumanda
nıydı. Oradan Selanik’te çıkan Genç Kalemler mecmuasına muttasıl 
mektuplar yazıyordu : Edebiyatımızın yeni bir lisanla canlanacağını, mil
letimizin bu lisanla kurtulacağını sarsılmaz bir imanla telkin ediyordu. 
Bu yeni Jisan eski lisandan yalnız iki noktada ayrı bulunacak tı: Arab- 
ca. Acemce terkiblerle edatlardan hâli olmak. Bu mücadeleye muhtelif za
manlarda takım takını bütün gençler iştirak ettiler. Yeni lisan cereyanı 
dallanarak Türkçülük, halka doğruculuk, millî hars hareketlerinin doğ
masına sebeb oldu. İşte bütün bu fikrî cereyanların başlangıcı. Ömer 
Seyfeddin’in saf, masum ruhundan feveran eden sarf, müstevli bir iman 
sıtmasıydı. Ziya GÖKALP. Devrimci, hükümlü insan demektir. Onun ne 
dostluk bağlan, ne kan bağları, nc sevgilisi, ne kardeşi, ne anası, ne ba
bası vardır. H er nesi varsa, her nesi olabilecekse, bir tek şey iç ind ir. 
DEVRİM! Bu sert kuralı koyan. Çcrnişevsky, Marx, Rusçayı, onu aslın
dan okuyabilmek için öğrenmiştir derler. Tasarlanabilirse, bir de sanatçı
nın böyle bir kuralı yükümlendiğini tasarlayalım : Yazacak, bütün yaz
dıkları parti buyruğunu yansıtmış olacak. Birisiyle oturup konuşacak:



aklı fikri, oturup konuştuğu, dertleştiği kişide değil de, o gün yazacağı 
şiirin, ya da hikâyenin parti amaçlarına ne yoldan en uygun düşeceğini 
ııesapıamaktv. Olacak! Bu soy bir yazar olmak için, belli bir düşüncenin, 
akım ın «sempatizan»ı olmak yetmeyecektir; yazardan istenilen, onun 
aynı zamanda «partizan» olmasıdır. O, kavgadaki yerini silâh yerine ka
lemiyle alacaktır. Bunun yozlaşmış biçimlerine bizde çok raslanılmıştır. 
Adam, falanca gazetenin filânca sütununda, gerçek inancından çok, para 
hatırına, para hatırına değilse partisi hatırına, inançlarına aykırı düşün
celeri, tutum ları savunur durur. G ün gelir, kalemini karşı kampın buy
ruğuna verir, başlar o kampı göklerde uçurmaya. Salt kişisel çıkarı uğ
runa yazmadan, körlemesıne de olsa, bel bağladığı bir görüşü, bir akımı 
ömrünün sonuna kadar savunmuş olanlara gelince; sayıca azlıkları, in
sanda ister istemem saygı uyandırıyor. İttihat ve Terakki’nin oluşum için
deki bütün dalgalanmalarına katılmış, ettiği bir yemine sonuna kadar 
bağıı kuınuş Ömer Seyfettin’i, her şeyden önce, bu davranışıyla övülme- 
ğt, değer görüyorum. O. Doyıece, partizan sanatçı tipinin, sanırım, ilk 
tu tan ı örneği oluyor. Bir siyasal örgüte girmek, basına buyruk olmayı 
düşünmeksizin, sonuna kadar oraya bağlı kalmak! M elim tt ŞE YD A .

Ömer Seyfettin’in Hikâyeciliği

Ö m er Seyfettin; Tanzimatla edebiyatımıza giren küçük realist hikâyenin en 
başarılı örneklerini verdi. Diliyle, deyişiyle, konularile kendimizi bulduğumuz, 
Türk insanını yansıtan ilk hikâyeleri o yazdı. Türkçülük, milliyetçilik ülküsüyle 
kaynaştırdığı sonatı tüm  yazılarında görülür. Dilde, ülküde, kültürde, ulusallığa 
yönelm ede uyanışımızı hazırlar. Günlük yaşantılar, çocukluk anıları, menkıbeler, 
efsaneler, tarih, folklor, halk fıkraları, gözlemler, hikâyelerinin konu kaynakları
dır. «H ürriyet Gecesi» hikâyesinde o dönem gençliği için tarihsel, unutulmaz 
dersler görülür :

«Hürriyet, hürriyet. Bu, seni mesâdiyete götürecek bir yol mu? M il
etin mesûd olm adan, sen m esûd olabileceğini ümid ediyor musun? Hal- 
u *a rı 1 l~'rn mer>d eketim izin  üzerine hâili matlûp binlerce mesele yığ- 

n*u -ı ^  [ bir m esele ummanı. Onbeş gün sonra şüphesiz bu gıi-
ıri-rV / •' U bitecek. Kuvvetlenmemizi çekemiyen düşmanlar
. 7 . y_U. arına ılıyacaklar. Üç, dört sene sürmeyecek en aşağı üç

dr nrhl ı "l ' ‘nı' ' r atdacak. «Niçin Zengin Olmamış» adlı hikâyesin- 
Bir millJtn °ıCn C?"\ (Jram,,u okuruz: «Artık müthiş bir anarşist oldum. 
Toval’ı t" 0- açhktan ölm esi için toplu, tüfekli teşkilât yapan
ran altı ı İUİ<Znları öldüreceğim . Yenecek ne varsa ortadan kaldı-
fah ii’dem l b e r â b e r  kocaman, mâsum Türk milletini 
maküPtmol-1- ” r  "rçiren êr‘ g eberteceğ im . Evet, bu milleti hükümet 
eşektir T o v a / ^ h  - kalmadı. Bunda şüphesi olan
meş’um teskilâı°„ r  T  ÇCte teSkilâtı, o Karasulu, Bayramzadeli,

1 3a$ bir ejderhâ gibi memlekete sarılmış. Kanımızı.
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iliğimizi, kemiğimizi emiyor. Evet, öldiirmeliyim. Onlardan bir tanesini 
öldürmek, siperde bin düşman neferi öldürmekten çok, hem pek çok ha
yırlı.» «Piç» hikâyesinde kozmopolizme, Batılılaşmaya çatar: «Otelde ya
tağımda o gece sabaha kadar hemen hiç uyumadım. Hep Ahmet Nihad’m 
mektepteki tatsız, biçimsiz hallerini vc soğuk reveranslarını, garip vazi
yetlerini düşünüyor vc sonra İstanbul'da Türklüğünü inkâr eden, Türk
lükten nefret eden, Türklüğü hakir görüp bütün varlıklarıyla Avrupalılaş
maya çalışan uzıın tırnaklı, son moda esvaplı, tek gözlüklü züppeleri hatır
lıyor, içim den: Acaba bunların hepsi piç mi. Hepsinin anneleri Beyoğlu’n- 
da mı gebe kaldı diyor, korkunç kâbuslar arasında yırtılmış al ve harap 
hilâller içinde yükselen tunç ve ateş renginde büyük, siyah ve kanlı hâçlar 
görüyorum.» Ömer Seyfettin, çağının Avrupasmı şöyle değerlendirir: 
«Fransa: daima fazilete, insaniyete hizmet ettiğini haykıran bu millet yüz 
senedir Afrika’yı kana boyuyor, sahranın silâhsız, saf, masum, munis, ha
lûk ve asil evlâtlarını mitralyözlerlr öldürüyor, asude şehirleri, sakin yu
vaları, seri ateşli toplarla yıkıyor, hiçbir suçu olmayan koca bir milleti esir 
yapıyor... Avrupalilar, zavallı Çin ahalisinin sıhhat ve afiyetlerini, nesli
nin istikbalini muhafaza için afyonu men edince birden kuduruyorlar, bü
tün alacalarını meydana çıkarıyorlar: «Ticaretimize ziyan gelir!!!» diye
bu talihsiz hükümeti sıkıştırıyor, korkutuyorlar, tekrar afyona miisade et
tiriyorlar... İngiltere Hindistan'ın kanını emiyor, bütün hâzinelerini Av
rupa’ya taşıyor... İşte Afrika taksim olunuyor. Koca kıt'ada Habeş ve Li
berya gibi iki yerli müstakil hükümeteeğiz kalmıştır... Rusya Tiirk yurdu
nu akla gelmez gaddarlıklarla çiğniyor, İngiltere ile, iiçbin senedir yaşayan 
kadim bir milleti, viran olan İran'ı haritadan silmek, yeryüzünden kaldır
mak için ittifak ediyorlar.»

Askeri hayatını1 bırakıp Selânik’e yerleştiği zaman bu şehrin havası 
onu sarmamıştı. Esirliğinden önceki savaş anıları, Balkan milletlerinin 
menfî manada nasıl hürriyetlerini elde etmek için uğraştıklarını gösterir. 
Yine bu yıllara ait «Nakarat» isimli hikayesi İstanbul’u geri almak ate
şiyle yanan Bulgar komitacılığının karşısında T ürk milliyetçiliğinin ölü 
çağını dile getirir. A li BERBERO Ğ LU . Ömer Seyfeddin hikayeci olarak 
meşhurdur. Hikâyeleri mizah ve hicivle doludur. Mevzularının meraklı, 
tasvirlerinin realist olmasile temayüz eder. Eserlerinin çoğunda şelıir 
ve kasaba hayatını, ufak burjuva, memur ve münevver zümreye mensup 
tipleri gösterir. Onun, Maıcedonya hayatından aldığı hikâyeler bilhassa 
enteresandır. Bunların er. marufu çete hayatını tasvir eden «Bom ba»d ır. 

Ömer Seyfeddin'in en başlı meziyeti, dilinin sade ve vazıh o l m a s ı n d a d ı r .  

Onun dili, bugünkü tcmizıcıne devrinde bile tazeliğini k a y b e t m e m e k t e d i r .  

Nasyonalizm, eserlerinin karakteristik cephesidir. Sovyet U t a r a t u r n a y  

E N StK L O P E D tY A . Ömer Seyfettin. Genç Kalemler dergis:ndeki hareketi 
uyandıran yazardır. Balsan Savaşı facialarına dair yazdığı Bomba, Kır 
mızı Zambak, hikâyeleriyle asıl şöhretini yapar. Ziya Gökalp m  çıkardığı 
Yeni Mccmua’da, halk dilini seven bu yazar bu ideali halk hayatına ve
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zinniyetir.c, hatta halk hikmetine doğru genişletmeye çalışır. Efruz Bey 
adıı K ahram an ıy la  toplumsal eleştirinin sınırlarına kadar varır. Ayrıca 
bir nevi destan havası vermeye çalıştığı tarihî hikâyeler yazar. Biriki ro
man tecrübesine rağmen, küçük hikâyede kalışı mizahiuin daima farsa 
kaçışı, eleştirilerini bir türlü idare edemediği bu mizahın arkasından yap
maya çalışması, sınırlarını belirleyemediği antiİTUCllectualisme’i (aydın 
olmaya Karşı tuıtım ; vc kuşkusuz çok genç yaşta ölümü saf Tiirkçeyc 
gidcr.leraeı. bir» olan bu yazarın eserinin belli bir düzeyde kalmasına 
neden olmuştur. Ahm et Flamcli T A N P IN A R . «Dilde, fikirde, iş'te birlik!» 
bayrağı altında yürüyelim. Büyük Türklüğü parçalayan «gaflet» karan
lığını aydınlatalım, diyen Ömer SE Y F E T T IN . 1918’de yazdığı bir maka
lede i Büyük Türklüğü Parçalayan Kimlerdir?», diye sorar :

2 —  MiJlî gafle t.

Birinci kuvvet artık kırıldı. Fakat ikinci kuvvet hâlâ duruyor. Bu kuvvete 
karşı uğraşm ak bugün bütün milliyetini idrâk etmiş Türkler için bir farzdır.

Türk âlimleri, T ürk  edipleri, Türk şairleri, Türk sanatkârları bu gaflet kuv
vetine karşı birleşm eli, onu öldürmeli...

F akat hücum dan evvel düşmanın vaziyetini anlamak lâzımdır. Türk’lüğü 
parçalam ak isteyen bu «gaflet kuvveti» nedir? Nereden çıkmış, nereden gelmiş
tir?. B unu anlamalıyız.

H akikatini anlam ak için evvelâ bazı malûmat ister :
M illet nedir?

Bugün bütün  dünya, dini bir, dili bir olan cemiyete «Millet» der. Dinleriy- 
? ;  ;AbİArı0,an, bİr cemiyet bir tek millet demektir.
M eselâ Almanlar, Ingilizler. F r a r j j j j jU j^ r jo K - ^ ^ U j^ ^ ^ j lU H i^ n in lg r i

BÜYÜK TÜRKLÜK 

Eskiden Türk milletini parçalayan iki kuvvet vard

1 — Rus pençesi,

Şimal, Cenup, Garp, Sark A lm ,„ı__i n • __________ j



ler sanıp ulu bir milleti parça parça etmeğe kalkarlar. Türk, Tatar, Mişer, Öz
bek, Başkurt, Kazak ve ilâh... gibi cn aşağı kırk, elli parçaya ayırırlar.

Türkler’e «lehçe» farklarını, «lisan farkı» zannettiren Rus siyasetidir.

Ruslar, büyük bir milletin harsça birleşmesini istemiyorlardı. Şimal Türk- 
lerı’ne :

— Siz Tatarsınız!... diyorlardı.

Şimal Türkleri katiyen Tatar değildirler. Tatarlık, Ruslar’ın iftirasıdır. Bir 
siyasetidir. İstanbullular, Anadolulular ne kadar Türk ise, Bulıaralılar, Semer- 
kandlılar, Türkistanlılar, Kâşgarlılar da o kadar Türk’tür. Kafkasyalılar ne ka
dar Türk ise, Şimal Türkleri de o kadar Türk’tür...

Osmanlı imparatorluğu içinde yaşayan Türkler bir vakitler «millî gaflet» 
neticesi olarak «dcvlet»i «millet» tanıyorlardı. Halbuki «devlet» başka, «millet» 
yine başka bir şeydir.

Devlet: siyasî bir cemiyettir!...
M illet: Harsı, yâni dinî, lisanı, ahlâkı bir olan cemiyettir.
Daha uyanmadan biz de kendimize devletimizin ismini veriyor, «Osmanlı» 

diye diğer Tiiıkler’den ayrılıyorduk. Sonra gördük 'ki devlet, millet demek de
ğildir. Devlet ismi, millet ismi olamaz. Nitekim Belçika, İsviçre, Fransızları, 
Fransa Fransızları gibi Fıansızdır. Ayrıca bir Belçika milleti, bir İsviçre mil
leti yoktur. Belçika, İsviçre devletleri vardır. Ve fakat ayrı aya milletleri yok
tur. Belçika’daki Fransızlar, İsviçre’deki Fransızlar hep Fransız’dır.

Hakikat bizde de böyle :

Bir Osmanlı devleti var. Bu devletin ferdleri olan Anadolulular, İstanbul
lular halis I ürk tür. Osmanlı devletindeki Türkler, aralarındaki «lehçe» farkı 
için birbirlerini yabancı saymazlar. Anadolu’nun her vilâyetinde ayrı bir lehçe, 
ayrı bir şive vardır. Ama kimse «Kastamonu milleti, Konya milleti, Erzurum 
milleti, İstanbul milleti» demez. Hepsinin ilmî edebî lisanı birdir.

Devlet içinde nasıl böyle bir birlik varsa, dışında da Türkler’in muhtelif 
ülkeleri ,muhtelif devletleri olabilir. Fakat lisanları, dinleri, milliyetleri birdir.

«Turan» bir devlet değil, lıarsî, millî bir vatandır.

Türkler’in oturduğu, ekseriyet teşkil ettiği yerler hep Turan’dır. Siyasî hu
dutlar büyük Turan’ı parçalayamaz.

Bu hakikatleri birkaç sene evvel biz yazarken karşımıza bir takım gafiller 
çıkıyorlar, Osmanlılık’ın Türklük’ten ayrı bir milliyet olduğunu ortaya sürüyor
lardı. Artık bugün Türkiye’de böyle gafiller kalmamıştır. Herkes milletini, mil
liyetini tanımıştır.

İsmail Bey merhumun «Tûtî kuşu lisanı» dediği eski Arapça, Acemce ter
kipli edebiyat lisanını da bıraktık. Bugün yeni yetişen genç şairler, edipler, ko-
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n u ş tu ğ u m u z  tabiî Türkçe ile yazıyorlar. Dillerinde milli Türk sarfından başka 
hiç bir lisanın kaidelerini kullanmıyorlar. Darülfünunumuz millî lisana taraftar

dır.
«Dilde, fikirde, işte birlik» şiarıyle biiliin Türk milletinin birleşmesine ça

lışan İsmail Gaspıralı Efendi de vaktiyle Turan’da anlaşılamamıştı. Şimal Türk
leri (Nur) gazetesiyle «Biz Tatarız!» diye bu büyük adama itiraz ediyorlar, 
onun millî hakikatini idrak edemiyorlardı. Zaman geçli. Hakikat ilerledi. Bu 
hakikati tutmak isteyen kırıldı.

Şimdi bütün Türkler bunu bilmelidir :
2   Dünyada (dini, dili bir) büyük bir Türk milleti vardır.
2   Ayrı ayrı «Türk devletleri» olabilir. Kırım, Kafkasya, Buhara, Türkis

tan ve ilâh... Fakat ayrı ayrı Türk milletleri olamaz!.

Bugün Türk milletinin bir mefkûresi vardır. O da :
Harsça, yani lisanca birleşmektir. Ayrı ayrı Tiirk devletleri olsun. Bunun 

zararı yok. Fakat ayrı ayrı lisanlar bizi mahveder. Ulu bir milleti yine düşman
lara esir yapar. Medeniyet kafilesine insan gibi karışamayız. Terakki edemeyiz. 
Kuvvetlenenleyiz!...

«Lisanca birleşmek» gazeteler, kitaplar vasıtasıyle olur. Her Türk, İstanbul 
lehçesiyle yazmayı bir «hamiyyet» bilmelidir. Turan’ın bütün gazeteleri İsmail 
Bey merhumun Tercüman’ı gibi bir lisan kullanmalı, mahallî lehçeleri uğruna 
milletimizin müşterek lisanını öldürmemelidir!.

DİL BİRLİĞİNİN ESASLARI

. ' r  ‘®.' i ç ‘n  Ş im d il ik  y a p ı l a c a k  ş u n l a r d ı r :
P aıı İstanbul Türkçesi’yle çıkarmak.

gazetesinin lisanını her tarafa neşretmek!.
ar o madığuu ve Tatarlaı’ın Şimal Türkleri filân olma-
uğunu ilimle ispat etmek... Eski Rus propagandasını
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3 — Turan’ın her tarafından, her vasıta ile İstanbul’a gelmek. İstanbul 
milliyetperverleriyle temasta bulunmayı temin etmek.

4 — Zenginlerin çocuklarını tahsil için İstanbul’a göndermeleri.

5 — İstanbul’un millî gazeteleriyle, millî neşriyatıyle, gayrı milli ve muzır 
gazetelerini, milliyete muzır kitaplarını ayırd etmek. (Çünkü İstanbul’da hâlâ 
Arapça, Acemce terkipli ve millî lisana taban tabana zıt bir ifade kullanan kü
çük bir hizip vardır. Bunlar Türk’lüğün lıarsen birleşmesine alenen itiraz et
mezlerse de, konuşulan tabii Türkçe’ye muhalif neşriyatları bu emelde olduk
larını ispata kâfidir.)

Bunlar mânâsız ve gayr-i varit bir «devlet» asabiyetiyle «millet» mefkûre- 
sine kindar olan bir takım gafillerdir. Parlayan hakikat güneşi bir gün şüphesiz 
onları da uyandıracaktır!...

Türkler’in lisanca birleşmesi, bütün Turan’ın birleşmesi demektir. Kırım’ın 
büyük evlâdı İsmail Bey, son nefesine kadar bu âli mefkureyi hakikat haline 
getirmeye çalıştı. Hattâ biz Osmanlı Türkleri’ni bile uyandırmaya uğraşıyordu. 
Turan halkı onun sözlerini dinlemediği için ne kadar geri kaldı.

Bugün talih bize yardım etti. Rus devi öldü. Allah bize hürriyet nimetini 
verdi. Şimdi bundan istifade ederek eski hatalarımızı düzeltelim. «Dilde, fikir
de, işte birlik!...» bayrağı altında yürüyelim. Büyük Türk’lüğü parçalayan «gaf
let» karanlığını aydınlatalım.

Biz Türkler, «dilde, fikirde, işte» birleştiğimiz zaman, büyük İsmail Bey’in 
büyük ruhu kimbilir ne kadar şâd olacaktır.

Ömer Seyfettin’in kuşağı, on dokuzuncu yüz yılın sonlarında doğup 
gençlikleri yirminci yüz yıl dönümüne yetişen, olgunluk ve etkinlik çağ
larında da, ne pahasına olursa olsun kurtarm ak istedikleri eski ve büyük 
bir imparatorluğun ayaklan altında çatırdadığını, ellerinden kayıp 
ğini gören, kendi ideolojik ve siyasal davranış biçimlerinin sonucu ken
dilerinin batırmak talihsizliğine uğradıkları, kan ve ateşten geçerek boz
gunu ve yıkılışı etinde duyan bir acılı kuşaktır. Ergin ARD IÇ . Meşru* 
tiyet’in ilânından önceki çalışm alarında ve gelişmelerinde Selanik teki 
Mason klüplerinden çok faydalanmıştı. Masonluk, Mcşrûtiyet’ten sonra 
da şehirde pek yaygın bir hâldeydi, öyle ki arkadaşlar içinde Ziya'dan. 
Ömer’den, benden başka Mason olmadık kimse kalmamıştı. Biz Mas0" 
luğıın insâniyetperveriik süsü altındaki kozmopolit temayülüm- mu »' 
liftik... Kendisini yakından tanıyanlarca bilinir ki, mizah, Ömer içm 1 

özenti değil, bir yaradılış, bir mizaçtı. Yalnız yazarlık değil. Re?at 
ri’nin dediği gibi normal konuşurken de fantasmogori ( o l a ğ a n ü s t ü ,  dog 
iistü görüntü) yapar, Türkçülük ilkesinin dışında kalan yaşama v e  kişi er 
ancak fantezi olarak bakardı. O’nun için bir şarlatan, bir gösterıŞÇ • 
bir kozmopolit ancak mizah ve yergi konusu olabilirdi : Efruz Bey ^ lZlS 
«Harem»deki salon maskaraları hep bu mizahın gütmesiyle yazılmış Ç°
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içten şeylerdir. A li Canip YÖ N TE M . Eğer Ömer Seyfettin, kimbilir na- 
'sıl gerekçeyle her gülünçlugc ve çoğunlukta sanatkârca olan yollarından 
sapıırau yaratılıştan yeteneği dışında başarı aram ak hevesiyle mizahçılı
ğa dökülmek istemesiydi, bu böyle her seferinde başka bir parlaklıkla 
sürecekti. Ama bu iki olay, biri kaza, öbürü yanılgıydı ve her ikisi de 
ihmal edilebilir şeylerdi. Onların üstünde Ömer Seyfettin’in parlak do
nası varuı. B elit Zıya U Ş A K U G tL . Yusuf Ziya O rtsç’a göre :

ÖMER SEYFETTİN’İN PORTRESİ

Hızla açılan kapıdan içeri girişi, lıayır girişi değil, atılışı hâlâ gözü
mün önündedir: Bu kadar gergin vücut, bu kadar kımıldanan insan, o gün 
bugündür hâlâ görmedim. Göğsü alabildiğine ileride, omuzları gerideydi. 
San uçları az kıvrık bıyıklan vardı. Kaşlar seyrek ve altın kumralı... 
Saçlar da öyle... H afif çiçek bozuğu yüzünde alayla acı karışık tuhaf bir 
gülümseme hiç eksik olmuyordu. Kirpiksiz gözleri bir noktada duramıyan 
iki damla mavi ışıktı. Elinizi sıkışından anlıyordunuz, çok kuvvetliydi. Bu 
adam, Ömer Seyfettin’dir.

Kuvvetli dedim. Önce bunu anlatayım size: Ömer, eski bir Türk za
bitidir. Harbiyede okurken, m ektebin sayılı fırtınalarından biri, onu bah
çede terslemiş. Ömer, ufak tefek bir genç, ama, dayatmış...

Kavga sonu, müdürün huzuruna çıkmışlar. Dev yapılı belâlının yü
zü, alnından akan kanlarla kıvkırm ızı...

Kumandan sorm uş:
— Neyle vurdun başına?
Ömer, telâşsız, cakasız, çocuğumsu cevap verm iş:
—  Yumruğumla.. .
Yaralı d e v :

Yalan efendim ,diye solumuş, ya demirle vurdu, ya taşla!
Mektep müdürü, tekrar suçluya dönm üş:
-  uogru söyle, neyle vurdun?

! er ^ mı r' bacaklarının üstünde yaylanarak, döğüşe hazır, ce- 
v a p  v e r m i ş ;

tamaxxnnîTnrÛ Um â c^en d im -- İsterseniz bir tane daha vurayım, patla- ınma^sam cezama razıyım!

Pe n c e r e n in  ik i d e m ir  p a r -
_ P " uker, aralıktan sokağa atlarmış.

kildir, z iya  Gökafn-Î' Sey/ ettin’ sadece bir yazar, bir hikayeci de-
m d a  bir inkılâvcı i7/ n  ı SÖyliyelim: «*epyeni bir cereyanın ta ba- 
çülük, halka doğruculuk ’ ĉ ' J amn dallanarak genişlemesine, Türk- 
du.» * ’ kültür hareketlerinin doğmasına sebep ol-
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Gökalp haklıdır. Bundan kırk dokuz yıl önce, o, Bulgar hududunda 
Yakorit’te altın bıyıklı toy bir zabitken, bakınız, Ali Canip’e ne yazıyor /

«Size bir teklifim  var. Kanaatlerinize pek yakın olduğu için kabul 
edeceksiniz sanıyorum. Bakınız ne!»

«Sdyimin esasını teşkil edecek noktalar pek b a sit: Arapça, Farsça
terkiplerin hiç lüzum u yoktur. Bunlar ancak süs içindir. Kimin gösterecek 
teşhir edecek fikri yoksa onları çok kullanır.»

«Geliniz Cânip Bey, edebiyatta, lisanda bir ihtilâl vücuda getirelim ... 
Ah büyük fikir!... Sây, sebat ister!»

Bugün yazdığım ız güzel, ışıklı Tiirkçenin rüyasını, Ömer Seyfettin, 
tam yarım yüz yıl evvel, Balkanlarda bir sınır karakolunda görüyordu.

Ömer’i mutlaka severdiniz. Tatlı, şakacı bir mizacı vardı. Ama, onun 
kahkahaları kadar hıçkırığa yakın gülüş görmedim.

Balkan harbinde cephe ceplıe döğüşm üştii: Komaııova’da, Yanya'da... 
Sonra, esir düşmüş, bir yıl Yunanistan’da kalmıştı.

Bir tek dileği vardı: Kalemiyle yaşamak... Ayda, yalnız altı lira ona 
yeterdi... Bu parayı bulabilecek m iydi acaba?

Yine Ali Cânip’e yazdığı m ektuplarda:
«Asla memur olmak istemem. Ben yalnızım ve yapyalnız bir adam, 

için, namuslu ve muntazam yaşarsa bu para az değildir.»
«Ben, çalışmamda devam edecek tenha bir köşeye muhtacım. En uzak 

yerleri İstanbul'a tercih ederim.» diyor.
Ömer Seyfettin, İttihat ve Terakki Cemiyetine bağlıydı. Ama, bağım

sız bir bağlı... Tek hizmet, tek nimet istemek aklından bile geçmezdi. Ço
ğundan tiksinirdi onların. Yine bir başka m ektubunda:

«Ben, Ziya Bey müstesna, onların hangisiyle bir arada bulunsam, ken
dimi, penceresiz ve kapısız bir ahırda sanıyorum.» diyor.

Birinci Dünya Savaşında vagon vurguncuları, harp zenginleri türe
mişti. Ama, şimdiki bollukla her mahallede bir milyoner değil, iki elin on 
parmağiıyle sayılacak kadar!... Ömer öfkeli öfkeli bunlardan şikâyet eder
ken, İttihat ve Terakkinin meşhur doktor Nazım’ı ayağını kaldırırmış ■'

— Baaak!...
T a b a m  delik ucuz bir iskarpin!. Doğrudur: Onlar fakir yaşadılar,

fakir öldüler. Ama Ömer, acı, merhametsiz bir gülüşle Doktor N azım ı da 
hicvederdi:

— Ah cancağızım, herifin siyasi namusu ayağının altında!...
inanışlarında çok ciddi olan Ömer, dostluklarında çok şakacıydı^

Onunla teklifli yaşayamazdınız. Biraz ağdalı konuşan şair M ehm et 
Tevfik’e, daha ilk tanıştıkları gün:

—  Vah vah cancağızım, niçin böyle kitap o k u r  gibi k o n u ş u y o r s u n u z ■

Diye sormuş, ama kırmamış, onu bile giildürmüştü.
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Bir aralık e v le n d i . Yirmi yıl ünce Türkiye’nin en zevkli kadın terzisi 

olan Calibe Hamm’la ... Sonra, bir kızları oldu, ayrıldılar...

Ömer, Kalamışta, deniz kıyısında, etrafında tek bina bulunmayan kü

çük sipsivri bir yalıya ta şın dı: Askerlikte kendisinin ordu kumandanı olan 

Cavit Paşanın kiralık yalısına... Burada, tek başına yaşıyordu: Durma

dan okuyarak, durmadan yazarak...

Bu ayrılıktan çok yaralıydı Ömer. İki kere şikâyet etti. Bir kere :

__  İçim  sıkılıyor... Am a zamanla geçer, değil m i?...

Diye, bir kere de, eski karısı, yeni kocasiyle yalısının önünden kah

kahalar atarak geçtiği gün!

Ömer Seyfettin’ in Babıâli Yokuşunda bir hikâye deposu va rd ı: Za

man Kütüphanesi... Hâlâ en bulunm az eserleri bulduğum uz Zaman’ ın sa

hibi Misak Efendi ile pek dosttular. Ömer, yazdığı hikâyeleri ayrı ayrı 

zarflara koyar, ağızlarını kapar ve üstlerine isimlerini yazardı: İncili Kaf

tan, Diyet, Falaka, Aşk ve Ayak Parm aklan...

Hikâye isteyen gazete, dergi sahibi Misak E fen d iy e  gider, zarflara 

bakar, bir tanesinin adını beğenir, alırdı. Fiatı beş liraydı her hikâyenin...

Bir gün, o yılların en güzel, en sürümlü gazetesi Vakit’te Ömer’ in 

bir hikâyesi çıktı. Hoştu, sürprizliydi. Yalnız kısa kısa konuşmalar can sı

kacak kadar uzatılmıştı.
Okurken gözlerini yüzüm den ayırmayan Ö m e r :

—  Ne yapayım cancağızım, dedi, Hakkı Tarık hikâye başına değil, 
satır başına para veriyor!..

Bu denemeden sonra, yokuşumuzun en tatlı, en dost insanlarından

biri olan Hakkı Tarık, Ömer’in hikâyelerini satır hesabiyle satın almaktan 
vazgeçti.

Ömer in hikâyeciliği Türk edebiyatında bir çağ başlangıcıdır : Diliyle, 
yapısıy e, o n u s u  ile. Cömert, ışıkh bir ilhamı vardı. Kaç yaşında öldü 

rakaraknUSUT,U~ ®tuz d tı!... Otuz altı yaşında ve dokuz cilt hikâye bi

nam ot>r °^due,unu duymuştuk. O kadar... Ölüm, Ömer Seyfettin’le yan-
d e m e y e c e ğ im iz  tek düşünceydi.

sanat konu'L,Ŝ a^ ’ Sâlıir’in Ayasofyada toprak sokaktaki evinde

Sahir, o solg'u'n * geçf*diğimiz güzel bir gecenin puslu sabahında,

__  Ö m e r n" l°  m<ı ( balmurnalaşmış, hıçkırarak odama girdi:

Üatı "
dim. “ SCn ° ,w u*sum  deseler bu kadar şaşmaz, bu kadar ürpermez-

Tıp Fakiiltem b ariıyan uÎ**  ^  Öncckl hekim liğimiz — ne hekimliği?!—  

&mdi biliyoruz, o da Tevfik Fikret gibi Şekerin kurbanıdır.
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1920 yılının Mart ayında, onu, Kuşdilindeki Mahmut Baba mezar- 

lığına bırakmıştık. Ama, dünya evinde rahat etm eyen ö m er ’ciğe âhiret 

evinde de rahat yokm uş: M ezarlığın tramvay garajı yapılacağı söylenin
ce, birkaç vefalı dostu, kemiklerini toplatıp Asrî Mezarlığa götürdüler... 

Şimdi orada, kitabesi örtülü bir taş altında yatıyor!

Niçin mi kitabesi örtülü?...

Çünkü bu telâşlı adam ölümde de acele elmiş, eski harfler zamanında 

gözlerini dünyaya yummuştu.

D irilebilseydi bundan ne güzel bir hikâye çıkarırdı Ömer.

Ahmet Mithat Efendi, Hüseyin Rahmi, Ömer Seyfettin... Bu üç 
adam, edebiyatımızda en yaygın, en derin izleri, bırakmışlardır. Her 
üçü de hatta hudutlarımız içinde bile kalmamışlar; diğer Türk illerinde 
tanınmışlar, okunmuşlar, sevilmişlerdir. Çünkü bu üç adam doğru dü
rüst Türkçe yazmışlar; fikirlerini halkın diliyle söylemeye çalışmışlar, 
tabiîlikten çıkmamışlar; düşüncelerin sade dille anlatımım kendilerine 
yol edinmişlerdir. Halbuki muarızları, deniz dururken bahir, göl durur
ken talâb, gök dururken sem a... demeyi, başka dillerin kurallanyle yapıl
mış taKim nalindekı sözlerle anlatmayı prensip edinmişlerdir. Bu üç 
adam, Türkçeyi Türkçe söyleyerek zenginleştirmeye uğraşmışlar, karşıla- 
nndakiler ise Türkçeleşmesini, Türkçcnin fakirleşmesi saymışlardır... 
Ömer Seyfettin edebiyata başlarken 26 yaşında idi. Otuz altı yaşında 
da ölüp gitti. Ömer Seyfettin Külliyatının, bu yirmi altı ile otuz altı yaş 
arasındaki on yıl gibi kısa bir zamanda var edilmesi için ruhta itici bir 
kuvvetin bulunması lâzımdır. Öıner Seyfettin’deki bu yaratıcı kuvvet kay
nağı, millet duygusu ve Türklük sevgisidir Milliyetçiliği, Makedonya 
dağlarında, Rumeli kasaba ve köylerinde subay olarak dolaşırken Türk 
olmayan unsurların ileriliğini ve bize karşı takındıkları durumlarını ya
kından görmesi sayesinde kazanmıştır. Hele Balkan ita rb i’ndc uğradığı
mız felâketli bozgun, onu büsbütün uyandırmıştır. Ömer Seyfettin’in 
milliyetçiliği, tam bir kültür milliyetçiliği fikrine dayanır. Millî kültürde 
esas, dildir. Çünkü dil, düşünmedir ve insan, düşünme ile benliğini elde 
eder, düşündüğünü ifade ile benliğe şekil verir. Haşan Â ti YÜCEL.

Edebiyatsız Edebiyatçılığı

Öm er Seyfettin; hikâyelerinde, genellikle, serim, gelişme, düğüm, so
nuç plânını uygular. Çözüm lem eye değil, olaylara, beklenm edik sonuçlara önem 
verir. H ikâyelerinde, çoğunlukla, tatlı b ir m izahın yanısıra sert bir hiciv, fan* 
tezist bir hava görülür. Söz oyunlarından, süsten, şairanelikten, uzun cümle 
lerden, m ecazdan kaçar; «edebiyatsız edebiyat» yapm ak is te r :

Eski lisan hastadır. Hastalıkları, içindeki lüzum suz ve ecnebi kaidt 

lerdir. Evet, şimdiki lisanımızda A rabî ve  Farisî kaideleriyle yapılan ce 

miler, terkib-i İzafî, terkib-i tavsifi, vasf-ı terkibiler yaşadıkça saf ve mt » 

addolunamaz. Bu lisanı kimse anlamaz. Ekseriyet bigâne kalır. Kitap
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Ömer Seyfettin 
karısı Calibe 

Hanım ve 
kızı ile.

satümaz. Vatanda mütalâa ve tetabbu merakı husule getirilem ez... Ben 

edebiyatta yalnız sanata kaail olsam, edebiyatı pek küçük görmüş olaca

ğım. Halbuki o benim gözümde o kadar büyüktür ki, bilgisizliğin, insan- 

sal duyguların alçalttığı insanlık için onu bir kurtarıcı sayıyorum. G ö

zümde edipler, insanlara, bayağılıklara karşı nefreti öğretecek ıjolgösteri- 

cilerdir... Edebiyatımızın şiarı: (Ç ok lâf, az eserl)dir. Ben şimdilik bu 

şiarı bozmaya çalışıyorum. Ağustos böceği gibi ölerek yan gelmekten ise 
kannca gibi çalışmak daha iyi değil mi? Şimdiye kadar öttürdüğümüz el
verdi. Biraz da iş yapalım ki çorak edebiyatımız şenlensin.

Ömer Seyfettin; Türkçemizin yabancı sözcük ve tam lam alardan  kurtu l
ması için ça ışır. Türk dilini bağım sızlığa kavuşturm a savaşında en ön cephe- 
e savaşır. Yazılarile «yeni lisan» ak ım ın ın  en güçlü sanatçısı olur. Ziya Gök-
p, ı an'P Yöntem le birlikte, Servct-i F ünûn’un katışık, ağdalı diline karşı 

an, duru halk dilini savunur.

kâyeleriylc ön V b*’ edeb‘yat akımına, sade Türkçeyle yazılmış hi- 
anılanndan * f *  U| ®tmış,lr- Bu hikâyelerinde konulan günlük hayattan, 
tafa Nihat Ö Z Ö N *  t ** k  mc?klbe vc cfsanelerderı aldığı görülür. Mus* 

Imlada, ifadede, tasvirde, düşünüşte eski tarzlanm ı-
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zın paslanma? bağlarından her gün birini silkerek kaleminden atan bu 
müceddid zekâ, bazan bizi a, a ... sayhalarına düşürecek kadar cüretkâr
lıklar yapardı. Henüz kalemi sanatının mefkûre ktblcgâhına tamamile 
teveccüh edememişti. Çok defa coşar, taşardı. Fakat b ir gün istikame
tini bulacaktı. Balzac da böyle uzun müddet yolunu aramıştı. Ömer Sey. 
feddin’le Türk hikâyeciliğinin pek feyizli bir istikbali üful etmiştir, //g . 
şeyin Rahm i G Ü R P IN AR . Ömer Seyfettin dünyası iyice küçültülmüş bir 
subay yazarken zaten ilgi çekici şeyler yazamamıştır. İktidarın üst katla- 
rındakilcrle yakınlık kurarak yaşadığı dönemlerde öğrendiklerini ise. ta
kımı yıkıldiktan sonra, bir gerçek büyük yazara yaraşacak güçte ve ce- 
sarette kullanamamıştır. Bunu, bir zamanlar tuttuğu adamlara, düştük
leri zaman saldırmak, yani düpedüz kancıklık sayması da epeyce arttır
mıştır. Ömer Seyfettin bütün çağdaşları gibi zararlı batılaşmayt cesaretle 
def edemediği için, Turancılığa rağmen dünyaya herhangi bir sistemden 
bakamamış, bu da küçük yazar kalmasına, bütün küçük yazarlarda ol
duğu gibi sebep olmuştur. Aslında zaman zaman b a n d ığ a  karşı dikiliyor. 
Fakat katiyen batıcılığa karşı çıkamıyor. Çünkü bunların dünyada var 
olmalarının sebebi, Dalıcılığa yol açmak için hürriyet hareketine girmiş 
o lm alar.... Bütün berbatlığı sezinlediği halde vazgeçemiyor. Ömer Sey
fettin orta halli bütün yazarlar gibi küçük dünyası ıçinae mahpus kaldı
ğından bazı semt züppeliklerini bütün memleketi kaplayan sosyal belâ
lardan saymış. Bunlar üzerinde boş yere soluk tüketmiştir. Kemal TA- 
HIR. Ömer Seyfettin, mizahı çok olan vc ancak zaman zaman artistle- 
şen bir hikâyecidir ve böyle dakikalarında edebiyatımıza epeyce güzel 
şeyler vermiştir. Halide Edip A D IV A R .

Ömer Seyfettin’in Eserleri

Ö m er Seyfettin; şiir, hikâye, m akale, fıkra, hâtıra, rom an, tiyatro türlerin
de yazdı. Şiirleri az sayıda, kalem denem esi niteliğinde, aruz ve hece iledir. 
«Foya», «Sultanlığın Sonu» adlarındaki rom anları yarım  kalmış, «Balkan Harbi 
Hâtıraları» yeni bulunm uştur. F ıkra ve m akalelerinin çoğu «Tanin» ve «Vakit» 
gazelelerindedir. «Mahçuplıtk imtihanı» ise, bir perdelik kom edidir. Kısa hayat 
süresince yazdığı 125 hikâyenin yer aldığı eserleri : İlk Diişeıı Ak, Yüksek ökçe
ler, Bomba, Gizli Mabet, Asilzadeler (E fruz Bey), Bahar ve Kelebekler, Beyaz 
Lâle, Dalga (Tarih Ezelî Bir Tekerrürdür), Eski Kahramanlar, Nokta. Plikâye- 
leri kitap olarak değişik tarih lerde yayım lanm ış ve yayınlanm akta. Ömer ^ctJ 
jettin  (Tahir A langu’nun biyografik romanı, 1968); Ölümünün 50. Yıldönümü  
Münasebetiyle Ömer Seyfettin Bibliyografyası (M illî K ütüphane, 1970); Ömer 
Seyfettin’in Şiirleri (Fevziye A bdullah Taıısel tarafından, 1972); En Güzel H‘ 
kâyeler (Tahir Alangu, 1973).

Ömer Seyfeddin’in ilk okuduğum esenle derhal hüküm vermiş, ıŞ(e 
bir hikâyenüvis demiştim. Ondan sonra bu ismin ben de teshir edici bir 
tesiri oldu, ne zaman o imza ile bir şeye tesadüf etsem okumadan ge* 
çemezdim. Vc her defasında hükmümün biraz daha şaşaa ile teeyyüd et 
tiğine şahid olurdum. Eğer Ömer Seyfeddin, kim bilir nasıl mücbir seb<- 
lerlc her güncülüğe ve, ekseriya san’atkârları yollarından saptıran f 'lr
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kabiliyet haricinde muvaffakiyet aram ak hevesile mizahpcrdazlığa dö
külmek istemeseydi, bu böyle, her defasında başka bir incilâ ile devam 
edecekti. Ve ikisi de ihmal olunabilir şeylerdi. Onların fevkinde Ömer 
Seyfeddin’in parlak dehası vardı. Halit Z iya U ŞA K LIG IL . Ömer Sey- 
feddin'i, sadece dilde bir inkılâbcı görmek onun şahsiyetini tam ola
rak anlayamamak demektir. Zam anına nisbetle pek yeni bir ideolojinin 
dc kahramanı idi. O yıllar esnasında memleketi kaplayan gaflet ve koz- 
m jpoliılik uykusundan uyandırmak için edebiyatı en kuvvetli bir silâh 
olarak görmüş, (Primo), (Hürriyet Bayrakları), (Nakarat), (Piç) gibi hi
kâyelerini bu uğurda yazmıştır. Nuvelle â these, sahibi için ekseriya teh
likeli bir yazı sistemi olduğu halde Ömer’in cazib kalemi kendisini bu 
tehlikeden vikaye etmiştir. (Viıc) gibi, (Pembe İncili Kaftan) gibi tarihe 
müstenid olan eserleri millî gururu arttırm ak hususiyeti haiz oldukları 
kadar, (Düşünme Zan anı), (Keramet) ve emsali de bilhassa İstanbul’a 
mahsus külhanbeyi hayatını edebiyata geçirmek noktasından İncelenmeğe 
değer... Yeni lisan davasından ve dolavısile Ömer Seyfeddin’den ilk 
bahseden ecnebi yazısı 16 Ağustos 1912 tarihli Mercurc de Frar.;e’da 
çıkmıştır. Bunu, A lmanlar'ın ondan tercümeler yapması takib etmiştir. 
V. Dubrovskiy isimli bir Rus muharriri 1932'dc (Gizli Mabed), (Dü
şünce Zamanı), (Çakmak), (Bir .Muhteri), (Bir Kayışın Tesiri), (Kurbağa 
Duası), (Deve), (Bir Hayır), (Keramet), (Herkesin İçtiği Su), (Vire) un
vanlı on bir hikâyesini bir araya toplayan, ve Ömer Seyfeddin’in şahsiyet 
ve sanatını gösteren bir kitap neşretmiştir. A li Canip YÖ N TE M . Ömer 
Seyfettin'in hikâyeciliğinde izlenen siyasal vc ideolojik yansıma süreci iki 
ana çizgide gelişiyor. Bir koldan, artık basta Balkanlar olmak üzere 
imparatorluğun elden gitmekte olduğunu, çıkacak büyük bir çatışmayla 
yeni palazlanan ulus öğelerinin bizden kopacağını acıyla sezen Ömer 
-eyfoain, partinin genel politikasına koşut olarak yürüttüğü hikâyelerin
de, bu büyük kargaşadan ve ufuKta görünen yıkılıştan sağ -eseu çıkara- 

_ .  .  bileceği, örneğin «Pembe Inciii Kaftan »daki «Muhsin Çelebi», başka bir
h ik ty t grueunaakı «Cabı Efendi* gibi fiktif karakterlerinin kişiliğinde, 
üzerint tenıelıenüııme yapılabilecek bir tür «bozulmamış Osmanlı ve 
lür,k msa,“ tıpı»nı araştırıyor. Bir koldan da,. -Efruz Bey» ana başlığı 
altında toplanan hikâvelcı çemberinde, kaçınılmaz yıkılıştan sorumlu 

^ 2  luıabsifccğı dıı alulranga züppeliğin: amansızca eleştiriyor. Ergin A R 
DIÇ. Hikâyelerinden :

BOMBA

“  7  l r ani UZUn bir kl?ln isleriyle kararm ış bu yer odasında mah- 
bir an L  ol vV, 'f Ve ,Çİrkin ocak> in d e k i  odunlar, sanki h iddetle  yakıyor,

mandolinle h e y e S * ^  îlUuşarak ve S&T  alC,!ler’
ııihâvet K nlm n- ıı>  ̂ nlar§mı çalan genç Boris’i, karşısında ezeli ve

v e  * . »

du. Dışarıda valisi Vf. - b u yük ve kötürüm  gölgelerim  tıtretıyor-
pencerenin örtülmüş k-m-llı *  §Ubat S6CeSİ varcİ1’ Kudurm uş bir rüzgâr küçük 
masanın etrafınd ı ’ ' , Jn n a  çarpıyordu. O rtadaki kalın ayaklı kaba ve iri

)in e  l( Ve biçimsiz sandalyeler duruyor, çalm an m ando

723



linin keskin sesini din ler gibi uyukluyorlardı. O cağın  üstündeki harap  ve ihtiyar 
saat gece yansın ın  geçm iş olduğunu gösteriyordu. Boris m andolinini duvara 
dayadı. Ayağa kalktı. B irden tavanı kaplayan gölgesiyle gerindi. M agda seri 
tığ ların ın  ucundan  güzel gözlerini k a ld ırd ı:

—  U ykun m u geldi?

G enç ve iri Boris gerinm esine devam  ederek cevap verdi
—  H ayır, hiç uykum  yok...
Ve tekrar o turarak  ilâve e t t i :
— Bilmem niçin, içimde bu gece bir sıkıntı var.

M agda b irden  durdu . Ç orabını d izlerinin üzerine indirdi. M ütereddid ve 
şüpheli İslâv gözleriyle kocasına baktı. Kaşlarını ç a ta ra k :

—  Benim de içim de b ir sıkıntı var!...

D iye söylendi. Boris ancak yirm ibeş yaşında vardı. Baba Istoyan’m bir tâ- 
necik oğluydu. Köyünde, Sofya’dan  gelen m uallim de okuduktan sonra, genç 
papazın  delâletiy le kendisi de Sofya’ya gitm iş, o rad a  tahsilini bitirm işti. Beş 
sene n ihâyetinde potursuz ve kuşaksız dönen dinç ve güzel Boris, babasının 
evinde, ih tiyar anasının yanında çok oturm am ış, bir gün dağa çekilip gitmişti. 
Senede ancak birkaç defâ, geceleyin gelir, anasıyla babasıy la görüşür, yine kay
bolurdu. G enç T ürk ler hiç beklenilm eyen M eşrutiyeti ilân edince, o da  bütün 
arkadaşları gibi şehre inmiş, silâhını hüküm ete teslim  etm iş ve köyüne gelmişti. 
F ak a t anası yoktu. O, üç ay e v v e l: «Ah Boris! Ah Boris!» diye ölmüştü. Göz
lerinin açık kaldığını ve papaz  eliyle kapam ağa çalıştığı halde m uvaffak ola
m adığını kom şular söylüyorlardı. Issız orm anlarda, korkunç kayalıklarda, hep 
kam ersiz gecelerin karanlıklan içinde geçen beş seneden sonra hür ve serbest, 
parlak  ve yeşil köyü pek hoşuna gitm işti. Artık babası pek  ihtiyardı. Tarlaları 
ve çifti idâre edem iyor, adam ları onu aldatıyorlardı. îşleri eline aldı. Zâten 
sa’ye karşı derin  bir m uhabbeti vardı. Bir gün köydeki m ektebin dalkaliçesine 
rastgeldi. Tanıdı. Bu kızcağız da kendisi gibi Sofya’da  okum uştu. Konuştular 
ve çok sürmedi, seviştiler. İzdivaç ettiler. M agda, Boris’e vardıktan  sonra mekte
b i terketm iş, hayâtın ı evine, zevcine hasretm işti. Aşkları gittikçe ziyâdeleşiyor. 
fikirlerinin tevafuku onları daha şedid b ir iştiyak ile  birb irlerine r a p t e y l i y o r d u .  

îş te  aylardan beri böyle gece yarılarını bulurlar, konuşurlar, sevişirler, uyum 
istem ezlerdi.

☆

Boris, tekrar m andolinini aldı. Çalm ağa başladı. M agda çorabım  örüyor 
ve düşünüyordu. Üç ay sonra çocukları olunca kim bilir ne  kadar mes’ut ola 
caklardı. T ığlardan ayırdığı gözleriyle kabarm ış karnına bakıyordu. Eteğ>nlD 
altında, karam da, kendi içinde Boris’in yavrusu duruyordu. Dirseklerini bu 5'5 
liğe temas ettirerek  saâdetten titriyor ve ayıp bir şey yapıyorm uş gibi g12’1 
Boris’e  bakarak kızarıyordu. Ocaktaki odunlar çatırdayarak yıkılıyor, bir e



Ö m er Seyfettin 'in dikkate değer yanlarından 
biri, çok okuyan b ir kişi olmasıdır. Eski edebiya
tımızı çok yakından tanır, Fuzuli'yi, özellikle 
N edim ’i çok beğenir. Şeyh Galib’i pek beğen
m ez H om eros’un Uiada’sına hayrandır. Tolstoi’ 
den pek hoşlanmaz. Maupassant, Mirabeau, 
C ouneline gibi Fransız yazarlarını zevkle okur. 
R om anında aradığı tekniği bulamadığı için Ana- 
tolc F rance’dan zevk almaz. Şair Verleaine, hay
ran olduğu F ran sa  şairlerinin başında gelir. 
Onun ayrıca genel dil bilgisine değinen bazı ki
tap la r getirttiğin; de görüyoruz. Antoine Albalet 
adındaki bir Fransız yazarının üslûp üzerindeki 
eseri de elinden düşmeyen kitaplar arasındadır. 
Fransız gerçekçilerini, Gustav Flaubert’i, Emile 
Zola'yı, hepsinden çok G uy dc Maupassant’ı se
verek okum aktadır.

alevler çoğalıyor, sanki bütün oda kırm ızı gölgelerle doluyordu. Boris yine 
sosyalist marşını çalıyordu. Bitirdi. M âvi gözleriyle karısına bak tı ve m arşın 
nakaratını tekrar etti:

—  Da jivee truda!...
Magda çok saçlı güzel başını kaldırdı. İnce kaşları, m untazam  b ir burnu, 

pembe ve tâze bir rengi vardı. G eniş om uzları, kabarık  göğüsleri esvâbının al
tından taşmak istiyor gibiydi. Alevlerle aydınlanan eteklerinin altındaki kalın 
bacaklarından sonra ayakları pek küçük ve nâzik kalıyordu. G ebelik  onu daha 
güzelleştirmiş, daha nefis ve m ükemmel b ir  kadın yapm ıştı. G enç ve iri Boris 
müştak gözlerle zevcesini süzüyor, ruhundaki sıkıntıyı atm ağa, bu  m eçhul ke
deri unutmağa çalışıyordu. Konuşmak is te d i:

—  Yaşasın say ü teab! dedi, değil mi M agdacığım ? Ç alışan mes’u t olur. 
Acaba sosyalistlerin hayâli ne vakit hakikat olacak!

Magda başını salladı, gülümsedi:

f i ^ S î ’İ hİC.bİr Vakİt-  ° nlann hayâli hep hayâl kalacak! Yine in- 
e esir olacak, çalışmanın faziletini birçok adam lar inkâr ede-

Ayaklannı uzattı -H'0 ' M,ca^ ınc ân bıraktı. E llerin i panto lonunun cebine soktu.

y ildeki insanlık^ikrinp'^ ' n ^ ^ ık a t olacağına kail değilim, dedi. Lâkin bu ha- 
olmayacak. Hâin mC * nUm‘ ^ 5 Ü n . M uharebeler kalkacak. C inâyetler
*n*s’ut olacaklar ' a unutu âca >̂ herkes kardeş g ib i... Ç alışacaklar ve

— Heyhat...

sanlar fenâiar elindi 
cek.
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Boris de tekrar e t t i :
—  Benden de heyhat! H ele burada, bu pis ve vahşî yerde, bu  zâlim  Make 

donya’da rahatla  çalışm ak m üm kün değil. Ah bu  kanlı M akedonya...

M agda, boynunun altında  ansızın bir acı duydu. Ç orabını bıraktı. Boris’jn 
yüzüne baktı. Kalbi hızla çarpm ağa başlam ıştı. Rüzgârın bir küfürü andıran 
şiddetli gürü ltüsünü  işitti. Ocağın üzerindeki saatin  b ir kalp gibi vuran kuvvet- 
siz ve m ahzun tik-taklarını duydu. Ayağa kalktı. Boris’in boynuna a t ı ld ı :

—  Ah, yatalım , dedi. Böyle acı şeylerden bahsetm e,..

Boris, kolunu M agda’nın beline, kalçasının üzerine koydu. Onu kucağına 
çekti, o tu rttu . D udaklarından  öptü. Bir an, bir dakika, uzun bir dakika böyle 
kaldılar. Boris d iğer eliyle karısının kabarık m em esini tu ttu . Bütün avucunu 
dolduran bu yum uşak vc nefîs kabarıklığı yavaş yavaş, dalgalandırarak  sıktı. 
İkisinin de gözleri küçülüyor ve titriyorlardı. M agda’nın başı Boris’in kuvvetli 
göğsüne düştü. Boıis dudaklarını bu  çok ve kum ral saçların arasına koydu :

— M üsterih ol, M agdacığım, artık  hiç korkm ayacak, mes’u t olacaksın!...
Genç kadın iri ve çıplak bacaklarını kocasının kavi bacaklarına dolaştırdı.

Sıktı. Biitün vücudu takallüs e tti ve sordu :
— Ah, m es’ut olacak mıyız? Nasıl? Söyle, nasıl?

Boris mes’Mt ve m ah z ıız :
—  Anlatayım , inan, dedi. Artık buradan  gidecoğiz.
— K açacak mıyız?
— H ayır, h icret edeceğiz.
— N ereye?
— A m erika’ya...
—  A m erika’ya mı?
— Evet, Am erika’ya, M agdacığım . İşte iki aydır hazırlanıyorum . Sana ha

ber verm edim . T am  buradan  çıkacağım ız gün söyleyecektim. Babam a nenıız 
varsa sattırdım . Şimdi sekiz yüz liram ız var. Sekiz yüz lira ile Amerika’da b'r 
insan çalışırsa çok mes’ut olur.

M agda kocasının bacaklarını daha ziyâde sıktı, dönerek boynuna sa r ı ld ı .

—  Niçin benden sakladın, dedi. Olı, ne kadar m es’u t olacağız!...

Boris karısının dudaklarını öperek cevap v e r d i :
■— Sebep vardı. Korkacaktın. Senden saklam ağa m ecburdum .
—  Söyle, ne vardı? Neye korkacaktım?
— Şimdi söylesem yine korkacaksın.
— Söyle, 'korkmam.

Boris tereddü tle  a n la t t ı : ^
__İki ay evvel, bir pazar gecesi eve geliyordum . K apıda bir m ektup

dum. Açtım. Bu, ihtilâl komitesi tarafından yazılmıştı.



t

—  A f i . . .  ' ’

__ Evet, ihtilâl komitesi ta ra fın d an ... «Ey dinsiz Boris!» diye başlıyordu.
Ve «Vaktiyle dağlarda neşretm ek istediğin sosyalistliği burada  öğretm eğe baş
ladın Hâinsin! V atanım ızın düşm anısın! Bil ki, o hâin kafanı b a lta  ile vücudun
dan koparacak, sana uyanların, seni sevenlerin eline vereceğiz.»

- A h . . .  "
__ «Yahut bize delâlet et. Bizimle berâber Balkan’a çık ... Büyük vatan

için çalış.» deniyordu. O vakit anladım  ki, burada, senin aşkınla yaşam ak benim  
için m üm kün değil. H em en babam ı kandırdım . H er şeyi sattırdım .

M agda tekrar Boris’i öperek sordu :
__ne vakit gideceğiz? Söyle, buradan  ne vakit gideceğiz
__ O kadar yakın b ir zam anda k i... Söylesem inanmazsın.
—  Söyîe...
— Yarın!
—  Y ann mı? Aman yarabb i? ...
H ızla kocasının kucağından kalktı. Sevincinden çırpındı. T ekrar kocasının

dizlerine oturarak onu öpm eğe başladı :
— Yarın, yarın ... Dem ek bu son kederli gecem iz...
Boris zevcesinin sevincinden m em nun ve m ahzuz, onu okşayarak, bilseler 

içinde devam  e t t i :
— E vet M agdacığım . Yann Am erika’ya gideceğiz, o rada çalışacağız. Kü

çük, rahat âsûde b ir evim iz olacak. N e komite, ne eşkivâ, ne vahşet, ne cinâyet! 
Yalnız çalışacağız. G ider gitm ez çocuğum uz orada doğacak. Zavallı babam  
geçirdiği yetmiş senelik azâbın m ükâfatını o rada görecek. Kalbi rahat, ya ta
ğında ölecek. Geceleri hücum  ve boğazlanm ak korkusundan uzak, tatlı tatlı ko
nuşacağız. Aşkı, hayatı, güzelliği, iyiliği, fazileti hissedeceğiz.

Magda titriyordu.
—  Oh, ne saâdet!
Boris yine bûseler içinde devam e t t i :

l kİ. °  Z3man’ insanllk ne tatlıym ış!... Güzel ve âşâyişli şehir-
• • u., ,en ı  ̂ ' e aydınlık sokaklar, ccnnet gibi köyler. Birbirine ihti- 

müe<aesolori1 t t "  nr,‘'nı ‘̂ı r -"  bir sefâ le tr m üsaade etm eyen biiyük şefkat

r * ' T mh'  "  m ck ," ’" îr O * '* 0" 4 ” ' " -  Hâ'
M agda d a ln  - , n  • an  tahavyül edemezsin,

casının bacaklarım 'sik l r a k ^ ^ ' '61'' dirsek,eri>’le 5'Şnıiş karnını, bacaklanyla ko-

m ızda oynarken sa^' Cece,er’ m inimini evimizde, doğacak çocuğum uzu yanı- 
> ™ ı«  ern,n’ ansızın M akedonya’yı, bu yam-
fil ve urvan a d a m la / '  l^.a' aca^ lz- Gözümüzün önüne pis ve dar sokaklar, se-

anlarla lekelenmiş nihayetsiz karlar, kara, miistekreh
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ve keskin baltalar, sonra, siyah, m üthiş Balkanlar, P irin ... gelecek! Tüylerimiz 
ürperecek, sen yine böyle benim  kucağım a kaçacaksın. Bu pis ve m üthiş M a
kedonya’nın kâbuslarını bûselerim le senin gözlerinden sileceğim ...

M agda m em nûniyet ve saâdetten  tatlı b ir baygınlık hissediyordu. Kocası, 
n in  bacakların ı sıkan dolgun bacakları gevşedi. Kolları yanm a düştü. Gözleri 
uzak hayâllere bakıyordu. Boris yine onu kucağında sıktı. D udaklarından  öp
m eğe b a ş la d ı:

—  G örüyorsun ki, bu rada  her dakikam ız elem, m âtem , ıstırap  içinde geçi
yor. Bir dakika kalbim iz rahat değil. Ufak bir gürü ltü  bizi korkutuyor. Meselâ 
işte  seni o kadar severken, sana o kadar perestiş ederken dehşetle  m em lû dima
ğ ım da aşkım için m üsterih  bir yer kalmıyor. D udakların ın  lezzetini tamâmiyle 
duym uyorum . H ayâlim de o kadar çirkin ve kanlı levhalar var k i... Hâsılı bura
da, dâim â m eçhul b ir tehlike karşısında tedehhüş etm iş bîçâre, idrâksiz, şuur
suz vahşî hayvanlar gibiyiz.

O cağın odunları yıkılmış, alevler sönm üştü. Yalnız ocağın üstünde küçük 
lâm ba sarı b ir ziyâ neşrediyordu. Boris’le M agda yine b irb irlerine bü tün  kuv
vetleriyle sarıldılar. Ö püştüler.

B o ris :
—  Artık aşkı duyacağım , diyordu, h a ttâ  şim diden duyuyorum . Kendimi 

A m erika’da farzediyorum , seninle yalnız, emin ve m utm ain odam ızdayız adde
diyorum .

M agda’nın dudaklarındaki bûseler söndü. Birden :
—  ö h , ben korkuyorum!
D edi. Bo^'s hayretle  s o rd u :
—  N eden?...
—  Bilmem. F ak a t o kado»- korkuyorum  ki...
Genç kadın asabı b ir teheyyüce uğram ıştı. H akîkaten korkudan titriyor ve

ağlıyordu. Boris bu  m eçhul ve bu nâgehânî kederi teselli etm ek is te d i:
— Korkma, haydi kalk, dedi, yatalım ; m üstakbelin pek yakın saâdetini 

şim diden yaşayalım . Bu pis odayı, bu pis ocağı, bu  zulm et ve dehşet yuvasını 
görme, gözlerini kapa, A m erika’yı tahayyül et. H aydi kalk, korkma, gözlerini 
sil!

— Korkuyorum  Boris, korkuyorum.
—  N eden sevgilim? Sâkin ol. Saâdetim iz seni m üteessir ediyor, haydi yata

lım. Benim yanım da, kucağım da... Korkacak bir şey yok...
İkisi de kalktılar. Boris kolunu M agda’nın boynuna attı. M agda asabı* bir 

iştiyak ile kocasının beline sarıldı. Yürüyorlardı. Karşı karşıya duran  iki kapı
dan birisine girecekler ve yatacaklardı. M agda tekrar d u r d u :

—  Korkuyorum Boris, bak köpekler havlıyorlar...
Boris cevap v e rd i :
—  H er vakit havlarlar.
—  Hayır, koşarak havlıyorlar. Birisi geliyor!



Boris m üteredd it ve m üteaccip  durdu . D udakların ı bük tü  :
—  Kim gelecek, gece yarısı çoktan geçti, dedi.
R üzgâra karışan köpek havlam aları daha ziyâde şiddetleniyor ve daha  zi- 

âde yak laşıyord u . İkisi de ayakta dim dik kaldılar. Boris’in kolu M agda’nın 
om uzundan  düştü. M agda elini Boris’in belinden çekti. K öpekler koşuyorlar ve 
bir yab an cıya  saldırarak havlıyorlardı. B o ris :

__Kimdir, pencereden  bakalım!
Dedi. Pencereye doğru  yürüdü. M agda koştu, içerisi görünm esin diye lâm 

bayı söndürdü . O daya kesif ve zencî bir karanlık  doldu. O cağın içindeki ateşler 
bir zebânînin dili ve kanlı dişleri gibi parlam ağa başladı. A çılan pencereden 
şid d etli bir rüzgâr giriyor, bu ateş dişleri tu tuşturuyor, bu siyah ağıza görün
mez tehditler söyletiyordu.

Boris Dağırdı:
Kimdir o?...

Uzak ve ince b ir ses cevap verdi:

— Ben!...
—  Sen kimsin?
—  Ben, M elina...
Bu, komşunun kızıydı. A caba şim di niçingelm işti? Ne arıyordu? Boris yü

zünü içeri çevirdi, M agda’yı aradı. Görem iyordu. Yalnız ocağın içindeki a teş
ler gözüne çarptı. O  kadar karanlıktı k i...

Tekrar dışarıya, karanlıklara b a k t ı :
—  N e istiyorsun?
—  B aba îstoyan’ı?...
Kız bu esnâda yaklaşmış ve pencerenin  d ib ine gelmişti.
Boris M agda’y a :
—  Lâm bayı yak! dedi.

O da aydınlandıktan sonra birbirlerinin yüzlerine baktılar. Boris s o rd u :
— A caba babam ı ne yapacak?
— Bümem, şim di anlarız.

b ir V\7 i r w f  yürüdü. Açtı. Karanlık rüzgârla berâber genç

altına sokmuştu. k,pklrm ,Z1 olm u5tu ' EUerini fu âsl" m
Maed-ı b ir vnr> j  . Çekik, bacakları içeri dönük, biraz kam burdu.

_ BaL f l  • ,U8“ b“ budala ■“» is'ic' âb” ba*,ad,:
M .l l l  1 ne yapacaksın?

d  r “ Vapverme<li- E vvelâ:— D obra veçer!

* * * * * *  b a k ın d ı: 
bir şey y ap m ay acağ a!

n  ne arıyorsun?
— Ben aramıyorum.

Kim arıyor?
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— K om italar...
M agda b irden  sapsan  kesildi. D üşm em ek için duvara  dayandı. Elini kal 

b inin üstüne k o y d u :
—  K om italar mı?
M elina gitm ek is te y e re k :
—  Bilmem, işte  silâhlı adam lar...
D edi. M agda duyulm az ve üm itsiz bir sesle yine sordu :
—  Bizim köyden mi?
B udala kız izah e t t i :
—  Hayır. S an  esvapb, tüfekli adam lar! M utlaka B aba Istoyan’ı istiyorlar. 

«Eğer gelm ezse oraya gelir, hem  hepsini keseriz, hem  evlerini yakarız.» diyorlar.
M agda’nın dizleri çözüldü. E lleriyle duvarı tu ttu , çenesi kilitlendi. Ölü ve 

boş b ir nazarla Boris’e baktı. O  da  sararm ış ve m iitefekir duruyordu. Pantolo
nunun cebinden elini çıkardı. Ve uzun saçlarını kaşım ağa başladı. Gözleri ayak
larında idi. Kıza bakm ıyarak sordu :

—  Bu adam lar nerde?
— Bizim evde ... Şarap içiyorlar.
—  Kaç kişi?

—DaskaUa berâber dört kişi...
B irden gözlerini kıza kaldırdı ve :
— H aydi g it söyle, ben geleceğim ... dedi. «Baba Istoyan hasta!» imiş, de.
Kız «Sis zdrave» dedikten sonra çıktı. Kapıyı açık bırakm ıştı. Şiddetli bir

rüzgâr giriyor lâm banın ziyâsını dalgalandırıyor, M agda’nın  eteklerini kımıl
datıyordu. Boris karısına baktı. Bitmişti. Sanki o bu  dakika ölecekti. Sapsarıydı. 
Yürüdü, kuvvetli kollarıyle dayandığı duvardan  onu çekti.

— Korkma, dedi, ben yarım saat sonra gelirim.
M agda ağlam ağa başladı. T â içinden gelen hıçkırıklarla sarsılıyor :
— Ah, gitm e, gitm e Borisciğim ...
D iye yalvarıyordu. Boris onu öperek teselli ve teskin etm eğe çalıştı. Eğer 

gitm ezse gelip m utlaka bir edepsizlik edeceklerini, B aba İstoyan gitse zavallı ih
tiyardan hareket ve işkencelerle para isteyeceklerini anlattı ve ilâve etti.

— Hâinler, babam ın her şeyi sattığını haber aldılar. H icret edeceğimiz' 
tahm in ettiler. Şimdi bü tü n  servetim iz olan sekizyüz lirayı isteyecekler. Babam 
giderse işkence ve tahkir edecekler. Şimdi ben giderim . O nlarla konuşur, ken
dileriyle berâber dağa çıkm ağa razı olduğum u söylerim. Ve paraların  da henüz 
alınm adığını, b ir hafta  sonra elim ize geçeceğini anlatır ve kandırırım . ^ arın 
akşam bizi burada  bulam azlar...

M agda meyus ve perişan :
— Ah, inanm azlar, sana b ir fenâlık yaparlar.
Dedi. Boris tekrar tem in etti. M utlaka kandıracağım , böyle hareketten baş 3 

çâre olm adığını, Baba İstoyan giderse işte asıl fenâlık o vakit olacağını uzU” 
uzadıya anlattı. M agda asabî ve derin  hıçkırıklarla ağlıyor, kıvranıyor, ince Par



inaklarıyla kum ral saçlarını sıkıyordu. Boris kalpağını başına koydu. Karısını

tek ra r öperek ve elini sıkarak :
__ H aydi sevgilim, cesur ol, dedi. Yarım saat sonra gelirim , yatarız. Bu

son gecen in  heyecan lan  bize hâtıra  olur.
Kapıya yürü d ü . M agda d a  berâber yürüdü . T itrek  b ir sesle :
_  Ben d e  geleyim, Boris!
D edi. Lâkin kocası râzı o lm a d ı:
__ Sen orada, sarhoşların arasında ne yapacaksın? B urada otur, bekle, ya

rım saat sevgilim, cesur o l...
__Ah, bâri yanm a rovelverini a lsan ...
__ M uhârebeye gitm iyorum  ki... K onuşm ağa gidiyorum , lüzum u yok!
D edi ve asabı bir istical ile dışarıya çıktı. M agda kapıda kalmıştı. K aran

lık elle tutulacak ve hissolunacak kadar siyalı ve kesif idi. Kocası bu karanlıkta 
kaybolmuştu. Sevgili Borisi’ni yutan  bu siyah rüzgârlı gecenin adem i andıran, 
ölümü ihtar eden korkutucu karanlığı gözlerinden vücûduna, dam arlarına g iri
yor, kanına karışıyor, ruhuna nüfuz ediyordu. Başı döndü. H ıçkırıklar ve göz
yaşları içinde tıkandı. O lduğu yere yıkıldı. Gözlerini vahşî ve siyah geceye d ik 
miş, siyah ve soğuk rüzgârın a ltında ağlıyor, fasılasız h ıçkırık larla kıvranıyordu.

☆

Baba istoyan dâim â, güneş b attık tan  b ir saat sonra yatar, hem en uyur ve 
sabah olm azdan iki saat evvel uyanırdı. Kuşağını sararak  kapısını açtı. G elini
ni bahçe kapısının eşiğinde uzanm ış görünce şaşaladı :

— Ne yapıyorsun orada?
Dedi. Magda kayınbabasının sesini işitir işitm ez kalktı. T oplandı :

fhtî 'Ç İ’“C jCV3p Vcr^*’ dışarı çıkacaktım , uzanm ıştım .

tutuşturmTğa^asladf r}ht'-UrUdU ^ agda kaPlyl ittL Ve oca§a koştu. Odun attı, 
sonra ortada, kaba ve ka î^  ÇU, .Û Uni1 dolduruyordu. Magda ateşi yaktıktan 
Dirseklerini dayadı. Başını" H yasanın yanındaki bir sandalyeye oturdu, 
henüz gelmemişti. Niçin 1 u T '" 11 'ÇİnC â *' *5te yanm saat °hıy°rdıı. Boris
kadar haykırarak ağlamak" k** r Kalbi burkuluyor ve avazı çıktığı
gitmek, Boris’i bul mak on* yerlere atmak, koşarak Melina’nın evine
burunu çıkarmış, ^  n'™ Un  ° an 'çıne atılmak istiyordu. Baba İstoyan kam- 
barnunu kan§tttıyor(ju [f 3 1S çu^û nnu çekiy or ve sol elinin orta parmağı ile 
dine işlemeğe başlamış eib^ı saa*’ durmuş da sanki yeniden kendi ken-
lar yine odanın içint> |̂.lr ıaf*n ^k-taklarını tekrar işittiriyor, tutuşan odıın- 
B r̂ daha vahşî, daha hâindi! Rf^ c*cr’ kırmızı hayâller dolduruyor, soğuk riiz- 
>01 du. Magda, Boris’i d ik "  lrıvor’ P®ncerenin kapağını dalıa ziyâde sarsı- 
sunü acıtıyordu. Dışarıdan nÛ ?r ,VC S'7*' £'7-h hıçkırıyordu. Kalbi şişiyor, göğ- 
r Un, ‘Ekleriydi. Birden h köpek sesleri işitildi. Bunlar mutlaka komşu- 
av yordu. Dinledi. Qh n, • " a*d'rdı. İşte Boris çıkmış olacaktı. Köpekler

geliyordu. Birkaç dakika kım ıldam adı, öyle
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Şim di köpek sesleri yaklaşıyordu. K endi köpekleri de havlıyordu. F akat 
niçin? Boris’e  niçin havlıyorlardı? A caba yanında bir yabancı m ı vardı? Köpek 
sesleri daha  ziyâde yaklaştı. M agda ayağa kalktı. Penceren in  yanm a gitti. Ka
pağı açm ağa cesâret edem iyor, m eçhul b ir korku onu hareketsiz b ırakıyordu... 
K öpekler pek yaklaşm ışlardı. Ayak sesleri işitiliyordu. M agda’nm  kalbi durdu. 
N efesi kesildi. K endinden geçti.

K apı b irdenb ire  vurulm uştu. Baba İstoyan sıçradı ve çubuğunu düşürdü. 
M agda elini kalbinin üstüne koydu. O m uzlarını kaldırdı. Boynunu içeri çekti. 
K apı tek rar ve daha  şiddetle  vuruldu. B aba îstoyan kalktı. Pencereye doğru 
yürüdü. K uvvetsiz b ir s e s le :

—  Kim o? ...
D edi. D ışarıdan  âhenksiz bir <=es cevap v e r d i :
—  Aç B aba îstoyan, biziz. K onuşm ağa geldik. Korkma!
İh tiy ar m üteredd id  ve korkak, tekrar s o rd u :
—  Siz misiniz?
—  K aptan  Raçof, Pançe, Sandre...
İh tiyar, yıldırım la vurulm uş gibi dondu  kaldı. Bunlar en gaddar kom ita

lardı. N am ları bü tün  ova köylerini titretiyordu. İh tiyar b ir hayâl gibi kapıya 
yürüdü. Açtı. U zun boylu, kahverenkli esvaplı, om uzunda m anliher, bir adam 
göründü. Gözleri küçük ve kanlıydı. Zayıf ve gâyet çirkin b ir boynu vardı. Ba
ba İstoyan, yalnız Bulgar köylülerine has olan o esir ve m azlum  tavır ile eğil
di, yine bu köylülere has olan o çolak ve sah te  selâm la voyvoda’yı selâmladı.

—  B uyurunuz Gospodin!
D edi. Raçof’un arkasında iki kişi d ah a  vardı. Bunlar d a  m anliher tüfekle

riyle m üsellâh idiler. Bellerinde ve göğüslerinde çaprazvâri fişeklikler bulunu
yordu. B ir tânesi kısa boylu, esmerdi. D iğeri Raçof gibi sarı, fakat daha genç 
ve daha az çirkindi. M agda’nın gözleri açılm ış ve yüzü bem beyaz olmuştu. Koş
tu. R açof’un ayaklarına sarıldı, ö p m eğ e  başladı, ağlayarak istirham  ed iy o rd u :

—  Gospodin! Boris nerede? Ah, Boris nerede?
Raçof, ayaklarına kapanm ış güzel kadının güzel saçlarını m üteverrim  ve 

çam urlanm ış yılanlara benzeyen parm aklarıyle o k şay a rak :
—  Kalk sosyalist daskaliçe, kalk, dedi, şimdi Boris’in gelir. Biz şim di işi

m izi konuşalım .
Ve yürüdü. M agda yerde kalmıştı. M asanın yanındaki sandalyeye teklif

sizce o turdu. M asanın üzerine tüfeğini koydu, ö b ü rle ri de karşısına oturdular. 
Esm er ve kısa boylunun elinde siyah bir beze sarılm ış yuvarlak bir şey vardı. 
O n lar da  tüfeklerini m asanın üzerine koydular ve siyah beze sarılı yuvarlak 
şey d e  tüfeklerin yanm a kondu. Raçof, B aba İstiyon’a  döndü :

—  Gel bakalım  çorbacı, dedi, karşım a o tur. Seninle k onuşacağ ım . M agda, 
sen de şöyle yanım a gel. B aban aksilik ederse bize m uâvenet et ki, fenâlık yap 
m ayalım .

İkisi de tereddüd etm edi. B aba İstoyan, Raçof’un karşısına o turdu. Magda

&
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da yan ına ... B aba îstoyan  bü tün  b ü tü n e  aptallaşm ıştı. G elininin niçin kom ita
lardan oğlunun nerede  olduğunu sorm asına akıl erdirem em işti. Boris evde değil

miydi?
Raçof cebinden b ir tabaka  çıkardı. O rtaya  koydu. Bir cigara yaptı. M agda 

seri b ir hareketle  kalkarak ocaktan ateş aldı. H aydudun  cigarasm ı yaktı. Son
ra  ateşi ocağa attı. Yine kalktığı yere o turdu . Raçof b irkaç nefes cigarasından 
çekti. Ve dum anların ı seyrederek :

__Ey, B aba îstoyan, dedi, şim di evvelâ bize vâdet ki, çok zahm et etm eye
ceksin! U zun lâfın kısası: Vakit geçirm eyelim ... Sekiz yüz lirayı getir.

İh tiyar titredi. A ltm ış senedir o kadar iktisat ve eziyet ile kazanılm ış bir 
malın sem eresi... m ecm ûu... yekûnu ... Şim di böyle bir anda  isteniyordu. Deli

olacaktı. în k â r e t t i :
___ Nasıl sekiz yüz lira?
Voyvoda gülüm sedi. Kirli ve kırık d işleri göründü. T ekrar cigarasm ı çekti. 

Başını sa lla d ı:
__Anlaşıldı. D em ek zahm et edeceksin. M utlaka dayak yem eden, ayakların

yanm adan , tırnakların  çıkarılm adan söylemeyeceksin! E ğer yine söylemezsen 
oğlun Boris bizim  elim izde m ahpustur. O nu keseceğiz. E vini de yakacağız. Yi
ne seni rahat bırakm ayacağız.

Baba îstoyan önüne bakıyordu. H a ttâ  oturdukları evi bile  satm ışlardı. Bu 
sekiz yüz lirayı verirse m uhakkak açlıktan ölecekti. Bir eşeği b ile  kalm am ıştı. 
M agda, Boris’in kesileceğinden bahsedild iğ in i duyunca ağlam aya başladı. Tek
rar K aptan Raçof’un ayaklarına kapandı.

—  Affet Gospodin. Boris’i affet.

D edi. Raçof gülerek cevap v e rd i :

— daskal içe! Sen de m aksada vefâsız kaldın. B urada ikinizin de b i
zim için ça ışacağınız yerde, babanıza m allarını sa ttırıp  kaçm ak arzu ettiniz, 
şte ız una m üsaade etmiyoruz. E linizden paraları alacağız. B uradan bir ye

re gidemeyeceksiniz. Bizim için çalışacaksınız 
Ve ilâve e t t i :

lin in  k a ^ «  k e s Ü e î e k 'B ^ X T n B a b a  ÎSt° yan  S6Vgİ'
M a ed  Bn ' ’• ■ ° nU ° m ründe göremeyeceksin.

Iayarak Baba Istoy" ^ b n â l in i  düşününce deli olacaktı. Kalktı, ağ-

nerede, gideyim 3g f t i r e y ^  ^  genciz- Boris’le çalışır, yine kazanırız. Söyle

Raçof ve arkadaşları M ri »
B aba İstoyan tam am ' 1 mn ya v̂arm asm ı seyrediyor ve gülüşüyorlardı.
anlamıyordu. Hasis kö T  ap ta^ a§mı5ti- Sanki hiç lâfları işitmiyor, m ânâlarını 
M agda yalvarıyordu R' ü  ö'me >̂ bu  paraya verm ekten daha çok ehvendi.

lr en aba İstoyan başını kaldırdı. Raçof’a dedi ki:



—  K aptan, bâri yüz lirasını bir ev alm ak için bana bırak. Âhir vaktim de 
açıkta kalmayayım.

R açof r e d d e t t i :
—  H ayır, yüz lirasını bırakm am . O ğlun genç, çalışır. Seni besler. H aydi 

getir diyorum . V akit geçiyor.

İh tiyar te reddü t ediyor, M agda yalvarıyordu. Raçof bir işaret etti. Kısa 
boylu esmer, tüfeği aldı. D ipçikle ihtiyarın  sırtına dehşetli b ir darbe indirdi. 
R açof da ayağa kalktı. Ş iddetle  sordu :

— H avdi, Baba İstoyan, dayağa başlayacağız. A yaklarını ateşe sokacağız. 
Vakit geçiyor. P ara ları getirecek misin?

M agda göz yaşlan  içinde çırpınıyor ve ih tiyara sarılıyordu. İh tiyar hiç bir 
şey söylemedi. Başını salladı. Yattığı odanın  kapısına gitti. İçeri girdi. Bir da
kika sonra kırmızı ve ağır bir çıkm ile geldi. M asanın üzerine bıraktı. H aydut
lar parayı bu  kadar çabuk elde ettikleri için sevindiler. Raçof lıenıen çıkını açtı. 
Saym ağa b a ş la d ı:

— Aferin. B aba İstoyan, diyordu. Z ahm et verm edin. Şimdi bize şarap çı
kar, eğlenelim ...

P ara ların  sayılması bitti. Raçof lira ları üçe taksim etti. A rkadaşlarıyle çan- 
ta la n n a  k o y d u la r :

—  H ani şarap, hani şarap?

Diye haykırdılar. M agda ayağa kalktı. A m barın küçük kapısına koştu. Aç
tı ve içeri girdi. Ü ç bardak ile bir testi şarap  gelirdi. H aydutların  önüne koy
du. Sonra tekrar am bara girdi. Mezelik b iber ve turşu çıkardı. Kom italar birbiri 
üzerine aceleyle içiyorlardı. R a ç o f:

— Böyle m ezeye lüzum  yok, dedi. Biz cansız meze istem eyiz...
Bu lâftan  b ir şey anlam ayan M agda’yı belinden tu ttu  ve öpm ek istedi. Mag

d a  m ukâvem et etti ve ağlam ağa başladı. Raçof genç kadını bırakm ayarak di
yordu k i :

—  Y anaklarından m eze alacağım. Sen sosyalist değil misin? S o s y a l i s t l e r  

her şeyde iştirak isterler. Ben de senin yanaklarına Boris’le m ü ş t e r e k i m ! . . .

M agda çırpınıyordu. Raçof çirkin ve vakur sesiyle dedi k i :
— Eğer böyle m ünasebetsizlik edersen Boris’ini göremezsin. Onu k e s e r i z .

M agda bu lâfı işitince tekrar hıçkırm ağa ve Raçof’a yalvarm ağa başladı. 
Artık Raçof onun taze yanaklarından bol bol öpüyordu. Kadeh kadeh içiyor 
tekrar tekrar öpüyordu. A rkadaşlarına :

—  Siz de m eze alınız, be!...
D edi. Cansız bir yumak gibi M agda’yı onların kucağına attı. Bu iki k»v 

vetli herif bu nefis kadına yapıştılar. Bir tânesi eteklerini kaldırm ak istiyor^ u>
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D iğeri daha fena  sarhoştu. Dişleriyle, avucunun içinde tu ttu ğ u  bu güzel başın 
yanağ ım  ısırm ıştı. M agda b irden  haykırdı. Ve kucaklarından kurtuldu. Sağ ya
nağının iki yerinden kan akıyordu. B aba İstoyan bu  m anzarayı görm em ek için 
ocağın kenarına çöm eldi ve başım  avuçlarının iç ine aldı. G özlerini ateşe dikti. 
M agda elini yanağına koym uştu. P arm akların ın  arasından m ebzûliyctle kan 
sızıyor ve ağlıyordu. H ay d u tla r b u  güzel kad ın ın  bu  kan içinde ağlam asına 
bakarak sanki m alızuz oluyorlardı. H epsi susuyorlardı. İh tiyar saat bu  tecâ
vüzden ve i’tisâftan  m üteessir olm uş gibi yine tik-taklarını işittiriyor, rüzgârın 
gürültüsüne horoz sadâları karışıyordu. Raçof sözde a c ıd ı :

—  A ğlam a M agda, dedi. Şim di Boris’in  gelir. O rasını öper. Acısı kalmaz. 
H aydi ben m andolin çalayım , bize b iraz  rakset...

Ve ocağın yanından  m andolini alarak  b ir polka çalm ağa başladı.
M agda a ğ lıy o r:
—  Ben oynam ak bilm em  kaptan!
Diyordu. Raçof kalktı. M agda’nııı yanm a gitti. K ulağına m üessir ve vahşî 

bir se s le :
— E ğer oynam az, neş’emizi kırarsan, Boris’i görem ezsin, g ider keseriz... 
M agda’nın bü tün  vücûdu sarsıldı. G özlerinin yaşı dindi. Ye m ütevekkil b ir

sesle :
— Oynayayım, ah  Boris...

Ömer Seyfettin, Balkan Savaşı’na muvazzaf subay 
olarak katılır, gördüklerini günlük notlar halinde def
terine yazar. Anılarında, şiddetli soğuk, gıdasızlık ve 
cephane azlığı yüzündeı. çekilen sıkıntı bütün canlılığı 
üt, anlatılır. N otlardan anlaşıldığına gör*% yazarın bağlı 
bulunduğu birlik, diğer bazı birlikler gibi, geri çekilme 
emri almış, Yanya önlerine kadar gelmiştir. Burada, 
Ömer Seyfettin esir düşer, önce Eminağa hanındaki ge
nel karargâha, oradan da N arda Patras vc Atina’ya gö
türülür. 4 Şubat 1912 tarihli günlüğünde:. tD ün gece 
A tına ya geldik. Askeri dairesinde b ir saat kadar bekle
dikten sonra bir arabaya bindirdiler. Burya getirdiler.

D edi. Raçof oturdu. Mandolini çalmağa başladı. D iğe riki haydut, durm a
dan içiyorlar vc gülerek Magda’mn oynayışını seyrediyorlardı. Y anağından akan 
kan, beyaz boynuna gidiyor, ona tekrar hayata  gelmiş bir şehit m anzarası ve
riyordu. Isıran haydut, başka bir arzu izhar e t t i :

—  Kaptan, dedi, eteklerini kaldırsın, öyle oynasın. Bacaklarını görelim ... 
Raçof, Magda’ya döndü:

ris’ini g ö n d e r 'r^ Û a ' bunu ^ acaklarını görsünler! Artık gidelim, Bo-

Ç kadın b ir an durdu. Baba İstoyan’a baktı. Yüzünü ateşe dikmiş, hiç



onları görm üyordu. İşte bu  herifler a rtık  nam usunu da  tahkir ediyorlardı Lâk' 
Boris’i tehlike içindeydi. E ğer arzu ların ı yapm asa, o kadar sevdiği Boris’i k- ^  
lecekti. Bir daha onun kum ral ve çok saçlarını, mâvi gözlerini, küçük ve 
m ızı dudakların ı, tatlı tebessüm ünü görem eyecekti. Gözlerm i kapadı ve etek" 
lerin i kaldırdı. Ç alm an polkaya ayaklarım  uydurarak sıçram ağa başladı H a * 
d u tla r coştular. K aptan  d ah a  şiddetle  ve iştiyak ile çalm ağa başladı. Diğerler" 
yerlerinde oturam ıyorlar, b u  beyaz ve dolgun bacaklara, onların  atılışlarındaki 
şehveti câzip, m uharrik  hareketlere  bakarak birb irin in  boynuna sarılıyor itiş, 
yor, kakışıyorlardı. Kalktılar, Raçof’un yanm a gittiler. K ulağına bir şey fısılda 
dolar. R a ç o f :

—  O lur ama, vakit geçti! Sabah oluyor! Geç kaldık!
D edi ve derin, behîm î, m uharrik  bir hırsla güzel kadına baktı ve :
—  Ah, vakit olsaydı!...
D iye m üteessif oldu. Kalktılar. Tüfeklerini om uzlarına geçirdiler. Sarhoş

tu lar. A dım ları b irb irine karışıyordu. Raçof :
—  A llahaısm arladık, B aba îstoyan!
D edi, ih tiyar köylü sanki ölm üştü. H iç cevap verm edi. M agda tekrar hay

d u d u n  ayaklarına k a p a n d ı:
—  A m an kaptan , Boris’i gönder. İş te  lıer şeyimizi aldınız. Eğer o gelmezse 

aç lık tan  ve üm itsizlikten ölürüz. Bize acı. Bize m erham et e t...
R açof g ü ld ü :
—  M utlaka gelecek, m u tlaka... D aha çabuk gelm esini istiyorsan, şu kanlı 

y anağ ından  b ir bûse ver.
M agda hırsla geri çekildi. H aydu t tekrar kadım  tu ttu . Zorla kanlı yana

ğ ın ı öptü. Yaladı. D ışarı çıkıyorlardı. Kısa boylu esmer, beraber getirdikleri 
s iy ah  beze sardı şeyi h a tır la d ı:

—  K aptan, dedi, bom bayı ne yapacağız?
Raçof b ir an düşündü. Geri döndü :

—  M agda, b an a  bak!

D edi. M agda yine bir i’tisâfa uğrayacak zanniyle titredi. F akat bu haydu
nâz ik  ve m ürüvvetli i d i :

—  Şunu görüyor musun, M agda? Bu işte b ir bom badır. E ğer siz eZİJ,et^ ! ^  
p a ray ı verm eyeydiniz, sizden yine zorla alacak ve m ücâzat olmak üzere ı ^  
b ir  araya bağlayacak, bu  bom ba ile atacaktık. Lâkin siz akıllılık ettiniz ^  
zah m et verm ediniz. M ücâzata hâcet kalmadı. Şimdi senden bir ricam 
bom bay ı bana saklayacaksın. Sakın jandarm alara  filân verme. Nasd vaa 
m usun? Ben de g id ip  hem en Boris’ini b ırakayım ...

M agda üm it ve tehâlükle cevap v e rd i :

__ V âdediyorum  Gospodin! Allah aşkınıza hem en Boris i gönderin



•• k hikâyeciliğinin biiyük ustası Ömer Sey- 
. TUl910’da askerlikten ayrılır. Ancak dev- 

fettin' 1912 Balkan Savaşı’na subay olarak tek- 
,Ct °nUS r Sırp ve Yunan cephelerinde çarpışır, 
r31 Ç , ^adar da esir kalır. Serbest bırakıldıktan 
b“ ölümüne değin Kabataş Sultanisi'nde ede- 
J°nra’ öfiictmenliği yapar. Ondaki sezinleme, ya- 
bl>at riicü. ideallerinde direniş edebiyatımız için 
fatnlSv kazanç olur. «Mehdi» hikâyesinde, ola- 

klan önceden sezinlemiş gibidir. «Her kavmin 
h kurtarıcısı muhakkak gelecektir» ayetinin 
m e a lin d e n  yararlanarak kaleme aldığı bu hikâye, 
]9 ı9  vc sonrası olaylarını önceden bize muştula
m ak iç il ' yazılmış izlenimini bırakır.

Raçof tekrar sordu :
_ Göndereceğim, lâkin bu bom bayı sâdıkâne hıfzedecek misin?
— Hıfzedeceğim.
— Nerede?
— Kendi çeyiz sandığım da. E n  gizli, en m uazzez yerde!
— Bravo! M em nun oldum. Öyleyse Allahaısmarladık!

Hepsi güzel kadının elini şiddetle sıktılar ve kapıdan  çıktılar. D ışarısı ha
fifçe ağarıyor, esm erleşiyordu. Köpekler havlam ağa başladılar. Kesif gölge ha
linde duran uzak b inâların  arasında gidiyorlar ve bir şarkı söylüyorlardı. Ah, 
şimdi Boris gelecekti. G enç kadın, açılm ağa başlayan geceye bakıyor, köydeki 
bütün horozların b irb irlerine cevap verir gibi öttüklerini duyuyordu. Kalbi şid
detle atıyor. Boris’iııi bekliyordu. Uzaklaşan haydu tlardan  biıi haykırdı. Bu 
meş’um ve mevhum bir kâbus tehdid i gibiydi.

~  Hey, Magda, d ikkat et, bom ban patlayacak.

ad ^adın kulak Kabarttı. Bu tehdit, sanki m eçhul ve vahşî uçurum lardan,
Cm boşluklarından aksediyorm uş gibi tekerrür e t t i :

— Hey, Magda, d ikkat et, bom ban patlayacak.

manl̂ ° 2lar!n umumî ötüşleri rüzgârı söndürm üş zannolunacaktı. U zakla sa- 
Ursu2 i/ * 11 Ust^nc*e yalancı bir fecir, mor gözlerini açıyordu. Genç kadın şu- 
yaPı»bil|ji ^ S ^ n d ü . Bu haydutlar her şeyi, akla gelm eyen vahşetleri
®*8®*İ**®vier,u bıı bom bayı, ateş alması için, saniyeli tıpasını tanzim

V ^ K ış la rd ı. Şimdi birden patlayacak ve zavallı Boris’çiği gelince 
, ev' e tam nm az kanlı et ve kemik parçalarından  başka bir şey bula- 

ihâniki bir isti’cal ile bu  felâket oyuncağını kaldırm ağa koştu. Tâ 
a ) erinde duruyordu. E lini uzattı. Kaldırdı, ö b ü r  eliyle altından
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tu tm uştu . Ilık bir ıslaklık hissetti. E line baktı ıKanlanm ıştı. Kan? Sonra bu 
likeli ve tahm in e ttiğ i kadar ağır olm ayan bom bayı önüne koydu. Kadranı 
fitilin i görm ek istiyordu. Yavaşça siyah bezi çözdü. İkinci bir bez daha v a ^  
Bu bez kandan kıpkırm ızı idi. O  bezi de çözdü. K um ral saçlar m eydana c l- 
Baktı, baktı, d ikkatle b ak tı... ***

Ve birden öyle ıııütlüş, öyle keskin, öyle feci, öyle korkunç bir nâra  attı fcj 
ocağın başındaki B aba İstoyan sıçradı ve gelinine koştu. Zavallının gözleri çe^  
çevesinden çıkmış, karışık saçları dim dik olmuş, om uzları gerilmiş, iki eliyl8 
tu ttu ğ u  b ir şeye haşyet ve dehşetle  bakıyordu. D ikkat etti. O  tu ttuğu  şey 0ğ 
lunun, güzel ve kum ral Boris’in vücudundan  koparılm ış kesik ve kanlı kafası 
id i...

Ömer Seyfettin; Türk dünyasının Avrupa’daki yerini, Türk 
ulusunu parçalayabilmek için dönen dolapları biliyordu. G idilm e
si gereken yolları arıyorJu. Edebiyattan başka psikoloji, sosyoloji, 

, _ <v felsefe, özellikle tarih okuduğu konuların başında geliyordu:
',}{?}■ »Gençliğimde tarihçi olmak isterdim. Türkçe yazılmış tarihlerin

hemen hepsini okudum. Şimdi Mülkiye mektebi açılacak. Emni- 
yet-i Umumiye Müdürü Aziz, teklifsiz arkadaşım. Kendisine git- 
tim; siyasî, İdarî Osmanlı tarihi okutm ak istediğimi söyledim. Eğeı 
bu mektebe tarih muallimi tayin olunursam, güzel bir tarih ya. 
zacağım» diyordu günlük defterinin birinde.

K ERA M ET

yangın  yarım saattenberi devam ediyordu. Fakat mahallenin ahalisi 
iki ev sonra söneceğine kaildiler. Çiinkü bir zatı şerif in türbesi vardı. 
Mümkün değil, o, tutuşmazdı! Şiddetli bir kıble rüzgârı esiyor, alevleri, 
kıvılcımları saçan tahta parçalarını, türbenin üzerine, türbenin altındaki 
evlerin çatılarına fırlatıyordu. Etfaiye bölüğü, tulumbalar son gayretlerini 
sarf ediyorlardı. Polisler etrafı ablukaya almışlar, kaçırılan eşyanın yağm a
sına meydan vermiyorlardı. Çiroz Ahmet, etrafına bir göz gezdirdi. Bu 
kaşarlanmış bir külhanbeyi idi. Onca yangın demek vurgun demekti. Ama 
mahalle çok fakirdi. Biliyordu ki, şu yanan zavallı kulübeciklerin içinde 
yatak yorgandan başka birşey yoktu. Halbuki vurgunda âdet «yükte hafif, 
pahada ağır şeyler»i bulmaktı.

—  Allah belâsını versin! Faydasız yangın!
Diye başını salladı. Ahali türbenin önüne toplanmıştı.
— Buraya gelince söner!

Diyorlardı. Çiroz Ahmet, yeşil boyalı türbenin penceresine sokuldu- 
Kör bir kandilin hafifçe aydınlattığı sandukaya baktı. Başı ucunda iki bü
yük şamdan duruyordu. Sandukanın iki tarafında iki seccade yayık 
Açık rahlelerde büyük Kur’an-ı Kerîmler yan gelmiş yatıyorladı. Ç,r^  
Ahmet kelepir karştstnda parlayan bir yahudi gözile bunlara baktı. Asgari 
bir hesap yaptı. İçinden:



_  Şamdanlar onar liradan yirmi.;. Seccadeler on beşerden otuz... 
Kitaplar mutlaka yazmadır. «Yirmi de onlara» del E tti yetmiş...

Dedi. Yeşil boyalı kapıya gitti. Çiroz, kemikli omuzlarile bu kapının 
k u v v e t in i  yokladı. Soma kilidine baktı. Yavaş yavaş dayanmağa başladı 
Halk ya n g ın la  meşguldiı. Çiroz Ahmet son derece kuvvetliydi; hani o yal
nız külhanbeylerine mahsus, bozunuz, idmansız, sporsuz, gizli, harikulâde 
k u v v e t . . .  Dayandıkça kapı çıtırdamağa başladı. Nihayet küt etti açıldı 
Ç iro zu n , içeri girince ilk işi, kör kandili üflemek oldu. Fakat alacağı seu 
ler ne kadar pahada ağır ise de yükte öyle pek hafif değildi. Zihni hemen 
bir vurgun plânı tertibine başladı. Plân zihninde teşekkül ettikçe Ciro- 
«netice»yi beklemiyor, teferruatını tatbik ediyordu. Şamdanların mum 
larını çıkarıp yere attı. Rahlelerdeki kitapları alıp hepsini belinden çıkar 
dığı Trablus kuşağına sardı. Sonra biraz durdu, burnunu kaşıdı. Yavanca
cık seccadeleri topladı; bunları beygirin üzerine çul vurur gibi sandukanın 
sır ma orttu. Şımdı kapıdan çıkmak lâzım geliyordu. Ama dışarısı dolu 

Sandukaya dayandı Biraz düşündü. Kavuk da bırakılacak bir şey de 
gıld, Üzerinde sırmalı bir çevre vardı. Sanduka birdenbire kay d Ç i l

îz:jzz? ,cm top“ - -*■ —i
«İS, bL tT ,tff dl■ aUr bakmak

Dünkü Galata Mevlevilıanesi bugünkü 

İSTAN BU L D lV A N  E D E B İYA T I M ÜZESİ



şamdanları kucakladı. B u  sandukanın altına girdi. Yavaş yavaş yürüdü  
D urdu. Sandukanın  altından elini çıkarıp yavaşça kapıyı açtı. Sol taraf 
caddeye çıkıyordu. Yakalanm ak ihtim ali vardı. Sağ taraftaki sokak tenha  
idi. V iranelikler çoktu. A m a yangın o tarafta idi. H erkes o tarafa birik
m işti. Ç iroz A hm et, sandukanın a ltında uzun  m ü d d e t düşünm edi. Paldır 
küldür kapıdan çıktı. G ürültüye başını çeviren halk şaşırdı. H erkes oldu
ğu  yerde kaldı. İşte  evliya kalkm ış yürüyordu. Tulum balar durdu. Şiddet
le esen rüzgâr birdenbire durdu. E tfa iye  askerleri korkularından ellerinde
ki baltaları, hortumları düşürdüler. Sanduka yangına, doğru yürüdü. İki 
tarafa açılıp  yolveren ahali korkudan titriyordu. Sanduka, korkunç, ma
nevî bir heybetle  sallana sallana aralarından geçti, karanlıklarda kaybol
du.

☆

T ürbeden  evvelki ik i ev de a teşten kurtu lm uştu . Yanm ayıp  evliyasız 
kalan türbe, yine m ahalledeki kutsiyetin i m uhafaza etli. Yalnız okuyanlar, 
yüzlerin i eskisi g ib i artık boş binaya çevirmiyorlar, k ıb leye bakıyorlar: 
«İki gözüm , yangın gecesi bu  tarafa gitti!» diyorlardı.



YAHYA K E M A L  B E Y A T L I

(1884 - 1958)

Dünyâda ne ikbâl ne servet dileriz 
Hattâ ne de ukbâda saâdet dileriz 
A şkın  gül açan, bülbül öten vaktinde 
Yâranla tarab, yâr ile sohbet dileriz

Âhir ne bu cûşiş, ne bu eyyâm kaltr:
Hâtırda ne cânan, ne serene âm kalır;
Son faslımızın şâm-ı garîbânmda,
Gül devrini hâttrlûtacak cânı kalır.

USK Ü P'te doğdıı (2 Aralık). Asıl adı «M ehm et A gâh»tır. Ü sküp belediye 
başkanlığında bulunan  Niş’li İb rah im  N aci Bey’in oğludur. III. M ustafa 

devrinin sancak beylerinden Şelısüvar P aşa  soyundan gelir. «Beyatlı» soyadı, 
«Şehsüvar» sözcüğünün Türkçesidir. Yıldırım  Beyazıt (1360- 1403) zam anına 
değin uzanan «Kumbaracılar» ailesi kökenlidir. Bilinen ilk ceddi, Paşa Yiğit 
B eydir. Yıldırım Beyazıt’ın kom utanlarından, Bosna’yı T ürk  ülkelerine katan 
zattır. İlk Bosna-Hersek valisi İshak Bey, bu  P aşa  Yiğit Bey’in oğludur. F a tih ’in 
serhat beylerinden İsa Bey de İshak Bey’ın oğlu olarak ünlüdür. Yahya Kemal 
onüç yaşlarında iken, kaybettiği annesi N akiye H anım ’ı yaşam ı boyunca unu
tamaz :

Annem, \  azıcızâde’tji, sabah namazlarım kıldıktan sonra okurdu. Be- 
ya* baş örtüsü ile, elindeki kitaba İmanla eğilişini hâlâ görür gibiyim.

o 'ie.r erl̂  yıllamadığım halde, annemin yüksek sesle ve makamla oku
yuşun an in e iğim Muhammediye’nin o mısraları bana, bizim öz mace- 
l„ t imi ■'in ’r 'Z'n’ ma^ a^ em’z in, Üsküb’ün ve müphem surette biitün mil- 
Mrhmp/J 0 macerası gibi gelirdi. Daha o yaşta, Yazıeızâde
benliğimde h™ tn m  kürklükle İslâmlığı yoğuran, millî, İslâmî harsini 
deydim. O a n d ^ T ^ l  ba?1am'stlm-  Annem ölmüştü. Çıldırmış bir hal- 
derin acıya ta ^  °  7 ” *nt^ ar etrnek isliyordum. Bu müthiş yokluğa, bu
yorlardt. H e y h a tl ' U ̂ d<2Jnnjordum- Bir deliyi tutar gibi, sımsıkı tutu- 
ona kavuşmak i f '  'V  durmuyordu... Annem gibi ölmek, hemen 
dum. Iztırabım orada ^  ^ntdlar vasıtalarının ne olduğunu düşüniiyor- 
daha fazla ağlaşîyord * °^anan herkesi şaşırtmıştı. Hepsi de beni görerek 
mi hayatımın en b"  “t  ^ nnem’n resminden mahrumum. Onun bir res- 
muhitin(ı e doğdu“ 'Jad‘̂ c‘rt olurdu... İslâm tesettürünün en şedid bir 
boldu. ^ ’ ya$adtğı ve öldüğü için hir resmini bırakmadan kay-
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Yahya Kemal; annesine derin  bir sevgiyle bağlı olm asm a karşın, babasın 
hıncını dile getirm ekten kendini a lam az : «Babam Selânik A dhyesi müfettiş]* 
ğ inde bir m em uriyet almıştı. G eceleri içki ve eğlence âlem lerinde puyan 01U 
yordu ... K ocasından m eyus olan zavallı annem  dünyada yegâne teselli olarak 
beni görm ek istiyordu ... K üçükbiraderim  ise, ailem izin feci vaziyetini anlaya 
cak yaşta değildi» dediği kardeşi R eşat Beyatlı, ağabeysile babasının karşılaş, 
m alarını şöyle a n la ta c a k tır :

Ağabeyim hayatta iken, kendisi ile kırk yılda hir görüşürdük. Ben 
aramasam, o hiç aramazdı. Halbuki, hiç bir anlaşmazlık yoktıı aramızda 
Bir kere olsun münakaşa ettiğimizi hatırlamıyorum. Fakat bana karşı ne
dense, öyle mesafeli bir hali vardı ki, ben çekingenlik duyardım ve görüş
melerimiz kısa sürerdi... Üskiib’e bir kaç kere gittim. Oradakilerle ahbap
lık kurdum ve hatta bazı kimselerle mektuplaştım, Bu bakımdan ağabeyi- 
miıı davranışına mana veremezdim. Doğup büyüdüğü Üsküp’ten on sekiz 
yaşında ayrılıp İstanbul’a geldikten sonra, benim bildiğim, oraya bir kere 
olsun ayak basmamıştır. Halbuki, Avrupa’ya yaptığı sayısız seyahatler sı
rasında, Üsküp’ten geçmek için pek çok fırsatlar eline geçmiştir... Yahya 
ağabeyim babama karşı da pek yakınlık göstermezdi. Biliyorsunuz, Balkan 
hezimetinden bir müddet sonra, babamla ben Türkiye’ye geldik ve İz
mir’e yerleştik. Türkiye’de Makedonya’yı en çok andıran yerler İzmir ve 
civandır. Ben İzmir’de aralıklı olarak kaldım. Babam ise, hep İzmir’de 
yaşadı. Arada bir babama misafir giderdim. Ağabeyim ise, babamı hiç 
aramazdı. Bir iki defa üçümüz İstanbul'da bir araya geld ik: Hep baba
mın arzusu ve teşebbüsü üzerine... Tuhaftır, her defasında babamla ağa
beyim kavgalı ayrıldılar. Babam otoriter bir adamdı. Biiyük saygı ister
di. Gerçi ağabeyimin babama karşı saygısız davranışını hiç görmedim. Fa
kat görüşmelerimizde babamı sinirlendiren ve çileden çıkaran şey ağabe
yimin susması, put gibi durması idi. Babam tahammül eder eder, sonunda 
yoktan bir sebeple koca şairi, meşhur Yahya Kemal’i çocuk gibi azarlardı... 
Halbuki, aslında, babamla ağabeyimin huyları birbirine çok benzerdi. Üs- 
küp’teki yaşlıların hepsi beni anneme, ağabeyimi de babama benzetirler
di... Annemi tabiî hatırlıyorum, öldüğünde onbir oniki yaşlarında idim- 
Hep hasta idi, zavallı... Evet, ağabeyim Agâh adını Yahya’ya çevirince, 
biz de Yahya demeğe başladık... Ağabeyimin çocukluğu, gayet iyi Sözü
mün önüne geliyor. Benim hatırladığım yıllarda durgun, dalgın bakış ' 
bir çocuktu. Uzun yıllar görüşmedik. Paris’ten döndüğü zaman bambaş a 
bir insandı.

Yahya Kem al’in cedleri arasında daha birçok paşa, sm ır beylerile akıncıla* 
rın  bulunduğunu biliyoruz. 1877 - 1878 Türk - Rus savaşı sonunda toplanan Ber" 
lin  Kongresi Bosna - H ersek’i A vusturya - M acaristan im paratorluğunun ns er 
işgaline bırakılması üzerine Yahya Kemal, ailesi Niş’ten Ü sküp’e göç eder. Ara
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Yahya Kemal «Çocukluğum, Gençli
ğim, Siyasî ve Edebî H âtıralarım « kitabın
da «Kurşunlu Hanı» bir türlü unutam az: 
«Kurşunlu Han, Üsküp şehrinin hapishâne- 
siydi... Kurşunlu Han, mahkûm ve mahpus
la lebâleb dolu olduğu için bulunduğu sem
tin ortasında uğuldardı. Kurşunlu Han'da 
yatmamış bir kabadayı adam sayılmazdı. 
Üsküp'ün bellibaşlı eşrâfı bile orada misa
fir olduktan sonra itibarlarını bulurlardı 
yeni yetişen babayiğitler orasını ergeç uğ
ranılacak bir menzil sayarlardı; o şerefe gö 
re hazırlanırlardı, dökecekleri kanın vc çı 
karacakları vak’anın hırslarına göre bir şey 
olmasını tahayyül ederlerdi... Kurşunlu 
Han, şadırvanıyle, turnasıyle, türküleriyle, 
tanburalarıyle, karadüzcnleriyle, Osküplü- 
lerin gözünde tüterdi; hakîkaten de rom an
tik bir Avrupa şâirini hayran edccck bir 
yerdi.» - j

zilerinin çoğu Sırbistan tarafında kalrruştır. Sınırın beri yanındaki mülkleri, 
Rakofça köyündeki bir çiftlikten ibaretti. Yalıya Kemal fırsat buldukça çiftlik
lerine uğrar, hemen karşıda bulunan, haksız bir paylaştırmaya kurban gittiğine 
inandığı ata yadigârı, «kılıç hakkı» topraklan seyrederken; «Aldım Rakofça 
kırlarının hin havasını, / Duydum akıncı cetlerimin ihtirâsmı» diyerek, «Açık 
Deniz»de, çocukluk yıllarını şiirleştirecektir :

Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum ;
Her lâhza bir alev gib i hasretti duyduğum .
Kalbimde vardı « B yro m u  bedbaht eden  m el âl 
Gezdim o yaşta dağları, hu lyâm  içinde lâl-,
Aldım  Rakofça kırlarının hür havasını,
D uydum  akıncı cetlerimin ihtirâsmı,
Her yaz, şimale doğru asırlarca bir koşu.
Bağrımda bir akis gibi kalmış uğu ltu lu ...
M ağlûpken ordu, yaslı dururken biitiin vatan,
Rü’yâma girdi her gece bir fâtihâne zan. 

icr etler in hakıyyesi hicranlt duygular, 
ahzun hudutların ötesinden akan sular, 
önlümde hep o zanla beraber çağıldadı,

Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı! 
tr gün dedim ki istemem artık ne yer, ne yâr! 

sürekli gurbete, gezdim diyar diyar; 
m o son diyâra ki serhaddidir yerin.



Hâlâ dilimdedir tuzu engin denizlerin!
Garbın ucunda, son kıyıdan en gürültülü 
Bir met zamanı, gökyüzü kurşunla örtülü,
Gördüm güzel vücûdunu zümrütleyen deri 
Keskin bir ürperişle kımıldandı anbean;
Baktım ve anladım ki o ejderdi canlanan.
Sonsuz ufuktan âh o ne coşkun gelişti o!
Birden nasıl toparlanarak kükremişti o!
Yelken, vapur, ne varsa kaçışmış Umanlara,
Yalnız onundu koskoca meydan ve manzara!
Yalnız o kalmış ortada, âsî ve bağrı hûn,
Bin mağra ağzı açmış, ulurken uzun uzun,
Sezdim bir âşinâ gibi, heybetli hüznünü!

Ruhunla karşı karşıya kaldım o met günü,
Şekvanı dinledim, ezelî mustarip deniz!

C J D ? — Duydum kı, ruhumuzla bu gurbette şendeniz.
V»»ıiL..ıP^  Dindiremez anladım bunu hiç bir güzel kıyı;
' Bir bitmeyen susuzluğa benzer bu ağrıyı,

Öğrenim Y ıllan

Yahya Kemal; ilk öğrenimini Üsküp’te, oıta öğrenimini Selanik İdadisi’nde 
tamamladı (1895-1903). Siyasal Bilgileı’de okumak üzere Fransa’ya gitti 
(1903). Paris’te kaldığı beş yıl içinde, Meaux Kolejinde Fransızca öğrendikten 
sonra devam etmej'e başladığı Ecole Libre des Sciences Politiques’i (Siyasi 
İlimler Okulu) bitirmeye çalışmış, fakat son girdiği ikinci sınavda da başarısız
lığa uğramıştır. Paris şehrinin sanat muhitlerine, bu arada şiire, edebiyata, sana
ta dalmış olması 2 500 sayfalık kitapları zihnine yerleştirmesine, her halde ola
nak \ermiyordu. O, şiirin ve her türlü güzelliğin peşinde idi. Belki de başka 
şeylere aldırdığı yoktu. Fakat işin en kötü yanı, diplomayı alamamakla fedakar 
babasına karşı da malıçup dükmüş olmasıydı. En çok buna üzülüyordu. Kotu 
haberi babacına çabuk veremedi. Fakat kendisinden haber bekleniyordu. Otur u 
ve babasına, teessüfler içinde 14 Temmuz 1908’de şu mektubu yazdı ?

Sevgili beybabacığım, On günden beri kim bilir ne kadar merakiard» 
kaldınız? Lâkin ben de müthiş bir yeis ve ıztırap hayatı yaşadım■ 
dördüne kadar yazdığım gibi, diplomayı hâlâ iimit ediyordum. 
yine sukut ettiğimi haber verdikleri zaman neye uğradığımı §aSır(̂ trr>̂  
on gün öyle müthiş bir yeis ve teessür içinde geçti ki, tariften cidden 
zim. Müteaddit defalar kalemi aldım, sukutumdan size haber vetfn‘jM  
kendimde cüret bulamadım. Müteaddit gazete haşiyeleriniz, bilha$sa ^  
fassal ve taahhütlü mektubunuzu aldığım gün ise büsbütün teess,,r 
bayıltr derecelere düştüm.
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H aber vermekteki bu gecikmeyi şimdiki acınacak manevî vaziyetime

h(iğtşloy,ntz'
B ı  diplomanın alınmasının sizi ne kadar mesut ve müftehir bırakaca-

*arı dikkate alarak, biitün gayretimi vererek son imtihan devresini 
ğım na~ ce]ıennem çalışması içinde geçirdim. Yine muvaffak olamadım-. 
AfeZ’Mn bir kader var ki ailemizin nasibini her yerde takip ediyor. Bu  se 

ne!» sukutum  da az bir şeyden çıktı.

Hiç bir babanın gösteremeyeceği yüksek bir fedakârlıkla beni beş 
Paris’te yaşattınız. Bu son sukutumdan sonra bu fevkalâde fedakâr- 

hğın devamım istirhamdan kat’iyyen çekinirim. Ailemizin başına daha
yük olmayı istemem.

Lâkin duçar olduğum bu sukutun ayıbını daha mükemmel bir diplo
ma ile örtmek lâzım. Bana şimdiden de Mısır’da bir memuriyet bulunabi
lecek. Olmadığı takdirde Afganistan’a giderek istikbali temin âdeta elde 
gibidir Zaten diploma almış olsaydım bile yine yapacağım bu idi. Lâkin 
baba şefkatinizden son bir şey istirham edeceğim. Bu da edebiyat darül
fünunu yaparak bir kat daha parlak bir unvanla hâlimi tamir etm ek ümidi, 
Bunun için de sizden beş para istemem. Son yapacağınız yardım, bu son
baharda Mösyö Lia’dan aldığımız inhisar siparişini ihtimamla hazırlayıp 
üç, dört bin Frank kazanmayı temin buyurabilmeklir. Bu parayı almak 
kabil olursa tahsilime devam eder, belki, on sekiz ay sonra bir edebiyat 
lisansı elde ederim. Eğer bu kabil olmazsa Mısır’a hareket ederim. Vere
ceğiniz emri bekliyorum. Eğer bu son fedakârlık kabil ise şimdiden çalış
maya başlayacağım. Eğer kabil değilse yine şimdiden Mısır’a gitmeyi 
hazırlayacağım.

Bugiine kadar düçar olduğum teessür buhranı geçti. Lâkin bir şeye 
teessüf ediyorum■ O da Ulûmu Siyasiye M ektebi (Siyasî İlimler M ektebi) 
y o m a s ı  yüzünden ailece bu kadar teessürlere düşmek ve bedbaht ol

eiğim. muzu bekliyorum. Affmızı istirham ederim sevgili beybaba-

y ^ Paris’ten hasretinizi çeken Kemal

» H ık la rın a  g irişm ek leb erab e  '<t,U!Mlnc*a değindiği başarısızlık üzerine dönüş ha- 
am  arıy la  sanatç ı|ar , U a Paris’te kalır. Tanıştığı seçkin ilim

a t a n ı r " ıî%" * y,‘t ’'?*irir. İstanbul ec*cb 'y at ve genel bilgiler bakım ından
v „  T .r tk -  ,* ylll“" «  Medeniv*! T  en SOnrı'  U niversite’ye profesör olarak 
«  V ’l t t T " -  “ *>■»., Tarihi, Türk Edebi-
önttnün ecm .1 üü* Salınış, IstanV. V" 6 ! ? 2 ŞUr ve güzel Tiirl<ce zevkini tattı-

cmesi bu ta rih ten  sonra ]' nm üştür (1912). Yayınlanan şiirlerile



Yahya Kemal; her yeniliğe önce merakla, ilgi ile bakar : Kabul et- 
meyince, yani kendi sevdiği, inandığı şeylere zıd olduğunu görünce ony 
alaya almaz, ona kızar. Bu da o yeniliği tâ  kökünden, tâ  özünden anla- 
dığını gösterir. Nurullah A T A Ç . H er yenilik getiren şairde eskiye bakan 
bir taraf vardır. Maziyi inkâr ettiğimiz an, sanat kendiliğinden durur 
Kaldı ki Yahya Kemal, F ikret’in konuşma dili ile ve nesir edasıyle gt . 
tirdiği şiir anlayışının üstünden, eski şiirin en halis ve yaşaması gereken 
tarafını, edâ ve söyleyişini yeniye nakletmesini bilmiş, böylece ilhamında 
barıştırdığı bir ikiliğin üstünden konuşm uştur.... Yahya Kemal dilin mü
kemmeliyet imkânlarını en son haddine kadar yoklamış, tartm ış ve bul- 
muş olan adamdır. Bâkî ve N ef’î’den sonra Türkçenin hâkim şairi odur... 
Modern Türk şiiri, Yahya Kemal’le başlar. Yani sokak ve ev konuşma
sını nazım diline getiren ilk adamımızla, Türkçülük cereyanının med ve 
cezirlerinden kurtulan, Servet-i Fünûn nazeninliğinden şiiri sıyıran odur. 
A hm et Hamdi T A N P IN A R . Türkçe’nin kaynaklarını gözümün önünde 
araştırmaya çıkan üstad, bir saat içinde Sultan Veledler’den, Yûnus Em- 
re’lerden başlayıp, N edim ’lere, Karacaoğlan’lara kadar beni, tarihimiz vc 
sanatımız içinde «Türkçe»nin izlerinde gezdirdi... Türk zevki nerelerden 
kaynağını alıp nasıl benliğini buldu; O rta Asya’dan gelen sel, Anadolu’ 
da nasıı yatağına girdi; Anadolu’daki Türk kültürü ve sanatı nasıl yuğ- 
nılııp gelişti; biz nasıl biz oıauıc; Dunu bir bilgin şairin ağzından dinle
mek bana yeniden şevk ve gurur kazandırdı. Bir daha gördüm ki; Yahya 
Kemal, Kendisine bir kâinat yapmış olan adamdır. Dünyasını kurmuş ve 
içinde yaşıyoı. Yahya Kemal’ce bir bakış var; memlekete ve dünyaya, 
sanata ve tarihe, kendi gözüyle, kendi dürbünü ile bakıyor. Olduğu gibi 
görmekle kalmıyor, niçin böyle olduğunu kestirdiği kadar, nasıl olması 
gerektiğini belirtiyordu... Evet, Yahya Kemal’in sanatı, tarla tarla güden 
birkaç şişe gül yağı çıkarmayı iş edinmiş bir sinirli imbiktir... İstanbul’un 
bütün manzara, tarih v t insan güzelliklerini beş - on mısra’da bizim 
zevklerimize hazırlayıp sunan odur. Behçet Kemal Ç A Ğ LA R .

Rum elihisarı’na Varmadan

Yahya Kemal; Paris’te  dokuz yıl kaldıktan sonra İstan b u l’a döndü (1912). 
Yayınlanan şiirlerde geniş bir üne eriştiği bu  yıllarda, Ü niversitede Medeniyet 
Tarihi, Batı E deb iyatı Tarihi, Türk E deb iyatı T arih i okuttu  (1915 -1923); bir 
yandan da gündelik  gazete ve dergilere K urtuluş Savaşı’nı destekleyen yazılar 
yazıyordu. «A tatürk’ün M ücadele y ıllarında m untazam  olarak, O ’nun lehinde 
gazetelere, m ecm ualara m akaleler yazdım. F ak a t b ir kısım m enfaat d ü şk ü n le r i ,  

her iş olup b ittik ten  sonra, mevki kapabilm ek için kalem e sarıldılar» der. «kg 
Dağlar» kitabındaki düz yazılar çoğunlukla «Kurtuluş Savaşı»m ız içindir :

Dün İstanbullular Mustafa Kemal’in Ankara’dan 350 millet mebusu-
, T. ji*

na, en m usibetli senem izi kaparken, söylediği n u tku  okudukları saat, 
zam an Sultanahm et m eydanında daldıkları hüzün lü  rüyadan uyorıdılat< 
m illetin  tim sali M ustafa K em al’in bir zam andır resimleriyle gaşyoluyoT 
lardı, dün  sözünü de işittiler, şim di yalnız kendini görm ek kaldı. Bu nM 
tu k  ilk satırından son satırına kadar her türlü  tum turaktan, her türlü ben
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likten, her türlü hırstan âri bir hitabe idi. Belli ki söyleyen insan bu mil
letin timsali olduğu gündenberi benliğinden çıkmış, bütün bed endişeler
den âzâde, yalnız uzakta parlayan bir yıldıza bakıyor: Türklüğün en fır
tınalı senesini tarif ederken ihtiraslı siyasîler gibi kızgın, azgın değil, her 
vakayı bir satırla zikredişi var ki, faziletli ruhların şant olan icazdır; Millî 
hareketin uğraştığı harbi anlatırken sadece diyor k i : «O rdularım ızı az za 
m anda adeta  yeniden teşkil, teslilı, teçhiz, ilbas eyledik. Bugün cephede 
m uzafferane harbeden  ordularım ız vardır.» Sonra haricî siyaseti yine aynı 
icazla izah ederken, iki senedenberi kulaklarımızı yırtan iftiraları tekzib 
ediyor. İki senedenberi Türk benliğini dağıtmak istiyen nifak en ziyade 
bir nakaratı tekrar edip duruyordu: «Bu hareket cenkcûr, m aceraperesttir, 
zorbadır.» Yunan gazeteleri hu isnadı bir akis gibi alıp cihanın dört köşe
sine yayıyordu. Hava Yunan neşriyatının imtiyazında bir sahaydı, rüzgâr
ları Yunanlılar estiriyordu. Cenkcûluk isnadı millî siyasetimizi öldürecek 
bir zehirdi. Mustafa Kemal var kuvvetiyle hiçbir zaman cenkcû değil, hiç
bir zaman maceraperest değil, bilakis sulh ve miisalemete teşne bir millet 
olduğumuzu bağırıyordu.

Yahya Kemal; Lozan Konferansı’na giden Türk  heyetinde  danışm an olarak 
bulundu (1922). Büyük M illet M eclis in e  U rfa’dan m illetvekili seçildi (1923). 
Türkiye Suriye sınır tahd id i heyetine m urahhas tayin  edildi (1925). V arşova 
(1926), M adrıt (1929) ortaelçilikleri, L izbon elçiliği görevlerinde bu lundu  (1931). 
Yozgat (1934), Tekirdağ (1935), İstanbu l (1943 -1946) m illetvekilliklerinden son
ra; Pakistan’a büyük elçi oldu (1948); em ekliye ayrılarak  yurda döndü (1949). 
İstanbul’da öldü (1 Kasım); Rum elihisarı M ezarlığı’nda  top rağa  verildi. Nefes 
darlığı, halsizlik, m elana ta rz ında  devam lı kanam alardan  C errahpaşa H astane
s in d e  tedavi görüyordu. Ö ldüğü gün yastığının a ltında buruşuk  bir kâğıt üze
rine kurşun kalemiyle ve eski harflerle  yazdığı şu son bey it bu lundu :

Ölmek kaderde var, yaşayıp köhnemek hazin!
Bir çâre yok mudur buna, yâ Rabbülâlem'm?...

Yahya Kemal, sağlığında, «hayranularının ölçüsüz tutkunluğuyla, bu 
tutkunluğa tepki gösterenlerin ölçüsüz yergileri arasında sıkışıp kalmanın 
acısını çekmemiş olamaz. Ölümünden sonra çevresine dikilen övgü du
varları karşısında bir süre gerileyecek olan karşınları, gün ışığından yok
sun kalmanın çürütücü etkisine koyverilen anısına ergeç son muştayı vur
makta «kusur» etmiyeceklerdir! Onun için Yahya Kemal’i ya aşırı övgüy- 

ya da aşırı yergiyle toprakaltı kılmaktan cayıp, bizden biri gibi, iyi - 
o u  yanlarıyla aramızda varolmasının çâresine bakmalıyız. Can YÜCEL. 

en ^Vel T ’ ^S*an^ u' u dünyanın en güzel şehri ve Boğazı, İstanbul’un 
SÜncş i s / 6?  -V ar. Bu güzelliği vücuda getiren birinci unsur, şaire göre 
bir Ver tut' lnC1SI de™zd*r. Böyle olunca, onun şiirlerinde denizin büyük 
mal'in mus^kimT *,u ' ma*c *cab edecektir. Üçüncü sebeb Yahya Ke- 

lze ° 'an bağlılığı ve derin hayranlığıdır; o, musikimizi,
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Türk mimarisile beraber, milletimizin yaratmış olduğu eserlerin en övü
lecek ve övünüleceklerinden biri sayar. Bu musiki ise, hele icrası bakı
mından, Abdülhak Şinasi Hisar’ın Boğaziçi Mehtabiarı’nda anlattığı meh
taba, denize çok yakından bağlıdır. Yahya Kemal’de, denizin sık sık 
geçmesinin kaynaklarından biri de bu olsa gerektir. N ihayet son bir nok
taya da işaret edeyim : Yahya Kemal'in oluş halindeki şeylere ve son
suzluğa bağlılığı. Musiki sevgisi gibi, oluşu vc sonsuzluğu en iyi canlan
dıran deniz sevgisinin dc bir sebebinin bu bağlılık olduğu söylenebilir. 
Vehbi ERA LP . Yahya Kemal, millî tarihi, derinliğine kadar inceliyen, 
anlayan vc o tarihin bütün tafsilâtını, bütün inceliklerini en iyi kavrayan
lardan biridir. Albert G A B R İE L. Yahya Kemal; söylediğini, söylemek 
istediğini en sarih çizgisiyle söyliyebilen şairlerdendir. Onun sanatı bü
tün bu asıl ve şekil değiştirmelerine rağmen sarahatin sanatıdır. Avrupalı 
şiire girişimiz Yahya Kemal’ledir. Tanzim at’tan beri sarfedüen gayret 
onunla hedefine erişti. F ikret’in şiir sanatında manzum bir hitabet, Meh
met Â k ifte  monotonluk, Yahya Kemal’de kuvvetli b ir musiki duygusu 
Duıuruz. Yahya Kemal’in üzerimdeki asıl tesiri, şiirlerindeki mükemme
liyet fikri ile dil güzelliğidir. Dilin kapısını bize o açtı. Yahya Kemal’e 
kadar edebiyatımızın batıyla ilgisi bir nevi gümrük kaçakçılığı şeklinde 
olmuştur. Batı’yı, taklitten öteye geçen bit dikkatle anlamayı bize o öğ
retti. Nitekim, sokakta, evde konuşulan dili, asıl Türkçeyi de edebiyatı
mıza o getirdi. A hm et H amdi T A N P IN A R . Yahya Kemal; Divan şiirin
den gelen çizgiyi, Tanzim at ı atlayarak, onu görmemezliğe gelerek, 
Cumhuriyetin eşiğine değin getirip koymasını bilmiştir. İlhan BERK.

Türklüğü Arayış

Yahya Kemal Beyatlı; m odern T ürk  şiir d ilin in  yolunu açanların  başında 
gelir. Şiirim ize Batılı anlayışla ilk çeki düzen veren odur. G ünlük yaşantının 
dışına çıkar: tarihim izin kahram anlıklarına, duygunun sonsuzluklarına uzanır. 
D ivan şiirim izle yeni şiir arasındaki köprüyü tek başına kurarken; ilkidefa, şiir
de bilinçli duygulanm anın mimarlığını yapar; P aris’te  okuduğu yıllarda, ders
lerini dikkatle izlediği ünlü Fransız tarihçisi A lbert Sorel (1842 -1906) in : «Dün
yada henüz keşfedilm em iş iki şey vardır : C oğrafyada ku tup  ve tarih te  T ü rk lü k !»  

sözü onun hayatın ı şiddetle  etkiler. O günden sonra kendini T ürk  uygarlık ta
rihini incelem eye verir :

P atisle  talebe mitinglerine gidiyordum. Balkan Harbi arifesinde bi
zim  ekalliyetler, Rumlar, Bıdgarlar biiyük büyük mitingler tertip ediyor
lardı. O sıralarda bizim jön Türkler A b d ü lh a m it i yıkmakla meşguldü
ler. Yoksa Türk milletinden falan haberleri yoktu. Baktım bu Kumların, 
Bulgarların yıkmak istedikleri Abdülhamid değil, başka şey■ Bunlar Türk 
milletini yıkmak istiyorlar. Demek Türk milleti diye bir şey var. Bu nasıl 
bir millettir, mazisi nedir? diye merak etmeye başladım. Zaten Ulumu 
Siyasiye mektebinde tarih okuyordum. Türk milletinin mazisini öğren
mek için tarih kitaplarını karıştırmaya başladım. İşte bende milliyet hissl 
ve milliyetçilik böyle doğdu.
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Lamartin «Vatan ecdadın küllerinden yapılmış topraktır.» diyor. Biz 
Türkler de ikâmetgâhtan sonra mezara hayattan fazla öliime ehemmiyet 
vermişiz. M illiyetini idrak eden bir millet ölüleriyle beraber yaşar. Ölü
lerin ölmiiş olduğunu niçin fark etmeli? Döğüşmiişler ülkeler feth  etmiş
ler, bir çok hayrat bırakmışlar. Milliyet nazariyesi her milleti ihya etti. 
Bizim aleyhimize oldu. Eskiden m illetim iz bir terkip bir toplanma devrin
de idi. Şimdi mütem adiyen dağılıyoruz.

M illiyetim izin bir za’fı da resim ve nesir olmamasıdır. Resim yok ec
dadımızı tanımıyoruz. Yazı da yok. Allah’ın verdiği miktarda cehalet mü- 
tedüdir. Fakat Allah’ın verdiğinden fazla cahil olanlar, yani okumuşlar. 
Tarihimizi en kötü yazanlar bunlar. Ş â ir: «Cehlin ol mertebesi sehl ol
maz» diyor. Süleyman Nazif de Sehli müm teni gibi cehli mümteni derdi, 
işte İbn Kemal’in <.<Muhaçnâme»si!. İbn Kemal Miiftü, Şeyhülislâm. Bu 
harpte bıdunmuş. Fakat eserinde Mohaç’dan başka her şey var.. Yalnız 
Mohaç yok.

İki cahil adanı yetişmeseydi tarihimizi bilemezdik. Birisi Evliya Çe
lebi, müezzin. Birisi de Silâhtar, bir asker. Silâhtar, Fındıklı’lı bir genç. 
Nasılsa saraya yerleşmiş. İmlâsı bile yok. Fakat onlar sayesinde tarihimi
zi biliyoruz. Bir Ermeni Papazı, Kahen, olmasa Malazgirt’i yazan yok. 
Ancak Arapça beş, on satır..

İstanbul’un fethini yazan Kritovulos. Fatih’in lehinde. Fakat Türk 
Milletinin aleyhindedir. Türk Milletine «Barbar!» der. Eserini Türkçeye



çeviren de Karolidis. Tarihi Osmant Encümeni neşretti. Sultan Reşat za- 
m ant. Vak’a-nüvis Abdurrahman Şeref Bey tercümeye nezaret etmiş. Fa
kat gene de güvenilmez.

Fatih devri müverrihlerinden bir Dursun Bey var. Cebe Ali Bey’in 
kardeşi. Ondan ise ancak Meşrutiyet devrinde Sait Paşa sayesinde haber
dar oluyoruz. Meşhur Kara Mustafa Paşa’dan başka bir Kara Mustafa 
Paşa daha var. Vezir. Sefaretle Nadir Şah’a gönderiliyor. Yanında Tanburi 
Arutin var.. Yazdığı seyahatnâme ne kadar canlıdır. Evet resmimiz ve nes
rimiz olsa imiş, milliyetimiz bugünkünden çok daha kuvvetli olurmuş. Ona 
rağmen gene de çok kuvvetli.

11. Murad, Yıldırım büyük kumandandır. Hatta Yavuz bile onlar ka
dar değil. Fatih ise büyük hükümdar. İşleri iyi ayarlar, enerjik, azim ve 
iradesi kuvvetli. Fakat fena komutan. Ne zaman kendi kumanda etse netice 
alamaz. 1444 Varna, 1448 İkinci Kosova zaferleri veziri A’zam Halil Pa- 
şa’ntn eseridir.

Halil Paşa Murad l l ’yi tekrar tekrar tahta davet etmeseydi, Varna, 
Kosova olamazdı. Varna Napolyon’un Marango seferi gibi önce kaybol
muş sonra kazanılmış.

İstanbul’u Fetheden Varna ve Kosova gazileri ve Halil Paşa. Fakat 
Halil Paşa Fatih’i iki kere hal’etmiş. Fatih hazmedemedi, Halil Paşa’y i öl
dürttü. Halil Paşa'mn asûleti rüvşet almasına manidir. Mahmut Paşa’yı, 
Halil Paşa’tjı öldürtmesi Fatih’in büyük hatası. İşkodra Harbinde de Ge
dik Ahmet Paşa’yı dinlemedi. Sonunda Gedik Ahmet Paşa’mn dedikleri
nin hepsi çıktı. Netice alınamadı. Gene Fatih’in hatasıdır.

Kusurları ne olursa olsun, Fatih 7 devleti batırdı, bize bir vatan ve 
tarihte hiç bir milletin nâil olamadığı bir payitaht bıraktı. Ne eski za
manlarında ne de bugün hiç bir millet İstanbul kadar güzel bir baş şehre 
nâil olamamıştır.

Bizans sur içinde küçük bir şehirdi. Karşısında Galata. Eyüp ise bir 
çiftlik. Boğaziçi köylüktü. Fatih’in bıraktığı İstanbul ise elli misli büyiik 
bir çerçeve içindedir. Mamûr değildi. Fakat çok güzeldi ve Türktü. Biz 
Ni’melceyş —  İstanbul’un fethinde bulunan askerlerin mezarlarile, evli
yalarımızla, makam türbeleriyle İstanbul’u Türkleştirmişiz. Ve sonra gene 
biz onu küçümsemişiz. Fikret «Sis» şiirinde: «örtün ve m ü e b b e t uyu ey 
fâcire-i dehr, ey köhne Bizans» diyor. Ne gariptir ki, düşman alamadı■ 
Mütarekede İstanbul’a girdiler, fakat gene alamadılar. Padişahı hal ede
mediler. Osmanlı hükümetini atamadılar. Bugün gene İstanbul’un kalkın 
ması Türk unsurunun kalkmmasile mümkün.

1912’de İstanbul’a döndükten sonra iyi bir talih eseri olarak, Tanburi 
Cemil Bey’i tanıdım. Bu sanatkârın tanbur, kemençe, riibab ve lâvta il*
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aldığı peşrevleri, besteleri, semaileri ve şarkıları dinledim. Itrî'ye, Hafız 
p o s t’a S eyy it N uh’a, Zaharya’ya, Tanburi îsak’a, Sadullah Ağa’ya, İsmail 
D e d e ’ye  Şâkir Ağa’ya hayran oldum. Şüphesiz bunda Tanburi Cemil’in 

alışının kuvvetli bir tesiri vardır. Eski büyük bestekârlarımızın en iyi 
işerlerini dinlemek arzusu günden güne kalbimde yer tuttu. Milli bir ru
hun tam  ifadesinde musiki ön safta gelir.

Albert SorcI, kendisinden evvelki hocaları gibi «tarih ortasında F ran
sızlığı arama» yolunun âlimlerindendir. «Fransız milletinin menşei ne
dir?» sorusunu İlmî bir şekilde cevaplandıran Michelet gibi, Fustel do 
Coulanges gibi vc onun talebesi Camille Jullian gibi Fransız tarihçileri 
«Fransız milletini 1000 yılda F ransa’nın toprağı yarattı» diyorlardı. 
Çünkü <bir millet ister Latin kültürünün tesirinde kalsın, ister kalmasın, 
yeni bir coğrafyaya yerleştiği ve uzun zaman orada kaldığı müddetçe, 
ya tekâmül eder, veya değişir; Fransa gibi yepyeni bir millet olur. Yahya 
K EM AL. İslâmlığı derin bir aşk ve îman olarak kavrayan Yahya Ke
mal, bir çok yazar ve düşünürün yapmaya çalıştığı «millet» tarifini de 
en iyi ve lirik yapabilen milliyetçidir. O, İstanbul'u sanatının bağrına 
basmış ve ömrünün sevgilisi yapmıştır. Mütarekenin en kara günlerinde 
Istanbuj güzelliğini, Osmanlı ve Selçuk cengâverliğini, Türk şiir ve mi
marisini sanatının imbiğinden çekip bize bir teselli iksiri gibi sunan odur. 
Behçet Kemal Ç A Ğ L A R . Yahya Kemal; eminim ki daha uzun asırlar 
A nadolu  Türkü'nün iftihar cdeceği büyük bir san’atkâr. Amma Yahya 
Kemaı Dir san'atkâr olmanın da üstünde bir şey. Bir kuyumcu. Evet o 
şahsî gayreti ile tanrının kendisine bahşettiği doğuş üstünlüklerini bir 
kuyumcu gibi işlemiş, geniş bir kültür ve bilhassa bamoaşka bir tarih 
anlayışı onun san’atına erişilmez bir çeşni vermiş ve sonra burcu burcu 
kokan bir vatan sevgisi onu daha dün denecek kadar yakırı bir geçmişte 
bizim olan  Rumeli’ye, Türkün II. vatanı olan Anadolu’ya ve onun deyi
miyle dünyaaa eşsiz bir payitaht olan İstanbul'a bağlamış Bedi ŞEIISU- 
V AROGLU. «Cancağızım:» Yahya Kemal’e bayılırım. Ben lâleden bah- 
scısem onu kuru karanfile döndürürüm. Halbuki Yahya Kemal çalı sü
pürgesini lâleden bahseder gibi anlatır. Ömer SE Y F E TTİN .

Sözü Az Söyle, Güzel Söylehozu Az S>oyle, Güzel Söyle

Yahya Kemal Beyatlı; Tanzimat, Servet-i Fünûn vc Fecr-i Ati şiirinin bizim
-  ̂ - “Smedigi inancıyla Batı kopyacılığından öz benliğim ize

* -
Baudelaire. Hugo, L < L n te  A T ^  ‘ Ve sezi$idir Ş,,r sanaU llzer,nde
r*as gibi Fransız şairlerini f  • m M allârm ^  Himbaud, Verlainc, Jean Mo- 
bolist, neoklâsik, ronıaı t l- • « l^u ş tu r. Şiirlerinde parnasist, sem-
m ına bağlanm az «Söz” ' )ırC°k özellikler gösterirse de, lıic.bir edebiyat akı- 

u az söyle, güzel söyle» kuralına bağlıdır. Şöyle d e r: 
biiyük sanat

diir... Makale eskir €scrı mutlaka çetin bir zekâ çabasının mahsulü- 
tepten do lay t her zaman yeni olarak kalır. Bu se-

meros, Gerard de Nerval. Virgile yenidir... Gençler şiirin
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nasıl yazılacağını bilmiyorlar. Meselâ bir boks maçı tasavvur edin. Boks 
boks eldiveniyle ve muayyen kâidelerle yapılır. Halbuki bir taraf boks 
eldiveni yerine tabanca kullanırsa bu bokstan başka bir şey olur. İşte Or
han Veli’den bu yana olan gençlerin şiirleri de böyle, boks eldiveni yerine 
tabanca kullanıyorlar... Şiir pek kolay yazılır bir şey zannediliyor. Kolay 
olmadığına bir misal vereyim: Meşhur ressam Degas, bir gün Mallarnıe’ 
y e : «Fransızcayı, vezni, kafiyeyi biliyorum. Üstelik bâzı fikirlerim de 
var. Fakat yazdığım şeyler şiire benzemiyor; acaba, neden?» demiş. Mal- 
larme, gülerek şu cevabı vermiş : «Şiir fikirle değil, kelime ile yazılır.» Ben 
evvelâ şiirin mevzuunu kalbimde muhafaza ederim. Sonra onu kelimelere 
dökerim. Bu kelime istifindeki ritme, âhenge bakarım. Kelâm olunca şiir 
olur... Şiiri söylemek lâzımdır. Asıl şiir o zaman meydana gelir. Kelimele
rin ianesi ile bazı mısralar yazılabilir. Fakat daha ileriye gidilemez... Mev
zu, kalbimde doğunca ona ifade ararım. Duyduğum mevzua sadık kalırım. 
Ona başka şeyler katmam. Ben Tiirkçede poezi pürü (saf şiir) aradım... 
Beni edebî mektepler, Senacle’ler, chapelle'ler, hülâsa bir nazariye etra
fında teşekkül eden küçük edebiyat toplulukları hiç çekmedi. Onlar yaşa
nan zamana ait şeylerdi. Başka bir topluluğa ait gelişmenin neticeleriydi. 
Ben daima bize lâzım olanı düşündüm.»

Şiir sadece duymak sanatı değildir, aynı zamanda duyduğunu ifade 
edebilme sanatıdır... Şiirde kelimeye Türk’ün Arapça ve Farsça’ya verdiği 
tonu ve mânayı verdim. Türk’ün Türkçeleştirdiği kelimeyi kullandım... 
Verlaine’in «Fetes Galantes»ım çok beğenmiştim. Şair orda eskiyi dile 
getirir. İşte bunun üzerine ben de bunu kendi edebiyatımızda denemek is
tedim. Ve yüz kadar gazel ve rübâi yazdım.

Şiirin konusu sınırlanamaz. Şiir; dinli, dinsiz; milliyetçi, milliyetsiz 
olabilir. Hatta komünist hislerle dolu Verlaine’in Charles Morice’e ithaf 
ettiği «Emperyal Ruvayyah diye başlıyan şiiri benim çok hoşuma gider: 
çünkü şiirdir. İçindeki komünist duygular beni ilgilendirmez. Zâten du
yuşun deyiş olması şiirdir... Şiirin konusu her şey olabilir. Hatta bir Ş»r 
toplumun lehinde de, aleyhinde de olabilir, yeter ki şiir olsun.

Yahya Kemal, «aşksız», «kadınsız» ve dc yapayalnız kalışını «şair» 
oluşuna bağlam akladır: »Gerçek şairler hemen daima, aşk saadetinden 
mahrum yaşar vc ölürler. Kadınlar şair sevmez. Aşkta saadete mazhar 
olmuş şairler bizde ve Avrupa’da nâdirdir.» Bir sohbetimizde de, ■VahV’* 
Kemal bu konuda şöyle dert yanmıştı : «Şiir yazan bir insanın, başka 1 
şey yapamayacağı sanılıyor... Onun için de şiirle uğraşmam bana hay 
ta pekçok şey kaybettirdi... Bunu şimdi daha iyi anlıyorum ... ^ s  ® 
böyle yalnız kalışıma da şiir yazmam sebep oldu! Tıpkı MonthM’l*"*1 
kine benzer bir yakınma!... Kadrinin bilinmeyişi, kimsenin ^ent*,sl^grm. 
gilenmeyişi ve koyu bir yalnızlık! Daha nice büyük sanatçılarda g 
düğü gibi... Ve galiba hemen hemen bütün büyük sanatçıların °



Tarihe Yaslanan Milliyetçiliği
ı&hyt kemal Bcvstlr t** *ı

«Ben Paris’ten vatanı ’ î - nan bir milliyetçiliği benim ser; şöyle d e r :
nesirde, gerek derslerin1 'l ° n ^ 1 2  senesinden beri gerek şiirde, gerek
hu millî inancı tekra ^  ' C so*,^ e l' c r 'mde ‘15 seneden beri arasız bu iddiayı, 

6 tlm ‘ M alazgirt’ten sonra Türkiye toprağında yalnız

Yahya Kemal Bey allı (solda) I. Diiııya 
Savaşı yıllarımla iki arkadaşıyla.

«dertleri» ve «kaderleri» bunlar olacak hep! «Gerçi, derdi, gcnçhğtrnde 
evlenmeyi düşünmedim. Çünkü kayıt altına girme ıstcmıvor u "  
kından sonra evlenmek isledim; fakat bu sefer de istikrarlı b ir h  y 
olmadığı için evlenemedim... Z ira memuriyetler ve azıl er us us <- 
Bazan parasız kaldım. Sık sık da maaşım kesildi... Şnr cn al 
medim. bil'akis zarar gördüm ... Eğer şiir mukadderatıma •anşma- 
dı çok isabet olurdu...» Bazıları vc genellikle daha çok sağc ar, •> 
Kemal’i yazdığı şiirlere bakarak, tıpkı bir Mehmet Âkif gibi, oyu ı 
müslüman şair olarak kabul ederler... Bu konuda en ufak bir uş u a 
bile yoktur... Oysaki Yahya Kemal, am a onların kafalarında ı tC®‘ ’ 
gerçek Yahya Kemal, «kanı.larının çok dışındadır... Âkif, gerek VJ>a" 
tısı, gerek şiirleri ile gerçek bir müslümandır... Yahya Kemal ise, şur e 
rinde yalnızca «İslâmî tem a.ları işlediği için Akif'le bir yakınlık gösterir, 
yoksa gerek yaşantısı ve gerekse şiirlerindeki estetiği ile. S a f a h a t  şairine, 
dilimize yeni girmiş olan deyimle «ters düşer». Scrmet Sami U YSA L.
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kendi kendine benziyen bir Türklük vardır. Bu Türklük, kendi ırkından, bağh 
olduğu dinden, yaptığı tarihten, yarattığı güzel sanatlardan, şiirden, musikiden 
mimârîden, hâsılı bu vatandaki yaşayışından, duyuşundan, kendi kader ve ka
zasından terekküp etmiş bir kütledir.»

İstanbul için, fetihten bir sene evvel şehid Mahmud Çelebi ve onun 
gibi şehidlerin taşları dutsalar, onların yerine bizim gibi fâniler fenaydb 
olsalar, daha iyi olurdu. Çünkü o taşlar Türk nesillerine bizlerden fazla 
hayat verebilirler... Fransız’a hayran olmakta haklıyız. Neden? Çiinkü 
tarihi var, medeniyeti var, yuğrulmuş ve şekillenmiş vatanı ve milleti var 
Ya bizim?... Mimarîmizi, edebiyatımızı, medeniyetimizi inceledim. Arada 
Selçuk’u keşfettim. Arkadaşlara da anlatmaya başladım. Osmanlı beyliği 
kurulmadan çok evvel, Anadolu’ya■ akın eden Türk boylarından bahsettim. 
Paris’teki Türkler’in elebaşısı Ahmed Rıza Bey benim bu telkinlerimi 
duyunca kızmış, beni çağırdı, azarladı. Yeni Osmanhlar beni Türk’tür diye 
içlerine almadılar, yeni Türkler de Osmanlı’dır diye içlerine almıyorlar; be
nim halim ne olacak?... Öteden beri bir hâlet-i rûhiyemize dikkat ederim: 
Bizler, bugünkü nesil, Osmanlıları tahtı’a ederken, gayr-ı şuûrt olarak, 
dâimâ bir cihangirlik dâiyesi ifâde ediyoruz. Yâni onlara: «O kadar uzak 
mesâfelere gittiniz, o kadar azîm ülkeleri fethettiniz, niçin oralarda kal
madınız? Niçin oralarım da bize miras bırakmadınız? Demek ki, kuvve
tiniz gelip geçici bir şeydi.» diyoruz ve onları tezyif ediyoruz. Cezr ü 
med’den bunu kastediyoruz. Kendi nâçîz mütâlâama göre cezr ü medd 
mukadderdir. Mamafih cezirde imtidâd hayli biiyük bir kıymettir. Me
kânı fethetmek bir mârifettir, fakat mekânla berâber zamânı da fethet
mek yüz misli değerindedir... Bunca yıl İstanbul’u dolaştım. Sevmediğim 
tek semti olmadı... İstanbıd, bütiin Türk tarihinin, Türk coğrafyasının bir 
terkibi, hulâsası ve tecellisi olmuştur... Bu idrâk beni gün geçtikçe sar
maya ve İstanbul’a bağlamaya başladı. Anladım ki, hakiki vatan ve insanı 
mesud edecek tek yer, bütün vatanın ruhunu teşkil eden bu şehirdir.■■ 
Biz ki minareler ve ağaçlar arasında ezan seslerini işiterek büyüdük. O 
mübarek muhitten çok sonra ayrıldık, biz böyle bir sabah namazında an
ne millete tekrar dönebiliriz. Fakat minaresiz ve ezansız semtlerde do
ğan, frenk terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlaya
mayacak! ardır... Dîvân, Arab’ı ve Acem’i meşketti; bu, onun kaderi ı '• 
Tanzimat ve Edebiyat-ı Cedide, Frenk’i meşketti; onun gücü de anca' 
buna yetiyordu. Dîvân, isterdi ve özenirdi ki. eseri Acem’e benzesin; & 
biyat-ı Cedide, islerdi ve özenirdi ki eseri, Frenk’e benzesin ve şimdi -t 
istiyor ve özeniyor ki, eserleri, hiç bir şeye benzemesin. Başka olsun.■■■ 
kat bu başka olmak, bu bir şeye benzememek de bir moda ki, başka 0 ^  
den geliyorl .. Piyes, hikâye ve roman yazmayı düşündüm. Fakat 
hepti düşünceden ibaret kaldı... Ah, bir düşündüklerimi yazabilsey 
Bunun ıztırabım ne kadar çekmişimdir.
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Eski şairlerimiz klişeleşmiş, harareti olmıyan bir aşktan bahsederdi. 
Yahya Kemal «Ses* şiirinden «Vuslat»a kadar uzanan bir zaman kad
rosu içinde şiire yaşatılmış aşkı getirdi. Son neslin şiiri aşktan çok, haz 
peşinde. Cahit T A N Y O L . Yahya Kemal düşünce dünyamızın ve özellik
le şiirimizin kendisine kadar pek az tanıdığı erdemlerle doğmuştu, ö lçü 
fikri ve gerçekçi görüş, özel yaşamında galiba herkes gibi öznel olan 
şair, yaşamın her kıvrımını düşünce planına çıkarmak gibi büyük bir 
niteliğe sahipti. Yahya Kemal AvrupalIydı. Yaşlı imparatorluğun o ka
dar çalışıp da yapamadığı şeyi kendisinde yapmıştı. Bu her adımı ulusal 
yaşamın ve tarihin bir köşesini aydınlatan, bizi geçmişimizle, onun se
siyle yeniden barıştıran, lıer an kendi kendimiz olmaya çağıran adamda, 
olup bitenleri açık olarak görmenin dehası vardı. G ariptir ki, bu açık
lık vc gerçeklik dehasını Yahya Kemal şiirinde yalnız destan tarafından 
aldığı tarih disipliniyle yapm ıştı... O, sanatında ve adında mumyalan
maya razı olmayan az rastlanır insanlardandır ve bunu ancak o kadar 
yetkin bir biçimde sahip olduğu ölçü fikriyle yapabilirdi... Yahya Ke
mal, tek başına dilimizir- ortasında bir Rönesans’tır. Bunu her şeyi dil
de arayarak, onun üzerine eğilerek, onun nabzını kendi nabzı yaparak 
elde etti... Yahya Kemal İstanbul’u sade ihtirasla veya itiyatla değil, bir 
ömrün ve bir kültürün en büyük merhalesi, çiçeği, baharı, köpüğü ve özü 
olan zevkle sevilen ve böyle sevildiği için her hali ömrümüzde ve ruhu
muzda bir kazanç olan, sevgisi bizi her an yenileştiren, geniş dünya ile 
aramızda sırdan, hayalden bir yığın bağ kuran bir kadını sever gibi sev
miştir. Bu, ikizli bir miraçtır. Büyük şehir Yahya Kemal’in şiirinde ken
dini bulmuş, Yahya Kemal bu şehrin saatlerinde ve semtlerinde, kendi 
san’atının nizamına, kendi ruhunun ölçülerine ermiştir. A hm et Hamdi
2 A N P ItsA k . Cumhuriyet devrinde, haklı veya haksız, maziye karşı bü
yük bir reaksiyon başladı. A sırlar boyunca yaşamış olduğumuz hayatın 
mânası, kurmuş olduğumuz medeniyetin değeri, toptan inkâr edilmeye 
kalkıldı. Bu cereyana karşı, mücerret fikrin silâhları ile karşı koymak 
hemen hemen imkânsızdı. Güzellik daim a hakikatten daha fazla tesirli 
olmuştur. Yanya Kemaı, millî ruhun kaybolmıya yüz tuttuğu bir devirde, 
jiir vasıtasıyle, onu bir daha hiç ölmiyecek bir şekilde diriltti. M ehmet 
KAPLAN. Yahya Kemal’e yöneltilen hücumlardan biri de, onun bir dev
rim şairi olmayışı, Türk devrimine ilgisiz kalışıdır... D'Ş görünüşü bakı
mından doğru intibaını uyandıran bu iddia da aldatıcı olmaktan kurtula
m am adadır. Bu tezi savunanlar, m ahut ^Şaır, toplumun emrindedir.» 

v teranesini tutturanlardır; Kendi ültramodern tâbiriyle aktif-sosyalistler(î) 
K ı r .  Sanat ve estetikle cn küçük bir ilişiği bulunmıyan iddiacıların, Yahya 

Kemal’i yıkmaya çalışmak istemekle hangi amaca hizmet ettiklerini çok 
iyi biliyoruz. Hikmet DlZDAROGLU.  Edebiyatımız Yahya Kemal'le 
ışık ve havaya kavuşuyor. Türkçülüğün en güzel teranesini bu şair getirdi. An,net HAŞlhı

Şiirlerindeki Temalar

sındadır. Şiırlerinde^h'  ̂^  °Z dê er*erini> zevkini halkın diliyle anlatma çaba- 
felsefenin dile e e l d i » , ^ 6S.inl®"menin değil, geniş bir kültürün, derin bir

görürüz. Türk aruzuna son ve en güzel biçimi verir.

755



O sm anlı İm para to rluğu ’nun  şanlı anıları içerisindedir. Çoğunlukla, İran  - Türk 
şiirinin beslendiği m istik b ir idealizm ’e yönelir. Aruzla yazm asına karşın, hece 
ölçüsüyle yazan şairleri de  beğenir. Fikir, «m eyvanın içindeki g ıdalı öz gibi» 
m ısra larda  erim elidir görüşünü savunur. Şiirlerinde; tarih, İstanbul, aşk, doğa, 
ölüm, musiki, deniz, rintlik, sonsuzluk tem alarını işler. Şu görüştedir :

Şiirde nejes ve ses iki unsurdur. Mısraın ayaklan yerden kopmazsa 
yahut en hafif bir kulağı bir ses gibi doldurmazsa halis şiir değildir... 
Edebiyat; âteşin bir kaynaktan fışkırır ve emsalsiz numuneler verir... De
ğişen aruz değil, dildir. Aruz, Sadi ve Hafız zamanında neyse, bugün 
odur, hiçbir zanıan değişmedi... Şiirin asıl maddesi mânâ değil lâfızdır. 
Sembolistlerin en büyük hizmeti bunıı anlatmak olmuştur. Sembolistler, 
şiirin teşbih ve istiareden ibaret olmadığını, bunların impur (arınmamış) 
unsurları olduğunu da tesbit etmişlerdir... Mısra benim namusumdur... 
Mısra, mânâsı ritmi ve şekli ile birlikte doğar. Fakat onu bazan aramak 
ve beklemek lâzımdır... Bazan mısraın yarısı doğar, yansını aramak lâ
zımdır. Aranmazsa bulunmaz ve işte o zaman manzumenin içinde yanlış 
ve mekanik mısralar yer alır. İnsan bunu derhal hisseder, çünkü bu mıs- 
ralarda musique interieure (iç musikisi) yoktur... Şair fikirlerden birini 
alıp sanatın mührünü bastığı andan itibaren o fikir beşeriyet için kaza
nılmış bir fikirdir... Şiir duygusunu lisân haline getirinceye kadar yuğur- 
mak, onu çok toplu bir madde haline sokmak, o kadar ki, mısrâ, gûya his
sin tâ kendisi imiş gibi okuyucuya samimi bir vehim vermek, işte bunu 
özlüyorum... Sentetik şiir yapmak. Bizim şiirde beyitler vardı, hakikî 
manzume yoktu. Hakikî manzume, muhtelif kısımları birbirini tamamlı- 
yan bir bütündür, bir bestedir... Şiir; hazların, elemlerin ifadesidir. Onun 
için şiir dinli olsun, dinsiz olsun denemez. Bana heyecan veren bir katolik 
şiirini sevebilirim. Hattâ bir komünist şiirini de sevebilirim. Fakat bu be
nim komünist olduğumu göstermez. Şiir duygusunu lisan haline getirin
ceye kadar yoğurmak ve en çok toplu bir madde haline sokmak, o kadar 
ki mısra giiya hissin ta kendisi imiş gibi samimi bir vehim versin. Şiir, ses
siz bir musikidir. Şiir, musikinin hemşiresidir... Şiir, musikiden başka 
türlü bir musikidir...

Şii*, gerçek şiir, öz şiir, her şeyden evvel bir şeye: Şüre 
benzemelidir!... Şiirde ahenk ve istif, armoni ve form... Asıl dil ve edâ... 
Şiir bir söyleyiştir. Güzel olan söylenen değil, söyleyiştir. Hayatta söyle
yene değil, söyletene bak, ne kadar doğru ise, sanatta da söylenene de
ğil, söyleyişe bak, düsturu o kadar yerindedir... Filozof, ölüm karşısında 
felsefe yapabilir, fakat şair, ölüm karşısında macerasını ürperme ile anla t
malıdır.

Eski şiirim izin ananesinde çok güzel şeyler bulabiliriz. H a ttâ  öyle 
m ısralar vard ır ki bence şiirden beklenen şeyin ta kendisidir. Fakat nıii 
kem m eliyet ve tam am lık fikri yoktur. E skiler bizdeki m anasile nazım  a
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şiiri birbirinden ayırmazlardı. Şiirin cereyanı onların eserinden çok defa 
tesadüfen geçerdi. Belki Nedim, N ef'î, Baki, Nailî gibi bir kaç şair za
man zaman bunu istiyerek elde ettiler. Fakat anlayışları, mazmunun 
gizli ve girift hendesesinin peşinde dolaşırdı. O nlar şekli, b ir uzuvlaşma 
olarak değil, bir kab gibi alıyorlardı. Şinasi’den sonra gelenler mazmun
dan yavaş yavaş kurtuldular. Fakat bunun yerini mâna aldı. Ancak Y ah
ya K em alle hakikatte dil içinde bir uzuvlaşma olan şekle ereriz. Yani 
muayyen olmıyanda başlayan bir viizuh noktası, manzume raksını ta
mamladıkça muayyen hedefi olan vc her cüz’ü aynı fonksiyonu payla
şan canlı bir varlık olur... Kullandığı madde üzerinde düşünen, zihnini 
onun cihazı yapan adam. Bence büyük sanatkârın ilk vasfı budur. Çünkü 
maddeyi bütün im kânlarında yakalamak, insanı yakalamanın ta  kendisi
dir. Biz Yahya Kemal’in bu kudretine ömrümüz boyunca süren bir sihir 
vc füsunu borçluyuz. Sesin o büyük lirizmi, vuslatın herkese birden açı
lan cenneti, deniz türküsünün imkânsız uçuşu,

Yürü lıiir maviliğin bittiği son hadılc kadar!

diye bizi kendimizi bulmağa davet eden o geniş ufuk, hayalle hakikatin 
hepimizin içindeki mücadelesi, ölümü aşk gibi üstün bir kader telâkki 
eden Üstüizm, Üsküdar Akşamları, Boğaz Saatleri, Kanlıca’nın İhtiyar
ları, yan i türkçenin Rodin'inden çıkmış o Calais burjuvaları, dilimizin 
içinde ve hayalimizde ömürlerinin hakikatine dalmış olanlar, hepsini ona 
borçluyuz. A hm et H amdi T A N P IN A R . Birkaç şiirinde Parnasyen vc 
neoklasik görüşlerin izlerine rastlanıyor diye Yahya Kemal’in bütün 
şiirini o  etki çerçevesine sokmak büyük hata olur. Zaten onun Parnas- 
yen ve neoklasik şairlerin şiir üzerinde çalışma yöntemini benimsemesini, 
geçm işimizle, Divan şairlerimizin mısra işleyişlerine, her şeyi mısra ve 
beyitte toplam a yolunda gösterdikleri büyük titizlik geleneğine bağlamak 
bile m üm kündür. Yazdığı gazeller açısından bakınca onu Divan şiirimi
zin tek m odern şairi, bir başka deyişle kendisinden en az yüz yıl önce 
yapılm ası gereken bir yeniliğin zamanımızda doğan bir temsilcisi kabul 
edişimin de, zam anın dışında kalabilme özelliğinden ileri gelir. Yahya 
Kemal e göre, bunu sanatından anlıyoruz, şimdi cansız olan, gelecekte de 
cansızdır. O, bu  endişe içm ue yazdı. Şiirlerinin canlanmasını bekleyerek, 
zam anın onıar üzerinde eskiticı etkilerini gözleyerek yazdı. Yazdığı za- 
ııı.ın > ayınlam ayışı da tıerlıaldc bu yüzdendir. Zamanın yenilemeyeceğini 
arayışıy la  da klasiktir. N .yazi AK I.

Y ah y a  Kemal’in Eserleri

Yahya Kemal Bevatlı- «r ı • •
denem e, fıkra nıekı \  rının yanısıra nesir olarak m akale, gezi, anı,
yapm ıştır. Yazdığ? ( i ^ ' . e’ m onoSrafi türlerinde yazılar yazmış, çeviriler 
htıl, Salon, Türk Y u rtf  -^en ' M ecm ua, Nedim, Şair, D ergâh, İnsan, Istaıı-
H ayat; gazeteler M ecmua, Akademi, Aile, Kotomagazin, Yeni
H ürriyet’tir. Sağlığın,] iT  Efkâr> Tasvir-i lif kâr, Akşam, C um huriyet ve 
bir kitap çıkmışsa d i ' 'Smden habersiz 24 Şiir ve Leylâ (1932) adlı küçük
sonra kurulan Yahva T,y a z ı‘u ın ı kitap l)aline getirm ek istememiş, ölüm ünden 
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M üzesi (1961) şairin eserlerini yayınlam aya başlam ıştır. Şim diye kadar ç ık a n la r : 
Yahya Kemal’in Hâtıraları (1960). Yirminci Yüzyıl Türkçesiyle belirli nazım  
biçim leri içerisinde söylediği, şairin tem el kitabı sayılan Kendi Gök Kubbemiz 
(1961); «Eski şiirim izde m anzum e yoktur, te rk ip  yoktur, hâsılı eser yoktur. Yal
n ız m ısralar ve beyitler vardır» diyen Yahya Kemal, şiir sanatın ı şöyle a n la t ı r :

Fransız şiirinde keşfettiğim şeyleri daima bizim şiirimize tatbiki cihe
tinden mütalâa ettim. İlk zamanlarda belki şu veya bu Fransız şairinin 
tesiriyle şiir yazmışımdır. Fakat memlekete döndüğüm sıralarda Türk şii
rinde yapılması lâzım gelen şeyler hakkında tavazzuh etmiş fikirlerim, 
yani muayyen gayelerim vardı. İjç şey yapmak lâzım dı: Evvelâ collecti- 
v ite ’nin lisanında şiir yaratmak; bir şiir ancak bu şartla collectivite’ye 
hitap edebilir. Fransız şairleri herkesin kullandığı kelimelerle şiir söyler
lerdi. Bu kelimelerin muayyen terkibi ile şiir husule gelir. Bizim divan 
şairleri şiir yaratmak için collectiv ite’nin lisanında olmayan ve ancak bir
birlerinin anlayabileceği hususî kelimeler kullanmışlardır. Bu suretle bir 
zümre şiiri vücuda gelmiş, millet onları takip edememiştir...

Tanzimat’tan sonraki birinci nesil, yani Kemal Beyler, Hâmit Beyler 
de şiirde hakikî bir inkılâp yapamamışlardır. Gerçi ruh bakımından Garp 
şiirinin bazı ahlâkını, bazı huylarını almışlardı. Fakat şekil ve lisan bakı
mından hiç bir değişiklik yoktu. Zaten Namık Kemal Bey'in şiir diye yaz
dıklarının çoğu nutuktur. Hâmit Bey’e gelince, onda lirizm var, epik ta
rafı da kuvvetlidir. Fakat o da şiirin asıl malzemesi olan lisan bakımından 
eskilerden ileri gidemedi. Birinci nesil böyle... İkinci nesil, yani Fikret’le 
Cenap nesli de Tiirk şiirine hakikî yenilik getiremedi. Fikret çok defa sa
de bir lisan kullanıyordu. Fakat maalesef çok zaman yaptığı şey nesirdi. 
Cenap da kendisini sembolist zannediyordu. Sembolizm hakkında maka
leler yazdı. Fakat sembolizmi katiyen anlamamıştı. Zannediyordu ki sem
bolizm birtakım teşbih ve istiareleri sıralamaktır. Kendi şiirinde de bunu 
yapmıştır. Cenap’ın şiirinde bir yenilik yoktur. Bu şiir eskidir... Ben is
tiyordum ki yeni Türk şiiri herkesin kelimeleriyle yazılmış olsun.

İstiyordum ki Ttirk ün hançeresine göre telâffuz edilmiş ve Türk’ün 
hançeresine uygun bir ahenk içinde kullanılmış kelimelerle bir şiir yaratıl
sın. Tiirkçe nin, Tiirk’ün fatih bir millet oluşundan beri gelen bazı husu
siyetleri vardır, İstanbul Türkçesi bütün bu hususiyetleri kendinde cem 
eder. Türk milleti birtakım ülkeler fethetmiştir ve bu fütuhat sırasında 
bazı kavimleri esir etmiş ve temsil etmiştir. Aynı zamanda bu kavimlere 
mensup kadınları kendilerine nikâhlamtş, bunlardan cariyeler almıştır. 
Türkçe konuşmak mecburiyetinde kalan bu kavimler Türk’ün söylediğini 
tekrarlamış, fakat bunu kendi hançerelerinin hususiyetlerine göre telâffuz 
etmişlerdir. İşte bu suretle bir terkip husule gelmiştir. İstanbıd Türkçe si-
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Yalıya Kemal Beyatlı, Darülfünun Müderrisliği sırasında, 
Ahmet Hamdi Tanpmar'ın bulunduğu öğrenci grubu ile.

nin ahengi işte böyle olmuştur. Bu, Türk’ün fatih bir millet oluşunun 
^ s i d i r .  Benim istediğim, Türkçe’nin hususî ahengine göre telâffuz
6 * yazmaktı. Eskiler Acemce’nin ahengini esas tut-
lerdir^  ^  ^Ĉ me êr' ^u ahenge uydurmak ve sığdırmak istemiş-

1 ^ y°m> Tiirk şiirini halis olmayan unsurlardan kurtarmak ve
i fd ır  °ı a!> r'tm ' ^ a^ etrru?kli. Şiirin asıl maddesi mana değil lâ-
sembolistler V hin^rsh», hizmeti hunu anlatmak olmuştur. Sonra
unsurlar olduâun,, t t ^  lStWreden ibarct olmadığını, bunların impıırs 
yorlardt ki şii ‘ * etmişlerdir. O zamana kadar birçokları zannedi-
dir. Şairlik _  " Muvaffakiyetli teşbihler yapmaktır. Şiir bu değil
c e  verbe» Fak 7^/ U ° etmek sanatıdır. Şiirde esas lâfızdır, yani
hususi bir ahenk h u f  ^ ‘me êr*n istifinden ibaret değildir. Kelimelerin 
unsur mısradaki ‘ T V  ^et\ren terkibinden şiir doğar. Burada en mühim 
yanı gibi. Bu elektrik 1^l0n âr^ tr’ a ı̂er>̂  dalgalantşlartdır. Elektrik cere- 
nsma kadar gelir •”  7 >aZan ^ t ü n  mısrada mevruttur. Bazan mısraın ya

ve urur. Bu, mananın lâfza inkılâp ederken doğurduğu
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bir şeydir. Mana mısraın içinden bir ritm halinde geçiyor. Böyle bir ritm 
yani manayı ifade eden bir «onclulation m usicale» ihtiva eden mısra «püre» 
mısradır. M eselâ: «D ökülen mey, k ın lan  şişe-i rindan  olsun» Burada ma
na ritm olmuştur. Yani bıı «pııre» bir mısradır. Eskiler de bunu az çok 
gayr-i şuurî bir surette hissetmişlerdir. Eskilerde bir «.mısra-ı berceste» 
vardır Yani manayı ve şekli mükemmeliyet içinde tecelli ettiren mısra. 
Berceste mısra, işte kelimelerin terkibi cihetinden manaya uygun ahenk 
şartlarım dolduran mısradır. Burada sembolistlerden ayrılıyorum. Zira 
ben sembolistlerin iddialarını ancak yüzde elli nispetinde kabul ediyorum. 
Mısraın musikisi bahsinde onlarla beraberim. Fakat mana bahsine gelin
ce onlardan ayrılıyorum. Esasen ritm mananın bir ifadesidir. Daha doğ
rusu ritm manayı tamamlar ve onu ifade eder. Bakın daha nelerde sem
bolistlerden ayrılıyorum. Sembolistlere göre «belâgat» da «impur» bir 
unsurdur. Ve epik şiir, şiir değildir. Eğer epik şiir, şiir değilse, Homere’i, 
Virgile'i inkâr etmek, Victor Hugo’nun şair olmadığını ilân etmek lâzım
dır. Bu şiirin temelini sökmek demektir. Sonra aşk doğrudan doğruya te
rennüm edilmeyecekmiş! Niçin? Romantikler ve bilhassa Musset fazla te
rennüm etti diye mi? Bunlar sembolizmin yalnız Fransızlar için hükmü 
olan kısımlarıdır. Sembolistler Fransız şiirinin geçirmiş olduğu safhalara 
karşı kendi aksiilamellerini umumî bir kanun haline, bir estetik prensibi 
haline koymak istemişlerdir. Victor Ilugo fazla yaşamış, onıın epik şiir
lerinin şiir dünyası üzerindeki hâkimiyeti fazla uzun sürmüş. Şu halde 
epik şiiri lâğvetmeli! Musset aşkı, aşkın İstıraplarını fazla terennüm etmiş. 
Şu halde aşkı şiirden kaldırmalı! Böyle şey mi olur? Bence ecnebi şiir 
ekollerinin esaslarını öğrenmeli, bilmeli, fakat aynen kabul etmek ve tat
bik etmek hususunda ihtiyatlı davranmalıdır. Mektebe gittiğimiz zaman 
da birtakım şeyler öğreniyoruz Fakat hayata atıldığımız zaman bunları 
aynen tatbik edebiliyor muyuz? Hayır. Ecnebi memleketler bizim için bir 
mekteptir. Vatan ise hayattır. Vatana döndüğümüz zaman öğrendikleri
mizin bir kısmım unutmalıyız. Ancak bizim hayatımız ve bizim vatanımız 
için tatbiki mümkün olanları almalıyız. Ecnebi ekollerden birine tama
men intisap etmek doğru değildir... Bir zamanlar bana «parnasyen» diyor
lardı. Bu çok canımı sıkardı. Ben parnasyen değilim ve olamam. Bir kere 
parnasyen şiir «impassible» ve «im pcrsonnelle»’<îfr. Bende ise ne h i s s i z l i k  

ne şahsiyetimi gizleme vardır...

Mallarme’nin bir söziinii, daha doğrusu bir nasihatini nakletmişler^*. 
Şiir yazmasını öğrenmek isteyen bir talebesine Verlaine’in «Fetes Çalan- 
tes»tndaki şiirleri taklit etmesini tavsiye etmiş, ben de alâkadar oldum, o 
şiir mecmuasını bulup okudum, o kadar hoşlandım ki birçok parçalarım 
ezberledim. Biliyorsunuz ki bunlar on sekizinci asır lisanııjle yazılmıştır- 
Ben de İstanbul’un fethinden Şeyh Galip’e kadar geçen zaman z a r f ı n d a k i
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«Edebî H atıralarım da Adile Ayda, Y ahya Kemal 
için şu görüşleri ta ş ı r : «Şiirlerinin bizi etkilemesi, 
m ısralarımn ruhum uza hitap etmesi şundan ileri geli
yor ki, şair «emotion poetiquer denilen vecdi, yani 
şiir haletini duymadıkça kalemi eline almamıştır. Bu 
halet mısralar vasıtasiyle ayner. ruhumuza akm akta
dır. Ben şahsen öyle bir duygu içindeyim ki, sanki 
şiirlerinin perdesi arkasında, küçük yaşta kaybettiği 
annesi Nakiye Hanım, ilk aşkı Redife Hanım ve bü
yük aşkı Celile Hanımefendi gülümsemektedirler...
O bizim için daima sahnededir, yani gözlerimizin 
önündedir, şiirlerinde yaşamaktadır. Dahası var : O, 
her büyük şair gibi, şiirleri ile bize kendi duyguları
mızı keşfettirmekte, bizi yaşatmaktadır.

«...Ayılıp neş'eni yükseltici sarhoşluktan,
«...Y ılm a korkunç uçurum zannedilen boşluktan.
«...D uy tabiatte biraz sen de ilâh olduğunu,
«...Ruh erer varlığının zevkine duymakla bunu.
«...Yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar...
«...İnsan âlemde hayal ettiği müddetçe yaşar.ı

eğlencelerimizi yahut eski hat/atımızın bazı safhalarını gazel devrinin şiir 
lisamyle yâd ve terennüm etmek hevesine düştüm, Ve böyle başladı. Fakat 
baktım ki bu böyle zannettiğim gibi kolay iş değil, bu tarza iyice vukuf 
lâzım, ünsiyet lâzım. Bunun üzerine eski şairlerimizi daha yakından tetkik 
ettim. Fakat bunu estetik bir hisle olmaktan ziyade, millî hisle yaptım. 
Bunlar millî kültürümüzün hâzineleridir diye. Çiinkü çok milliyetçi idim 
ve tıpkı şiirimizi tetkik ettiğim gibi, musikimizi, mimarimizi de tetkik edi
yordum. Ve işte kendi anlayışıma göre, eski devirlerimizin lisamyle, o 
devirlerdeki ifade etmeğe çalıştım. Muvaffak oldum mu, olmadım mı bil
miyorum. Üçüncü gayem şuydu: Sentetik şiir yapmak. Bizim şiirde beyit
ler vardı, hakikî manzume yoktu. Hakikî manzume muhtelif kısımları bir- 

trtn t a a y a n  bir bütündür; bir bestedir. Bütiln Türk şiirinde, yani eski
, ...  ̂ topu dört veya bes sentetik şiir vardır. Halbuki şiir
beyitler değildir; şiir bestedir.

tam lam alar>ru ^h er t e S i n 1\ eSk--ı5Ür dÜİmİZİn en Ç° k SeVÜen SÖZ’ deyİŞ , ?  
estetik  içinde v a s a tin ' •• ı .<<beytu,Saze1» olmasını islediği eski şnrı yem bir
D oğu ile Ratıvı bil ^  f ? n 'n toP 'andığı kitabı Eski Şiirin Riizgâriyle (1962); 
nükte, şiir ve çev iri” " 'I"t - ^  ®a’r ' n *ürlü düşüncelerini, felsefî görüşlerini, fikir, 
ffayyam Rubâüerini^T^'b™ yansıtan> Ç °tu  konuşulan dille yazılan Rubâiler ve 
yer aldığı Aziz tsta h T  (1963); Portreler (nesir, 1966); nesirlerinin
tiklâl H arbi Yazılan” SUjasî Hikâ'Jeler (nesir- 1968), Eğil Dağlar (İs-
(1971); Ç ocukluğum  C ı-a ‘',aSl VB ^ e b î  Portreler (1968); Edebiyata Dair 
sâhabeleri (19 7^ .  ’enç 'Z'm> Siyasî ve Edebî Hâtıralarım (1973); Tarih Mü- 
" E R V *  SUrle, (1976); Mektuplar ve Makaleler (1977).
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Y ahya Kemal tıpkı bir kuyumcu gibi, D ivan şiirlerini birer ham 
madde halinde eline alıp yontmuş, işlemiş, dizmiş, düzenlemiş ve onlara 
kendisine gelinceye kadar kimsenin aklından geçmiyen değerleri vermiş
tir. Yakup Kadri K A R A O SM A N O Ğ L U . Yahya Kemal’i başka bir mil
letten bir şaire benzetmek lâzımsa Poushkin’e benzetebiliriz. Onun gibi 
gelecek nesillerin hesabına kapılar açmış bize dilimizle milletimizin şu
urunu getirmiştir. Onun gibi, türkçeyi iki şeklinde, eski ve yeni şekille
rinde kullanmıştır. Bu kıyas bizi Yahya Kemal’in gazellerine kendiliğin
den götürür. H er yenilik getiren şairde eskiye bakan bir taraf vardır. 
Maziyi inkâr ettiğimiz an, sanat kendiliğinden durur. Kaldı ki Yahya 
Kemal, Fikret’in konuşma dili ile ve nesir edasile getirdiği şiir anlayışının 
üstünden, eski şiirin en halis ve yaşaması gereken tarafını, eda ve söyle
yişini yeniye nakletmesini bilmiş, böylece ilhamında barıştırdığı bir iki
liğin üstünden konuşmuştur. A hm et Hamdi T A N P IN A R . Altı yüzyıllık 
Divan şiiri biçim güzelliğinin en yüksek çizgisine on altıncı yüzyılda çık
mış, Fuzuli gibi, Baki gibi ustaların kalemlerinde yaşadıktan sonra on 
sekizinci yüzyılda son büyük Şeyh G alip le beraber susmuştu. Şiir zin
ciri yeni bir halka beklemekteydi. İşte Yahya Kemal olmasaydı bu zin
cir kopuk kalır, çağımız Türk şiiri geleneğinden güç alan bir sağlamlığa 
erişemezdi. Genç kuşaklar çağdaş şiire Yahya Kemal köprüsünün üstün
den geçtiler. Yahya Kemal, yirminci yüzyıl Türk şiirine gelmesi gereken 
bir şairdi. Gelecek kuşaklar onun sanatından eskilerin duydukları tadı 
alamayacaklar ama, onun büyüklüğünü çok daha iyi anlayacaklardır. 
Bcnce büyük sanatçılar, sanat çizgisinin üstüne çıkanlar değil, o çizgiyi 
sürdürenlerdir. Bu açıdan baktığım zaman Yahya Kemal’i şairden çok 
şiir olarak görüyorum. Orhan H AN Ç E R LtO Ğ LU . Devrimci, ileri bir şair 
olmak meselesine, şairin cemiyeti değiştirmesi gereken bir insan olduğu 
meselesine gelince; Yahya Kemal böyle bir şair değildir. Böyle olmakta 
istemez. Namık Kemal için söylediği sözler arasında bunu kendisi de 
söylemiştir. Bununla beraber Yahya Kemal’in T ürk şiirine öğrettiği pek 
çok şeyler vardır. Genç şairlerimizin çoğu, ondan daha birçok şeyler öğ
renebilirler. Bu, bence, bir faydadır. Orhan VELt. Yahya Kemal Beyatlı’ 
nin şiirlerile nesirlerinden seçmeler :

AŞK (LİRÎZM )

E d eb î yazılarım ızı fireıık lügatleri sardı. Bize kendi şiirim izden bahsedenler 
b ir düziye ecnebi sıfatları kullanıyorlar. Bazı bilgiç doktorlar, dillerinin m aka
rasını çözerler, tıbdan  anlam ıyan hastalarına tıbb î ıstılahlar kullanarak dert 
anlatırlar; hasta  alık alık bakarak dinler; bize de yeni m ünekkitlerin  lehçesi 
böyle geliyor.

«Ziya Paşa lirizm den m ahrum dur» gibi cüm lelerden, frenkçe öğrenmemiş 
okuyucularım ız acaba  ne anlıyor? B unlardan biri belki de b ir gün, kendi kendi
ne dem iştir k i : «Canım, bu  Fuzu lî’nin gazellerini üç yüz elli senedenberi oku
ruz. Lirik olduğunu da  yeni öğrendik!.»

Yeni edebiyatın  devri olan bu son 50 senede belâgat hocaları bize, yine 
eskisi gibi, edebiyatın  yalnız kerestesile m arangozluğunu öğrettiler. Yeni kafalı
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Y ahya Kemal Beyatlı; ölüm ünden sonra d a  unu- 
fıılm ayan şairlerimizin başındadır, ö lüm üjden  he
m en sonra  Yanya Kemal adına bazı dernekler kurul
d u , Dunların başlıcaları ve bugüne değin bir varlık 
göstererek devam edenleri t Yahya Kemal Enstitüsü» 
ile «Yahya Kemal'i Sevenler Cemiyetindir. Yahya 
Kemal Enstitüsü, şairin vârisleri ile anlaşarak eser
lerini yayınlam aya başladı; önce şiirlerini, sonra da 
bazı nesirlerini yayınladı; bunların başında bir «Yah
ya Kemal Müzesi» kurduğu gibi, bazı anılar ve araş
tırm alar yayınladı. «Yahya Kemal’i Sevenler Cemi
yeti», ana  hedef olarak büyük şairin eserlerini yayın
lam ak düşüncesiyle kurulmuştu. Ama vârislerinin 
Y ahya Kemal’in sözlü bir vasiyetini kabul etmeme
leri ve iptal etirmetleri üzerine çalışmalarını başka 
yollarda devam  ettirdi : İstanbul Belediyesi’nin yar
dım ı ile şairin  kabrini yaptırdı; heykelini diktirdi; bir 
caddeye, bazı oku lla ra  «Yahya Kemal» adının veril
mesini sağladı.

Recai Zade E krem ’le, eski kafalı M uallim  Naci bu bahiste b irb irlerinden  ne ka
dar ayrılabiliyorlar? O  ve telm izleri de, M uallim  Naci ve m üritleri gibi, b ir in
cir çekirdeği doldurm ayan oyunları gösterdiler; şiirin ve nesrin asıl m ahiyetlerini 
üstün körü geçtiler. Eski belâgatin  bakiyesi olan b u  k itap lar âkıbet ortadan 
kayboldular. F rengin  gözleriyle şiirim izin künhüne bakm ağa alıştıkça frenk 
lügatlerin i de kullanm ak zarurî oldu. B izde yeni olan ne «lirizm»dir, ne «espri» 
ne d e  «sembolizm»; aksine, edebiyatın  b u  kıym etlerini takdir eden  «görüş»tür. 
Bu görüşü hangi m illetin dilinden alıyorsak, onun lügatlerin i kullanıyoruz.

Eski gazelserâlar «lirizm»i aşk kelim esile ta rif ederlerdi; onlar «aşk»dan 
bizim  bugün anladığım ız alâka ve sevgi m ânasını anlam azlardı; Şeyh G alib’in :

Bir şûlesi var ki şem’i canın 
Fânûsuna sığmaz âsümamn

beyti Iiriznun en mükemmel bir tarifidir. Eskilere göre Fuzulî «âşık» bir şairdi.

ler, «âşık la rd a ; b n a i r l e r e ?  ^  §ehİr Sezinerek’ sazlariyIe ifade eden 5air*
şairleri» diyoruz. Asık K e r e n i S*n d e r d e  türeyen bir frenkçe ifadeyle «saz 
na birer alâka ve sevda •• P ve Aş,k Ö m er’in lâkaplanndaki mâ-
lerin m edeniyette üstad Sf rgUZ®§tl" e de£ö» hu «lirik» kelim esine aittir. Frenk- 
diği âlete, yani «lir» d d°M °  ^ unanî*er ve L âtinler bu nevi şiire inşat edil-
şiiri, âlete değil, asıl n G ’* ^  n ŝ^ el ê isim koymuşlar, Türklerin bu nevi 
m ez mi? '  C ^ ‘r unvanla yâdedişleri inceliklerine delâlet et-

*Aşk» bugün artık 1* 
meyi o m ânadan ayırm k T 'iv ı2^  m uayyen ^ ir m âna ifade ediyor ve bu keli
m izin anladığı gib ' ı* "a değildir; gönül isterdi ki, eski «gazelserâ»ları- 

«Inn « â5,k » , «lirik,>e m uk ab il ku llana-
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hm ; aşka m ukabil de «sevda» yahut d a  «sevgi» kelim eleri kalmış olsun. Fakat 
yerleşm iş kelimeler, m ünekkidin keyfi için yerlerini değiştirirler mi?

Lirizm , Türk m illetin in  başlıca hassasıdır.
Türk edebiyatı fikirden yana fakirdir, bu eksikliği iytiraf ederiz, fakat lüç 

b ir m illet Fuzulî ve Nedim  ayarında iki büyük lirik şair gösterem ez. L irik şiir, 
he r m illette sazla beraber doğar, kendini ilk defa  m ızrap  ve telle  ifade eder, m u
siki ile ikizdir. L irik şiir, tekâm ül ede ede sazını bırakır, yalnız nağm e kesilir; 
F uzu lî’nin şiiri gibi. Bir m illetin her hassası zam anla kaybolduğu gibi «lirizm»in 
kaynaklan  kurursa «sahte lirizm» m eydan alır; her nevin sahtesi gibi bu  da  çe
kilmez!

Lirik şiir, en halis şairlerinin elinde gayet sadedir; ilim den, sanattan âza- 
dedir. N e d im ağa h itap  eder, ne de zevke... K albinde o a teşten  bir kıvılcım ol- 
m ıyan b ir okuyucu, Fuzuli divanını eline alsa, zanneder ki Fuzuli nin o kadar 
m edhedilen gazelleri b ir düzüye tekrar edilen aynı kelim elerden, aynı m efhum 
lardan  ibarettir.

Lirik şiir, yegâne nevidir ki fikirde, m azm unda, sanatta  yeniliğe asla muh
taç olmaz!

Yahya Kemal, içkiye, rahatlığa, gezintilere olan eğilimi yüzünden, 
biraz da büyük şair tanınmak mutluluğuyla zengin kişilerce alınıp İs
tanbul’un bütün güzel semtlerine, doğa güzelliğile ünlü yerlerine götü
rülmüş oralarda bayağı eski Yunan tanrıları gibi güzel zamanlar geçir
miştir. Boğazın hangi tepesine çıksanız, hemen Yahya Kemal usunuza 
geliyordu. Ses’Ie başlayan şiirlerile Boğaz’a bir tanrı gibi egemen olmuş
tu. Ses şiiri Boğaz’ın şiiridir. Şair, bunda da geçmişte kalan bir aşkın 
nekahet evresini şiirleştirerek yitirdiği aşktan öç almaktadır. Osmanlı İm
paratorluğu onun için nasıl yitirilmiş cennet bahçelerinden biriyse, şim
di onun şiirile ahaşır neşir» olmak nasıl en büyük mutluluklardan biriyse 
durm adan yitirilmiş sevgilileri Boğaz’ın tepelerinde kafayı çekerek birer 
şiir olarak anmak da öylece zengin bir mutluluktu. Hasarı izzettin Dİ
N AM O . «Yahya Kemal’le Sohbetler» adlı, pek çok dokümanter bilgiyi 
içine alan eseri ile Yahya Kemal incelemelerine büyük hizmette bulunan 
Sermet Sami Uysal, 1 9 5 6  yılının b ir sıcak Ağustos günü, şaire şu soru
yu yöneltm iştir: «Yeni dille olan şiirlerinizdeki hanımların hepsi ger
çek varlıklar mıdır?» Yahya Kemal'in cevabı şudu r: «Bu suale aşağı 
yukarı hayır diyebilirim. Kanaatimce Yahya Kemal cevabında samimi 
değildir. Çünkü bu hanım larla ilgili mısralarında bir «yaşanmışlık» ra>i 
hası vardır. Fransız şair vc sanatçılarının çoğunun hissî ilişkileri meşhur 
dur ve edebiyat tarihine geçmiştir. Yahya Kemal’in ise. h â t ı r a l a r ı n ı n  

bir yerinde Ra’diye, bir yerinde Redife adını verdiği genç kız ve Nâzın1 
Hikmet'in annesi Celile H anım  dışında, sevdiği kadınların adları bilin* 
memektedir. Gavsi Ozansoy’a göre : «Şairin «Geçmiş Yaz»ı iki Cihan 
Harbi arasında Bebek’te oturan bir dul hanım için yazdığını rivay 
ederler. Yahya Kemal, bir akşam Küçük Bebek'te, küçük bir sahil 
kantasında içki içerken, bir dostuna o «mucizevi Kadın »dan b a h s e tm 'S -  

Fakat, birkaç müphem sözle. Zaten, özel hayatına ait konulardan 
açmak, hele kalp rabıtalarından bahsetmek âdeti değildi. Aydın bir a
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mmefendi olan Bebekli dııl ile aralarındaki bağlantı, belki b ir gönül 
bağı idi. Ama, hiç bir vakit bunu açığa vurmamışlardı. Sevilen bir in
sanla başbaşa yapılan sohbetler insanı ebediyete kadar götürebilirdi. Ye
ter ki, ruhu bayağılaştıran itiraflara yer verilmesin. Gözlerdeki, bakışlar
daki duygu kelimeler hâlinde dudaklardan dökülmesin. Yahya Kemal, 
seksüel aşktan nefret ederdi. Birçok şiirleri gibi, «Geçmiş Yaz»ı da dev
rin güzelliği, zarafeti, sözü sohbeti ve engin kültürü ile şöhretli hanım e
fendisi C. hanım  için yazdığını söyleyenler de vardır. Fakat, hanım  Ada
da otururdu. Boğaz’da değil.» Yahya Kemal’in büyük dostu ve büyük 
aşkıydı. Boylu boslu, son derece güzel, mümtaz bir kadındı. Hattâ, bir 
hikâye v a rd ır : «'Şair, bir gece A dalara işleyen son vapuru kaçırır. C. 
hanımı görmek, ondan bir akşam bile uzak kalmamak için köprüden 
sandalla geçer Büyükada’ya. Körfezdeki dalgın suya en güzel aksini bı
rakan kadın, Bebekli dul mu, C. hanım mı, hangi mesut fâni ise, hâtı
rası, Bebek sularında ebedîleşmenin sırrına ermiştir.» Yahya Kemal, bir
çok defa âşık olmuş, büyük aşklarını hiçbir zaman unutamamıştır. H attâ 
bazan karasevda derecesinde âşık olm aktan evlenmiye vakit bulamadığını 
söylerdi. Aşık olduğu kadınlar için yazdığı şiirler çoktur. «Ses», «Eski 
Mektep», «Erenköyündc Bahar» gibi... Bir vakitler Türkiye’de İsveç se
firi olarak bulunan Eric von Post, Yahya Kemal'e Nobel armağanını ver- 
direbilmek için çok uğraştı, fakat galiba şiirlerinin tümü neşredilmemiş 
olduğu için bunu yapamadı. Yahya Kemal, İran edebiyatını beğenirdi, 
Hâfız’a  hayrandı, fakat Nedim 'e âşıktı ve Iran edebiyatında öyle bir 
şairin bulunmadığını söylerdi. Kendisi, Ömer Hayyam 'ın nihailerini 
tercüme etmiş, fakat bunlar basılmamıştır. Yahya Kemal’e göre Hayyam 
yalnız Türkçe'ye tercüme edilebilirdi. Fuat B A Y R A M O C L U .

'erm ede  no»’, hareli bir tülle örtülü
• os, İlâhi genç Adonis. bekliyor ölü.

Matem şeritleriyle sar,lm,ş oludan
' ‘*P e g e ld i lâ h d in e  R ib lo s  ka d ın la rı.. A fro d it! .

HAYYÂM

Hayyâm ki her bahsi a ça r sâ g a rd a n  
Bahs etmedi cennette a k a n  K e v se r 'd e n  
Gül sevdi, şerâb içti, gülüp e ğ le n d i  

Zevk aldı tırâşîde rubâilerden

SEVK

Ç epçecre bahar içinde b ir  y c r  gö rd ü k  
Ferh d ile $Mn’i berâber g ö rd ü k ;  
Baktık geceden fecre kadar e lle rd e  

udızlara yükselen k a d e h le r  g ö rd ü k .

BİBLOS KADINLARI



İçinde ağladığın gölgeden işit 
İskenderiyye kızlarının âh ü vahini,
Ayda dağlarının ilâhını.
Giryeyle biz veda ediyorken bu beldeye, 
Kalsın yanımda saçlarınız armağan diye.
Ey şimdi genç ölen!. Kalacak dilde zikrimiz; 
Biblos’ta lâleler gibi soldukça bikrimiz.

ER EN K Ö Y Ü N D E BAHAR

Cânân aramızda bir adındı,
Şirin gibi hüsnü âne unvan,
Bir sâhile hem şerefti hem şan 
Çok kere hâyâlimizde cânân 
Bir şi’ri hatırlatan kadındı.

Doğmuştu içimde tâ derinden 
Yıldızlan mâvi bir semânın:
Hazzıyla harâb idim edânın,
Hâlâ mütehayyilim sadânın 
Gönlümde kalan akislerinden.

Mevsim iyi, kâinat iyiydi;
Yıldızlar o yanda, biz bu yanda,
Hulyâ gibi boş geçen zamanda 
Sandım ki güzelliğin cihanda 
Bir saltanatın güzelliğiydi.

İstanbul’un öyledir bahân;
Bir aşk oluverdi aşinalık;
Aylarca hayâl içinde kaldık;
Zannımca Erenköyünde artık 
Görmez felek öyle bir bahân.

SES

Günlerce ne gördüm ne de bir kimseye sordum 
Yârap, hele kalp ağrılarım durdu, diyordum.

His var mı bu âlemde nekahat gibi tatlı? 
Gönlüm bu sevincin helecanıyle kanatlı,

Bir tâze bahâr âlemi seyretti felekte;
Mevsim mütehayyil, vakit akşamdı Bebek’te...
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Aksam ... Lekesiz, sâf, iyi bir yüz gibi akşam... 
Ta, karşı bayırlarda tutuşm uş iki üç cami

Sâkirı koyu, şen cepheli kasrıyla Küçiiksu; 
Ardında, Vatan semtinin ormanları kuytu,

Bir neş’eli hengâmede çepçevre yamaçlar;
H ep aym tahassüsle meyillenmiş ağaçlar,

Dalgın duyuyor rüzgârın âhengini, dal dal... 
B a ktım : süzülüp geçti açıktan iki sandal.

Bir lâhzada, bir pancur açılmış gibi yazdan, 
Bir bestenin engin sesi yükseldi Boğazdan.

Coşmuş yine bir aşkın uzun hâtwasiyle... 
Aksetti, o yanmış tepelerden, sırasıyle,

Dağ dağ, o güzel ses, bütün etrafı gezindi; 
Görmüş ve geçirmiş denizin kalbine sindi.

Ânt bir üzüntüyle bu rüyadan uyandım;
Tekrar o alev gömleği giymiş gibi, yandım ...

Her yerden o, hem  aynı baktş, aym emelde; 
Bir kanlı gül ağzında ve mey kâsesi elde,

Her yerden o, hem aym güzellikte, göründü!.. 
Sandım bu biten gün, beni râm ettiği gündü.

GÜFTESİZ BESTE

Sızı dün bekledim o yollarda 
Ki gezindikti bir zaman karda: 
Kararan gözlerimle rüzgârda,
• ızı dun bekledim o yollarda!

Sanıyordum, unuttunuz adımı;
D'ediniz, hissedince maksadımı • 
«Beni hâlâ bu genç unutmadı mı 

» bugün bekliyor bu yollarda?»

NJ l e sevddhlarla sevgililer 
Askı yollarda böyle beklediler. 
* !Ce l â k l a r  da var ki diler : 

iam oIsun bu kuytu yollarda!
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GEÇMİŞ YAZ

Rii’tjâ gibi bir yazdı. Yarattın hevesinle 
Her ânım, her rengim, her şiirini bazdan 
Hâlâ doludur bahçeler en tatlı sesinle 
Bir gün bir uzak hâtıra özlersen o yazdan.

Körfezdeki durgun suya bir bak, göreceksin: 
Geçmiş gecelerden biri durmakta derinde; 
Mehtâb, iri güller ve senin en güzel aksin, 
Velhâsıl o rüyâ duruyor yerli yerinde.

VUSLAT

Bir uykuyu cânanla beraber uyuyanlar,
Ömrün bütün ikbâlini vuslatta duyanlar,
Bir hazzı tükenm ez gece sanmakla zamanı, 
Görmezler, ufuklarda şafak söktüğü ânı; 
Gördükleri rüya, ezeli bahçedir, aşka;
Her mevsimi bir yaz ve esen rüzgârı başka. 
Bülbülden o eğlencede feryâd işitilmez;
Gül solmayı, mehtâp, azalıp bitmeyi bilmez; 
Gök kubbesi her lâhza, bütün gözlere mavi 
Zenginler o cennette fakirlerle müsavi; 
Sevdâları hülyalı havuzlarda serinler.
Sonsuz gibi bir ftskiye âhengini dinler.

Bir rûh o derin bahçede bir defa yaşarsa, 
Boynunda onun kollan, koynunda o varsa, 
Dalmışsa, onun saçlarının rayihasiyle 
Sevm ekteki efsunu duyar her nefesiyle; 
Yıldızları boydan boya doğmuş gibi varlık, 
Bir m ûcize halinde o gözlerdedir artık; 
Kanmazsm uzun bûseye öptükçe susuzdur; 
Zira, susatan zevk, o dudaklardaki tuzdur. 
İnsan ne yarat/nışsa yaratmıştır o tuzdan,
Bir su  gibidir az çok ilâh olduğumuzdan.

Onlar ki bu güller tutuşan bahçededirler,
Bir gün nereden hangi tesadüfle gelirler?
Aşk onları sevkettiği günlerde kaderden 
Rüzgâr gibi bir şevk alır oldukları yerden; 
Geldikleri yol... Ömriin ışıktan yoludur o; 
Âlemde bir akşam ne semâvî koşudur o!
Dört atlı o gerdûne, gelirken dolu dizgin,
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Y a h ya  K e m a l B e y a tlı’n m  ö lü m ü n d e n  6  y ı l  ö n c e k i 2  A r a l ık  1952’d e k i  d o ğ u m  g ü n ü
partisinden bir an.

Sevmiş iki ruh ufku görürler daha engin.
Simaları her lâhza parıldar bir zaferle; ^
Gök her tarafından donanır meşalelerle!
Bir uykuyu cânanla beraber uyuyanlar,
Varltkla bütün zevki o cennette duyanlar 
Dünyâyı unutmuş bulunurken o sularda 
— Zâlim saat ihmâl edilen vakti çalar da —
Bir ân, uyanırlarsa leziz uykularından,
Baştan başa, her yer kesilir kapkara zindan...
Bir fâciadtr böyle bir âlemılc uyanmak...
Günden güne hicranla bunalmış gibi yanmak...
Ey tâlih! ö lüm den de beterdir bu karanlık.
Ey aşk! O gönüller sana mal oldular artık!
Ey vuslat! O âş,klan efsûnıma râm et. 

y tatlı ve ulvî gece! Yıllarca devâm et!

ŞARKILAR

VArJ ^ar^ ann durduğu bir lâhza kenarda.
«det ki seviştikti İlâhî Adalarda;

sn&uk ellerle hazin alnını sar da.
1 ki d i ş l i k t i  İlâhî Adalarda!
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Ey şimdi elâ gözleri süzgün, sesi şakrak!
Kumral saçın üstünde görürsen iki üç ak,
Çık kuytu  hıyabanlara, al bir kuru yaprak,
Yâdet ki seviştikti İlâhî Adalarda.

☆

D ün kahkahalar yükseliyorken evinizden,
Bendim geçen, ey sevgili, sandalla denizden!
Gönlümle, uzaklarda bütün bir gece sizden,
Bendim geçen. ey sevgili, sandalla denizden!

Dün bezminizin bir ezeli neş’esi vardı,
Saz sesleri ta fecre kadar körfezi sardı;
Vaktâki sular şarkılar inlerken ağardı,
Bendim geçen, ey sevgili, sandalla denizden!

☆

Dalgın geceler, el ele geldik yanınızda 
Sallandık o şen kızla salıncaklarınızda.
Hummâh denizlerden esen rüzgârınızda,
Sallandık o şen kızla salıncaklarınızda.

Ben gün gibi yorgun o sebûlar gibi ince 
Birden bire düştük gibi bir tatlı sevince;
Gezdik, yürüdük, yanyana rüzgârlar esince 
Sallandık o şen kızla salıncaklarınızda.

☆
Kalbim yine üzgiin seni andım da derinden 
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!
Üzgün ve kırılmış gibi en ince yerinden 
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden!

Senden boşalan bağrıma göz yaşları dolmuş!
Gördüm ki yazın bastığımız otları solmuş!
Son demde bu mevsim gibi benzim de kül olmuş 
Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden

VATAN

Vatan, hiç bir zaman bir nazariye değil, bir topraktır. Toprak, cedlerin me- 
zarıdır; camilerin kurulduğu yerdir. Sanayi-i nefise namına ne yapılmışsa onıın 
sergisidir. Lâkin daha derine gitmek ve demek lâzımdır ki : Vatandaşları zaten 
o vatan vücuda getirmiştir.
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Havası ile, suyu ile, sabahlan ve geceleriyle, bilhassa vatandaşlara kendini 
m üdafaa ettirmesiyle hal-hamur olmuştur.

Vatan ne bir feylesofun fikridir, ne bir şâirin duygusu... Vatan gerçek ve 
hakikî bir yerdir. Onun her maddesini, her hâlini sevenler vatanı sever.

Bir vatanuı ne olduğunu o vatan hakkında binlerce cilt yazan muharrirler
tarif edemez.

Vatanın adını söylemelidir.
Vatan İstanbul’dur, Üsküp’tür, Trabzon’dur Yozgat’tır, Ankara’dır, ve 

bunların içinde sayılamayacak kadar hâtıralar! Meselâ Yozgat bir hudut için 
kaç şehit vermiştir? Vatan dahilinde yetişenlerin şarkıları birbirine benzemeyen 
kaç yerde okunmuştur. Birbirine uzak olan yerlerde kaç aile evlenmiş, kaç kan 
karışmıştır. Konyalılaıın kanlan Göıice’de, Göricelilerin kanlan Sivas’tadır.

Velhâsıl vatan mücessem bir mefhumdur. M ücerret bir mefhum olarak onu 
yalnız bir ansiklopedide okuyabiliriz. Halbuki bir vatanın evlâtları mücerred 
bir mefhum için ölmez. Fakat mücessem bir mefhum için asırlarca ve milyon
larca insan ölebilir. İstanbul’un tehlikede bulunduğu zamanlar, Muş’dan, Siirt’ 
den, Maraş’dan gelmiş olan erler, ömürlerinde görmedikleri ve belki de görme
yecekleri bir İstanbul için dövüşmeğe gelmişlerdi. Çünkü İstanbul, vatanın mü
cessem bir parçasıdır. Eğer milletlerin çocukları yalnız m ücerret mefhumlar 
için ölüme sevk edilebilseydiler, yeryüzünde hiç bir cemiyet olamazdı. Felsefe 
tarihini yakından biliyoruz. Bir feylesofun bir başka feylesofa hem de aksi bir 
nazariye üe halef olduğu ve hükümlerin muttasıl değiştiği malûmdur. Eğer 
milletler, nazariyeleri muttasıl değişen feylesoflar silsilesine tâbi olarak döğüş- 
selerdi, yeryüzünde tekevvün hâdisesi dururdu.
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Bereket versin ki Türk vatanı, hiç bir nazariyecinin, hiç bir feylesofun, hiç 
bir vaizin tefsirine sığmayan ve yalnız kaderin, yalnız onu kuran m ü’minlerin, 
onun uğrunda ölenlerin ve ıstırap çekenlerin; onun havasında yaşayan, onun 
toprağında çift sürenlerin; onun sinesinde nişanlanan evlenen nesiller yetişti
renlerin; yalnız ve yalnız onun havasını, iklimini, hâtıralarını edinmiş olanların; 
onda yetişmiş olan kahraman, şâir, bestekar, hasılı mütehassis, mütefekkir bü
tün insanların üzerinde yaşadıkları topraktır.

Onu yaratan Tanrı, o kadar milyonlarca unsurdan mürekkeptir ki, göz 
önünde olduğu halde çok geniş ve çeşitli olduğu için bir tek şahsiyet halinde 
bir türlü görülemez. Vatan üzerinde yaşayan her fert, işte bu 1 anrı mn bir par
çasıdır.

Yahya Kemal sadece şahsî intihalarını anlatan ve sadece estet olan 
bir şair değildir; bir dünya, bir medeniyet, bir millet görüşünün sanatını 
yapan insandır. M e h m e t  K A P L A N .  Ve nihayet onun en kuvvetli tarafla
rından birine geliyoruz : Doğu ve Batı’yı, iki ayrı dünyanın hayat görü
şünü, insan ve dünya felsefesine meczedip ortaya bir sentez çıkarabilme
si. Fikir ve sistem bakımından, sanat çerçeve ve kalıplarile ifade kudreti 
bakımından garbın yolunu, his ve derinlik bakımından şarklı şahsiyetine 
uydurmuş ve bize bu birbirine taban tabana zıt iki dünyanın müşterek 
meyvelerini vermişti. M u h ta r  K Ö R Ü K Ç Ü . Yahya Kemal, büyük şair ol
maktan ziyade bir büyük edebiyat üstadı idi. Üstad, edebiyat hocası... 
Fransızcayı da, Fransız Edebiyatını da, Türk Edebiyatını da fevkalâde 
iyi bilirdi. Biz Divan Edebiyatını bilmezdik. Ben Bakî’den N abî’den bir 
mısra okumuş değildim. Yahya Kemal öğretti bana onları. Ve Yahya 
Kemal, ölünceye kadar, «Bizim klasik edebiyatımız, Divan edebiyatıdır» 
demiştir. Kendisi de, klasik edebiyatımız olarak kabul ettiği Divan Ede
biyatının taklitlerini yazardı. Tabiî o  zamanın zevkine göre... Kendisine 
derdim, t Bırak bunu yahu, bizim edebiyat, istihkarla bırakılan Halk 
Edebiyatıdır. Biz, oradan geliyoruz. Esasımız o ...»  Dadaloğlu’na geliyor
sunuz, Dadaloğlu revolüsyoner, devrimci. «F e rm a n  pa d işa h ın sa  dağlar 
b iz im d ir » diyor. Bu kadar güzel şey söylenebilir mi? Kıyam ediyor. O
zamanın sosyal davranışını, anlayışını gösteriyor. Tasavvuf da hoşgörüyü,
inanç özgürlüğünü getiriyor. Tasavvuf Edebiyatını geliştirselerdi, bizim 
lâiklik diye bir şey çıkarmamıza lüzum kalmazdı. O derece hür düşün
ceye, hür inanışa dayanan bir görüş, bir sistem. Y a k u p  K a d r i  K A R I Ş 

M A N  OG L U .

OK

yavuz Sultan Selim Hân’ın önünde 
Ok atan ihtiyar Bektaş subaşt,
Bu yüksek tepeye dikti bu taşı;
O gaazt hünkârın mutlu gününde.

Vezir, molla, ağa, bey takım  takım,
Güneşli bir nisân günü ok atlı.
Kimi yayı öptü, kimi fırlattı.
En er keman-keşe yetti üç atım.
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En son, Bektaş Ağa, çöktü diz üstü; 
Titrek elleriyle gererken yay t,
Her yandan bir merak sardı alayı; 
Ok uçtu, hedefin kalbine düştü!

Hünkâr d e d i: «Koca, pek yaman saldın!
«Eğerçi bellisin benim katımda.
«Bir sır olsa gerek bu ilk atımda.

İçinden çektiğim, bu altın oktu!»

Bin atlı akmlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

A k  tolgalı beylerbeyi haykırd ı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik T  un a'dan kafilelerle...

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan; 
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla, 
Yerden yedi kat Arşa kanadlandık o hızla.

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de, 
Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde!

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

MOHAÇ TÜRKÜSÜ

Btızdık, o hücûmun bütün aşkıyle kanatlı! 
izdik, o sabah, ilk atılan safta yüz atlı.

Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle; 
an andı o meşhûr ova at kişnemesiyle!
6t in daha bir ülkeyi parlattığı g ü n d ü :

r ~ ı  Û nına can verdiğimiz yerde göründü.
ul yüzlü bir âfetti ki, her bûsesi lâle; 

n .. ' ^aferin koynuna, kandık o visâle. 
™yâya veda ettik, at,ldık dolu dizgin;

«Bu sihirli oku nereden aldın?»

İhtiyar, elini bağrına soktu; 
Dedi k i : «İstanbul mtıhâsarası 
Başlarken aldığım gazâ yarası

AKINCILAR
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En son koşumundur bu, asırlarca bilinsin!
Bir bir açılırken göğe, son d e fa  yarıştık;
Alldh’a giden yolda, meleklerle karıştık.
Geçtik hepimiz dört nala, cennet kapısından;
Gördük, cbed’ cedleri bir anda, yakından...
Bir bahçedeyiz şimdi, şehidlerle berâber,
Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle berâber,
Lâkin kalacak doğduğumuz toprağa, bizden  
Şimşek gibi bir hâtıra, nal seslerimizden...

EĞ İL DAĞLAR

Felâketin bin acısına mukaabil bir hayrı da olmaz olur mu? Yunanlılar 
bir seneden beri Hudâvendigâr toprağına kök salmış olan Türklüğün köklerini 
koparmağa savaşırken o topraklar altında yatan ilk Türk beylerini, ilk İslâm 
şehidlerini, ilk Osmanlı pâdişâhlarını uyandırdılar. İki sene evvel İzmir rıhtı
mında açtıkları fâcia devresinde bu millet umdukları gibi kanlar içinde boğul
madı, bilâkis kanlar içinde dirildi, gözlerini açtı, yeni, yepyeni bir hayat idrâk 
etti. E rtuğrul’uıı türbesini yıktıklarını duyanlar küçük Asya’nın bütün dağların
dan yavaş yavaş iniyor, Söğüd’e doğru yürüyor. Bu saat Hudâvendigâr topra
ğına doğru, bütün Anadolu’da öyle önüne geçilmez bir yürüyüş var; Tesalya 
ovalarını inleten meşhur türkü bütün Anadolu vâdîlerinden geliyor :

Eğil dağlar eğil, üstünden aşam
Yeni tâlim çıkmış varam ahşam!

Ah bu türkü! Yirmi dört sene evvel hangi şehirden, hangi köyden, hangi ku
lübeden birdenbire aksetti? Türküleri dâimâ şen olan İzmir’den mi? Dâimâ 
kahramanca olan Aydın’dan mı? Yoksa dâimâ bağrı yanık olan Edirne’den mi? 
Nereden? Güftesinin üslûbu gibi bestesinin zevkinden de nereden çıktığı belli 
değil, her türkünün iklimi şivesinden az çok belli olur, bunun bilâkis menşei 
Rumeli midir? Anadolu mu anlaşılmıyor, o kadar millî!..

Yirmi dört sene evvel ilk çıktığı zaman vatanın bütün sokaklarında, 1e- 
salya’ya doğru redif taşıyan Anadolu ve Rumeli trenlerinde yalnız bu türkü 
işitiliyordu :

«Eğil dağlar eğil üstünden aşam
Yeni tâlim çıkmış varam ahşam!»

O harbin redifleri bu türküyü geçtikleri biitiin şehirlerde bıraktılar, İstan
bul, Selânik, İzmir, Beyrut, Halep, üsküp, M anastır kafeşantanlan sabahlara 
kadar tekrâr ettiler, Erzurum’dan Yanya’ya kadar, Alasonya’dan Dömeke tepe
lerine kadar her tarafta bu türkü aksediyordu :

«Eğil dağlar eğil üstünden aşam!»
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B a lık  ağları a rasın d a n  B e y k o z  k ıy ıla r ı.

Bu türkü yeni Türk şiirinin ilk ve maatteessüf son güzel eseridir, çünkü 
ondan beri bu kadar şevkli, atılışlı, canlı mısralar söylenemedi. Üst tabakanın 

ebiyâtı ya bir nazîre gevelemesi, yâlıııt da sıkıntı veren bir sinir iniltisi hâ- 
in e iken alt tabakanın insanları köylüler: «Eğil dağlar! eğil!» tarzında ne 
a ar atı iş , bir hayalle kıvâm ediyorlardı, yeni tâlim çıktığını haber almış 
oşm or ar ı, \enı ve muntazam bir millet olmağa nc kadar şâyân-ı dikkat bir 

îlıfiv^ crıjo r art ı, Sultan Abdülhamid idâresi bu türküyü anlıyacak kadar

yabilird 6̂ YaLk'ki° bu T ü r k ü °  Zam8n * *  İntİbâh Ve ^ at devri bag a'
îcat o ne yazdı! Arslan b^sh ya' mZ canla” dırdl- f 1'
tini bir daha gördü onun 1  u T  Pa5a’nın simasında bu millet eski heybe- 
dan bir daha geçti. Döm W > 1°  yörüdü> Fatih’in geçtiği Tesalya yolların-
medi. e e ye kadar koştu, Yunan ordusunun arkasından yetiş-

O baharın o güzel günlp •
ve o zevk ü şevki her Ti’ L- rî r e bütün orduların talıaşşüd merkeziydi
Osman Paşa’yı Plevne’den b l !F'nden âz*a hissetti; Sultan Abdülhamid, (Jaazı 
Harbi’nde Solânik’e k a d ^  " j  Saray,na kapamış millete göstermezken Tesalya 
olduğu Plevne kahrım , F GrĈ  ’d *- ®ütün Rımıeli yirmi senedir mütehassir 

Kahramanın, b,r daha görmek iç i„ Sdânik’e to 5ln... G .a »  Os-
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man Paşa Selânik’in Beş Çınar bahçesinde bir kameriyeden mızıka ve alkış fır
tınası ortasında çalkalanan Rumeli halkını selâmlamaya çıkarken o aralık gelen 
yâveri eline bir telgraf verdi. O gün Yenişehir düşmüş! Osman Paşa halkı yaşa
ran gözlerle selâmlarken bu müjdeyi de verdi. Bütün milletin kalbi o anda 
orada lisanla târif edilmez bir an yaşadı, göz yaşlarıyle karışık bir ses ve alkış 
fırtınası yükseldiği kadar yükseldikten, devâm edebildiği kadar etlikten sonra 
Tesalya’nın türküsü birdenbire alev gibi p a rlad ı:

«Eğil dağlar eğil üstünden aşam!»

Gaazi Osman Paşa o gün, o saat Rumeli’yi dünyâ gözüyle bir daha gördü 
ve akşama girmeden İstanbul’dan şedîd bir telgrafla çağrıldı, husûsî trenle der
hal döndü, Yıldız Sarayı’na kapandı. Hayâtının sonuna kadar çıkamadı.

O zaman böyle bir heyecandan doğan «Eğil dağlar...» şimdi bir daha Ana
dolu dağlarından işitiliyor; bu türküyü Kral Konstantin de hatırlar, Papulas da, 
arkadaşları da, lâkin bu defâ söyleyen ordular değil, önünden kaçamayacakları
bir çığdır. Hudâvendigâr toprağında bugün bulunuşları siyasî tâlihlerinden mi
dir, siyâsî tâlihsizliklerinden mi? yakında anlaşılır!

Avnıpalı şiire girişimiz Yahya Kemal'ledir. Tanzim attan beri sarfe- 
dilen gayret onunla hedefine erişti... Yahya Kemal'e klâsik veya neo- 
klâsik deyişimizin sebebi Tanzim at'tan beri gelen nesillerde olduğu gibi 
eski şiirden ayrılma, uzaklaşma imkânları arayacağı yerde, onun arasın
dan, ona yaklaşma çareleri arayarak eserini vücuda getirmesinde, hattâ 
eski dilde yazdıklarında onu kendi bütünlüğünde yenilemesindedir. Tev
fik Fikret’in şiir sanatında manzum bir hitabet, Mehmet Akif’te mono
tonluk, Yahya Kemal’de kuvvetli bir mûsiki duygusu buluruz. Yahya 
Kemal'in üzerimdeki asıl tesiri şiirlerindeki mükemmeliyet fikri ile dil 
güzelliğidir. Dilin kapısını bize o açtı. A lım et Hamdi T A N P IN A R . Yah
ya Kemal, İslâmî unsurlara bir «estet» gözü ile bakar ve kendi milletinin
duygu ve düşüncelerini yansıttığı ölçüde onları şiirlerinde kullanır... De
mek oluyor ki Mehmet A kifle Yahya Kemal, bu konuda, daha çıkış nok
talarında ayrılıyorlar. Akif duyduğu için öyle yazar, Yahya Kemal ise; 
din, çok sevdiği milletinin duygu ve düşüncelerine sinip millî bir unsur 
olduğu için, kendisine milliyetimizin bir parçası gibi geldiği için, şiirle
rinde bu temayı ısrarla işler... Böyle olduğundan da Yahya Kemal, öyle 
Âkif gibi namaz kılıp, oruç tutmayı aklından bile geçirmez... Çocuk
luk yılları hariç, hayatı boyunca ancak iki üç kez camiye gidip namaz 
kılmıştır. Aslında Yahya Kemal, ilk gençlik yıllarında bile dine karşı 
pek sevgi duym az: «İstanbul’dan çıkarken, zâten dine karşı kafamda 
şedid bir aksül’amcl vardı. Paris’te dinsizliğim arttı. 1904 senesi Paris’te 
kilise ve din düşmanlığının azdığı ve sosyalist cereyanının sert bir rüz
gâr gibi estiği bir seneydi... Dinsizlik ve ihtilâlcilik heveslerim arta arta 
anarşist Jean Gravc’ın Temps Nouveaux Gazctesi’nin ateşli bir kari’i ve 
müfrit b ir tilmizi oluverdim. Bu düşünüşte ve yeni bir tarzda kekeledi
ğim bazı mısraları Doktor Abdullah Cevdet görmüş ve pek ziyade beğen
mişti... Yahya Kemal gitgide dinin dışına çıkar... Artık yalnızca Al-
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lah’a inanır o lu r... Bu konuda Ahmet Hamdi T anpınar şunları söylüyor : 
■ Kendi hususî inancında da «Deniz» manzumesinden beri ölümü peşin
de gören şairi bir çeşit deizme (Allah'tan başka bir şeye inanmamak) 
daha yakın gördüm. Sermet Sami U Y SA L . Bir şair kendini bir tek ufka 
kapayamaz, yüzünü yalnız bir destan manzarasına çeviremez böylcsine... 
İnsan bilgisi çok geniş artık, yaşayışlarımız çok çeşitli, içimiz çok yüklü 
bizim, derin, karanlık, değişik çok... Şairin gözlerini bu dünyaya kapa
ması daraltır onu, zenginliğini, iç varlığını, kişiliğini tüketir... Bana öyle 
geliyor ki, Yahya Kemal kendini gerekliği gibi yetiştirememiş; bilginin 
kolayına kaçmış daha çok, tarih sayfalarında tüketmiş kendini... Çalış
mamış, araştırmam ış, düşünmemiş yeteri kadar... Kaynaklarının bu ka
dar sınırlı olması, konularının dayanılmaz çeşitsizliği başka türlü açık
lanamaz. Yaratıcılığının sürüp gitmemesini, eserlerinin renk biteviyeli
ğini, sayıca azlığını da başka türlü açıklayamıyorum. Selâlıattin BATU.

DÜŞÜNCE

Ülfet belâlı şey, fakat uzlet sıkıntılı...
Bilmem, nasıl geçirmeliyim, son beş, on yılı?
İnsanlar anlaşıldı, cihântn da sırrı yok.
Kalsaydı tir-keşimde eğer son bir altın ok,
En tatlı bir hayâl için atmazdım  ufkuma.
Dalsın yakında gözlerim, artık, son uykuma.
Gördüm ve anladım yaşamak mâ-cerâsını.
Bâkiyse rûh eğer, dilem ezdim  bekaasını.
Hülyâsı kalmayınca, hayâtın ne zevki var?
Bitsin, hayırlısııjle, bu bî-hûde sonbahar...
«Yalnız duyan yaşar» sözü, derler ki doğrudur;
«Yalnız duyan çeker» derim, en doğru söz budur. 
ö lm ek değildir ömrümüzün en feci’ işi;
Müşkül budur ki, ölmeden evvel ölür kişi.

YOL DÜŞÜNCESİ

Eğer mezarda, şafak sökmeyen o zindanda 
Cesed çürür ve tahayyül kalırsa insanda,
Cthan vatandan ibârettir, i’tikadtmca.
Budur ölümde benim, çerçevem murâıdtmca 
Volan şehirleri karşımda her saat bir, bir;

eti er ufku Tekirdağ ve sevdiğim İzmir;
Şerefli kubbeler iklimi Marmara’yla Boğaz 

zer erinde hududsuz ve bitmiyen hir yaz:

Büttin eserlerimiz, halkımız ve erlerimiz; 
t >T. Sr, lrcr görünen anlı, şanlı cedlerimiz;
İçimde dalgalı tekbiri en güzel dinin:
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Zaman zaman da «N evâ-kânı doğsun Itrî’nin. 
ö lü m  yabana bir âlemde bir gecetjse bile, 
Tahayyülümde vatan kalstn eski hâliyle.

DENİZ TÜRKÜSÜ

Dolu rüzgârla çıkıp ufka giden yelkenli 
Gidişin, seçtiğin akşam saatinden belli, 
öm rünün geçtiği sahilden uzaklaştıkça 
Ve hayâlinde doğan âleme yaklaştıkça 
Dalga kıvrımları ardında büyür tenhâlık;
Başka bir çerçevedir, gitgide diinya artık. 
Daldığın mihveri, gittikçe sarar başka ziya; 
Mavidir her taraf, üstün gece, altın derya... 
Yolda, benzer lıem uzun hem de güzel bir masala, 
O saatler ki geçer başbaşa yıldızlarla.
Lâkin en sonra, leziz uyku bir encâma varır, 
Hilkatin gördüğü rüya biter, etrâf ağarır.
Som gümüşten sular üstünde giderken ileri.
Tâ uzaklarda şafak, bir hir açar perdeleri... 
Musikisiyle bir âlem kesilir çalkantı;
Ve nihayet, görünür gök ve deniz saltanatı. 
Girdiğin aynada, geçmiş gibi diğer küreye,

Denizde bir yaz mevsimi.



Sorma bir saniye, şüpheyle sakın: Yol nereye? 
Ayılıp neş’eni yükseltici serhoşluktan,
Yılma korkunç uçurum zannedilen boşluktan; 
Duy, tabiatta biraz sen de ilâh olduğunu;
Rûh erer varlığını zevkine duymakla bunu. 
Çıktığın yolda, bugiin, yelken açık, pervâsız. 
Gözlerin arkaya çevrilmctjerck. yapyalnız,
Yürü, hür maviliğin bittiği son hadde kadar!... 
ttısan âlemde hayâl ettiği müddetçe yaşar.

İSTANBUL ve BOĞAZİÇİ

Türk milleti, İstanbul’u fethettikten sonra, toprağını tamamile millileştirdi. 
Fazla olarak birbirine hiç benzemiyen, her birinin ayrı bir hüviyeti olan semt
ler ve köyler yarattı. Bu köylerin, yahud bu semtlerin her hangi birinde bulu
nan bir insan, kendini hem Türkiye’de, hem de, Türkiye’nin kendine mahsus 
bir havası olan muayyen bir semtinde bulurdu.

Bugünkü medeniyette, modern olan şey, düz caddedir. Sıra apartm anları
dır. Yeni hattı müstakim esastır. Şu halde bir şehrin m uhtelif semtlerinin bir
birinden farklı olıışu, birbirine benzemezliği nasıl mümkün olur? Bu mukadder 
suale, işte benim verebileceğim ce v ab : Avrupa’da da, bizde de en yanlış fikir
lerden biri, (modern)i sabit, değişmez, terakki etmez bir şey zannetmektir. Bun
dan seksen, doksan sene evvel, Paris’in meşhur şehremini Baron H aııs sem an n , 
eski Paris’i bozmuş, düz caddeler ve düz sokaklar açmış, oradaki semtleri 
mahvetmişti. O zaman, «modern şehir, böyle olur!» deniliyordu.

Aradan epey zaman geçtikten sonra, zevk sahibi bir çok mütefekkirler, 
anladılar kı, Baron Haussemann’ııı Paris’i böyle dama tahtasına benzetmesi hem 
yanlış, hem zararlı olmuştur. Çünkii, o zatın imar ettiği semtlerden tarihin havası 
kalkmıştır, insan, bu semtlerden her hangi birinde bulunsa, kendini yalnız son 
kırk, elli sene içinde zanneder. Yani zamanın dar bir dairesinde mahpus görür.

Şimdi modern, neye deyelim? Elli sene evvelki fikre mi, yoksa onun yanlış 
olduğunu iddia eden son mütefekkirlerin fikrine mi? Meselâ, şimdi uçak, bir 
nakil vasıtası olarak öyle terakki ettik ki, yakın mesafelere beş dakikada gidiyor.
• ^  i.*-3 ** terakki edecek, istediği yerden kalkıp istediği yere kolayca
inece tir. Demek ki, yeryüzünde artık Nevyork şehrine ve onun bir kaç yüz
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katlı binalarına lüzum kalmamıştır. Uçakla Taksim meydanından Yakacığa 
beş dakikada uçmak mümkün olunca, artık Ayaspaşa’daki apartım anda kim 
oturur? Herkes, Yakacığın, Çamlıcanın istediği tepesinde, iyi havada, köy evin
de, sıhhatinden kazanarak yaşar. Uçağın büyük şehirleri, lüzumsuz bir hale 
getireceği, köyde havadar yerlerde yaşamak modasını çıkaracağı muhakkaktır. 
Bu takdirde «son modern» bıı olacaktır, değil mi?.

Hiç bir millette olmayan bir m ehtab eğlencemiz vardır. Bizans’da, Roma’ 
da ve Avrupa’da yoktur. M ehtabın üç gecesi m erg u b : 13, 14, 15. Boğaziçi’ne 
mahhsus. Bakın ne kadar millî. Mehtab, Boğaziçi. Bu Türk mehtabı. Ay Ana
dolu kıyısından doğar.

Bizim musikimiz tek ses üzerine kurulmuş; böyle olunca tek bir sazende ça
lacak. O gece bütün Boğaziçi’nde tek hanende söyleyecek, saz takımı bir tek 
takım olacak. Bu an’ane devam etmiş, 1650’den beri devam etmiş; bir zengin 
devrin en büyük rafinesini yapmış.

Mehmet Ali Paşa oğlu Halim Paşa Boğaz’a yerleşince bunu ihya etmiş. 
Bunun u su lü : Musikiye aşina zengin bir adam. Halılarla bir pazar kayığı do
natıyor. Saz orada oluyor. Boğaz’ın bütün yalılarından feraceli olarak kayığa 
binecekler. Birer birer yalılardan kopuyorlar. Görmüş olanlar, yaşayanlar var. 
O kadar çok ki, kayıklara basarak Rumeli’nden Anadolu sahiline geçmek kabil. 
Pazar kayığı arkasına takılıyorlar. Nayi Aziz Dede, Kemani Ağa, Kör Hüsamet
tin Bey, Nedim Bey, (yalnız o söyleyecek). Sait Halim Paşa zamanı.

Yüzlerce, binlerce kayık musiki ile sürüklenerek körfeze giriyorlar. Musiki 
âlemi orada başlıyor. Tek saz melodi üzerine kurulmuş. Tabiî o zaman en bü
yük musikişinaslar Halim Paşa yalısına mensub. Hep o yapıyor. Bu defa müşir 
Fuat Paşa, biz yok muyuz? Hep Sait Halim yapıyor deyince, paşa pekâlâ de
miş. (Devam etmiş).

M ev’idi mehtaba saz açmış gümüşten şakrak 
Şeb nedir körfezde mihr-i abad’dan görmüş o mah.

İşte gerek şehrin, gerek sur haricinin, gerek Boğaziçi’nin, gerek Üsküdar’ın 
muhtevi olduğu bütün hatıralar iyi tetkik edilir ve iyi yaşatıhrsa turizme ait 
kitaplarda göze çarparsa, İstanbul’u görenler onu anlayıncaya kadar orada ka
lırlar ve aylar geçirirler.

Fatih devrindeki mimarimizin ne kadar güzel olduğu Rumeli Hisarı’ndan 
anlaşılmakta. Biraz da irfan yoksulluğu. Millî eksiklerimiz de millî meziyet
lerimiz gibi devam ediyor. Meselâ Tanzim at’da Boğaz sahilleri binalarla dol
muş. Yol arkada. Meselâ; Anadolu yakası karanlık.

Nedim’de bir beyit. Göksu’ya gidiyor, sıkılıyorlar. Çubuklu kalabalık. Kâ
ğıthane’ye gidelim diyorlar. Çünkü kayık gidiyor. Hem de çabuk.
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İST A N B U L ’U N  M E V SİM LE R İ

Kandilli’de Niko var. Onun balığı güzel. Gece yarısı haydi gidelim, diyor
lar. Sultan Selim’den kalkıyorlar. Bunlar için kolay. Hayat farkları ne kadar 
başka. Bir balık için gidiyorlar. Bugün yapamazsınız. Niko balığı şöhreti ora
ya kadar gelmiş.

Bizans şiir ve edebiyatında bizim kayık yok. Kayığı da icad etmişiz. Bizim
ki ne zarifdir. Ne kadar talihimizle tersine dönmüşüz ki Boğaziçi’ni Türk ola
rak hediye etmişiz. 400 sene de bunu yaptık. Şimdi Boğaziçi’nde Singapur ga
c o s u ,  Lido, Borivaj var. Utanılacak şey, Boğaziçi’nde sinema isimleri. îdare-i 
belediye buna itiraz etmiyor. Neşat Abad y e r i : Lido. Reşid Paşa yalısı y e r i : 
Borivaj.

*XIX’uncu asırda üslûb zayıflar. Lâkin Boğaziçi’nde güzel eserler var. üslûb 
Peyısajdır. İstanbul bundan zengindir. İstanbul kadar rengârenk şehir dünyada 
L?,.Ur' kandilli H isar’a, Kanlıca İstinye’ye benzemez. Ortaköy, Boyacıköyü 

lr irine benzemez. İstanbul’da sıkılma imkânı yok. O kadar değişik... Bu pe- 
likl^ ^  senedir 12 -1 3  büyük yangınlarda zayi’ olmuştur. Cedlerimiz güzel- 

er yaratmışlar, 400 defa yeniden yapmışlardır. 400 sene süren manzara na- 
d ij^ ij. Yahya Kemal geniş tarih kültürünün eseridir. Şairlerimiz esaslı kül

tür sahibi olmalı ve tarihi iyi bilmelidir. A T A T Ü R K . Boğaziçi, Yahya 
Kemal’in hayatında ikinci bir mevsim başlangıcıdır. Şair, olgunluk çağı
nın hâtıralarına, mevsimde bir sığınak arar. A rtık burada havanın tadı, 
günlerin rengi değişmiştir. Akan günlerin hüznü, tenhalaşan akşam saat-
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leri hâtıralara karışır; vc mevsime bir derıınîlik çöker : Şair yaşlanmağa 
başlıyor, ö lüm  düşüncesi, ayrılık korkusu onun ruhunda derin bir keder 
yaratıyor. Uzun bir geceye benziyen kışın, ömrün kışlarına karıştığını 
hissediyor. Sonbahar dalgın ve düşünceli. Kuytu Kanlıca’da ömrün gün- 
lerile mevsimin günlerindeki kısalık tek bir melâl halinde birbirine ses
leniyor. Cahit T A N Y O L . Yahya Kemal’e göre : «Vatanın kendi kâinatı» 
nin dışına çıkan, bölgesel ve ulusal olmak özelliğini kaybeden bir ede
biyat payesine yükselemez... Yahya Kemal, Türk şiirinin denizle ilk 
defa olarak karşılaştığı şairdir. A hm et Hamdi T A N P IN A R . «Erenköyün
de Bahar» kanımca, Yahya Kemal'in en güzel şiiridir. Olumlu olumsuz 
bütün özelliklerini de taşır üstelik. Ufacık bir yapı içinde, karşı konmaz 
bir bütünlük, bir çeşit yücelik taşır ve nc varsa onda, Yahya Kemal’dir. 
İnsan'ı kâinat ile karşı karşıya koymak, eşit tutm ak vc saltanatın güzel
liği. İnsanı, yıldızlarla, kâinatla karşı karşıya koymanın, bir bakıma bir 
tutmanın, bir tasavvuf, modern görüntü ve imkânlarla b ir tasavvuf ge
leneği olması yanında, saltanattan, bir kelime, bir görünüm olarak bile 
olsa vazgeçmemek. Turgut U Y A R . Yahya Kemal, hayatı boyunca, için
de «müslüman hava»nm ya en az bulunduğu, ya da hiç bulunmadığı 
yerlerde yaşamıştır : Birinci Dünya H arbi’nde Büyükada gibi, müslüman- 
lığın en az duyulduğu bir adada o tun ır... Uzun süre Tokatlıyan gibi 
kozmopolit bir otelde yaşar... Arkasından yerleşip hayatının sonuna ka
dar kaldığı Parkotel ise (18 yıl), en az Tokatlıyan kadar kozmopolit 
«havaisi olan bir oteldir... Bunlardan başka Yahya Kemal'in kalmış ol
duğu ev ve pansiyonlardan bir kısmı da şu n la rd ır: Birinci Dünya Harbi 
sırasında yazları Büyükada’da oturan Şâir, 1915’ten 1918’e kadar kışla
rını da Şişli’de Dechie'nin evinde geçirir... 1919’da A parki’nin pansiyo
nunda kalır... 1937'de ise, İzmir'de «de Charme»ların yalısında oturur. 
İstanbul'a dönünce .de Moda’da M anopalas’a yerleşir. Sermet Sami U Y 
SA L .

EYLÜL SONU

Günler kısaldı, Kanlıca’nın ihtiyarları 
Bir bir halırlamakta geçen sonbaharları...

\a ln ız  bu semti sevmek için ömrümüz kısa...
Yazlar yavaşça bitmese, günler ktsalnıasa...

İçtik bu nâdir içkiyi yıllarca, kanmadık.
Bir böyle zevke tek bir ömiir yetmiyor, yazık!

Ölmek kaderde var, bize ürküntü vermiyor;
Lâkin, vatandan ayrılışın ıstırâbı zor.

Hiç dönmemek, ölüm gecesindcn, bu sâhile 
Bitmez hir özleyiştir, ölümden beter bile.
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İSTANBUL UFUKTAYDI

Gurbetten, uzun yolculuk etmiş, dönüyordum.
İstanbul ufukta’yd ı...
Doğrulduğumuz ufka giderken...
Sevdâlı yüzüşlerle, yunuslar 
Yol göstetiyordu.

İstanbul ufuktan,
Simâsmt göstermeden önce,
Kalbimde göründü, \
ö zen tili kalbimde bütün izgileriyle,
Binbir kıyı, binbir tepesiyle,
Binbir gecesiyle.

Yıllarca uzaklarda yaşarken,
İstanbul’u hicranla tahayyül, beni yordıı.
Yer kalmadı beynimde hayâle.
İstanbul’a artık bu dönüş son dönüş olsun.
Son yıllarım artık
Geçsin o tahayyüllerimin çerçevesinde.

IŞIK LI BİR İSTA N B U L  GECESİ



Bir saltanat iklimine benzer bu şehirde,
Hulyâ gibi engin gecelerde,
Yıldızlara karşı,
Cânanla berâber,
Allah içecek sıhhati bahşetse...
Bu kâfî...l

BİR BAŞKA TEPED EN

Sana dün bir tepeden baktım aziz İstanbul! 
Görmedim gezmediğim, sevmediğim  hiç bir yer. 
Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul! 
Sâde bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

Nice revnaklı şehirler görülür dünyada,
Lâkin efsunlu güzellikleri sensin yaratan. 
Yaşamıştır derim, en hoş ve uzun rü’yâda 
Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.

GAZEL

Aheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın 
Bir âlem-i hayâle dalan âb uyanmasın

Âguş-i nevbahârda hâbidedir cihan 
Sürsün sabah-ı haşre kadar hâb uyanmasın

Dursun bu mûsiki-i selâvi içinde sâz 
Leyl-i tarabda bir dahi mızrâb uyanmasın

Ey gül sükûte varmayı emreyle bülbüle 
Giilşende mest-i zevk olan ahbâb uyanmasın

Değmez Kemal uyanmağa ikmâl-i ömr için 
V arsın bu uykudan dil-i bîtâb uyanmasın

MAHÛRDAN GAZEL

Gördüm ol meh dûşuna bir şal atıp Lâhûr’dan 
Gül yanaklar üstüne yaşmak tutunm uş nûrdan 
Nerdiibanlar bûsiş-i nermîn-i dâmânıyle mest 
İndi bin işveyle bir kâşâne-i fâğfûrdan 
Atladı dâmen tutup üç çifte bir zevrakçeye 
Geçti sandım mâh-ı nev âyîne-i billûrdan
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Yahya Kemal 
Beyatlı'nın tav la  

sağda F aruk  
o y u n u n u  se yred e n  

h a flz  Çamlıbcl

Halk-t Sa’dâbât iki sâhil boyunca fevç fevç 
Va’de-yi teşrifine alkış tutarken dûrdaıı 
Cetvel-i Simin kenânndan bu âvâzın Kemâl 
Koptu bir fevvâre-i zerrin gibi mâhûrdan

BİTM EM İŞ BİR HİKÂYE

Bâyezid Camii’nin sol köşedeki minâresinden yükselen ikindi ezanının akisleri 
S a h h a fla r  Çarşısı üzerinde dağıldı. Soldaki Harem  kapısının karşısında, iki sıra 
tu ğ la  v e  bir sıra taşla örülmüş düz ve kalın duvarın tek kapısı olan küçücük 
d em ir k a p ı açıldı. Cübbesini arkasına toplamış, kolları sıvalı, iki büklüm nr 
ihtiyar, sağ kolunun altında eski bir kalbur, öteki elinde iri anahtarlar tutara 
kü çü cü k  kapıdan çıktı; iki taş basamaktan ihtiyatla iııdi. Durgun gözlerle, gü
v erc in le rin  yemlendiği sahanlığa kadar yürüdü. Kalburdaki (yemi) sağa ye sola 
dökm eğe başladı. Yere konup yemlenen beş on güvercin, ansızın ürkmüş g> ı 
yerden biraz yukarıya havalandılar ve tâzelenen bir iştihâ ile hepsi yine yere 
kondular. Yem dökülürken imâretin geniş saçaklarından, kafeslerinden, damm- 
r n’ aralarından, belki yüzlerce, diğer güvercinler, galeyanlı bir suzuluş , 

fcanad gürültüleriyle doldurarak indiler, yem verilen sahanlığı kap a

W ı*Birİ genS> biri yaşhea iki frenk kadını, beyazlar giymişler, başlarım örten 
, Ve gen iş şapkalar, kurdeleyle boyunlarına bağlı, gülümseyerek guverem- 

seyred iy o r la rd ı. Yanlarında bir mösyö vardı, çok tüylü silindir şapkasının
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ön tarafında gümüş bir toka parlıyordu; bıyıkları matruş ve favori sakallı idi; 
pelerin biçiminde, geniş yakalı kemeri dar ağır bir manto ve mâvi külot, siyah 
ipek diz çorapları, gümüş tokalı rugan iskarpinler giymiş, hâlinden kibar bir 
ecnebi olduğu hissediliyordu; bu mösyö çınar altında kahve içenlere, nam aza 
gidenlere, şerbetlerini satmak için yüksek sesle dolaşan iriyarı şerbetçilere, câ- 
miin duvarı dibinde koşuşan çocuklara, gelip geçen Yeniçerilere, Nizâm-ı Ce- 
dîd askerlerine, çeşit çeşit sarıklılara, renk renk İstanbul ve taşra kisvelerine 
bakıyordu. Bu m anzaradan hoşlanan bilgili bir insana benziyordu.

O rada kendi başına bir gölge âlemi yaratan büyük çınarın altında tek tek 
ve küme küme yüzlerce insan kahve, nargile ve çubuk içerek oturuyordu.

Bu sâkin kalabalık ikindi ezanından beri az seyrekleşmiş, istiralıâtine devâm 
ediyordu. Dolap kadar küçük, bir sıra, kahveci, çubukçu ve şerbetçi dükkân
ları, durmayan bir alışverişle kaynaşıyordu. Salıhaflar Çaışısı’na  giden dar so
kağın tâ  köşesindeki ayrancı dükkânı, surâlıîlerinin ve satıcılarının beyazlığıyle, 
tülbendlere sarılı buz kütleleriyle iştihâ verici bir yaz levhası gibi görünüyordu.

Ayrancı dükkânının tâ önünde orta yaşlı ve kır saçlı bir yeniçeri burma 
kavuğunu küçük bir iskemle üstüne kaymuş, ayak ayak üstüne atmış, rehâvet 
içinde, gözlerini kâh yumarak ve kâh açarak, nargilesini içiyordu. Anadolu uşak
ları gibi, serçe parmaklarıyle el ele vermiş iki Nizâm-ı Cedîd neferi ayrancıya 
doğru ilerlediler, bir taşralı hâliyle suıâhîlere ve buzlara uzun zaman baktılar; 
biri dükkâna doğru yaklaştı; sol eli böğründe, sağ eliyle iri bir gümüş ağızlık
tan sigara içen, şehir oğlanı olduğu hâlinden belli olan, esmer ve kaytan bı
yıklı ayrancı delikanlıya ayranın fiyatını sordu. Ayrancı istihkaar eden bir ba
kışla cevap verdi : Nizâm-ı Cedîd neferi arkadaşına döndü. Sonra ikisi birden, 
ellerini kuşaklarındaki keselerine götürmüş bir hâlde dükkâna yanaştılar, iki 
m aşrapa ayran istediler.

Yahya Kemal’in şiir mimarisi «ahenk»e dayanır. H er kelime, her 
mısra, ve şiirin bütünü ahenkten nasibini almamışsa gerçek şiir yok
tur ortada, şiiri böyle anlar. Yahya Kemal'e göre şiir, *musikiden baş
ka türlü bir musikidir.» iki dayanağı da «ses»le «ncfes»tir. «Mısrağın 
ayakları yerden kopmazsa ve uçmazsa, yahut da ister hafif perdeden 
olsun, ister İsrafil’in sûru kadar olsun, kulağı bir ses gibi doldurmazsa 
tıalis şiir değildir. Hikmet DÎZDAROĞLU. Yahya Kemal bize şarkıları 
ile, «Güftesiz Beste» ve «Leylâ» gibi şiirleriyle hem temiz konuşma 
Türkçesinin aruza uyabileceğini ispat etti, hem de şiirin kaybolan sesini 
tekrar getirdi. O zaman anlam ayanlar oldu; Yahya Kemal daima mü
nakaşa edilen, herkes tarafından kabul edilmeyen bir şair olmak şerefini
hiçbir zaman kaybetmedi. Onu bugün de anlam ayanlar var. Fakat bu
memlekette, yirmi beş yıldan beri, gerçekten değerli olan hangi şair, 
m uharrir yetişmişse muhakkak onun tesiri altında kalmıştır. Yakup 
Kadri’ye, Falih Rıfkı’ya sorun, bunu inkâr edemezler. Ahmet Haşini, 
Yahya Kemal’i tanımadan çok önce şiirler yazmıştı; fakat Yahya Ke-
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Yahya Kemal Beyatlı, solunda Şevket Rado, sağında İsmail Habib Sevük’te bir sohbet
sırasında.

mal’i tanıdıktan sonra şiiri çok değişti : «Merdiven», «Parıltı», «Şafak
ta», «Hazanda Bülbül» gibi manzumelerin Yahya Kemal’den evvel ya
zılmasına imkân yoktu... Onun için asırlardan beri gelen Türk şiiri, 
T ürk tarihi yekpare bir varlık olmuştur, artık kendi şiirini söylerken, 
kendi etrafındakilere hitap ederken bazan da dönüp Nedim’e, Baki’ye, 
Ahmet Paşa’ya bir selâm vermesi tabiidir. Yahya Kemal milli değil... 
Yalıya K em al’den daha milli b ir şair tasavvur etmek hayli zordur. Nu- 
rullalı A T A Ç . Yahya Kemal tek başına dilimizin ortasında bir renaissan.- 
ce’dır. Bunu her şeyi dilde arayarak, onun üzerine eğilerek, onun nab
zını kendi nabzı yaparak elde etti. Bu «Şafak Saltanatı» daha keşfolma- 
mış bir çok eşlerile beraber türkçenin içinde idi. Evet, Yahya Kemal’in 
en büyük dersi budur; şiir dildir. A hm et Ilam di TA N P IN A R .

BAHÇELERDEN UZAK

istem em  artık ışık, rayiha, renk âlemini, 
Koklamam yosma karanfille güzel yâsemini.

Beni bir lâhza müsait bulamaz idlâle,
Ne beyaz bakire zanbak, ne ateşten lâle.

Aramam fecrini leylâklar açan nisanın, 
Özlemem rengini dağ dağ kızaran erguvanın.

Her sabah başka bahar olsa da ben uslandım, 
Uğramam bahçelerin semtine gülden yandım.
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RİN DLERİN  ÖLÜMÜ

H âftz’tn kabri olan bahçede bir gül varmış,
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle.
Gece bülbül ağaran vakte kadar ağlarmış.
Eski Şirâz’t hayâl ettiren ahengiyle.

ö lü m  âsûde bahâr ülkesidir bir rinde.
Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter.
Ve serin selviler altında yatan kabrinde 
Her seher bir gül açar, her gece bir bülbül öter.

SESSİZ GEMİ

Artık demir almak günü gelmişse zamandan,
Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan.

Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol;
Sallanmaz o kalkışta ne mendil, ne de bir kol.

Rıhtımda kalanlar bu seyâhatten elemli, 
Günlerce siyah ufka bakar gözleri nemli.

Biçare gönüller! Ne giden son gemidir bul 
Hıcranlı hayattı, ne de son matemidir bul

Dünyâda sevilmiş ve seven nafile bekler;
Bilmez ki giden sevgililer dönmiyecekler.

Bir çok gidenin her biri m emnun ki yerinden;
Bir çok seneler geçti; dönen yok seferinden.

ALTOR ŞEHRİ

Y a h y a  K e m a l B eya tlı;  ü n lü  sö yU  tile r in d en  t E s ir  J e m in u s  ve  A l to r  Ş e h r i• 
nde, ö ze llik le  G u iU a u m e T e li  ü ze r in d e  d ik k a tle  d u r u r . G u illa u m e  T e li, ondör- 
d ü n c ü  y ü z y ıld a , İ sv iç re ’d e  b ir  va lin in  zo r b a  y ö n e tim in e  ka rş ı g e lm iş , ü lkesin i 
ö zg ü r lü ğ e  k a v u ş tu rm u ş  b ir ka h ra m a n d ır . Y a h y a  K e m a l, B o ğ a ziç i’n in  ö zg ü r  ha
vasın ı c iğerlerine  d o ld u ra ra k  d o la ş ırken , g en ç liğ in d e  İ sv iç r e ’d e  ya p tığ ı g ez iy i  
a n ım s a r :

O gün vapurda, benim gibi Tel mâbedini tavafa giden yolculardan başka 
yolcu yokmuş. Bunu, Altor’a hep birden çıktığımız zaman anladım. Vapurda 
alçak ve derin bir sepet koltukta etrafı seyrede ede halis süt, taze tereyağı ve 
balla ucuz ve iyi bir kahvaltı ettim. Vapur bir müddet dağ eteği gitti. Sonra bir 
körfeze saptı. Yalçın dağların ortasında kuytu bir körfez, kıyılarında kaya sütun-



lan  dikili duruyor. Sabahtı; güneşin ışığı yeni vuruyordu. Güneşin bu körfeze 
yaldız halinde serpildiğini görünce şaştım. O zamana kadar bu yaldız serpinti
sini, dağlarda sabah m anzaraları tasvir etmiş bazı ressamların resimlerinde gör
müş, fakat suni bir ressam oyunu zannetmiştim. Meğerse sabiymiş.

Kayalar, ışık serpintisinden pırıl pırıl görünüyordu. Bu, kudretten dikili du
ran yalçın sütunların birinde iri harflerle bir isim gördüm : Çiller. İsmin altında 
doğduğu ve öldüğü tarih var; Tel’in körfezinde Şiller’e bundan güzel bir Abide 
dikilemezdi.

Vapur, körfeze yavaş yavaş giriyordu. Hep Tel’in havası içindeydik. O ka
dar ki Şiller’in meşhur dramı yahut da Rosini’nin meşhur operası oynanırken 
seyirciler bu kadar T el’in havasında mahpus kalmaz. Bu körfezin dağına, taşı
na T el’in ruhu işlem iş: Yabani badem kokan bu temiz ve yalçın tabiatta Tel’in 
peşine takılan Altor köylüleriyle balıkçılarının şarkıları tııınetsiz bir ses halin
de çağlıyordu. Nihayet vapur, ta Tel mâbedinin basamaklarına yanaştı. Hep bir
den çıktık. Tel mâbedi, dağ eteğinde, boydan boya demir parmaklıklı, son de
rece basit bir makamdı.

Parmaklıklardan bakıyorduk. İç duvarı, boydan boya üç sahneli bir duvar 
resmi kaplamış. Bu resim, Tel’in efsaneli hayatından üç safhayı gösteriyor ki, 
biri de çocuğunun başındaki elmaya ok attığı şerefli safhaydı. Ressam, Tel’i 
gür saçlı ve sakallı, boylu boslu, dizlerine kadar gömlekli, çarıklı köylü bir ilâh 
gibi cazibesi olan ulvî bir mahlûk kılığında tasvir etmiş. Bakmaya doyamadık.

Zaten bastığımız yerin de kutsiyeti vardı. Çünkü mâbedin yeri, Givom 
Tel’in vali ve maiyetiyle dolu gemiyi, meşhur fırtınada, biraz yanaştırıp kendi 
çıktıktan sonra ayağı ile ittiği ve dalgalara bıraktığı yerdi. Tel mâbedinden 
uzun bir zaman ayrılamadık.

Sonra mâbedin arkasında küçük, iki tarafı ağaçlı bir yoldan Altor şehrine 
girdik. Altor’a kavuşmuştum ve tam tahayyül ettiğim  gibiydi. Küçük bir mey
dan, cephesinde bir kilise, ta karşısında Giyom Tel’in heykeli. Btı heykelde Tel, 
dağlardan şarla söyliyerek iner bir vaziyette, gururlu başı yüksekte, omuzunda 
ok ve yay, sağ elini de yanısıra dağlardan inen çocuğunun omuzuna dayamış.

Meydan; meydan değil, Giyom Tel sahnesi halinde! Zaten meşhur «nişan 
sahnesi» bu meydanda geçmiş. Altor’un küçük satıcıları ağaçtan ve alçıdan Al
tor yadigârı binbir çeşit ufak tefek eşya satıyorlar. Hepsinin üzerinde Giyom 
Tel le çocuğunun resmi var. Bu şehir, yedi asırdan beri bu adamın efsanesi için
ce yaşamış ve yaşıyor! Altor’dan çıktığım zaman ruhumun bir çağlayan yatağı 
E’hi yıkandığını hissettim.

C*ün Boğaziçinin kırlarında gezinirken çocukluğumun en güzel hâtırası 
°  an Gıyom Tej gözlerimi yaşarttı. Altor şehri gözümün önüne geldi. Sonra 
^uşündüıt) ki yarının Türk çocukları, hürriyeti benim gibi İsviçre dağlarında 
lüle” 11 t3Cak ^ a^ as karları arasında Kars’a yürüyen genç zâbitler ve genç köy- 

€r- İnönü’nden Dum hıpınar’a koşan genç zâbitler ve genç köylüler, Anado-
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lu’yu ulvi ruhlarının, mukaddes kanlarının rayihalariyle doldurdular. Artık Ana
dolu’da her köy, bir Altor şehridir. Bizim nesil, hürriyeti bir mevhume gibi öz- 
lüyordu. Yarının Türk çocukları, hürriyetin toprağında doğup büyüyecek!

Ah, anne Anadolu! Ne kanlı ve ne büyük nasibin varmış!
Yahya Kemal, yalnız şu ya da bu tarzda bir şair değil, gelmiş geç

miş bütün edebiyat türlerini kendinde birleştirmiş bir şiir bilinciydi. Daha 
doğrusu, bu ülkede şiir sanatı ilk kez onunla vezin kalıplarına dökülen 
bir «sünuhat» işi olmaktan kurtulup bir yaratıcı zekâ eseri haline gir
miştir. Bu bakımdan onu kâh Divan edebiyatının, kâh aruz şairlerinin 
sonuncusu gibi görenler ya da öyle göstermek isteyenler pek büyük bir 
yanılgıya düşmektedirler. Yahya Kemal, bir tarzın sonuncusu değil, bir 
çığırın başlangıcıdır vc edebiyat tarihimizde ancak bu sıfatla yer alması 
gerekir. Yakup Kadri K A R A O SM A N O Ğ L U . Cumhuriyet kurulup da; 
geçmiş, hem de O sm anlılığa kıstırılmak istenmiyen bir geçmiş; geleceği, 
atılımları besliyen kaynaklardan salt biri olma durum una düştüğü kez, 
Osmanlı geçmişinin ozanı Yahya Kemal, gelecek boyutundan yoksunlu
ğu dolayısile, kınanmaya başlandı; dcvrimci çevrelerce ulusal kalkınma 
çabalarım ıza ilgisizliğile suçlandırıldı. Derken II. Dünya Savaşı içinde 
toplumcu akımlar hızlandığı sıra, Yahya Kemal, bir gerilik kalası, «le- 
vanten» kentsoyluluğunun «sembol»ü sayılır oldu; gerçekçilik topları ku
rusıkı atıp tuttular üstüne. C a n  Y Ü C E L .  Şiirde muvaffak olmanın ilk 
şartı şahsî bir dil sahibi olmaktır. Şiir dile tasarruf şeklile hususiyetini 
kazanır. Fakat Yahya Kemal’in bulduğu dil sade kendisi için değildir. 
O bizim dilimizi bulmuştur. Ondan evvel, onunla beraber bu işte çalı
şanlar elbette vardı. Fakat kendini kabul ettiren odur. Bu demektir ki, 
sade dili değil şiiri de buldu. Tevfik Fikret’le Mehmed Emin Bey’in ça
lışmalarını paylaşan bir devirde, yani Türkçe iki müntehada dolaşırken 
o «sokağın ve evin anahtarını» bııldu... Yabancı bir dildeki okumaları
mızda bizi ilk karşılayan tehlikeli cazibeye, mana dediğimiz afete kendini 
kaptırm adan şiirin ve dilin kaderi üzerinde düşünm ek... işte Yahya Ke
m al’in 1910 senelerinde edebiyatımızın umum î manzarasında yaptığı de
ğişiklik! Picasso, ben aramam, bulurum! diyor. Ne kadar doğru bir söz. 
Yahya Kemal aramadı. Aramak belki de biraz kaybetmektir. O birbiri 
arkasınca bir yığın şeyi bulan adamdır. Yeni dille ilk neşredilen man
zumesi Leylâ, hakikatte bütün bir anlayış mücadelesidir... Her yenilik 
getiren şairde eskiye bakan bir taraf vardır. Maziyi inkâr ettiğimiz an, 
sanat kendiliğinden durur. Kaldı ki Yahya Kemal, Fikret’in konuşma dili 
ile ve nesir edasıyle getirdiği şiir anlayışının üstünden, eski şiirin en 
halis vc yaşaması gereken tarafını, cdâ ve söyleyişini yeniye nakletmesini 
bilmiş, böylece ilhamında barıştırdığı bir ikiliğin üstünden konuşmuştur. 
Alilime ıHamdi TA N P IN A R . Yahya Kemal kelimelerin, kelimelerden 
kurulu mısraların ve bütünüyle şiirin macerasını yaşıyordu. Daha doğ
rusu, bu macera kendi hayatının yaprakları olmuştu. Paul Verlainc de 
şiir san’atını açıklarken, bu «güzel macerandan bahsetmemiş miydi? So
nu gelmeyecekmiş gibi görünen en uzun, en güzel, en yıpratıcı macera... 
Her mısra ayrı bir dünya idi Yahya Kemal için; kelimeler ayrı dünyala
rın yıldızları... Gökyüzü onlar parladığı zaman aydınlanıyor, söndüğü 
an kararıyordu. Sevinci dc. kederi dc onlara bağlıydı. Muhtar TEVFtK- 
OĞLU.
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GECE

Kandilli yüzerken uykularda, 
Mehtâbı sürükledik sularda.

Bir yoldu panldıyan güm üşten  
Gittik, halis açmadık dönüşten.

Hülya tepeler, hayâl ağaçlar... 
Durgun suda dinlenen yamaçlar...

Mevsim sonu öyle bir zaman ki, 
Gaip bir musikiydi sanki.

Gitmiş, kaybolmuşuz uzakta. 
Rüya sona ermeden şafakta.

KAR MUSİKİLERİ

Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu, 
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu!

Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı... 
Yüzlerce ağızdan koro halinde devamlı

Bir erganun âlıengi yayılmakta derinden, 
Duıydumsa da zevk almadım ıslav kederinden.

Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta, 
Tanburi Cemil Bey çalıyor eski plâkta.
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Birdenbire mes'udum işitm ek hevesiyle, 
Gönlüm dolu İstanbul’un en özlü sesiyle.

Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanlık, 
Uykumda bütün bir gece körfezdeyim  artık.

Fâni ömür biter. Bir uzun sonbahâr olur. 
Yaprak, çiçek ve kuş dağılır, tarümâr olur. 
Mevsim boyunca kendini hissettirir vedâ; 
Artık bu dağdağayla uğuldar deniz ve dâğ. 
Yazdan kalan ne varsa olurken haşir neşir, 
Günler hazinleşir, geceler uhrevileşir; 
Teşrinlerin bu hüznü geçer tâ iliklere.
Anlar ki yolcu yol görünür serviliklere.

Dünyânın ufku gözlere gittikçe târ olur;
Her gün sürüklenip yaşamak ruha bâr olur. 
İm an duyar yerin dile gelmiş sükûtunu;
Bir başka musikiye geçiş farz eder bunu. 
Teslim olunca va'desi gelmiş zevâline,
Benzer cihâna gelmeden evvelki hâline.

Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya 
Rûh öyle yollanır uyanılmaz bir uykuya; 
D uym az bu ânde taş gibi kalbinde bir sızı; 
Fark etm ez anne - toprak ölüm maceramızı.

SONBAHAR
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Resimli - Motifli Türk Edebiyatı TarihiVuVz elim izdeki Cumhuriyet Edebi
yatı dönemi hazırlanırken, ilgili binlerce kaynak tarandı. İncelediğimiz şairlerle 
yazarların yapıtları, binbir emekle kurulan özel arşivimiz, kitaplığımız, edindi
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