


$iiR VE HAKiKAT 

Be!lir Fuad (1852-6 $ubat 1887). Ailesi hakkmda fazla bilgi yoktur. 
Bilinen en eski aile iiyesi, baba tarafmdan akrabas1 olan Abdiilha
mid'in ba�mabeyncisi Giircii as1lh Hamdi Mahmud Pa�a'd1r. Baba
s1 Hur�it Pa�a Adana'da mutasamfhk yapm1�hr. Annesi hakkmda
ki tek bilgi ise 1886 Mart'mda "delire de persecution"dan (heze
yan-1 tazalliimi) iildiigiidiir. 
Maddi ai;1dan varhkh bir ailesi olan Be�ir Fuad iigrenimine Fatih 
Rii�tiyesi'nde ba�lar. Ailesinin Suriye'ye gei;mesiyle iigrenimini bu
radaki Cizvit okulunda siirdiiriir. 1867-1870 y1llan arasmda istan
bul'da Askeri idadi'de okur. 1871'de girdigi Mekteb-i Harbiye'yi 
bitirince yaver olarak Abdiilaziz'in saraymda giirev yapmaya ba�
lar. 1875-1876 S1rp sava�lanna katJhr. Yaverligi 1876 y1hna kadar 
siiren Be�ir Fuad giiniillii olarak 1877-1878 Rus sava�1 ve Girit is
yanlannda da giirev yapar. Be� y1l kadar Girit'te kahr. Bu sure zar
fmda Alm�nca ve ingilizce iigrenir. istanbul'a diiner ve 1881-1884 
y1llan arasmda kolagas1 olarak i;e�itli giirevlerle askerlik sahasmda 
i;ah�may1 siirdiiriir. 
1884 Be�ir Fuad'm yaz1 hayahnda iinemli bir tarihtir. Bilinen ilk 
yaz1s1 1883 tarihini ta�1makla birlikte Be�ir Fuad'm as1l yogun yaz1 
hayah 1884'te ba�lar; i;eviri kitaplar yay1mlar, i;e�itli dergilerde fen 
konulatmda yaz1lar yazar ve iki dergi i;1kanr. Bunlann ilki kan�1k 
bir kadroyla kurulan ve daha diirdiincii say1smda yazarlar arasm
daki giirii� farklan yiiziinden kapanan Haver, digeri daha uyumlu 
bir kadro ile fen ag1rhkh olarak yay1mlanan Giine�'tir. Ancak bu da 
12. say1smda maddi sorunlar yiiziinden kapahhr. Bu yogun yaz1 
hayah yiiziinden 1884'te askerlikten aynlan Be�ir Fuad aym y1l Ce
ride-i Havadis gazetesinin ba�yazan olur. Gazetenin birbui;uk ay 
sonra bir ihbar yiiziinden kapahlmas1 iizerine diinemin iinde gelen 
gazetelerinden Terciiman-1 Hakikat ve Saadet'te yazmay1 siirdiiriir. 
Be�ir Fuad'm 1883-1884 y1llan arasmdaki ilk yaz1lan i;eviri ag1rhk
hd1r. Zamanla telif yaz1lan one gei;meye ba�lar. Bu yaz1lar felsefe, 
fen, fizyoloji ve askerlik konularmda yogunla�1r. Di!, iizellikle ya-· 
banc1 dillerin iigretimi de.Be�ir Fuad'm i;eviri kitap ve makalelerin
de s1k s1k ele ald1g1 konulardand1r. Bunun yam s1ra i;ok sevdigi ti
yatro iizerine degerlendirme yaz1lan da kaleme ahr. 1885'te Victor 
Hugo'nun yay1mlanmas1yla girdigi polemiklerde diinemin i;e�itli 
edebiyat meselelerini, iki y1! sonra i;1kan Voltaire biyografisinde ise 
daha ziyade dini ve felsefi konulan tart1�an Be�ir Fuad, intihar ede
cegi tarihe kadar yogun bir yaz1 hayahnm ii;indedir. 
Bas1lm1� on be� kitab1 ve iki yiizden fazla makalesi olan Be�ir Fu-



ad'm kitaplan yaym tarihi siras1yla �unlardir: lki Bebek (Victor Ber
nard-Eugene Granger' den jfeviri, bir perdelik komedi) 1884; Binba
�1y1 Dar't?t (K. F. Mordan �viri, bir perdelik komedi) 1884; Birinci 
Kat (James Cobb'dan jfeviri, iki perdelik komcdi) 1884; Bedreka-i 
Fransevi (sarf k1sm1, Emile Otto'dan jfeviri) 1884; Bedreka-i Fransevi 
(nahiv k1sm1, Emile Otto'dan jfeviri) 1884; Miftalz-1 Bedreka-i Lisan-i 
Fransevi 1885; Cinayetin Tesiri (Emile Zola'dan jfeviri, roman) 1885; 
Victor Hugo 1885; Almanca Muallimi (Emil Otto'dan jfeviri) 1886; ln
gilizce Muallimi (Emile Otto'dan jfeviri) 1886; Usul-i Talim (Emile Ot
to'dan jfeviri) 1886; Be�er 1. K.is1m 1886; Voltaire 1887; lntikad (Mual
lim Naci ile) 1887; Mektribdt (Fazh Necib ile) 1889; Miftali-1 Usril-i Ta
lim, 1304. 
(Kaynak: Orhan Okay, llk Tiirk Pozitivist ve Natiira/isti Be�ir Fuad. is
tanbul 1969). 
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Be?ir Fuad'm "Mektubat"m11 Okurken 

6 $ubat 1887'de, Cagaloglu yoku�unda kitap<;1 Arakel Efen
di'nin diikkam kar�1smdaki 12 numarah evinde gece ge<; vakit 
bileklerini kesti; oliirken, izlenimlerini kamyla bir kagida yazd1 
ve gelen doktora, "Zahmet etmeyin be� dakikahk omriim kal
d1gm1 biliyorsunuz", dedi. 

Be�ir Fuad (dogumu: 1 852), gii<;lii kuvve'tli, yak1�1kh, ya
�am dolu bir insan. Sava�lara kahlm1�, ya�ma gore biiyiik dene
yimler edinmi� ve Bah kiiltiirii i<;inde tam anlc!m1yla yeti�mi� 
bir insan. Frans1zca, ingilizce, Almanca biliyor; Bah'nm bilim, 
felsefe ve edebiyat iiriinlerini �a�ilacak bir bi<;imde giinii giinii
ne izliyor; bunlan aktarmaya, <;evresini aydmlatmaya <;ah�1yor. 
Arna, kar�1smda kor sag1r, dogmatik, yan aydm bir kasvetli 
diinya var. "$arkh" dii�iincenin iki yiizliiliigu, iftiraahg1, kuyu 
kazmas1 da cabas1. Okuduk<;a yalmzla�1yor ve yalmzla�hk<;a 
okuyor. 

Kendini, kendi i<;inde siirgiine gonderen kiiltiir adammm 
aalanm, umutsuzlugunu derinden derine duyuyor. Cagalog
lu'ndan Pera'ya <;1k1p, bir tiyatroya gitmesi. Frans1zca bir oyun 
seyretmesi, yabanc1 dostlanyla birka<; kadeh i<;mesi gibi ya�an
hlar, ashm ve esasm1 bildigi, ama hi<;bir zaman tam anlam1yla 
bulamad1gi bir ya�amm yerine ge<;iyor belki de. 

"Ben genellikle gece yazmay1 adet edindim. Giindiizleri, 
elime kalem almaktan ho�lanm1yorum." (M.20). Kimi zaman ti
yatroya gittiginden, gece yansmdan sonra eve dondiigii i<;in, 
yazacak zaman bulamad1gm1 da belirtiyor. 
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Bu ya�amm, ba�ka boyutlan da var. B. Fuad, insanlarm di.i
�i.ince ve vicdanla degil de, zavalhhklarla davranmalarmm ac1-
sm1 c;ekiyor ve �oyle diyor: 

"Ben, Tahir Bey hakkmda pek c;ok �eyler soyleyebilecek
ken, yine de perhiz ettim. Daha �iddetli olacak yerlerden vaz
gec;tim. Devam ederse, arhk hic;bir �eye bakmadan . . .  edecegim. 
Boyle �eylerin olmamasm1 ne kadar arzu ediyorsam, beni mec
bur eden sebeplerin ortaya c;1kmasma da o kadar i.izi.ili.iyo
rum. "(M.15). Burada sozi.i gec;en Menemenlizade Tahir, bir ba
kima B. Fuad'm yanmda yeti�tigi halde, zamanla, �iir konusun
da c;1kan tarh�malarda ona kar�1 tam anlam1yla "�arkh" bir an
layi�la, fikri degil ki�iligi hedef alan bir tutum sergilemi�tir. 

B. Fuad'm b1kkmhgm1 ve umutsuzlugunu, bu baglamda 
belirten �u sahrlar da onemli : "Naci taraftarlan ic;in Ekrem Bey 
bir hie;. Ekrem Beyi tutanlar ic;in Naci solda s1f1r say1hyor. i�in 
ic;ine, izzet-i nefs kan�1yor. Bu zatlan, yalmz kendi hallerine de 
b1rakmak istemiyorlar. Birtak1m dar fikirli, nasipsiz kimseler 
ortaya ahhp, karga�ahktan istifade etmek (ve kendilerince) 
�ohret olmak emelinde."(M. 12). B. Fuad, bugi.in de devam 
eden zavalh bir tarh�ma gelenegine parmak bas1yor ve yine bu
gi.in, belki de daha bi.iyi.ik oranlara ula�m1� olan kitaptan oku
maktan kac;mma egilimini dile getiriyor: "izmir ve Selanik istis
na edilmek i.izere, Osmanh vilayetlerinin hemen hic;birinde ki
tapc;1 bulunmad1gmdan . . .  " (M. 17) .  

Bu arada, Fazh Necib'in de, B. Fuad'm mektuplarma verdi
gi bir cevapta, Osmanh-Ti.irk insanmm "tarh�ma bilmezli
gi"nden �ikayet ettigini ve gosteri� di.i�ki.inli.igi.i i.izerinde, or
nek vererek durdugunu belirtmeliyiz. 

Bi.iti.in bunlar, B. Fuad'm intiharmda, yan nedenler olarak 
etkili olmu�tur ku�kusuz. Arna daha derine inince, B. Fuad'm 
intihannm nedenini; maddeci-bilimsel di.i�i.incesinde ve onun 
sonucu olan bir fikirde, yani insanm bedenini istedigi gibi kul
lanma ozgi.irli.igi.inde bu bedeni ortadan kald1rma ozgi.irli.igi.i 
de dahil olmak i.izere aramanm daha dogru olacagm1 bir ba�ka 
yaz1da belirtmeye c;ah�m1�hk.2 

*** 

B. Fuad'm kar�1smdaki di.i�i.ince di.inyasmm c;ok iyi bir or-
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negi olmas1 bak1mmdan, Ahmed Midhat'm tutumu da biiyiik 
onem ta�1yor. B. Fuad, yaz1 hayatma ahlmas1 konusunda kendi
sine yard1ma olan A. Mid hat' a biiyiik bir sayg1 duyuyor ve 
hatta ona, "Osmanh Filozofu" denebilecegini (M. 12) soyliiyor
du. Buna kar�1hk A. Midhat, B. Fuad konusunda yazd1g1 "mii
raice"3 kitapta, maddeci dii�iincenin, insam intihara gotiirece
gini ve B. Fuad'm durumunun, ba�kalarma da ibret olmas1 ge
rektigini ileri siirerek etrafma korku salmaya ve akil vermeye 
c;ah�m1�h. Aym A. Midhat'm, "her �eyi borc;lu oldugu; c;agmm 
en ileri adam1, en sahici inkilapc;1s1 Midhat Pa�a'yi oliime gon
deren yalanc1 tamkhgi yaparken de fazla rahats1z olmad1gim 
unutmamak gerekir. A. Midhat, bunu nasil olup da yaptigiru 
soranlara, ''binlik bankonota dayanamad1m" kar�1hgm1 verir
ken, B. Fuad'1 maddeci oldugu ic;in ele�tiren bir "maneviyatc;1" 
olarak c;ok rahath ku�kusuz!4 

B. Fuad'm, "Bilim mi �iir mi iistiindiir?" "�iir, duygu ve 
hayale dayamlarak m1, yoksa gerc;ek ve hakikat goz oniinde tu
tularak m1 yazilmahdir?", "Kime filozof denebilir?" gibi soru
larla ugra�mak zorunda kalmas1 da doneminin dii�iince ve 
edebiyat diinyasmm yap1s1 ve diizeyi konusunda fikir veriyor 
bize. 

Bu sorularm birincisi, insansal etkinlik (praksis) olarak bir
birlerinden farkh, ama tarih ve kiiltiir baglammda yine de bir
biriyle ilintili olan bilim ve �iirin ayirt edici ozelliklerini irdele
meye yonelik degil. Boyle bir irdeleme soz konusu olmadan ve 
sanki bilimin ve �iirin oziiniin ne oldugu biliniyormu� gibi, bu 
iki etkinligin degeri (hangisinin daha iistiin oldugu) konusun
da bir yarg1 vermek soz konusu burada. Dolay1s1yla, bu soruya 
verilecek'cevap her ne olursa olsun, bir deger yarg1smdan ileri
ye gec;emeyecektir. ikinci soruda da, bir yandan duygu ve ha
yalin, ote yandan x gerc;ek ve hakikatin ne gibi bir ozii oldugu 
sorulmuyor ve sadece "normatif", yani kural koyucu bir cevap 
aramyor. Oc;iincii soruda, bir kimseye filozof denilebilmesi ic;in, 
once, felsefenin ne oldugunun irdelenip tammlanmas1 gerektigi 
unutuluyor. imdi, oze yonelmeksizin, deger yarg1s1 vermeye, 
kural koymaya ya da adlandirmaya yonelen bir sorgulama, fel-
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sefi-bilimsel bir irdeleme degildir ve genellikle, kulaktan dolma 
hazirlop bilgiyle yetinen "medrese kafas1"nm ve felsefe-oncesi 
ideolojik dii�iinii�iin iiriiniidiir. Diderot, d' Alembert, Auguste 
Comte, Buchner, Claude Bernard gibi ger\ek dii�iiniirleri ve 
bilginleri tamyan ve gorii�lerini \Ok iyi oziimlemi� olan B. Fu
ad' m, bu tiir "Orta\agvari" sorularla, sirf \evresini aydmlatmak 
ve kendi dii�iincelerini dolayh olarak ar;1klayabilmek i\in ug
ra�mak zorunda kald1gm1 soyleyebiliriz. 

B. Fuad'm ya�am1, daha sonra da rastlanan kiiltiir ve dii
�iince trajedilerinin, bizdeki ilk apa\Ik ornegidir. Kendi bildi
ginden ba�ka �eyin dogru olmad1gm1 ve her farkh dii�iincenin 
bir sapkmhk ve kotiiliik oldugunu dii�iinen insanlarm diinya
smda; bilime, akla ve sagduyuya inanan bir fikir adammm \a
balanm ve bunun sonucu olarak r;ektiklerini unutmamak gere
kir. Tiirk-Osmanh dii�iince diinyas1, dinsel ve siyasal resmi ide
oloji iizerinde temellenen; ku�ku ve ele�tirinin ne oldugunu bil
meyen, inand1g1 fikirlerin temellerine egilme merakm1 bile 
duymayan insanlarm diinyas1dir. Bu diinyada, "felsefe" yerine 
ge\en "kelam", Eski Yunan dii�iincesindeki koklerinden kop
mu� ve kahpla�m1� bir tiir tannbilimdir. Alti yiizyilhk impara
torluk doneminde, Aristoteles'in sadece Fizik adh incelemesinin 
ilk ii\ boliimiiniin, Yanyah Esad Efendi tarafmdan \evrilmesi 
(hem de Osmanhcaya degil, Arap\aya), \Ok ilgin\tir. Farabi'nin 
ve ibni Sina'nm dii�iincesinin ve dolay1s1yla genellikle "kela
mm" kaynag1 olan Metaftzik'in ise, yakm zamana kadar bir sah
rmm bile \evrilmedigi soylenebilir.s Bu durumda, F. Bacon'm 
da, Descartes'm da ve B. Fuad'm \Ok yakmdan tamd1gt Aydm
lanma <;agi dii�iiniirlerinin, maddecilerin ve pozitivistlerin de 
bilinmesi, hi\ mi hi\ soz konusu olamaz. Zaten Osmanh aydm1, 
ekonomik, siyasal ve askeri giiciiniin altmda ezildigi Bati'nm 
miispet bilimlerine "ilim" adm1 bile lay1k gormemekte ve bun
lan "fen" diye adlandmp, sadece islami bilgi dallan i\in "ilim" 
sozciigiinii kullanmaktad1r. Bati'mn, ak1lsal dii�iinceye ve yon
tembilime dayanan miispet bilimlerinin; toplumsal, ekonomik, 
siyasal, askeri ve kiiltiirel alandaki sonu\lar ve iistiinliikleri ya
ratan temel kaynak oldugunu da anlamamakta ya da bir ruhsal 
savunma mekanizmas1 sonucu anlamak istememektedir. Oysa 

1 2  



B. Fuad, genellikle kiiltiiriin ve ozellikle Bah kiiltiiriiniin bir 
biitiinsellik oldugunu anlam1�hr ve bunu bilim ile �iir arasmda
ki bagmhya ili�kin olarak �u sozleriyle dile getirir: "Medeni 
alemde, bilim ve fen konusunda ilerleyen milletlerin yeti�tir
dikleri �airier ile diger milletlerin yeti�tirdikleri kar�da�hnhrsa, 
bilimle ugra�anlarm, �air yeti�tirmek konusunda ne kadar etki
li olduklan ortaya \Ikar." (M.5). Baudelaire'in ve Rimbaud'nun 
�iirlerini yay1mlam1� olduklan bir donemde, kendisini ele�ti
renlerin hala, "�iir mi fen mi iistiindiir?" ve daha sonralan da 
(1895), "kafiye goz i\in midir, kulak i\in midir?" diye didi�ip 
durduklan bir edebiyat \evresinde, B. Fuad'm, bilim ve �iirin, 
tarihsel-toplumsal siire\ bak1mmdan birbiriyle bagmhh ama yi
ne de ozgiil iki ayn irdeleme etkinligi oldugunu; birincisinin 
manhksal dii�iince ve kavramla, ikincisinin hayalgiicii ve im
geyle, insam insan kdan iiriinler ortaya koydugunu belirtmesi 
dikkate deger. 

Giizin Dino'nun dedigi gibi "B. Fuad, Osmanh tefekkiirii
niin o s1ralarda ula�abilecegi en ileri noktaya ula�m1�hr"6 ve 
Profesor Mehmet Kaplan'm belirttigi gibi, "son \ag Tiirk edebi
yatmda bir devri kapatarak yeni bir devir a\m1�hr" .7 Arna biz
de iki yiiz elli yddir ger\ekle�tirilmeye \ah�dan \e�itli devir 
a\IP kapamalar ve "devrimler" gibi, B. Fuad'm ger\ekle�tirdigi 
yenilik de, ozledigi sonu\lan verememi�tir. Ya�ad1g1 siirece ona 
hayran olanlar, Abdullah Cevdet ve Baha Tevfik d1�mda, B. Fu
ad'm a\hg1 \Igm, \e�itli nedenlerden oti.irii, daha sonra, gerek
tigi gibi devam ettiremediler. Bunun kabahatini B. Fuad' da de
gil; bizdeki geleneksel resmi ideolojinin ve ondan bir ti.irlii s1y
nlamayan aydmlarm dii�iinii� tarzmm, Bah kiiltriinii tiimiiyle 
ve derinlemesine bir tiirlii oziimleyememesinde aramak gere
kir. Ne var ki, B. Fuad'm da, bir\ok Tanzimat aydm1 gibi "vata
m ve devleti kurtaracak" pratik \OZiimlere yoneldigini ve tutar
h gorii�lerine ragmen, felsefeyi felsefe olarak tam anlam1yla ele 
almad1gm1 unutmamak gerekir. Bundan otiirii, B. Fuad, bildigi
miz kadanyla, Platon, Aristoteles, Descartes, Locke, Hume, 
Kant, Hegel gibi biiyiik filozoflar iizerinde gerektigi gibi dur
mam1�h. Ote yandan, siyasal iktidarm ve resmi ideolojinin, B. 
Fuad'm devrimci diyebilecegimiz yeni gorii�lerini, \e�itli yol-
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lardan bask1 altmda tuttugunu da belirtmeliyiz. Dolay1siyle, B. 
Fuad ve benzerleri, unutulmu�lugun alanma siiriildiiler. Resmi 
tarih, ger�eklerin iizerine ortii �ekip bir yalan-ge�mi�i nasil ya
rathysa, onun uzanbs1 olan resmi edebiyat tarihi ve ele�tirisi 
de, kahpla�m1� tablosunda, B. Fuad'm ki�iligine ve gorii�lerine 
gereken yeri vermedi. Okur, aradan yiizy1ldan fazla zaman 
ge�tigi halde, aldatmacalarla dolu ayn1 kasvetli durumun sii
riip gittigini bir kez daha dii�iinecektir ku�kusuz. 

Selahattin Hilav 

NOTLAR 

1 Mektubat'm (Mektuplar'm), yeni yaz1ya aktanlrn1� ozgiin metni i<;in 
bkz. Dr. Handan inci, $iir ve Hakikat. Bu metinden yaptlg1miz ahntdan, 
dili sadele�tirerek veriyoruz. 

2 S. Hilav, "Be�ir Fuad ve Unutulmak", Felsefe Yaz1lan, s. 305, Yap1 Kredi 
Yaymlan, 1993. 

3 Niyazi Berkes, Tiirkiye' de <;agda�la�ma, s. 336, Bilgi Yaymevi, 1973. 
4 Kemal Tahir, Notlar/Sanat Edebiyat, c. 4, s. 139, Baglam Yaymahk, 1990. 
5 Prof. Ahmet Arslan, Aristoteles'in Metafizik'ini ba�ar1h bir �ekilde �evi-

rerek dilimize kazand1rd1 (c.I. II., Ege Dniversitesi Bas1mevi, 1985, 
1993; Sosyal Yaymlar, 1996). 

6 Selahattin Bagdath, "Be�ir Fuad'1 Tarumak i<;in", Yazko Felsefe Yaz1lan. 
3. Kitap, s. 35 . 

7 bnceki yaz1, s. 39. 
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�iir ve Hakikat Uzerine 

Be�ir Fuad, dogrudan dogruya bir edebiyat eseri ortaya 
koymamakla beraber, romantik anlay1�m ha.kim oldugu bir do
nemde realizm ak1mm1 benimsetmek i�in giri�tigi tarh�malarla 
Tiirk edebiyatmda �ok onemli bir yerde durmaktad1r. 

"ilk Tiirk Pozitivist ve Natiiralisti" olarak nitelenenl Be�ir 
Fuad, donemin Tiirk edebiyahnm yoniinii romantizmden re
alizme �evirmeyi hedefleyerek 1885 yilmda Victor Hugo iizeri
ne ele�tirel bir monografi kaleme ahr.2 Kitabmda Victor Hu
go'nun edebiyat anlay1�1m Emile Zola ile kar�da�hrarak incele
yen ve boylece realist edebiyatm "iistiinliiklerini" gostermeye 
�ah�an Be�ir Fuad'm �abas1, Hugo'yu �ok seven ve bol �eviri 
yapan3 Yeni Tiirk edebiyat�dan arasmda biiyiik yank1 yarahr. 
Victor Hugo yay1mland1gt s1rada Recaizade Mahmud Ekrem'in 
etrafmda toplanan Yeni edebiyat�dar ile kendilerine Muallim 
Naci'nin etrafmda yer bulan eski zevkin temsilcileri arasmda 
�iddetli tarh�malar ya�anmaktaydi. Be�ir Fuad'm kitab1 her iki 
kesimden de tepki gormekte gecikmedi. Ger�ekte romantizmle 
ciddi ilgileri Hugo-Lamartine hayranhgtndan �ok da oteye git
meyen Yeni edebiyat�dar Hugo'nun ele�tirilmesine ofkelenir
ken, diger kesimdekiler ise, �iiri ancak ger�ege, akla uygun ve 
fen gibi insanhga pratik bir hizmeti oldugu ol�iide kabul edile
bilir bulan Be�ir Fuad'm �iir ve �airier iizerine soylediklerinden 
ho�lanmadllar. Boylece Victor Hugo kitab1 etrafmda, Tiirk ede
biyah tarihine "hayaliyun-hakikiyun" kutupla�mas1 olarak ge-
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<;en ve Be�ir Fuad'm oliimiinden sonra da uzun yillar devam 
eden bir tarh�manm kapisi aralandi. 

Be�ir Fuad, bu tarh�malar sirasmda kendisine kar�i roman
tizmi savunan Menemenlizade Mehmed Tahir'e <;e�itli gazete 
ve dergilerde verdigi cevaplan toplar ve yayimlamasi i<;in diger 
kitaplanm da basmi� olan Kitap<;i Arakel'e verir."'$iir ve Haki
kat" admi koydugu eserinin plamm yapmi�, i<;inde hangi yazi
larm yer alacagmi belirlemi�tir. Ancak bu eser, belki de intihar 
olaymm etkisiyle, yayimlanmami�hr. Elinizdeki bu kitap, he
niiz etrafh bir incelemesi yapilmami� olan "hayaliyun-hakiki
yiln" tarh�masmm onemli metinlerini bir araya getirmesinin 
yam sira, yaym macerasi yanda kalmi� bir kitabm yiiz kiisur 
yil sonra ortaya <;ikanlmasi a<;ismdan da ilgi <;ekicidir . 

... 

Be�ir Fuad kitabm hazirhk <;ah�malanm, soz konusu tarh�
malar esnasmda, hi<; gorii�meden, mektup yoluyla arkada� ol
dugu Selanikli Fazh Necib'e �oyle anlahr: "Victor Hugo miibaha
satmi $iir ve Hakikat iinvani altmda ne�retmek iizere gazetelerden 
kestigim par(:alari kitap(:t Arakel Efendi'ye verdim. Bu eser iki k1sm1 
havi olacak. Birinci k1sm1 Miinazara ser-levhasi altmda zat-1 alileriyle 
olan muhaberattm ile Menemenlizade Tahir Bey' e �ahsiyattan ari ola
rak yazdtgzm iki makale-i cevabiyeyi havi bulunacak. lkinci ktstm ise 
Cede/ iinvanmt haiz olup Yetmi� Bin Beyitli Bir Hicviye, <;evir 
Kazi Yanmasm ve Tekrar <;evir Kazi Yanmasm iinvanlariyla ne�
reyledigim ii(: bendi muhtevi bulunacakttr. " 4 

$iir ve Hakikat'i yayma hazirlamak i<;in i�e koyulurken 
amacrm Be�ir Fuad'm yanm kalmi� kitap tasansim bu plan da
hilinde ortaya <;ikarmakh. Ancak aradan ge<;en uzun sure dii�ii
niildiigiinde, bir donemin en etkili tarh�masim sicagi sicagma 
yansitan bu metinlerin arhk sadece edebiyat tarihine ait bir 
malzeme haline donii�tiigu goriiliiyordu. Bunlan o donemin 
edebiyat ortamma ve meselelerine yabancr olan giiniimiiz oku
yucusu i<;in ilave metinler ve a<;iklamalarla geni�letmeye ihti
ya<; vard1. Boylece, Be�ir Fuad'm plamnda degi�iklik yapmayi 
i<;ime sindirmeye <;ah�arak Menemenli'nin yazilanm da kitaba 
dahil ettim. Bu �ekilde okuyucu tarh�ilan konulan her iki tara
fm kaleminden takib edebilecekti. Madero ki planla oynami�-
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tlm, oyleyse "�iir ve Hakikat" tartl�mas1m Be_�ir Fuad a<;1smdan 
daha ayrmhh olarak ortaya <;1karabilmek i<;in ba�ka ilaveler de 
yapabilirdim arhk. Be�ir Fuad, kitabm1 sadece Mehmed Tahir'e 
verdigi cevaplarla sm1rh tutmu�tu ama, Victor Hugo kitabmdan 
hareketle dile getirdigi baz1 du�unceleri, donemin ba�ka isimle
riyle de tarh�1yordu. Bunlar olmadan Be�ir Fuad'm "�iir" ve 
"hakikat" uzerine soyledikleri eksik kalacakh. Bu du�unceyle 
kitaba bir "ek"leme yaparak Victor Hugo'nun yaym tarihinden 
olumune kadar olan sure i<;inde Be�ir Fuad'm "�iir ve hakikat" 
tarh�mas1 baglammda kaleme ald1g1 diger metinleri ve bunlara 
verilen kar�1hklan da bir araya getirdim. Nihayet, "�iir ve haki
kat" tarh�mas1 i<;inde Be�ir Fuad'm belki de en olgun yaz1lanm 
kaleme ald1g1 Muallim Naci ile mektupla�malanm da d1�arda 
b1rakmama imkan yoktu. 

Boylece Be�ir Fuad'm plam bir hayli degi�mi� oldu ama, 
bu �ekilde, kitabm hem tarh�1lan meseleler; hem donemin ede
biyat ortam1 hem de Be�ir Fuad kimliginin aydmlahlmas1 a<;1-
smdan daha kapsamh ve anla�1hr hale geldigi du�uncesinde
yim. 

A<;1klamas1m yapmam gereken bir ba�ka nokta, i<;inde 
farkh imzalarm ve ortak adla yay1mlanm1� <;ah�malarm bulun
dugu bir kitaba neden sadece Be�ir Fuad'm ad1m verdigim ola
bilir. Ancak kitabm ilk plamm ve adm1 Be�ir Fuad'm belirleme
si bir yana, gerek lntikad ve MektUbat, gerek diger yazilarm Vic
tor Hugo'nun etkisiyle kaleme almd1gm1 du�undugumuzde $iir 
ve Hakikat'in herkesten \Ok Be�ir Fuad'a ait oldugu goriilur . 

.. 

"Hayaliyun-hakikiyun" tarh�malarmm <;1k1� noktas1 olan 
ve Hugo'nun olumunden <;ok k1sa bir sure sonra yay1mlanan 
Victor Hugo incelemesiyle Be�ir Fuad'm as1l yapmak istedigi, 
Tanzimat yazarlarmm edebiyat zevklerini dolayh bir �ekilde de 
olsa h1rpalamakhr. Be�ir Fuad kitabmda Victor Hugo'nun ha
yahm ve eserlerini incelemenin yam sira, ozellikle edebiyatta 
zevk degi�melerinin yol a<;hg1 problemler uzerinde durur. Boy
lece romantiklere kar�1 edebiyat anlay1�m1 degi�tirmeye <;ah�an 
realistlerin hakkmda konu�ma f1rsah yarahr. Klasisizmin ha
kim oldugu bir donemde edebiyat dunyasma giren romantik 
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Hugo'nun kar�Ila�hg1 tepkilerin ayms1, olgunla�m1� romantiz
min kar�1sma naturalist eserlerle <;1kan Zola'ya da gosterilmi�
tir. Be�ir Fuad'a gore bu, insan yap1smm "yeni" ve "ah�Ilma
d1k" olana kar�1 gosterdigi dogal bir davram� olarak degerlen
dirilmelidir. Kitabmm son boliimlerini bu iki ak1mm kar�Ila�h
nlmas1 ve Zola'nm Tiirk okurlarma tamhlmas1 iizerine kur
mu�tur ki Be�ir Fuad'm asil yapmak istedigi de budur. Boylece 
donemin Tiirk edebiyatmda ozellikle Nam1k Kemal, Abdiilhak 
Hamid ve Recaizade ile iist noktaya ula�m1� olan romantik egi
limleri, kestirme bir yolla, Hugo-Zola tarh�mas1 iizerinden 
ele�tirmi� olur. 

Be�ir Fuad, eserinin ses getireceginin farkmdad1r. bte yan
dan, o s1ralarda h1z1 azalarak devam etmekte olan eski-yeni 
edebiyat tarh�malan5 esnasmda taraftarlarm i�i ki�ilik saldmla
nna varduan diizeysizliklerinden de son derece �ikayet<;idir.6 
Kitabm1 bu konuda bir uyan ile bitirir: "Kaide-i munazaraya ri
ayet etmeyip daire-i edebi tecavuz eyleyenlerin, �ahsiyattan bahseden
lerin, muanzmm kullanmayacagm1 veya kullanmak istemedigini bil
digi bir silahla meydan-1 mubiirezeye atilanlann, hulasa mertlige ya
ki�mayacak, vakar ve haysiyetini bilen bir adam ifin irtikiibma tenez
zul edilmeyecek birtakim manevralara te�ebbusle hasmm1 devam-1 
mubiiheseden men' etmek isteyenlerin ve �u bahis yalmz edebf ve fennf 
oldugu halde li-garazin zemin-i mubiiheseyi degi�tirmek, sadedden 
flkmak fikrinde bulunanlarm vaki olacak itirazlanna bizim ifin veri
lecek cevab-1 umumf �udur: Adem-i tenezzul!" 

Ne var ki, edebiyat diinyasmm sadece ger<;eklik duygusu
nu degil, belki daha da <;ok, saygih, diizeyli bir tarh�ma anlay1-
�1 kazanmasm1 isteyen Be�ir Fuad'm bu uyansma ragmen, kita
b1 iizerindeki tarh�malar ba�lang1<;ta bu <;er<;eveyi korusa da 
zamanla i� Be�ir Fuad' a bile sogukkanhhgm1 kaybettirecek ki�i
lik saldmlanna kadar dokiilecektir. 

Be�ir Fuad, Victor Hugo'yu okumas1 ve gorii�lerini belirt
mesi i<;in Gayret dergisini <;1karmakta olan Menemenlizade 
Mehmed Tahir' e gonderir. Menemenli ile Be�ir Fuad diinya go
rii�ii ve edebiyat zevki a9smdan birbirine taban tabana z1thr. 
Kisa bir siire once birlikte Haver adh bir dergi <;1karm1� olmakla 
beraber, daha dordiincii say1smda dii�iince aynhklan yiiziin-
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den? dergi kapatllm1�, Be�ir Fuad Giine$, Menemenli ise Gay
ret'le yollarma devam etmi�lerdir. 

Menemenlizade Mehmed Tahir, kitab1' Gayret'te -;1kan bir 
yaz1 serisi i-;inde degerlendirir.B Be�ir Fuad'm Menemenli'nin 
ele�tirdigi noktalara cevap vermesiyle9 aralarmda $iir ve Haki
kat kitabmm onemli bir boliimiinii olu�turan tarh�ma ba�lar. Bu 
yazllarda ozellikle �u konular iizerinde durulur: $iir ger-;ege ne 
derece sad1k kalabilir ve bu gerekli midir; �iirin ger-;ek-;i olup 
olmad1g1 nasll anla�Ilabilir; bir edebiyat ak1m1 olarak roman
tizm mi yoksa realizm mi toplum i-;in daha yararhd1r; realistle
rin savundugu gibi edebiyat eserlerinde hayah ve ger-;egi oldu
gu gibi anlatmak dogru mudur; edebiyat-;mm ger-;egi degi�tire
rek aksettirmeye hakk1 var m1d1r; toplum i-;in �air mi yoksa fen 
adam1 m1 daha degerlidir. 

$iir ve Hakikat'in "Miinazara" alt ba�hkh boliimiinde yer 
alan bu makalelerde, her iki taraf da olduk-;a saygih, kar�1smda
kini anlamaya ve dii�iincelerini delillerle anlatmaya -;ah�an bir 
tarh�ma ornegi verirler. Ancak bu s1rada Menemenlizade'nin 
idaresindeki Gayret'te yayimlanan "Bir Miitefenninle Bir $air"10 
adh bir manzume tarh�manm yoniinii aniden degi�tirir. Mene
menli ile Be�ir Fuad arasmdaki tarh�maya -;ok benzeyen ve 
"miitefennin"lerle alay edilen bu m1sralar Be�ir Fuad'1 son dere
ce ofkelendirir. 0 da romantik �airlerle alay ettigi "Yetmi� Bin 
Beyitli Bir Hicviye"ll adh bir yaz1 kaleme ahr. Bununla birlikte 
tarh�manm boyle bir yon tutmasma iiziilmii�tiir [Be�ir Fuad]. 
Manzumeyi dergisinde yayimlad1gt i-;in Menemenli'ye giicendi
gini ve aralarmdaki tarh�manm aym �ekilde devam edebilmesi 
i-;in bir daha bu tiir yayinlara izin vermemesini soyler. Buna rag
men soz konusu manzumeden sonra taraflarm birbirlerinde bil
gi hatalan arayan, h1rpalayia yazilara yoneldigi goriiliir. Be�ir 
Fuad'm bu yazllan "Cedel" ba�hgt alhnda digerlerinden ay1rma 
ihtiyaa duymas1, bir anlamda hi-; istemedigi ve ho�lanmad1gt 
bu tarh�ma tarzmdan duydugu rahats1zhg1 da gostermektedir. 

Menemenlizade, sadece "tuhafl1g1 sebebiyle" yay1mlad1gm1 
soyledigi �iire Be�ir Fuad'm bu kadar tepki gostermesine �a�1r
m1� goriiniir: "<;iinkii manzumenin ba$mda alel-1tlak 'adiivv-i $iir' 
olan deniliyor. Kendileri ise yalmz $iirin hayalat dedikleri kismma 
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dii$man olduklarm1 ilan etmi$lerdi. 0 cihetle bahsimize taalluk eder 
bir yeri yoktur. "12 Ote taraftan, Menemenli de "Yetmi§ Bin Beyit
li Bir Hicviye" deki alayc1 ithamlara son derece ofkelenmi§tir. 
Be§ir Fuad'1 "$iirde iktidarlarma, behrelerine delalet edecek bir eser 
yazmam1$" oldugu halde §iir iizerine konu§makla sm;lar. Mene
menli'yi rahats1z eden bir ba§ka nokta ise, Be§ir Fuad'm §airle
rin hatalanm gosterirken zaman zaman Nam1k Kemal'i ve Ha
mid'i de hedef almas1d1T. Yeni edebiyat<;Ilarm toz kondurmad1-
g1, hatalanm bile "nekayis-i ulviye" olarak gosterdigi biiyiikleri 
de arhk ele§tirme zamam geldigini soyleyen Be§ir Fuad, ozel
likle Nam1k Kemal hayranhg1 iizerinde durur. Biiyiik bir edebi
yat<;1 da olsa "kendilerinden sad1r olan her sozii mahz-1 hikmet ol
mak iizere telakkiye kimsenin mecburiyeti yoktur" ciimlesi Be§ir Fu
ad'm doneme hakim olan ol<;ulerin aksine her tiirlii onyarg1dan 
s1ynlm1§, bag1ms1z bir ele§tiri anlay1§mm pe§inde oldugunu 
gosterir. Boylece, sonlarma dogru kendisi de bu tarh§maya k1-
y1smdan bucagmdan kahlacak olan Nam1k Kemal, iistad1 Vic
tor Hugo etrafmda kopan bu kavgada ilk defa a<;1ktan a<;1ga he
def almmI§ olur. 

Bu arada Be§ir Fuad'm yanmda ilgin<; bir isim goriiliir: Hii
seyin Rahmi. Yaz1 hayatma fenni makalelerle ba§layan Hiiseyin 
Rahmi, "Be§ir Fuad'm tavsiyesi iizerine"l3 "istigrak-1 Seheri" 
adh tek perdelik bir komedi yazar.14 Menemenli'nin Giine$'te 
tefrika edilirken yanm kalan Bir Sergiize$tl5 adh romanmdaki 
hayalperest a§Ik tipini ve romantik edebiyat anlayi§1m alabildi
gine alayc1 bir dille hITpalayan Hiiseyin Rahmi, Menemenli i<;in 
son darbedir. Tarh§madan tamamen <;ekildigini bildiren yaz1s1, 
Mizan gazetesinin §U notuyla yayimlamr: 

"Geren rar$amba giiniinden beri Terciiman-1 Hakikat'te lstigrak-
1 Seheri iinvanz ve Hiiseyin Rahmi imzas1 altmda sozde bir mudhike 
yaz1l1yor. Bu gibi $eyler irin iifiincii niisham1zda fikrimizi beyan et
mi$ oldugumuzdan fikr-i mahsusumuzdan ba$ka bir $ey diyememekle 
beraber Tahir Beyefendi taraftndan ald1g1m1z $U giizel cevab1 ne$rede
riz: 
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Mizan Hey' et-i ldaresi Huzur-1 Alisine: 
Saadet ve Terciiman-1 Hakikat gazetelerinde her tiirlii ustll-i ten

kidin hilafmda olarak .aleyhimde ne�redilen �eylerin mahiyetlerini ef
kar-1 umumiye ta'yfn edecegi cihetle o babda bir�ey soylemek istemem. 
Ancak oyle muteber gazetelerin bu gibi �eylere vaszta-i ne�r olmasma 
beyan-1 teessiif etmekten kendimi alamam. Hususiyle talebe-i ulum li
sanmdan oyle sozler i�itmek ne kadar �ayan-1 teessiif goriilse �ayan
dzr. Edeb-i miinazara dahilinde itiraz etselerdi ben de cevab1m1 yazar
d1m. Fakat �imdiki halde bu gibi �eylere kar�1 siikut etmekten giizel 
cevap olamaz. "16 

Tarti�malar siirerken donemin onde gelen isimlerinden Ah
med Midhat Efendi'nin de konu etrafmda iki yaz1s1 goriiliir.17 
Kitabm ilave metinlerini Be�ir Fuad'la kar�1hkh tarh�an yazar
larla smulad1g1m i<;in metnini veremedigim bu yazilara tarh�
masmm boyutlanm gostermek a<;1smdan k1saca deginmek ya
rarh olacakhr. Ahmed Midhat bilgisine, kiiltiiriine hayran ol
makla birlikte Be�ir Fuad'm maddeci diinya gorii�iine kar�1d1r. 
Emile Zola'y1 ise konu edindigi insanlar ve <;evreler yiiziinden 
zararh buldugu i<;in begenmez. Bununla birlikte Ahmed Mid
hat da edebiyatta ger<;ek<;ilik duygusuna onem verir ve en azm
dan bu konuda Be�ir Fuad'm tarafmda yer ahr. Ancak belki de 
bunu a<;1k<;a gostermek istemedigi i<;in, yaz1sma vapurda �ahit 
oldugu bir tarh�ma havas1 vermi� ve dii�iincelerini ba�ka ag1z
lardan nakletmi�tir. Be�ir Fuad'm hayalci, miibalagac1 ve ken
dini her �eyin iistiinde tutan �air tipini hedef alan ele�tirilerin
den olduk<;a ho�lanm1� goriinen Ahmed Midhat'm bu yanda�
hg1 sebepsiz degildir. Gazetesi Terciiman-1 Hakikat'in edebiyat 
siitununu idare eden Muallim Naci'yle gazeteyi bu tiir �airle
rin eserleriyle doldurdugu iddias1yla <;ah�an Ahmed Midhat 
boylece �iir ve hakikat tarh�masmdan kendisine de bir pay <;1-
karmaya <;ah�1r. "Fen ve $iir, $iir-i Fenni" adh makaleki �u 
ciimlelerde Ahmed Midhat'm Be�ir Fuad'1 tutarken kollad1gi 
asil amacm Muallim Naci tak1mma bir cevap vermek oldugu 
a<;ik<;a goriilmektedir: "Fen demek hakikat olduguna ve �iir dahi 
tavsiften ibaret bulunduguna gore '�iir-i Jenni' dahi oyle ar�-1 alaya 
pkmak veyahud yerin dibine bakmak ve meyhaneci kefereyi rebubiyet 
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derecesinde buyutmek gibi asar-1 cinneten ibaret degildir; belki �airin 
i�tigal eyledigi bahiste hakikat neden ibaret ise o hakikati tezyin eyle
yen letafeti de meydana pkarmakt1r. Tabir-i digerle �airin semend-i fe
sahatini oynatacag1 meydan oyle cehl u cinnet meydanlarz olmay1p 
hakay1k-1 fenniye meydanlarz olmal1 da �air dahi kendi kuvvet-i �u
uruyla tavsifat ve tasviratta gosterecegi huneri i�te o zemin uzerine 
gostermeli. " 

Hayalci �airier ve edebiyatta gen;ek<;ilik iizerine ileri siir
diigii fikirler, Be�ir Fuad'1 kisa siirede bir kesimin boy hedefi 
haline getirir. Ali imzas1yla yayimlanan ve Be�ir Fuad' daki bil
gi yanh�lanm gostermeye <;ah�an bir yaz1,IB "�iir ve hakikat" 
tarh�malarmda yeni bir cephe a<;ar. Be�ir Fuad, yabanc1 dil og
renmenin onemini belirtmek i<;in Usul-i Talim adh kitabmm ba
�ma Ziya Pa�a'nm 

jster isen anlamak cihllnz 
Ogrenmeli Avrupa lisanz 

beytini, "Bilmek istersen ciham; ogren ecnebi lisam" �eklinde 
yazm1�; bir ba�ka yaz1smda19 ise Fuzuli'nin 

Aldanma ki �air sozu elbette yaland1r 

m1sram1 Ziya Pa�a'ya atfetmi�tir. Bu gibi hatalann "hakikiyim
dan birisi"ne yak1�mayacagm1 ileri siiren Ali'ye cevap veren Be
�ir Fuad, hatasm1 kabul etmekle birlikte bunlarm meselenin 
oziinii degi�tirmeyen onemsiz ayrmhlar oldugunu soyler.20 Ya
zdann <;1khg1 Saadet gazetesinin yoneticisi Muallim Naci de ta
raflarm kendisine hitaben yazmalarmdan dolay1 tarh�maya ka
hhr. 0 da bunun onemsiz bir hata oldugu gorii�iindedir ama, 
Ali ikna olmu� goriinmez. Taraflarm yazdarmda sertlik dozu 
artmca Muallim Naci devreye girer. Her ikisini de matbaasmda 
bir araya getirtip konu�turur ve tarh�manm ozetini yaphg1 bir 
yaz1yla konunun halledildigini bildirir.21 

Be�ir Fuad, edebiyat iizerine ortaya attigi gorii�ler yiiziin
den Nam1k Kemal'le de bir tarh�maya giri�ir. Bir ba�ka ifadeyle 
nihayet ger<;ek hedefiyle kar�1 kar�1ya gelir. Nam1k Kemal'in 

22 



Be�ir Fuad'a <;1k1�lannda, ger<;ekte Victor Hugo kitabmda hirpa
lanmaya <;ah�dan bir edebiyat zevkinin Tiirk<;edeki en onemli 
temsilcisi olu�unun ofkesi sezilmektedir. Yeni Tiirk edebiyah
nm "Hugo" su, Ebuzziya Tevfik' e yazd1g1 bir mektupta ad1m 
anmad1g1 Be�ir Fuad i<;in zaman zaman ele�tiri smirlanm da 
a�arak �unlan soyler: 

"Avrupa fikrine yeltenmekle me'luf olanlardan biri c;ikiyor, Tiirk
{:ede dogru bir beyit okumaya muktedir olmad1g1 halde, yalmz Os
manlilarm degil, Frans1zlarm eazzm-1 iidebtis1m da techil ediyor. Me
sela kalbe his isntid etmek cehalet oldugundan ve binaenaleyh oyle bir 
hatay1 htivi olan eserlere �iir denilemeyeceginden bahisler ederek, li
san-1 edebten mecaz1, kinayeyi biitiin biitiin kald1rmak istiyor! 

Bir miiddetten beri edebiyat-1 sahihaya miiteallik ne�riyatta go
riilen noksan ise, bu yoldaki bi-vukufane ta'rizlerin netayicinden ol
duguna �iiphe yoktur. Bunlara lay1k oldugu gibi siikut ile cevap veril
se hakikatin maglubiyetine, ashtib-1 tahsilin gafletine sebebiyet veril
mi� oluyor; delil ile mukabele olunsa, ashtib-1 itiraz miinazara ile gale
beye imktin gormedikleri gibi herkesin kullanmaya tenezziil edemeye
cegi birtakim silahlar isti'maline kalki�1yor, ez-cumle soguyorlarf"22 

Be�ir Fuad buna "Yine $iir ve Hakikat Meselesi"23 adh bir 
yaz1yla cevap verir. Nam1k Kemal'in aksine olduk<;a saygih bir 
dil kullanan Be�ir Fuad'm iiziildiigii nokta, Nam1k Kemal'in 
iddialanm bir delile dayandirmadan, ele�tiri degil, saldm mak
sad1yla hareket etmesi ve i�i �ahsiyata dokmesidir. "SOgrnek" 
su<;lamasma gelince, kendisinin her ne olursa olsun kullanma
d1g1 Tahrib-i Harapat'm24 saldirgan iislubunu hahrlahr. 

Be�ir Fuad'm hayalci, co�kun �air Nam1k Kemal'le oldugu 
gibi, hassas, romantik �air Recaizade ile de <;ah�mas1 ka<;md
mazd1. Nitekim Mustafa Re�id'in Gozya�lan adh kitab1 bu iki zit 
bak1� a<;1smm kar�1 kar�1ya gelmesine bir vesile yarahr. Roman
tik bir edebiyat zevkine sahip olmakla birlikte, Gozya�lan adh 
hikaye kitabmm onsoziinde gozya�ma fenni a<;1klamalar geti
ren Mustafa Re�id, eseri i<;in Recaizade ve Be�ir Fuad'dan hirer 
degerlendirme yaz1s1 istemi�tir. Be�ir Fuad, "sermayeleri hayal ve 
binaenaleyh eserlerinde hakikat bulmak beyabanda menbti ke�fetmek 
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kadar miiteassir olan bazi hayal-perestan"m aksine "hakikati hayale 
feda" etmedigi ic;in Mustafa Re�id'i tebrik ederken25 Tiirk edebi
yatmm gozya�1 �airi Recaizade ise Be�ir Fuad'dan etkilenmi� 
goriinen bu "mukaddime-i fen-perdazane"ye biiyiik tepki goste
rir.26 Bunun kendi meslegine bir saldm oldugunu ileri siiren 
Be�ir Fuad, Recaizade'nin fizyoloji bilgisiyle alay ettigi bir "mii
dafaaname" kaleme ahr.27 

Victor Hugo kitab1 etrafmda halkalanan "�iir ve hakikat" 
tarh�malan burada kesilmez. Victor Hugo'dan iki y1l sonra ya
y1mlad1gt Voltaire monografisinin yol ac;hg1 tarh�malar s1rasm
da Be�ir Fuad'm zaman zaman yine "�iir" konusuna dondiigu 
goriiliir. Hatta bu konudaki gorii�lerini somutla�hrmak ic;in bir 
manzume bile kaleme ahr. 

Saadet gazetesince ac;1lan "biitiin" redifli gazel yan�masma 
Salahi imzas1yla kahlan biri konu olarak Voltaire-severleri sec;
mi�tir. 

Volter'i taklit edenler bizde nadandir biitiin 
$arlatanlik onlara $ayeste iinvandir biitiin28 

beytiyle ba�layan gazele Be�ir Fuad da �iir yoluyla kar�1hk ve
rir: 

Volter'i takdir edenler ehl-i irfandir biitiin 
Na$ir-i envar olanlar medhe $ayandir biitun29 

Salahi' den hie; de a�ag1 kalmayan bu manzume ile Be�ir Fu
ad'm gostermek istedigi bir-iki saat harcayan herkesin vezinli
kafiyeli sozler yazabilecegidir. Buna kar�1hk bir fen yaz1s1 yaz
manm herkesin harc1 olamayacag1m ileri surer. 

Be�ir Fuad'm bu iddiasma kar�1 Ziilfikar miisteanm kulla
nan biri Saadet gazetesine gonderdigi yaz1da Be�ir Fuad'1 "$air
ligi yalniz mevzun soz soylemekten ibaret" zannetmekle suc;lar. 30 
Buri.un iizerine Be�ir Fuad Muallim Naci'ye hitaben bir yaz1 ka
leme alarak Ziilfikar't kendisiyle gazel ve fenni makale konu
sunda yan�maya davet eder.31 Bu ofkeli meydan okuma Mual
lim Naci'yi harekete gec;irir ve gazetesinde Ziilfikar'm yaz1sma 
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yer verdigi i<;in Be�ir Fuad'm gonliinii almaya <;ah�tig1 bir ya-
1.iyla tarh�may1 sona erdirmek ister.32 Ancak Be�ir Fuad o gece 
intihar etmi�tir ve ertesi giin yay1mlanan yaz1y1 okuyamaz . 

... 

Ali' den sonra Ziilfikar'a kar�1 da Be�ir Fuad'm yamnda yer 
alan Muallim Naci'nin bu tarh�malar esnasmdaki tavn <;ok dik
kat <;ekicidir. Victor Hugo kitabmda realizmi tamtmaya <;ah�ir
ken Muallim Naci'nin 

Ben ne Mesihi ne Mesiha demim 
Zevki hakikatte arar ademim 

beyitinden ovgiiyle soz eden33 Be�ir Fuad'1 en iyi anlayanlar
dan biri, doneminde eski edebiyat taraftarhg1yla su<;lanan Mu
allim Naci'dir. Recaizade ile �ahsiyata varan kalem kavgalan
nm aksine "�iir ve hakikat" tarh�malarmdaki Muallim Naci, 
�er<;egi anlamaya ve objektif olmaya <;ah�an bir yazar olarak 
dikkati <;eker. Be�ir Fuad'm da �iir iizerine Muallim Naci ile ko
nu�urken daha ihmh oldugu soylenebilir. Victor Hugo dolayi
inyla aralarmda cereyan eden mektuplardan olu�an lntikad adh 
kitapta, Muallim Naci'nin "�iir ve hakikat" konusunda Be�ir 
Fuad'm gorii�lerine meyilli oldugu, hatta "bize $iiriyundan ziya
tl1· $UUriyun liizzm"34 ciimlesiyle fenni �iirin oniine ald1g1 goriil
nwktedir. Muallim Naci'nin bu yakla�1m1 Be�ir Fuad'1 rahatlat
m1� gibidir. Buna kar�1hk o da daha ilk mektubunda "bendeniz 
1·sasen $iir aleyhinde degilim, $iirin miibiiliigata, evhama, hayaliita 
h11srolunmas1 aleyhindeyim" diyerek kendisine yak1�hnlan "�iir 
dii�mam" s1fahndan uzakla�mak ister. Sonu<; olarak, Muallim 
Naci �iirde ger<;egin siislenebilecegi, Be�ir Fuad ise bu siisiin 
�er<;egi degi�tirmedigi siirece kabul edilebilecegi konusunda 
ortak bir gorii�e vanrlar. Be�ir Fuad'm Muallim Naci iizerinde 
kuvvetli bir etkisi oldugunu soyleyen Orhan Okay'a gore Mu
allim Naci, "aldzgz kiiltiirle degilse bile, ta$zdzgz zihniyetle Be$ir Fu-
11d'm fikirlerine yakla$mak i�in bir i� hazzrlzgzna sahip"tir.35 Nitekim 
bu i<; hazirhk Muallim Naci'yi Emile Zola'dan <;eviri yapmaya 
ve zamanla daha sade bir dil kullanmaya da yonlendirir. 

lntikad'da taraflar �iirin yam sira ozellikle ele�tiri ve dil 
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kavramlan iizerinde de tar�1�1rlar. Muallim Naci'nin iic;, Be�ir 
Fuad'm dort mektubundan olu�an ve yaz1m1 bir yd ic;inde ta
mamlanan lntikad, ba�mdan itibaren kitap halinde yay1mlanma 
dii�iincesiyle kaleme ahnm1�hr. Bu kitapla asd yapmak istedik
leri ise herkese olgun bir tarh�ma dersi vermektir. Kendilerinin 
de gec;mi�teki kalem kavgalarmda zaman zaman son derece ki
�isel ve saldirgan tavirlar ald1klanm ancak bunun kar�1daki ki
�ilerden kaynakland1gm1 soyleyen Muallim Naci, lntikad'dan 
bu noktada bekledigi hizmeti son m�ktubunda �oyle ac;1khyor: 

"Miikatebemiz bir hiisn-i miibahese niimCmesi olacak da onun 
ifin biraz daha uzamasznz arzu ediyorum. $imdiye kadar birbirimize 
hifbir acz siiz siiylemedik. Bizde biiyle miibahase cereyan ettigi var mz
dzr? lki miibahis pkar, yazz$maya ba$lar; biri tecaviizde bulunur, di
geri de mukabele-i bil-misle kalkz$zr. Miibahase miinazaa rengini alzr. 
Ortada maksad kaybolur. Bir dmltzdzr gider!" 

Mektubat' a gelince ... 
MektUbat'ta Be�ir Fuad'm kar�1smda merakh bir gene; ede

biyatc;i, Selanikli Fazh Necib vardir. Fazh Necib, Victor Hugo ki
tab1m arkada�lanyla birlikte okumu� ve buradaki baz1 gorii�ler 
aralarmda tarh�maya yol ac;m1�hr. Kitap hakkmdaki sorulanm 
cevaplamas1 ic;in Be�ir Fuad'a Selanik'ten bir mektup yazan 
Fazh Necib, ba�kalarmm da yararlanmas1 niyetiyle bunun Ter
ciiman-z Hakikat'te yayimlanmasm1 ister. Fazh Necib'in arzusu
na uyan Be�ir Fuad cevab1yla birlikte mektubu yay1mlahr. Aym 
gazetede yayimlanan ikinci mektupla�madan sonra yaz1�may1 
aralarmda siirdiiriirler. Menemenlizade Mehmed Tahir'le tarh�
malanm $iir ve Hakikat ad1 altmda yay1mlamayi planlayan Be
�ir Fuad, kitabm ilk boliimiinde bu mektuplara da yer vermek 
ister. Aradan birkac; ay gec;ip de kitap c;1kmaymca Fazh Necib 
Be�ir Fuad' dan soz konusu mektuplan miistakil bir kitap halin
de yay1mlamak ic;in izin ister. Be�ir Fuad, mektuplan $iir ve Ha
kikat' e almaktan vazgec;mi� degildir;36 bununla birlikte Fazh 
Necib'i de geri c;evirmez. Boylece Fazh Necib Mektubat ad1m 
verdigi kitabm hazirhklarma giri�ir ama kitap yay1mland1g1 s1-
rada Be�ir Fuad olmii�tiir. 
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Be�ir Fuad ile Fazh Necib'in mektupla�malan on ii\ii Be
�ir Fuad' a ait olmak iizere top lam yirmi dart mektuptan olu
�uyor. Ancak Terciiman-1 Hakikat'te yay1mlanan ilk dart mek
tup Mektubat'a almmam1�hr. Be�ir Fuad, $iir ve Hakikat'in 
plamm yaparken orijinalleri elinde olmad1g1 i\in Fazh Ne
cib' den bu mektuplan gazeteden kopya edip gondermesini ri
ca eder. Gazeteleri saklama ah�kanhg1 olmad1gm1 soyleyen 
Fazh Necib de bunun istanbul'da daha kolay halledilebilecegi
ni bildirir. Bir siire sonra Fazh Necib mektuplan kitapla�hrma 
i�ine giri�ince Be�ir Fuad tashihinden ge\meden yayimlanma
mas1 �arhyla elindeki mektuplan ona gonderir. Ancak Mektu
bat' ta Terciiman'daki mektuplardan hi\ soz edilmeyi�inden an
la�Ild1gma gore, Be�ir Fuad da bu ilk mektuplan gazeteden 
kopyalama i�ine giri�memi�tir. Victor Hugo'nun yol a\hg1 so
rulan ve Be�ir Fuad'm temel gorii�lerini yans1tan cevaplan 
a\1smdan \Ok onemli olan bu ilk dart mektup burada kitaba 
eklenmi�tir. 1 

Bu mektuplardaki Be�ir Fuad, gen\ bir edebiyat\mm yolu
nu a\an, giderek kendisine baglanan bir ogrenciyi yeti�tirmeye 
\ah�an hoca gibidir. Adeta soru cevap �eklinde ilerleyen mek
tuplarda ele ahnan konulan Hugo ile Zola etrafmda romantizm 
ile realizmin k1yaslanmas1, donemin edebiyat ortam1 iizerine 
gorii�ler ve fenni baz1 konulara dair genel konu�malar �eklinde 
siralayabiliriz. Kitapta aynca donemin edebiyat tarh�malan, 
dedikodulan ve meselelerine kar�1 Be�ir Fuad'm baz1 ilgin\ gO
rii�leri de yer almaktadir .. 

Be�ir Fuad ba�langi\ta romantik edebiyata bagh bir gen\ 
olan, Hugo' dan \eviriler yapp.n Fazh Necib iizerinde derin bir 
etki birakir. Fazh Necib \Ok ge\meden Zola'nm kitaplanm 
okumaya ve "realizm meslegine muhabbet"ini arthrmaya yonelir. 
Ozellikle Be�ir Fuad'm fen sahasmdaki geni� kiiltiirii kar�1sm
da, bilgisizliginden utanan Fazh Necib, bir i\ degi�im ge\irerek 
fen konulanna merak sardmr. Be�ir Fuad kendisine "bir �akird 
gibi intisab eden" Fazh Necib'e sistemli bir okuma listesi hazir 
lar. Bu a�amadan sonraki mektupla�malarda edebiyat giderek 
geri plana dii�erek fen konulan agirhk kazamr. Be�ir Fuad'm 
diizeltmelerinden ge\irerek fen kitaplanndan \eviriler yapan 
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diizeltmelerinden ge<;irerek fen kitaplarmdan <;eviriler yapan, 
hatta telif makaleler yazan Fazh Necib i<;in edebiyat arhk uzak 
ve soguk bir kavramdir. 

$iir ve Hakikat, bir donemin edebiyat giindemini olu�turan 
ve izlerini daha sonraki y1llarda da kuvvetle siirdiiren bir tar
h�marun onemli metinlerini bir araya getiriyor. Ote yandan 
Tiirk dii�iince hayahnm ko�eta�larmdan olmakla birlikte eser
leri ha.Ia karanhkta kalan Be�ir Fuad'1 kendi kaleminden okuma 
�ans1 saghyor. Birka<; makale ve denemeyi saymazsak, bugiin 
Be�ir Fuad'1 tammak isteyen okuyucu i<;in tek kaynak, <;ah�ma
lanm sirasmda benim i<;in de en onemli yol gosterici olan Prof. 
Dr. Orhan Okay'm 1 969 y1hnda yay1mlad1g1 monografidir. Bu
nunla birlikte bir dii�iince adamm1 tammanm en k1sa yolu hi<; 
�iiphesiz onu kendi eserlerinden okumakhr. Edebiyat tarihi a9-
smdan onemi bir yana, Be�ir Fuad'1 aydmlatma <;abas1 olarak 
da dikkate deger olan $iir ve Hakikat ile bu ihmal edilmi� onem
li ismin en azmdan edebiyat sahasmdaki varhg1m ortaya <;1kar
m1� oldugumu umuyorum. 

Metindeki Frans1zca·b0liimlerin ve yabanc1 isimlerin okun
masmda ozellikle yard1mm1 gordiigiim hocam Prof. Dr. Zeynep 
Kerman ile aym yard1m1 Fars<;a ve Arap<;a konusunda esirge
meyen uzman Mehmet Yilmaz'a te�ekkiir ederim. 

Dr. Handan lnci 

NOTLAR 

1 Orhan Okay, Ilk Tiirk Pozitivist ve Naturalisti Be�ir Fuad, istanbul 1969, 
243s. 

2 1 .  cildi 1885, 2. cildi 1 886 ydmda yay1mlanm1§hr ( istanbul, 255s.). Vic
tor Hugo'nun oliimiiniin iizerinden heniiz bir-iki ay gec;mi§ken yay1m
lanan bu kitap Tiirk edebiyatmdaki ilk ele§tirel monografi kabul edilir. 
Onemli bir boliimii yabanc1 kaynaklardan derlenen, ancak zaman za-
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man dikkate deger ele�tirilerle Turk edebiyatma ait baz1 meselelerin de 
ele almd1g1 bu kitap ii;in Tanpmar'm "terciime ve iktibas $eklinde biyogra
ji "(19'uncu As1r Tiirk Edebiyat1 Tarihi, 5.bask1, 1 982, s.300) demesini ye
rinde bulmayan Orhan Okay, kitaba "olsa olsa telif ve derleme" demek 
gerektigini ileri surer: "Be$ir Fuad gibi devrinin en ileri Garp anlay1$1 ile 
eser yazan, terciimesini terciime, derlemesini derleme diye gosteren ve o devir
de bizde ender rastlanan dipnotlar1yla mehazlarm1 belirten bir miiell1fin ter
cume ve iktibas yoluyla yazd1g1 kitabma imzasm1 koymasm1 knbul edemeyiz. 
Eserin irinde Hugo hakkmdaki sozlerin knynagm1 esasen kendi zikretmi$tir. 
Knld1 ki bu kitabm birrok yerlerinde Victor Hugo dolay1s1yla, meseleyi bizdeki 
hayal-gerrek munakn$alarma da intiknl ettirmesi kendisinden birrok $eyler 
ilave etmi$ oldugunun delilidir" (Be$ir Fuad, s.138). 

3 Zeynep Kerman, 2862-1910 Y1llar1 Arasmda Victor Hugo'dan Tiirkreye 
Yap1lan Terciimeler iizerine Bir Ara$tlrma, istanbul 1978, 424s. 

4 Be�ir Fuad - Fazh Necib, Mektubat, (19 Kanun-1 evi.:el 1303 tarihli mek
tup), istanbul 1305 (1889). 

5 Terciiman-1 Hakiknt gazetesinin edebiyat k1smmda Recaizade Mahmud 
Ekrem ve AbdUlhak Hamid ba�ta olmak uzere yeni edebiyati;1lan 
ele�tiren ve bu yilzden donemin grupla�mas1 ii;inde "eski" zevki tem
sil eden Muallim Naci ile yeni edebiyatt;ilarm ustad kabul ettigi Reca
izade Mahmud Ekrem arasmda ba�layan tarh�malar daha sonra onla
rm taraftarlarmca devam ettirilmi�tir. Bu tarh�malar hakkmda geni� 
bilgi it;in �u kaynaklara bak1labilir: Fevziye Abdullah Tansel, "Mual
lim Naci ile Recaizade Arasmdaki Munaka�alar ve Bu Munaka�alarm 
Sebep Oldugu Edebi Hadiseler", Tiirkiyat Mecmuas1, 1953, C.X, s.159-
200; Celal Taraki;1, Muallim Naci Efendi - Hayati ve Eserlerinin Tedkiki, 
Samsun 1 994, 747s.; ismail Parlatir, Recaizade Mahmud Ekrem, 2. Bask!, 
Ankara 1 995, 320s.; Erdogan Erbay, Eskiler ve Yeniler, Erzurum 1997, 
479s. 

6 Du�uncelerin saglam delillere dayandmlarak ve dogrudan dogruya 
eserler uzerinde geli�tirilmesini isteyen Be�ir Fuad, taraflarm subjektif 
yakla�1mlarla hareket ettigi bu tarh�ma ah�kanhgmdan duydugu ra
hats1zhgt "Udebadan istirham1m" adh bir yaz1yla dile getirir (Saadet, 
nr.402, 4 MayIS 1886). 

7 Orhan Okay, a.g.e. s.51 
8 Gayret, nr.3c6; 1 7, 24, 31 Kanun-1 sani 7 $ubat 1301 (1886); nr.29-31 ,  33; 

18 Temmuz, 22 Agustos, 5-19 EylUl 1302 (1886). 
9 Saadet, nr.470, 472, 475-478; 26-28 Temmuz, 1-4 Agustos 1 886; nr.553, 

560, 561, 563, 564, 567, 572, 576, 582, 584, 587; 3, 11,  13, 15, 16, 20, 25, 30 
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Te�rin-i sani, 7, 9, 13 Kanun-1 evvel 1 886. 
10 M.C., "Bir Mi.itefenninle Bir $air", Gayret, nr.26, 9 Temmuz 1886. 
11 Saadet, nr.493-494, 22-23 Agustos 1886. 
12 "Be�ir Fuad Bey'in Yetmi� Bin Beyitli Bir Hicviye Onvanh Makalelerine 

Mukabele ve Si.ikO.t", Asar, nr.14, 2 Eyli.il 1886. 
13 0. Okay, Be§ir Fuad, s.208. 
14 Terciiman-1 Hakiknt, nr.2515-2517, 22-25 Te�rin-i evvel 1886. 
15 Giine§, nr.7-12, [1301 ]. 
16 "Fi.inun ve Edebiyat: Mebahis-i Edebiyat", Mizan, nr. 4, 11 Te�rin-i sani 

1 886. 
17 "Yetmi� Bin Beyitli Bir Hicviye", Terciiman-1 Hakiknt, nr.2461, 28 Agus

tos 1886; "Fen ve $iir, $iir-i Fenni", Terciiman-1 Hakiknt, nr.2463-2464, 1-2 
Eyli.il 1886. 

18 "Dezgir Kim Oluyor?", Saadet, nr.501, 31 Agustos 1 886. 
19 "Yetmi� Bin Beyitli Bir Hicviye", Saadet, nr.493, 22 Agustos 1 886. 
20 "Aynen Varaka", Saadet, nr.503, 2 Eyli.il 1886. 
21 "Bezdik-i Men Sulh Bihter Zi-Ceng" [Bana Gore Ban� Sava�tan Daha 

iyidir], Saadet, nr.51 7, 22 Eyli.il 1 886. 
22 Mecmua-i Ebuzziya, c.5, nr.52, 1304/1887; (Nam1k Kemal'in Mektuplan, 

haz1rlayan: Fevziye Abdullah Tansel, C.IV, Ankara 1 986, s.390-394). 
23 Terciiman-1 Hakiknt, nr.2592, 1 $ubat 1 887. 
24 Nam1k Kemal'in eski tarz �iiri one c;:1karmaya c;:ah�t1g1 iddias1yla Ziya 

Pa�a'nm Harabat'1 ic;:in yazd1g1 ele�tiri. 
25 Gozya§lan, istanbul 1304 (1887), s.14-17. 
26 Gozya§larr, s.3-13. 
27 "Agla Hey Gozlerim Agla!" , Saadet, nr.606, 5 Kanun-1 sani 1887. 
28 Saadet, nr.618, 18 Kanun-1 sani 1887. 
29 Terciiman-1 Hakiknt, nr.2590, 29 Kanun-1 sani 1887. 
30 "Aynen Varaka", nr.631, 2 $ubat 1 887. 
31 "Aynen Varaka", Terciiman-1 Hakiknt, nr.2595, 4 $ubat 1 887. 
32 "Be�ir Fuad Beyefendi'ye", Saadet, nr.634, 6 $ubat 1 887. 
33 Victor Hugo, s.232. 
34 lntikad, Dersaadet 1 304 (1888), s.27. 
35 Be§ir Fuad, s.180. 
36 Be�ir Fuad bu tasansmdan Fazh Necib'e ilk defa 26 Agustos 1302 tarih

li mektubunda soz eaer: "Hugo, Zola, fen ve §iire dair yazd1g1m maknlat1 
toplay1p ayrrca ne§rettin:cegim. Miisaade ederseniz, muhaberat1m1z1 tekmil, 
yani sizin mektuplar da dahil olarak ne§redeyim." Aradan i.ic;: ay kadar bir 
si.ire gec;:ince kitabm alobetini saran Fazh Necib, Be�ir Fuad'dan birinci 
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boli.imde yer vermek istedigi yaz1�malanm ayn bir kitap halinde ya
y1mlamak ic;in izin ister (12 Kanun-1 sani 1303 tarihli mektup). Be�ir 
Fuad'm bu izni $iir ve Hakikat'in plamm ac;1klad1g1 mektupta (19 Ka
nun-1 evvel 1303 tarihli mektup) vermesinden anla�1ld1gma gore ken
disi de aym mektuplan yay1mlama niyetinden vazgec;memi�tir. 
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VICTOR HUGO 





Mukaddime 

Nurlar i�ine gark olmu� bir biiyiik salon tasavvur ediniz. 
Bu salonda bir biiyiik sofra kurulmu�; sofranm etrafmda bir�ok 
adamlar toplanm1� idi. Burada toplanan adamlar Fransa'nm 
viicuduyla iftihar eyledigi birtak1m biiyiik zevattan ibaret idi. 
Mah1m ya, Fransa politika hususunda bir�ok f1rkalara miinka
s1md1r: Bourbon, Orleans, Bonapartiste, Cumhuriyet taraftarla
n ilh. Bu f1rkalardan her biri digerini bir ka�1k suda bogacak 
derecede yek-digerine has1md1r. Bununla beraber bir biiyiik se
bep, husumet-i siyasiyeyi bunlara unutturmu�, her nevi efkar 
taraftarlannm ileri gelenlerini �u salona toplam1�hr. 

Sofrada bulunanlar yalmz siyasiyun zannolunmasm: 
Prens, viikela, a'yan, mebus, alim, edib, hiinerver, kaffesi bura
da tecemmu etmi� ve ciimlesinin nazan sofranm ba� tarafmda 
bulunan ak sakalh bir ihtiyara ma'ruf bulunmu� idi. Bu ihtiyar 
on dokuzuncu asrm viicuduyla miiftehir oldugu bir dahi, "Ben 
dogdugum vakit bu as1r iki ya�mda idi" diyen bir edib-i nam
dar, Avrupa �uarasmm kutbu Victor Hugo idi. Bu i�timam 1882 
sene-i miladiyesinde vuku buldugunu beyan eder isek �eyhii'l
iidebanm o tarihte seksen ya�mda oldugunu soylemi� oluruz. 

i�te esasen birbirlerine hemen hasm-1 can nazanyla bakan 
efkar-1 muhtelife ashab1, o edib-i a'zamm seksen ya�ma girdi
ginden dolay1 ibraz-1 siirur ve �ad-mani eylemek i�in muvak
katen beynlerindeki husumet ve miibayenet-i efkan unutarak 
buraya toplanm1�lard1. 

Umum tarafmdan bu derece mazhar-1 ta'zim ve ihtiram 
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olan bu ihtiyar daima boyle bir muamele gormii� mii idi? Ne 
gezer ! Yanm asir evvel Fransa gazetelerinde Victor Hugo'nun 
asan hakkmda yazilan tenkidah miitalaa edecek olur isek, Vic
tor Hugo'nun adeta edebiyat cellad1, miifsid-i ahlak, viicudu 
Iaz1mii'l-izale, efkar-1 muzirra ashabmdan biri olmak µzere te
Iakki olundugunu goriiriiz. 

$u ifrat ve tefritin sebep ve hikmetini ise fitrat-1 be�erde 
aramahd1r. 

Victor Hugo bir miiceddid idi. Ekseriyet-i be�er ise daima 
teceddiide has1md1r. 

Bunun sebebini biraz izah edelim: 
Victor Hugo zamanmda Fransa iidebas1 Yunan ve Roma 

�uarasmm mukallidligiyle iktifa eylemekte idiler. Kudemanm 
a\t1g1 (flgirdan IJlkmak bunlar i'fin adeta meslek-i edebide irti
dad gibi goriiliiyor idi. Kudemanm tarz ve usuliinde yaz1lma
yan bir eserde letafet tasavvur olunamayacag1 Fransa iidebas1-
nm beynlerinde kokle�mi� ve bu fikr-i sakim bunlarm asanm 
miitalaa eden kari'lere de sirayet ederek taammiim etmi�ti. 

Letafetin son derecesine niimune olmak iizere kudemanm 
asan mehaz ittihaz olunur ve bir eser gerek ifade ve gerek fikir 
hususunda ne mertebe bunlara takarriib eder ise o derecede 
mergub ve mu'teber olur idi. Binaberin ne kadar edebiyatla te
vaggul edenler var ise bunlan taklide 1Jah�ir ve bu usulde kesb
i maharet ve iktidar etmeye hasr-1 evkat ederlerdi. 

Mer'i olan bir usulii degi�tirmek pek IJOk zaman ve emek 
sarfiyla bu yolda tahsil olunan bir melekeyi hi(f mesabesine in
dirmektir. Halbuki hi(fbir kimse miiddet-i medide sarfeyledigi 
emegin ifna olunmasma, menfaat-i zatiye saikas1yla, kail ola
mayacagmdan insanlarm ekserisi teceddiide muhaliftir. "Cum
hura muhalefet kuvve-i hatadand1t" gibi mani-i terakki bir fikir 
de bundan tevelliid etmi�tir. 

$urasm1 dii�iinelim ki insan i(fin as1l olan cehldir. Cehle 
miistenid olan efkar ise hatadan salim olamaz. imdi bir fikirde
ki sakametin bir anda umum insanlar tarafmdan derk olunmas1 
muhal olup, olsa olsa bir veya birka(f ki�i evvel emirde buna 
kesb-i lthla edebilir. $u halde hakikat-i hale vak1f olan bir veya 
birkalJ ki�i umuma kar�1 "Sizin �u zehab1mz hatahdir, savab1 
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�udur" derse cumhura muhalefet etmi� olur; demezse hakikate 
vukuf-1 imkiimn fevkmda kahr. Nerede kald1 adi insanlar, pey
gamberan-1 a'zam bile hatta herkesten ziyade muhalefete duc;ar 
oldular. 

Teceddiide muhalefet, yani iilfet olunmayan bir �eyden te
vakki ve ictinab meselesi o kadar tabiidir ki bu hal yalmz yeti�
mi� adamlarda degil, yeni dogmu� c;ocuklarda, hatta hayvanat
ta bile mevcuttur. Vikaye-i nefs keyfiyeti ekseriyetle bu hal sa
yesindedir. Meselii bir kopek veya kediye bilmedigi bir yiyece
gi verecek olsak evvel emirde ariz ii amik koklamad1ktan ve 
birkac; defalar dilinin ucuyla dokunmad1ktan sonra ekl etmek 
istemez. 

insanlarda teceddiide menfaat-i zatiye mani olmasa bile yi
ne "Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olurum" kor
kusuyla mahiyeti lay1k1yle takdir olunmayan bir �eyi kolayhk
la kabul etmemek tabii ve miidebbirane bir harekettir. 

Kabul ettirilmesi murad olunan fikir ya savabdir, ya hata. 
Savab ise bunun savab oldugu deliiil-i muknia ile sabit olunca
ya kadar teenni ve intizarda pek c;ok mahzur yoktur; ale'l-hu
sus hakikatin sademat-1 �edidesine tab-aver-i mukavemet ol
mak miimkiin degildir. Mihr-i miinir-i hakikat birtak1m muz
lim sehab ile mestur bulunmakla viicudunun inkanna ciiI'et 
olunsa bile yine bir giin olur o bulutlar y1rhlarak cemal-i bii-ke
mali cilve-niima olur. Gerc;i biraz zaman gec;er, ancak giic;liik ile 
kazamlan �eyin klymeti daha ziyade takdir olunur. Eger fikir 
hata ise bunu kabul etmemekteki muhassenat bedihidir. 

i�te �u serd eyledigimiz miitalaattan anla�i11yor ki ne bir 
fikri yenidir diye kat'iyen reddetmek caizdir, ne de kabule mii
saraat gostermek. 0 yolda bir fikri tervic edenlerin delailini 
dinlemeli, dii�iinmeli, muhakeme etmeli, eger nefsii'l-emre 
muvaf1k, muhassenat ve riichaniyeti der-kiir ise kabul etmeli, 
degil ise reddetmeli. 

<;i-faide ki cemiyet-i be�eriyede daima ifrat ve tefrite inhi
mak goriiliir; hayrii'l umun esatiiha1 ahkiimma riiiyet eden pek 
az bulunur. 

i�te Victor Hugo vatammn ve belki asrmm miiceddid-i 
edebi oldugu ic;in pek c;ok ta'rizata ugram1�, i�in ic;ine garaz ve 
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hased kan�m1�, fazail ve meziyyah gori.ilmeyerek, birtak1m ifti
ralara hedef olmu�tu. 

Gerek fi.im1n ve gerek edebiyat hususunda teceddi.ide en 
ziyade hasm olanlar ihtiyarlar, en ziyade meyl ii ragbet goste
renler gen\lerdir. Bunun sebebi ise pek a�ikard1r. ihtiyarlar 
gen\liklerinde bir meslek ittihaz etmi�ler, o meslekte az-\ok ak
ranlarma tefevvuk ederek kesb-i �ohret eylemi�lerdir. Meslek-i 
mi.ittehazlanmn butlamm kabul etseler, yukarda soyledigimiz 
vechle, bunca senelik emekleri heba olacak, adeta yeniden 
mektebe ba�lamaya mecbur olacaklar. Bu ise kolayhkla kabul 
edilir fedakarhklardan degildir. Gen\ler onlerinde biri kadim 
digeri cedid olmak i.izere iki meslek bulurlar. Bir fedakarhk ih
tiyarma mecbur olmaks1zm bu iki tarikten hangisini eslem go
ri.irler ise ona si.ih1k ederler. inad ve lsrara bir mecburiyet-i 

• 
mahsusalan yoktur. 

Binaberin, bir vakit gerek edebiyat ve gerek fi.im1nda bir
ka\ ki�iye mahsus olan bir fikir gittik\e mi.irevviclerini \Ogalhr, 
ta'mim eder, muhaliflerden bazilan zaman ile vefat eder, baz1-
lan insaf edip hakikati teslim eder, mi.itebakisi de insanlarda 
taklide olan inhimak hasebiyle ekseriyete tebaiyyete mecburi
yet gori.ir. i�te bir zaman tel'in olunan, arkasmdan lshk \ahnan, 
yuha \ekilen Victor Hugo'ya yanm as1r sonra umum Fransa 
harikulade ta'zim eder. Birbiriyle kanh b1\akh hasm olanlar bu 
dahinin yevm-i mahsusunda ibraz-1 si.irur ve �ad-mani eyle
mek i.izere husumetlerini uriutarak bir yere tecemmu' eder; ah
lak1 ifsad ile mi.ittehem olan edibe ahlak1 ihya etti diye herkes 
minnettar olur; edebiyah mahveyledigi zannolunurken aksi te
beyyi.in eyler. 

i�te terci.ime-i halini yazmak istedigimiz bu edib-i be-nam
dar ki bunun hayah adeta bir fikr-i selimin bevahl i.izerine gale
be edebilmesi i\in ge\tigi edvar-1 muhtelifenin tarihini te�kil 
eder. 

Victor Hugo'nun terci.ime-i halini yazmak i\in yine Victor 
Hugo olmak icab eder. Benim gibi bir acizin boyle bir eseri der
uhde eylemesinin bi.iyi.ik bir ci.ir'et oldugunu inkar edemem. 

Hele bir zu-haddeyn di.isturunda gordi.igi.im ulviyeti en ali, 
en latif, en belig addolunan e�'arda bulamad1g1m1 itiraf eder 
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isem bu ciir' etimi bir kat daha biiyiik bulursunuz. Victor Hugo 
vefat edeli bir hayli oldu. �imdiye kadar meslegine i t tiba eden
lerden hi\birisi Tiirk\e terciime-i halini kaleme almadi. Boyle 
bir dahinin sergiize�tinin me\hul kalmasma vicdamm kail ola
mad1gmdan boy le bir ciir' et te bulunmaya mecbur old um. Ma
amafih, mii�ariin-ileyhin terciime-i halini �airane kaleme al
maktan iidebam1z1 hi\bir �ey men' etmez. 

Be�ir Fuad 
Fi 20 Haziran 1301 (2 Temmuz 1 885) 
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Hulasa 

Birinci Faszl 

Victor Hugo'nun ebeveyni-tevelliidii (26 �ubat 1 802) - Sa
baveti - italya ve Korsika seyahati - Feuillantines sokagm
daki hane - General Lahorie - ispanya seyahati - Mad
rid' de ikamet - Paris'e avdet (1812) - Cherche-Midi sokag1 
- istila ve iade-i kraliyet - Cordier mektebi - Dogmazdan 
evvel Victor Hugo'nun soyledigi hezeyanlar. 

* 

$air-i nam-darm pederi Joseph-Leopold-Sigisbert Hugo 
olup 1788 tarihinde ve on dort ya�mda silk-i celil-i askeriye da
hil oldu. Aras1 <;ok ge<;meden Alexandre Buharne'm maiyetine 
yaver ta'yin olunup Vendee muharebesine gitti. Burada pek 
<;ok ibraz-1 besalet ve �ecaat eyledi ve fakat vah�iyane vuku bu
lan bu muharebede bir<;ok kadm ve sabilerin hayatim kurtara
rak insaniyetinin �ecaatiyle miitenasib oldugunu isbat eyledi. 

Kolagahk riitbesini ihraz eyledikten sonra baz1 esbabdan 
dolay1 birka<; defa Nantes �ehrine gidip burada ticareti sefain 
techizinden ibaret olan Trebuchet nammda bir zat ile muarefe 
peyda eyledi. Trebuchet zengin, kral taraftan ve sofu Katolik 
idi. Kans1 mukaddema vefat edip ii<; kerimesi var idi ki bunlar
dan elleri ve ayaklan <;ocuk gibi mini mini olan Sophie namm
daki kerimesi cumhuriyetin 1thla-1 �anmda silahm1 isti'mal 
eden zabitin muhabbetini celbetti. Sophie zeki, miilayim ve 
kahraman idi. Ger<;i o da babas1 gibi kraliyet taraftan idiyse de 
sofu degildi. 

41  



Bu iki gen<; birbirlerine taa��uk ettiler. Beynlerinde ahd ii 
peyman eylediler. Ger<;i babas1 tarafmdan biraz mukavemet 
gordii ise de Sophie sevgilisine olan vaadinde hulf etmedi. 

Pederiyle birlikte Paris'e gidip ni�anhsm1 bularak akd-i ni
kahlan �ehr-emanetinde icra olundu. 

"Ruhani nikah akdolunmad1. Bu esnada kiliseler kapan
m1�, papazlar firar etmi� veya gizlenmi� idiler. Gelinle giiveyi 
bunlardan birini bulmak kiilfetini ihtiyar etmediler. Bir papazm 
takdisi gelince pek miiltezem degil idi, giivey ise bunu kat'iyen 
arzu etmiyordu." 

Aras1 bir sene ge<;meden Madam Joseph Hugo diinyaya 
bir erkek evlad getirdi ki Abel nam1yla tesmiye ettiler. Bir ikinci 
evlad1 diinyaya gelecegi sirada Joseph Hugo hududa avdet etti. 
Lahorie'nin iltimas1 sayesinde Moreau'nun maiyetine ta'yin 
olunmu�tu. Tuna ge<;idinde ibraz eyledigi �ecaate binaen uhde
sine binba�1hk tefviz olundu . 

Avusturyahlarm hezimetinden sonra Luneville' e mevki 
kumandam ta'yin olunarak ve birinci konsiiliin biraderi Joseph 
Bonaparte Binba�1 Hugo'yu bu tarihten itibaren taht-1 himaye
sine ald1. 

Bir miiddet miirur eyledikten sonra Hugo miralay nasb 
olunup maiyetindeki askerle Besan<;on'a geldi. Zevcesi ile iki 
mahdumu, Abel ile Eugene, gelip burada miralay ile birle�ti
ler. 

Saint-Quentin meydanmda, el-yevm "Bareste hanesi" den
mekle ma'ruf hanede ikamet ettiler. Burada bir <;ocuk daha 
diinyaya geldi. Pederi bir k1z <;ocugu arzu ediyordu. Adm1 Vic
torine koymay1 tasmim etmi�ti. 

1802 senesi �ehr-i �ubatmm 28'inci giinii Victorine'in yerine 
Victor dogdu. 

Victor Hugo o derece c1hz, o mertebe mariz goriiniiyordu 
ki etibba bu <;ocugun ya�amayacagm1 hiikmettiler. 

Victor Hugo kendi dogu�unu 

"Ce siecle avait deux ans . . . "2 

kelimahyla ba�layan me�hur manzumesiyle tarif etmi�tir ki 
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miitalaasm1 kari'lerimizden Frans1zca bilip de heniiz bu pan;a
y1 gormeyenlere tavsiye ederiz. 

Mariz ve c1hz dogan bu <;ocuk ag1r ag1r kesb-i kuvvet ve 
s1hhat eyledi. Bir hayli zaman hastahkh, magmum kaldi. Valide
si zevcinin tebdil-i memuriyetini Joseph Bonaparte'tan istirham 
etmek i<;in birka<; giin evladlanm terk etmeye mecbur oldu. Jo
seph Hugo evvela Korsika'ya ba'dehu Elbe adasma gonderildi. 
Burada zevcesi gelip kendisini buldu . Aile evvel emirde Porto
Ferrajo'ya sonra Bastia'ya gitti. Binaberin Victor Hugo'nun en 
evvel soyledigi lisan adalara mahsus olan italyanca idi. 

Pederi bir<;ok mii�kilattan sonra italya ordusuna gidip ilti
hak etmeye emir aldi . Boyle selyar omiir ge<;irmek evlad ii 1ya
li i<;in ne kadar zahmetli oldugunu tefekkiir ederek zevcesiyle 
ii<; <;ocugunu Paris' e gonderdi. Bunlar Clichy sokagmda 24 
numroda ikamet ettiler. 

Victor Hugo'nun <;ocuklugundan hahrlayabildigi �eyler bu 
tarihten itibarendir. Oturduklan evde bir avlu ve bu avluda bir 
kuyu bulundugunu kendisini Mont-Blanc sokagmda bir mekte
be gonderdiklerini ve hastahkh oldugu i<;in mektepte kendisini 
ziyadesiyle gozettiklerini sinn-i �eyhuhetinde der-hahr edebili
yordu. 

Bu esnada italya'nm yeni krah aleyhine liva-y1 isyam kal
d1rm1� olan, �aki Fra Diavolo'nun der-destine Joseph Hugo me
mur oldu. Bin tehlike ve mii�kilata ugrad1ktan sonra vazifesini 
ifa etti . Lapoy <;etelerini tepeledi. 

Kral bu hizmete miikafat olmak iizere muma-ileyhi Royal 
Corse nam alaym miralayhgma ta'yin ve Avellino'ya vali nasb 
etti. 

italya'da emn ii asayi� iade olunduktan sonra 1807 senesi 
Te�rin-i evvel'inde miralay ailesini yanma celbeyledi. Avelli
no' da miiddet-i ikametleri bir seneyi tecaviiz etmedi. 

Joseph Bonaparte ispanya krah oldugundan Miralay Hugo 
kral ile birlikte ispanya'ya gitmeye ve ailesini tekrar Paris'e 
gondermeye mecbur oldu. 

Madam Hugo <;ocuklarmm terbiye-i ilmiyelerine hasr-1 
nefs ederek Feuillantines <;1kmaz sokagmda 12 numroda ika
metgah ittihaz etti. 
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Biiyiik oglu Abel rii�diyeye verildi. Diger ikisi Saint-Jacqu
es sokagmda bir mektebe gonderildi. Bu mektepte adi bir mek
tep hocas1 olmakla beraber pek mah1math Lariviere nammda 
bir zat mahallenin �ocuklarma kiraat, hiisn-i hatt ve ilm-i hesab 
ta'lim ve tedris etmekte idi. 

Victor daha mektebe gitmezden evvel yalmz bakmakla hu
rufah bellemi�ti. Mektepte �ar�abuk matluba muvaf1k bir suret
te yaz1 yazmaya ba�lad1 ve hatta olduk�a imla da bilirdi. 

Madam Hugo, ihtiyar-1 inziva eylemi� ve pek s1k1 gorii�tii
gu birka� ehibbas1 miistesna olmak iizere hi�bir ziyaret kabul 
etmemekte ve �ocuklarmm istikbalinden ba�ka bir �eyi dii�iin
memekte bulunmu� idi. 

Madam Hugo ahlak-1 hamide sahibi, mii�fik, ciddi, halim 
evlad i�in her bir fedakarhga hazir, icab1 takdirinde sert, malu
math, miiekkid olup vazaif-i maderanesinin ehemmiyetini ta
mamiyle anlam1�h. 

Evladlanm pek giizel terbiye etti. Birtak1m efkar-1 batda ile 
zihinlerini peri�an etmedi . Boyle bir valideye nail olanlar bahti
yard1rlar ! 

Suret-i mahsusada ehemmiyeti haiz olan bir vak' a �u sa
adethanenin siikun ve asayi�ini ihlal etti ve sabi �airin daha kii
�iikliigiinde ag1r bir tavir takmmasma bir hayli dahl ii tesiri ol
du. 1 809 senesi evas1tmda Madam Hugo'nun akrabadan biri ol
mak iizere evladlarma takdim eyledigi bir dost Feuillantines 
sokagmdaki hanenin bah�esinin s1k aga�lan arasmda kain nim
metruk bir binay1 iskan etti. 

Bu dost -ki �ocuklar ile beraber oynar, giizel hikayeler nak
leder, temrinlerini tashih eder ve heniiz sekiz ya�mda olan Vic
tor' a Tacitus'un Latince yazd1g1 tarihe mana verdirirdi- Gene
ral Hugo'nun silah arkada�1 General Lahorie idi. Lahorie Mo
reau'nun �1karmak istedigi fesadda zi-medhal olmakla itham 
olundugundan asla sokaga 9kmaz, burada gizlenirdi . 

Lahorie'nin gizlendigi mahall hiikumet�e haber almarak 
gelip muma-ileyhi tevkif ettiler. D� sene mahbeste kald1ktan 
sonra Grenoble ovasmda General Malet ile birlikte kur�una di
zildi. 

Boyle bir vak'anm Victor Hugo'nun dimagma ne biiyiik te-
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sir icra eyledigi siihuletle anla�1hr. Sevgili dostu Lahorie kendi
sini dizinde oynatm1�, heniiz ne�v ii nema bulmakta olan akil 
ve zekasma mukavvi bir g1da vermi�ti. istikbalde �ohret-�iar 
olacak bu �air muhibbinin felaketine pek c;ok aglad1 ve sonrala
n bu vak'ay1 der-Mhr edince Napoleon hakkmda vukuatm 
kendine ilham eyledigi hiisn-i tevecciih siihuletle diger-gfin ol
du. 

Bu Mneye oynamak iizere bir kiic;iik k1zcagtz gelir idi ki 
birkac; sene sonra Madam Hugo oldu. 

Heniiz Lahorie mertliginin cezasm1 bir zindanda c;ekmekte 
iken c;ocuklarm amcas1 Louise Hugo, babalan tarafmdan gelip 
ispanya'ya gitmek iizere miiheyya olmalanm bildirdi. 

Madam Hugo c;ocuklarma "Uc; ay zarfmda ispanyolca og
renmelisiniz" dedi. Alh hafta sonra c;ocuklar ispanyolca soyle
meye ba�ladilar. 1 811 senesi ilkbaharmda yola c;1k1ld1. Joseph 
Hugo iki seneden beri general riitbesini ihraz etmi�, Madrid sa
raymm miidiirii ve iki vilayete vali nasb olunmu�tu. Bundan 
ba�ka kont iinvanma da nail oldu. 

Seyahat hayli siirdii. Birtak1m giic;liikler c;ekildi. Bayon
ne' da bir ay tevakkuf olundu. Dokuz ya�mda olan Victor Hugo 
burada on ya�mda bir kiic;iik k1za a�1k oldu. Sonra bir daha o 
klZl gormek kendisine miiyesser olmad1 ise de iic; hafta kadar 
imtidad eden bu devr-i a�1kaneyi miiddet-i hayahnda unuta
madi. 

Bayonne' da bir kafile te�kil ve bunun muhafazasma kuv
ve-i kafiye-i askeriye ta'yin olunarak, birc;ok mezahim ve mii�
kilat c;ekildikten sonra, nihayet iic; ayda Madrid'e muvasalat 
olundu. General Hugo'nun ailesi Masserano saraymda iskan 
edildi. Burada misafirler ispanyollann Frans1zlar hakkmda ne 
derecede bugz ve adavetleri oldugunu anladilar. Biitiin ispan
ya'da Napoleon'a Napola dron (sarik Napo) nammdan ba�ka 
bir isim verilmemekteydi. 

Bu saraym yald1zlan, oyma ve heykelleri, Bohemya camla
n, Venedik avizeleri, fagfuri kaseler, miizeyyen mefru�ah gene; 
Victor'un kuvve-i hayaliyesine pek c;ok tesir etti. $ohretini ha.di 
olan asarmda ispanya'dan bahseyledigi sira bu tezyinah der
hatlr etti. Victor pek ciddi olmu�tu. Birgiin pederi Victor'un ag-
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lad1gm1 gorerek miicazat olmak ve merdane hareket etmeye 
ah�hrmak i<;in kendisine k1z elbisesi giydirdi, bu giinden itiba
ren <;ocuk aglamaz oldu. 

Biraderiyle beraber Victor'u asilzadelere mahsus olan med
reseye koydular. Burada bir sene kaldi. 

Familyas1 bunu Kral Joseph'in maiyetine hademelik ile 
vermek niyetinde idi. Joseph Bonaparte Victor'a ziyadesiyle 
meyl ii muhabbet gostermekte idi. $airin eserlerinin birinde 
zikreyledigi "Biiyiik imparator i<;in <;ocuk kavgas1" asilzadelere 
mahsus olan bu medresede vaki olduguna hiikmetmek icab 
eder. Burada en kii<;iik kavga han<;erle vuku bulurdu. Biraderi 
Eugene, ispanyol tarzmda icra olunan bu kii<;iik diiellolarm bi
rinde ag1r bir surette yaralandi. 

1812 tarihinde ufk-1 siyaside tehdid-amiz bulutlar zuhur 
eylediginden Madam Hugo iki kii<;iik <;ocugunu ahp Paris'e av
det etti. Biiyiigii mukaddema miilaz1m riitbesini ihraz eyledi
ginden pederinin yamnda kaldi. 

Madam Hugo Feuillantines sokagmdaki eski ikametgahma 
inip burada <;ocuklarmm ikmal-i tahsiline ikdam eyledi. 

Madam Hugo yalmz <;ocuklarmm terbiye-i maneviye ve 
edebiyeleriyle iktifa etmeyip kuva-y1 bedeniyelerini tevsi eyle
meyi de murad eylediginden bunlan <;apa <;apalamaya, bah<;e 
sulamaya, hulasa bah9vanhk hizmetini ifaya mecbur etti. �o
cuklan bah<;1vanhk yorJ.yordu. Hudayi-nabit ve yalmz yagmur 
ile sulanan bah<;elerden Victor Hugo'nun ahir-i omriine kadar 
ho�lanmas1 ihtimal ki bu halden ileri gelmi�tir. 

Bu arahk imparatorluk sukut etti. Fransa istila olundu. On 
sekizinci Louis Fransa krah oldu. Madam Hugo kral traftan ol
dugu i<;in bir hayli zamandan beri Victor'un meyl ii muhabbeti
ni krala celbetmekte idi. Lahorie'nin dersleri bu babda muave
net etti. 

Maamafih on iki ya�mda olan bu <;ocuk imparatorluktan 
kraliyete tenezziilii Fransa i<;in bir ziill gordii. Eski asker olan 
babasmm baz1 itikadatm1 h1fzetmi� idi. Ger<;i sonra Louis Bona
parte' a irtikab eyledigi zulm ii gadrden dolay1 lanet okudu ise 
de kumandanhk hususundaki maharet-i fevkaladesine beyan-1 
hayret eylemekten hi<;bir vakit kendini men'edemedi. 
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Binlerce muharebe meydanlannda Fransa'mn biitiin kamm 
dokmii� ve bir�ok muzafferiyet kazand1ktan sonra dii�mana 
Paris'in kap1lanm a�1k birakm1� olan Bonaparte'm calis oldugu 
taht devrildigi sirada Hugo familyas1 Cherche-Midi sokagma 
nakl-i hane eyledi. 

Burada �ocuklar birtak1m arkada�lar bulup Latince ve 
Rumca lisanlarmm tahsilini ikdam ettiler. Orada bulunan bir 
kiitiiphanede her nevi kitaplan istedikleri gibi serbest okurlar
di. 

Miittefik ordularm harekat-1 askeriyesi kii�iik Victor'a cog
rafyay1 tahsile heves verdi ve haritalara bakarak yalmz ba�ma 
cografyay1 ogrendi. 

Victor derslerini bitirdikten ve arkada�lanyla oynad1ktan 
sonra validesiyle birlikte muahharen zevcesi olan k1zm evine 
gitmeyi itiyad eylemi�ti. Gizliden cidden bu k1za taa��uk etmi�
ti . Fransa daire-i askeriyesinin kur'a kalemi miimeyyizi olan 
Foucher'nin kerimesi Matmazel Adele Cherche-Midi sokagmda 
divan-1 harbe mahsus olan dairede ikamet etmekte idi. 

Madam Hugo Bourbon'larm iade-i saltanatma fevkalade 
ibraz-1 meserret eyledi. Kral taraftarlarmm alamet-i mahsusas1 
olan zambak �i�egi Victor'un iliginde mii�ahede olunmaya ba�
ladi. 

Joseph Hugo, Thionville kumandam idi ve �ehri miittefik
ler ordusuna kar�1 fevkalade bir �ecaatle miidafaa etmi�ti. Ge
neral Hugo'nun �u hareket-i kahramananesi miittefiklerin mu
hibleri tarafmdan ihanet nazanyle telakki olundu. Kan ile ko
camn taban tabana zit olan kanaat-i vicdaniyeleri bunlarm bey
�inde bir dereceye kadar biin1det has1l etti . 

Sad-n1z [Cent-Jours] hiikumeti esnasmda Napoleon'un av
detinden dolay1 General Hugo kazand1g1 niiflizdan istifade 
ederek zevcesinin nzasm1 istihsal etmeksizin �ocuklanm ileride 
Ecole Polytechnique'e vermek niyetiyle Cordier ve Decotte 
nam leyli mektebe koyd u. Eugene on be� ve Victor on ya�ma 
giriyordu. 

Victor daha bu tarihten �iir soylemeye �ah�1yordu. 0 tarih
ten kalma i�i e�'ar ile memlu on defter bulundu. Victor adeta 
naz1m s1tmasma ugram1� gibi idi. Victor gece giindiiz mukaffa 
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soz soylerdi. �ayan-1 dikkat baz1 parc;alan ha.vi olan son defteri
nin ilk sahifesinde "Dogmazdan evvel ettigim hezeyanlar" iba
resi muharrer ve iist tarafmda da bir yumurta resmi mevcud 
bulunup bu resmin ic;inde bic;imsiz, karmakan�1k bir �ekil go
riiliiyordu ki bu �ekli izah ic;in iizerine ku� kelimesi yazllm1�h. 

i�te Victor Hugo'nun sabavetinde soylemeye c;abaland1g1, 
hezeyan dedigi sozler bu kabildendir. 
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Hulasa 

lkinci Faszl 

Tecri.ibe-i kalem yolunda yaz1ian e�'ar - Uh'.im-1 riyaziye, 
uh'.im-1 mi.isbete �iire mani midir? - �airier ni<;in �iiri fenne 
tatbik etmek istemezler - �airin anasma olan muhabbeti -
Kraliyet taraftarhgma dair efkan - Ali <;ocuk - Fransa Enci.i
men-i Dani�'inde mi.isabakat imtiharu - Toulouse enci.imeni 
- Bir valide nas1l memnun edilir - Alam-1 a�k - Odes et Bal
lades - Terbiye hakkmda bir iki soz - Bug Jargal - Validesinin 
vefah - �irin ni�anlanmas1 - ibtidalan du<;ar oldugu mi.i�
kilat - Dragon sokagmdaki daire - Le Conservateur Litteraire 
- ilk idbar zamanlarmm sonu. 

* 

Victor Hugo'nun tecriibe-i kalem yolunda yazd1gt baz1 
e�'ara atf-1 nigah edelim. $ahin yuvasm1 terk ettigi vakit bir 
miiddet yerde siiriiniir, Ia.kin aras1 \Ok ge\meden havalamr; ilk 
defalan cesaret-yab-1 pervaz oldugu vakit pek ciir'et gostere
mez ise de yine �u U\U�undan ileride semanm tabakat-1 ulviye
sine ne gibi bir �iddetle suud ve uruc edecegi anla�1hr. 

Victor bulundugu mektepte meyl-i tabiisine hasr-1 evkat 
etmeye ulum-1 miisbete ·hocalan tarafmdan miisaade goremi
yordu. Mektep \Ocuklan beyninde vuku bulan bir miinazaada 
ag1rca dizinden yaraland1. Kendini yaralayan \Ocugu ele ver
medi. Hasta olmak miilabesesiyle pek de ho�una gitmeyen 
ulum-1 riyaziyeyi bir miiddet terk ederek hasta oldugu miid
det\e �iirle me�gul oldu. Hugo'nun ulum-1 riyaziyeye \Ok he-
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ves etmemesi �ayan-1 esef hallerdendir. <;iinkii bu ilme lay1-
k1yla heves gostermi� olayd1, her �eyi dogru muhakeme etme
ye ah�tr, hayalata i;ok kap1lmaz ve binaenaleyh baz1 asarmda 
goriilen vahi fikirlere mahall kalmaz idi. Maamafih uhJ.m-1 ri
yaziyeden biisbiitiin bi-behre de degildi. Hele bir kara ciimle
yi dogru yapamayan baz1 �airlere bak1hrsa Hugo'ya �uaramn 
Newton'u nazanyla bakabiliriz. Hayal-perestan indinde 
uhJ.m-1 miisbete �iire manidir gibi bir zehab-1 bahl cari ise de 
Victor Hugo siras1 dii�tiiki;e asannda riyaziyeden bahsetmek
ten i;ekinmedi. Ale'l-husus Ziya Pa�a merhumun Terci-i 
Bend'inde en parlak ve en ziyade mazhar-1 ragbet olan pari;a 
kozmografyaya dair baz1 mahJ.mat-1 miicmeleyi havi olan k1-
s1mdir ki bunun miindericah on iki ya�mdaki mektep i;ocukla
nna mahsus olmak iizere yaztlan cografya kitaplarmm mu
kaddimesinde semaya dair verilen mahJ.mat-1 ibtidaiyeye na
zaran bile pek nak1shr. Lakin fenne mutab1k fikir beyan etmek 
bir hayli tetebbua miitevakk1f olup �uaranm ekserisi oyle kiil
fete girmekten ho�lanmad1klarmdan �air olmak ii;in uhJ.m-1 
miisbete bilmeye ihtiyai; yoktur gibi garib bir miitalaada bulu
nuyorlar ! 

Her ne hal ise biz gelelim sadede: 
Hugo bu zamanda soyledigi e�'ardan daima kendisi de 

memnun degildi. Zira tecriibe-i kalem yolunda soyledigi e�'an 
kaydeyledigi baz1 defterlerin balasma "Terbiyeli bir adam i;izil
meyen sahrlan okuyabilir" ibaresini yazm1� ve alt tarafmda bu
lunan sahrlan kamilen i;izmi�tir. 

Birkai; sahife alt tarafta isimsiz bir hikayenin zirine dahi �u 
miitalaayi beyan etmi�: "Kimin elinden gelirse buna bir isim 
versin; ben el' an neden bahsettigimi bulamad1m" 

Maamafih arahkta pek Iatif beyitler mii�ahede olunmakta 
ve �airin ulviyet-i tab'm1 ta o zamandan irae eylemekte idi. Bu 
yolda yazd1gt pari;alarm hemen kaffesi bir i;ocugun validesi 
hakkmda gostermekte miikellef bulundugu muhabbete dair 
idi. Bu beyitleri validesine olan muhabbeti ilham ediyordu. Bu 
muhabbet saikas1yla validesinin fikriyle me'h1f oldugundan 
manzumelerinde kraliyet taraftarhgtm iltizam ve inktlab ve im
paratorluktan nefreti i�rab eder miitalaat goriilmekteydi . 
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�ocuklarm beyinleri taht-1 terbiyelerinde bulunduklan 
adamlarm fikirleriyle yogrulur. 

Bu miinbit araziye ebeveyn birtak1m efkar ve zehab eker. 
Terbiye bu tohumlan ne�v ii nema buldurur. Muhabbet onlan 
mcrtebe-i kemale erdirir ve zaman ile bir cesim aga\ �eklini ahr 
ki insan biiyiiyiip de yalmz ba�ma muhakemeye muktedir ol
dugu vakit bu efkar ve zehabdan hakikate muvaf1k olmayanla
nm beyninden kopanp atmakta pek \Ok mii�kilat \eker. 

Demek ki validesi Bourbon taraftan oldugu i\in Victor Hu
go ta be�ikte iken Bourbon taraftan oldu. Hugo'nun bu fikri 
biiyiidiik\e zail olmaya ba�ladi. Hiisn-i idrak, ilim ve miilahaza 
Hayesinde yava� yava� zehabl �ekl-i ahire munkalib oldu. 

Demek ki Victor Hugo \Ocuklugunda Birinci Napoleon' a 
bir biiyiik kin baglanm1�h. Waterloo muharebesinden birka\ 
giin sonra kemal-i gazabla magh1b imparatora hitaben bir hic
viye soyledi. Hicviye �oyle bfl.�hyordu: 

"Tremble! Voici l'instant ou ta gloire odieuse 
Subira du destin la main victorieuse . . .  etc. " 

Terciimesi: "Titre !  Menfur �an ii �ohretin kaderin pen\e-i 
kahrmda mahv ii peri�an olacak zamam geldi. ilh." 

Boyle ciir' etle hicviye soyleyen �air o zaman on ii\ ya�mda 
idi. 

Bu tarihte Chateaubriand'm "Ali \Ocuk" tesmiye eyledigi 
bu yavru �air lrtamine nammda manzum bir facia yazdi. Bunda 
da validesinin efkanm tervic eyliyordu. General Hugo'nun 
zevcesi, ecnebilerin istila ve muavenetiyle avdet eden Bour
bon'larm Fransa'y1 Bonaparte'm zuliim ve i'tisafmdan kurtara
caklarma ve miilkiin refah ve selametine badi olacaklarma ta
mamiyle mu'tekid idi. Maamafih Bourbon'lan ifrat derecede il
tizam eylemesi Voltaire'i sevmekligine ve Avrupa' da bevahl-1 
H1ristiyaniyeyi temelinden sarsan on sekizinci asrm dahisine 
hayran kalmakhgma mani degildi. Delikanh validesinin efkan
m bir ayine gibi tamamiyle aksettiriyordu. Bir taraftan Onseki
zinci Louis'ye fart-1 muhabbeti olmak ve nizam-1 cedide riayet-i 
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tammesi bulunmakla beraber, insanlan cehennem alevlerinden 
kurtarmak bahanesiyle perhiz giinlerinde et ekl edenleri ate�te 
cayir cay1r yakan papaz ve ke�i�ler hakkmda hicviyeler soyle
yerek merkumlarla istihza ediyordu. 

Muahheren Victor Ines de Castro nammda iii� fasd bir me
lodram yazdi. Ger\i bu kii\iik bir eser idiyse de miiellifinin ti
yatro yazmak hususunda ileride ibraz edecegi maharet-i fevka
Iadeyi �imdiden gostermekte idi. 

Heniiz Victor on be� ya�ma vasd olmu� idi ki 1817 tarihin
de Fransa Enciimen-i Dani�'i �iir i\in verilecek ikramiye i\in �u 
zemini verdi: "Hayatmm her bir halinde tahsil ile nail olunan 
saadet." 

Decotte mektebinin �akirdi miisabakat imtihanma giri�me
ye karar verdi ve bu azminden kimseye haber vermeksizin ii\ 
yiiz m1sradan ibaret bir manzume kaleme aldi. $air bu manzu
mesinde iki m1sra ile sinninin heniiz on be�i tecaviiz eylemedi
gini zikretmi�ti. 

Enciimen-i Dani� a'zasmdan bulunan pirler on be� ya�mda 
bir \Ocugun boyle bir eser husule getirmek ihtimaline imkan 
vermediklerinden, naz1m kendileriyle egleniyor zannettiler. 

Bir hayli tereddiitten sonra ikramiyeyi bu ebyatm naz1mma 
verecekleri yerde yalmz bir zikr-i cemil ile iktifa ettiler. 

Akademi'nin gonderilen asan tedkike memur eyledigi ko
misyonun Iayihasmda "Eger hakikaten bu beyitleri soyleyen 
�air on be� ya�mda ise bu delikanhy1 te�vik etmek Enciimen-i 
Dani�'in ciimle-i vazaifindendir" ibaresi muharrer idi. 

Maamafih o zamanlar Enciimen-i Dani�'in bir zikr-i cemili 
vukuat-1 fevkalade s1rasmda olduguri.dan gazeteler Victor Hu
go' dan bahsetmeye ve namm1 �ohretlendirmeye ba�laddar. 

Ertesi sene Toulouse Enciimen-i Dani�'inde icra olunan 
miisabakat imtihanmda iki miikafata nail oldu. Gondermi� ol
dugu iki eserden biri Dordiincii Henri'nin heykelinin rekzine 
dair idi. 

Bu eser gayet garib bir surette ve bir gecede yazddi. Ma
dam Hugo nezle-i sadriyeye miibtela oldugu i\in esir-i fira� idi. 
iki oglu nobetle hastanm ba�mda bulunuyordu. Asarm Toulo
use' a irsali i\in ta'yin olunan son giinden bir giin evvel hasta, 
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ba�ucunda oturan Victor' a miisabakat imtihanma giri�mek ni
yctinde olup olmad1gm1 sual etti. Victor o esnada validesinin 
hastahg1yla me�gul oldugu i<;in i�lerini yiiziistii birakm1�h. Bu 
yolda bir itiraf validesinin ne derece bais-i hiizn ii kederi oldu
gunu gorerek hasta uykuya dalar dalmaz Victor kalemi eline 
ald1 . Ertesi sabah validesi uyanmca eseri hazir buldu. 0 derece 
mesrur oldu ki gozleri ya�la doldu. Bir sene sonra icra olunan 
rckabet imtihanmda Nil' de Musa iinvamyla yazd1g1 bir manzu
meye miikafat olarak miiellifine fahri bir iinvan verildi. 

Victor Decotte mektebi refikleriyle beraber Saint-Louis 
mektebine devam edip itmam-1 tahsil ettikten sonra 1818 sene
:;inde biraderiyle birlikte Ecole Polytechnique' e girmemek i<;in 
pcderinin nzasm1 tahsil etti . Maamafih bu iki delikanh duhul 
imtihamm vermeye meyyal idiler. Lakin �air ger<;i ulum-1 riya
:1.iyede baz1 muvaffakiyete nail olmu� idiyse de edebiyata hasr-1 
t�vkat etmeyi arzu ediyordu. 

Victor, �ahadetnamesine ald1ktan sonra mektebi terk ede
rck geldi, validesinin yanmda ikamet etti . General Hugo msf-1 
maa� ile a<;1ga 9kanld1gmdan zevcesi tasarrufa riayet i<;in 
( 'herche-Midi sokagmdaki haneyi terk edip Petits-Augustins 
sokagmda 18  numrolu hanenin ii<;iincii kahnda fiyah ehven bir 
daire tutmu�tu . 

Alaka eyledigi gen<; k1za olan muhabbeti o derecede ilerle
mi� idi ki, iki aile servet cihetince istikballeri emin olmayan bu 
iki genci ba�goz etmek istemediklerinden birbirini gormekten 
miittefiken fa.rig oldular. 

Bu iftirak Victor i<;in bir dag-1 derun oldu. Gayet a�1kane 
bir manzum vedaname yaz1p sevgilisine gonderdi. Odes et Bal
lades nammdaki eserini bu hengamede kaleme ald1. 

General Hugo bir giin oglunun Bourbon'lan �iddetle ilti
zflm eyledigini i�itince, "B1rakahm zaman hiikmiinii icra etsin . 
C.,:ocuk validesinin fikrine tabi' dir, yeti�mi� adam olunca babas1-
nm fikrine gelir" demekle iktifa eyledi. 

Vak1a terbiyenin tesiri pek biiyiiktiir. Nice zekalar <;ocuk
luklannda etraflarma resmolunan daire-i efkarm i<;inde mah
bus kaldilar! Nice adamlar kendilerine ta be�ikte iken ta'lim 
1 1lunan tarzm haricinde dii�iinmeye muvaffak olamadan bu 
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alemden gelip gittiler ve beyinlerine doldurduklan fikirlerin 
hakikate muvaf1k olup olmad1g1m miilahaza bile etmediler. 

Ancak fart-1 zekas1 ve azm-i kat'isi olanlar bin tereddiitten 
sonra tedricen istiklal-i efkara nail olabilirler. 

Victor Hugo anasmm siitiiyle emmi� oldugu baz1 efkar-1 
sakimeyi izale etmek i<;in bir hayli zaman ugra�h. Nihayet hu
kuk-1 ibad1, hakkaniyet ve adaleti iltizam fikrinde karar k1hnca
ya kadar bir hayli fikir degi�tirdi. 

Mektebi terk etmezden evvel �air on alh ya�mdayken Bug
/argal isminde bir roman yazdi . Edebiyatla tevaggul eden baz1 
riifekas1yla bir cemiyette bulundugu vakit bu eseri on be� giin 
zarfmda itmam edecegini vaad etti ve vaadini de yerine getirdi . 

Victor Hugo bu romam ne�retmezden evvel tashih etti. 
Kiilliyat-1 asan miyanmda bulunan Bug-/argal musahhahhr. Bu 
tashihin vukuuna hemen insanm teessiif edecegi geliyor. c;un
kii o zamanki <;ocugun semere-i sa'yi ne derecede oldugunu 
takdire mani oluyor. 

$imdiden �an ve �eref tecelli etmeye ba�ladi . Ancak bir be
Ia-y1 nagehani �airi bir biiyiik sadmeye ugrath. Madam Hugo 
heniiz tamamiyle ifakat bulmam1�h. Hastahgmm boyle deva
mm1 havanm f1kdanma hamlederek 1 821 senesi ibtidasmda 
ii<;iincii kattaki dairesini terk ile Mezieres sokagmda 10  numro
lu haneye nakl-i mekan etti. Bu hanede bir bah<;e var idi. 

Aile <;ar<;abuk yerle�ti. Duvarc1ya, badanac1ya, boyac1ya i�
lerini bitirmeye meydan verilmedi. Eugene ile Victor kii<;iikliik
lerinden beri el i�lerine ah�hklan cihetle duvarlan badana etti
ler, kag1t yap1�hrd1lar, i�leri yerli yerine koydular. 

Bu i�ler bittikten sonra bah<;e ile ugra�hlar. Madam Hugo 
daima <;i<;egi sevdigi i<;in bu babda evladlarma niimune oldu. 
Lakin bu gayret vahim bir neticeyi tevlid etti . 

Madam Hugo bah<;ede soguk aldi . Yeniden nezle-i sadriye
ye tutuldu. Validelerinin tahlisi i<;in evladlarmm ibraz eyledik
leri ikdam ve gayret-i fevkalade bir faideyi miifid olmadi. Sev
gili valideleri 1 821 senesi �ehr-i Haziran'mm yirmi yedinci gii
nii vefat etti. 

Biiyiik biraderleri Abel derhal celbolundu. U<; oglu birlikte 
validelerini Saint-Sulpice kilisesine ve oradan Mon�parnasse 
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kabristanma gotiiriip defnettiler. Victor Hugo bo§ eve avdet et
ti . Ebediyen validesinin muhabbetinden mahrum olduguna 
inanm1yordu. $u kit'ay1 soyledi: 

Oh! I' amour maternelle! -amour que nu[ n'oublie, 
Pain merveilleux qu'un Dieu partage et multiplie! 
Table toujours servie au paternel foyer! 
Chacun en a sa part, et tous l'ont tout entier! 

Meali: "Ah! Valide muhabbeti ! Kimsenin unutamayacagi 
muhabbet! Sen mukaddes bir ekmeksin ki Cenab-1 Hakk seni 
tevzi ve teksir eder! Baba evinde haz1rlanm1§ bir maidesin ki 
her zaman amadesin! Her ferdin sende hissesi vardir ve herke
sin hissesi tamdir ! 

Victor'un o nimete arhk hissesi kalmami§h! Validesinin 
defnolundugu ak§am tekrar haneye avdet etti. Sonra mukave
mete muktedir olamad1g1 bir cazibe-i maneviyeye tutulmu§ gi
bi ye'sini tahfife muktedir olabilecek olan sevgilinin hanesine 
dogru gitti. Garib tesadiif ! 0 giin sevgilisinin yevm-i mahsusu 
idi. Boyle bir giinii mahzun ge<;irmemek i<;in pederi kizmdan 
Madam Hugo'nun vefahm ketm eylemi§ti. Victor sevgilisinin 
raks etmekte oldugunu pencereden gordii. 

Ertesi giin a§lk ve ma' §Uk bulu§arak ikisi birlikte agladilar. 
Victor'un kiza muhabbeti oldugu gibi kizm da Victor'a 

meyli var idi. Gen<; §air birka<; hafta sonra kizm izdivacma res
men talib oldugu vakit kiz bu izdivac hususundaki arzusunu o 
derecede kat'i bir surette beyan etti ki ebeveyni reddedemedi. 
Lakin kizm babasmm serveti olmad1g1 i<;in, §air idare-i beytiye
ye vefa edecek mertebeye gelinceye kadar nikah1 te'hir ve te' cil 
cttiler. 

Bu vaad Victor'un gayretini arthrd1. Lakin §airin kuvve-i 
maliyesi o hengamda pek yolunda degildi. General Hugo ogul
lanna edebiyattan vazge<;mek §arhyla maa§ tahsisini teklif etti. 
Victor bu teklifi vakurane reddetti ve yirmi ya§mda kendi ya
g1yla kavrulmaya yani sekiz yiiz frankhk bir sermaye ile istik
balini te'min etmeye mecbur oldu. 

ilm-i hukuk tahsil etmekte bulunan akrabalanndan biriyle 
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mii�tereken Dragon sokagmda 30 numrolu hanede bir daire is
ticar eyledi. Daire iki odadan ibaret idi. Biri misafir kabuliine 
mahsus bir salon olup digeri ancak iki yatak istiabma kafi idi. 

Victor Hugo'nun topu ii� frenk gomlegi var idi. Maamafih 
bu hal daima iistii ve ba�mm temiz olmasma mani olmadi. Ta
mam bir sene yedi yiiz frank ile ge�indi. Bu paranm i�inden 
misafirlige gittigi vakit giymek iizere kendisine bir kat elbise 
satm ald1ktan ba�ka dostlarmdan birine birka� defalar be�er 
frank odiin� de verdi. 

Zaruret ile mali olan bu hayahn kendine mahsus lezaizi de 
var idi. Ekser evkatm1 edebiyata hasrediyordu. Bu hengamda 
idi ki biraderlerinin te'sis eyledikleri Conservateur Litteraire nam 
risalede tenkide dair birka� bend ne�retti. Lamartine'in isimsiz 
olarak ne�reyledigi Les Meditations nam eseri hakkmda mezkur 
risalede �ayan-1 dikkat bir makale yazd1! Muharrir-i cedidi en 
evvel o alk1�lad1 ve eserin baz1 mahallerinde mevcud olan vah
�i tabirat ve miisamahadan ileri gelme hatalara ehemmiyet ver
meyip �airin muahharen kazanacagi �ohreti ta o zaman soyledi. 

ikdam-1 tam ile �ah�maktan hasil olan teselliden ba�kaca, 
Victor kiiberadan te�vikat goriiyordu. Kendisini salonlara da
vet ediyorlar ve hakkmda riayet gosteriyorlardi. Etraftan ken
disine ta'riz olunmaya ba�lam1�h. Hastahkh olmak hasebiyle 
bu ta'rizattan pek kolay miiteessir oluyor idiyse de nfk ile mu
kabeleye cebr-i nefs etti. Maamafih ta'rizat gittik�e kesb-i �iddet 
edince kaderinden �ikayet ve sabn tiikenmekte oldugunu be
yan ediyordu. 

Metanetine halel getirmeksizin boyle bir zaman-1 buhrani 
ge�irdi. Nefsince kabuliinii kendine bir ziill addettigi baz1 tekli
fah reddetti. Daima vakanm muhafaza edip asla boyun egme
di. Kanaat-i vicdaniyesine sadakatte sebat gosterdi. 

Boyle bir meta.net elbette nail-i miikafaat olur. 
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Hulasa 

ii�iincii Fasil 

On sekizinci Louis' den <;irakhk - Victor Hugo'nun teehhiihi 
(1823) - Han d'Is/ande - 0 zamanm miinekkidleri - Charles 
Nodier - Bir ciir'etin miikafah - Voltaire hakkmda bir Iay1-
ha (1824) - Miibayenet-i e.fkat ve meslek - Victor Hugo'nun 
efkan iizerine pederinin tesiri - Ni§an - Edebiyatm kayd ii 
bend altma ahnamayacag1 - Klasikler ile romantikler - Bir 
biiyi.ik muharebenin ba§lang1c1 - Tahkire mukabele. 

* 

Alem-i edebiyata bu suretle duhulii hengammda Victor 
Hugo'nun ugrad1gt ta'rizat as1l meydan muharebesi verilmez
den evvel edilen c;ete muharebelerine te�bih olunabilir. Bir ta
raftan ta'rizata duc;ar olmakla beraber diger taraftan kendine 
samimi dostlar da kazand1. Mosyo Soumet, Alexandre Guira
ud, Pichat, Jules Lefevre, Emile Deschamps, Alfred de Vigny 
gelip yirmi ya�mdaki �airi dervi�ane odasmda ziyaret eyledik
leri gibi Chateaubriand'm Madam Gay'nin ve kerimesi Matma
zel Delphine Gay'nin salonlarma kemal-i memnuniyetle kabul 
olunmaktayd1. 

Mukaddema soyledigimiz vechle dindarane ve Bour
bon'lan iltizam yolunda yazilm1� olan parc;alardan miiretteb 
bulunan Odes et Ballades nam eseri 1822 senesinde La Muse 
Fran(aise, Conservateur Litteraire misillii baz1 mecmualarda ceste 
ceste ne�rolundu. 

Bu kitap bazar-1 inti�ara c;1kar c;1kmaz, Onsekizinci Lo-
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uis'nin mukarreblerinden biri bir niishasm1 satm aldi. Kral ken
di hakkmda soylenen baz1 ebyattan pek mahzuz oldu. 

Bu tarihte gen<; �air ni�anhsm1 gormeye nadiren f1rsat bu
luyordu. Sevgilisi Bicetre kurbunda Gentilly'de mukim akraba
larmm yanmda oturuyordu. Victor Hugo, gidip orada ni�anhs1-
nm yanmda yaz1 ge<;irmeye miisaade aldi. 

Victor Hugo ni�anhsmm yanmda latif bir omiir ge<;irmekte 
iken Odes et Ballades nam eserinin niishalan tamamiyle satihp 
ikinci tab'ma �iiru' olundu ve miiellif hakk1 olmak iizere kendi
sine yediyiiz frank verildi. Para paray1 soker derler, bu arahk 
Onsekizinci Louis de meddah1 olan �aire tahsisat-1 mahsusasm
dan bin frank <;1rakhk bagladi. 

Binaberin izdivacm akdi i<;in mikdar-1 kafi servet has1l ol
mu�tu. Victor Hugo klZl babasmdan istedi, o da muvafakat 
gosterdi, ancak drahoma vermedi. 

Victor'un nail-i emel olmasmdan dolayi hasil olan siiruru 
bir felaket ile hiizne miibeddel oldu. Biraderi Eugene Hu
go'nun �uuru muhtel olup bir daha bu dertten halas bulmadi . 

Victor durmak, dinlenmek ne oldugunu bilmeyen <;ah�kan
lardan oldugundan izdivac1 miiteak1b <;ah�maya ba�lay1p bir
ka<; ay zarfmda Han d'Islande nammda uzun bir romam ikmal 
ve itmam eyledi. Muharririn heniiz tecriibesi noksan idi. Nefis 
bir eser husule getirecek zaman daha gelmemi�ti. Maamafih bu 
roman birtak1m miibalagat ve evham1 ha.vi olmakla beraber 
muharririnin viis' at-i karihasm1 ciyadet-i fikriyesini goster
mekte idi. 

Bu eserin zuhuru beyne'l-iideba adem-i memnuniyeti, is
tigrab1 hatta hiddet ve gazab1 bile mucib oldu. \:iinkii gen<; �air 
zamanmda cari olan usule ittiba etmemi� idi. Bu hal ser-ke�lik 
gibi telakki olundu. Maamafih, Charles Nodier, Mery ve Rabbe 
gibi alem-i edebiyatta �ohret-�iar olan baz1 iideba bu eseri mii
dafaa ve mahazirini serd ile beraber pek <;ok yerlerini takdir ve 
tahsin etmekten <;ekinmediler. 

Charles Nodiei: eserini miidafaa eylediginden Victor Hugo 
ifa-y1 te�ekkiir i<;in muma-ileyhe bir vizite verdi. Bu tarihten iti
baren beynlerinde bir samimi dostluk peyda oldu. 

Yeni evliler miistakilen idarelerine kafi varidat has1l eyle-
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diklerinden Vaugirard sokagmda 90 numrolu haneye nakl-i 
mekan ettiler. Onsekizinci Louis mukaddema vermi� oldugu <;1-
rakhga ikibin frank daha zamm etti. Hugo boyle bir lutfa maz
har olmak i<;in hi<;bir hizmette bulunmad1gmdan bu hal mii�a
riin-ileyhin istigrabm1 mucib oldu. Meger <;irakhgmm zammma 
sebebiyet veren �u hal imi�: 

Victor Hugo'nun Delon isminde arkada�larmdan biri Sa
umur fesadmdan sonra idama mahkum olmu�tu. Delon Pa
ris'te ihtifa ediyor ve bir giin ele ge<;ip meydan-1 siyasete git
mek tehlikesinde bulunuyordu." 

�air arkada�mm validesine bir mektup yaz1p Delon'un ha
nesinde gelip gizlenmesini teklif ve kendisinin kral taraftan ol
dugu herkes<;e malum bulundugundan firariyi gelip hanesinde 
aramak kimsenin hatmna gelmeyecegini beyan etti. Boyle ali
cenabane bir teklifi ha.vi olan bu mektup polis tarafmdan a<;1ldi. 
Onsekizinci Louis'ye irae olundu. Kral Victor'un bu hareketin
de merdane bir hareketten ba�ka bir �ey gormediginden <;irakh
gma zamm etti. 

Victor Hugo bir hayli miiddet <;irakhgmm ne sebebe mebni 
zamm olunduguna vak1f olamadi. Sonralan bu zammm hikme
tine muttali olunca muhaberat-1 hususiyesine miidahale olun
dugundan dolay1 dil-gir olmaktan kendini men' edemedi. 6te
kinin berikinin ahval-i hususiyesini tecessiise memur "karanhk 
oda" nam1yla bir heyetin viicudu kendince sabit olunca Bour
bon'lar hakkmda validesinden ald1g1 baz1 fikirler yava� yava� 
zail olmaya ba�ladi . 

Evlendiginin ertesi senesi Revue Franfaise'e ciiz'i miiddet 
muharrirlik ettikten sonra Voltaire hakkmda tezkire kabilinden 
bir Iay1ha kaleme almaya memur oldu. Bu lay1hay1 1824 sene
sinde tanzim etti. Bu tarihte Voltaire'in senasma <lair beyan etti
gi miitalaat hafif<;eydi. Lakin elli dort sene sonra Voltaire'in ve
fatmm yiiziincii senesi olmak miilabesesiyle kaleme ald1g1 di
ger Iay1hada pek <;ok sitayi�inde bulundu. Bir zat hakkmda 
muhtelif zamanda beyan ettigi efkarm tamamiyle yek-digerine 
tevafuk eylememesi mesleksizlik addolunamaz. Beyan eyledigi 
efkar o zama�ki kanaat-i vicdaniyesine muvaf1k idi. Zaman her 
�eyi tebdil ettigi gibi efkan da tebdil, tashih ve lslah eder. Mes-
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leksizlik bir muharririn kanaat-i vicdaniyesine muhalif bir ga
raz ii ivaz tahtmda idare-i efkar eylemesidir. E�kal-i hariciye-i 
be�er tebeddiilata tabi' oldugu gibi fikir de miirur-1 zaman ile 
tahavviil eder. Mehdden lahde kadar insanm c;ehresinde ne ka
dar tahavviilat goriiliir? A'za-yi bedende de boyle bir tahavvii
lat vakidir. Bir uzuvda tebeddill vukua gelince fiilinde de te
beddiil zaruridir. Dimagda �ekil, kemiyet ve keyfiyetc;e husule 
gelen bir tebeddiil-i tabii insanm efkarma, kuvve-i miimeyyi
zesine, idrakine de tesir eder. Bunda istigraba hie; mahall yok
tur. <;ocuklarm midesi bir-iki ka�1k siitii giic;liikle hazm eder
ken biiyiik adamlar siite nisbeten hazm1 daha bati olan mevad
d1 pek kolayhkla hazm edebilirler. Fiil-i hazmm mideye nisbeti 
ise fikrin dimaga nisbeti gibidir ! 

Boyle bir dahinin inkilabat-1 dahiliyesini tedkik etmek, ne 
gibi vukuat, tedkikat ve miitalaatm neticesi olarak hakikate 
kesb-i lttda ve vukuf eyledigini gostermek bir vicdanm tercii
me-i halini tasvir etmek degil midir? Binaberin Victor Hugo 
muhtelif zamanlarda beyan eyledigi miitalaat ve efkar miya
nmda mevcud olan miibayeneti inkar etmeyip itiraf ve esbabm1 
tefsir ve izah etti. 

General Hugo oglu Eugene'in miibtela oldugu illetten do
lay1 Paris'e gelmeye mecbur oldu. Bu s1rada Victor'a ziyadesiy
le muhabbet gosterdi ve yava� yava� imparatorun askerlerine 
meyl ii muhabbetini celbetti .  Bu kahramanlarm muvaffak ol
duklan biiyiik fiituhah pederinin agzmdan i�ittikc;e vatanmm 
lthla-yi �am ic;in feda-y1 can eden o cengaverlere tabii muhab
bet etmeye ba�ladi. Bonaparte'a olan bugz ve adavetini birden 
hire kaybetmedi ise de afacan kumadanmm muzaffer ordulan 
hakkmda medhiyeler soylemeye ba�lad1 ve birkac; hafta sonra 
da Tak-1 Zafer'e hitaben "Ey Tak-1 Zafer ! Semaya kadar yiiksel 
ki �ammlZl i'tila' eden all kahraman boynunu egmeden alhn
dan gec;ebilsin" yolunda beyitler soyledi. 

Pederinin Bonaparte'm biiyiikliigune fevkalade muhabbeti 
oldugu ic;in bi't-tabii ogluna da bu his muvakkaten sirayet et
tiyse de sonralan zail oldu. 

General Hugo Paris'ten hin-i infikakmda zevcesiyle birlikte 
gelip Blois' da kendini gormesi ic;in oglundan vaad aldi. Bu se-
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yahat 1825 tarihinde vuku buldu. Madam Hugo'nun yeni diin
yaya getirmi� oldugu bir kii�iik klZl da beraber gotiirdiiler. 

Blois'ya azimet etmek iizereyken Victor Hugo'ya Legion 
d'honneur ni�am verildi. Bu �eref ise pederinin fevkalade mu
db-i siiruru oldu. Evlad ile pederin miyanmda mevcud olan 
muhabbet bir kat daha arth. 

1 826 tarihinde Odes et Ballades yeniden tab' olundu. Victor 
bu esere yazm1� oldugu bir mukaddimede o zaman beyne'l
iideba mer'i olan usule z1mnen ta'riz ile edebiyatm kayd ii 
bend altma almamayacagm1 beyan etti. Ger�i mezkur makale 
�imdi okunsa bir ilan-1 harbi i�rab etmez ise de o zaman i�in 
hakikaten bir ilan-1 harb say1hrd1. Bu eserin ne�rini miiteak1b 
iideba beyninde bir f1rtma koptu. 

Mukaddema soyledigimiz vechle on yedinci ve on sekizin
ci as1rlardan sonra Fransa iidebas1 tedenni etmi� ve kendi mah
H01-i fikirleri olarak ortaya bir eser koyamad1klarmdan eski Yu
naniler ile Romahlarm asanm taklit ile iktifa eylemekte bulun
mu�lar idi. "Klasik" nam1 verilen bu muharrirler beyninde 
�sar-1 kadimeyi taklid etmek diistUrii'l-amel ittihaz olundugun
dan bu babda muhalefete ciir'et eden bir muharrir tarz-1 atik 
miirevvicleri tarafmdan tabiats1z, hayas1z bir muharrir, adeta 
zincir ile baglanmaya �ayan bir mecnun olmak iizere telakki 
olunurdu. 

Victor Hugo'nun te'sis eyledigi tarzt1 cedide "romantizm" 
ve bu meslege ittiba eden muharrirlere "romantik" nam1 verilir. 

Akademi a'zasmdan Duvergier romantizm hakkmda o za
man �u yolda idare-i efkar eyledi: 

"Romantizm �ayan-1 hande degildir; seyr-fi'l-menam ve 
sar' a gibi bir nevi hastahkhr. Bir romantik �uuruna halel tari ol
maya ba�lam1� bir adamdir. Ona ac1mah, nasihat etmeli, yava� 
yava� akhm ba�ma getirmeli. Lakin bu zemin iizerine bir mud
hike yazilamaz. Olsa olsa ilm-i hbba ait bir makale kaleme ah
nabilir." 

Klasik namm1 alan tarz-1 atik taraftaramndan her biri agz1-
na gelen hezeyam etti. 

i�te Fransa iidebas1 beynindeki miinaka�a Victor Hugo'nun 
mezkur mukaddimede beyan eyledigi efkar ile bed' edip niha-
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yet tarz-1 atik taraftaranmm hezimet-i kahkariyeye dusar olma
lanyla netice buldu. 

Fakat bu netice istihsal oluncaya kadar bir hayli zaman ug
ra�ild1 ki burasm1 a�ag1da muhtasaran hikaye edecegiz. 

Notre-Dame-des-Champs'a nakl-i hane eden Victor Hugo 
bu suretle alem-i edebiyatta liva-y1 isyam ref eyledigi zamanda 
Bourbon taraftarlarmm da kin ve gazab1m iizerine davet etmi�
ti. 

Avusturya seferi Paris'te imparatorun nasb eyledigi mara
�elleri kabul eyledigi s1rada bunlarm isimleri ihbar olundugu 
vakit Napoleon tarafmdan bunlara tevcih olunan asalet iinvan
larmm da ale'l-usul ilave olunmas1 Iaz1m gelir iken kasten bu 
noktaya riayet olunmad1g1 haberi �iiyu oldu. 

Bu vak'a bir�ok giift u guyu mucib oldu. General Hu
go'nun oglu bu hakarete tahammiil edemeyip Ode a la colonne 
de la place de Vendome ser-levhas1 altmda bir manzume ile muka
bele etti. Bu manzumede, "Avusturya'mn tacm1 Fransa'nm iki 
kahramam ayaklan altmda tepeledi. Vukuat-1 zamam bize ke�
feden tarih Almanya karaku�unun iki almnda $arlman'm ok�e
sinin ve Napoleon'un mahmuzunun eserini gosteriyor" dedi. 

Avusturya'nm muaveneti ile Fransa'ya avdet eden Bour
bon'lar bunun iizerine biisbiitiin Victor Hugo' dan miiteneffir 
oldular ve adeta kendisine hain nazanyla baktilar. 

Demek Victor Hugo bir anda hem edebiyat, hem politika 
cihetinden muhacemat-1 �edideye hedef oldu. Bu dahi �u mu
hacemata kar�1 kendini miidafaa etmek iktidanm haiz idi. 

62 



Hulasa 

Dordiincii Faszl 

Romantizm mesleginin zuhO.ru, Victor Hugo'nun kavlince 
bu meslegin neden ibaret bulundugu - Bir mi.ilki.in terakki
sine mevki-i cografisinin de yard1m1 vard1r. Mi.inazaraya 
dair bir mi.italaa - Talma ile bir mi.ikaleme - Cromwell - Ti
yatro fenninde teceddi.id - Odeon tiyatrosunda bir muvaf
fakiyetsizlik - Marion de Lorme nam oyunun men'i (1 829) -
Hernani - Matmazel Mars - Dramm ilk defa olarak mevki-i 
tema�aya vaz'1 - Theatre-Fram;ais'de kahramanane bir 
meydan muharebesi - Theophile Gautietnin k1rm1z1 yelegi 
- Tam s1rasmda yeti�en bir tabi' - Chateaubriand'm mi.itala
as1 - Sonunda Hernani ne oldu. 

* 

Avrupa'da romantizm usuliine pek c;ok manalar verilmi� 
ise de bu meslegin reisi olan Victor Hugo'nun itiraf1 mucibince 
hiirriyet-i edebiyattan yani kudemanm ac;hg1 c;1girdan mutlaka 
c;1kmamak mecburiyetini kabul etmemekten ibarettir. 

Klasikler ile romantikleri miilkiimiiziin iidebasma tatbik et
mek ister isek Veysi'ler, Nabi'ler, Nefi'ler ilh. ile zamarum1zda 
mftma-ileyhi taklit edenler klasik; �inasi'ler, Ziya Pa�a'lar, Kemal 
Bey'ler ile bunlarm meslegine ik tida edenler romantik addolunur. 

Romantizm evvel emirde Fransa' da zuhur etrnedi. Rah-1 
terakkide Fransa'mn kat'eyledig1 mesafata yeti�tirdigi diihatm 
hayli tesiri oldugu gayr-i miinker ise de bu hale mevki-i cogra
fisinin de pek c;ok dahl ve tesiri oldu. 

63 



Almanlar ve ingilizler gibi hadim-i terakki iki biiyiik kav
min arasmda bulundugundan �ark ve garbmda bulunan kom
�ularmda husule gelen terakkiyah Fransa istiare ederek �imdiki 
mertebesini ihraz eylemi�tir. 

Frans1zlarda edebiyat hususunda heniiz bir inkilab ve te
ceddiid goriilmedigi bir zamanda Alman ya' da Goethe'ler, Les
sing'ler, Schiller'ler zuhur etmi�, ingiltere' de dahi Shakespeare' 
ler Byron'lar kesb-i �ohret eylemi�ler idi. 

Fransa'da gerc;i Victor Hugo tarz-1 cedidin banisi addolun
makta ise de bundan evvel Chateaubriand ondan sonra Ma
dam de Stael ve daha sonra Lamartine tarz-1 cedid iizere eser 
kaleme alm1�lard1. Victor Hugo gerc;i bunlardan sonra ba�lad1, 
ancak min-kiill-il-viicfih digerlerine takaddiim edip meslek-i 
cedidin miidafaa ve tervici hususunda hepsinden ziyade ibraz-
1 himmet eylediginden mii�ariin-ileyhe reisii'l-miiceddidin na
zanyle bakilmaktad1r. 

Michelet ile Augustin Thierry tarz-1 cedidin miiverrihleri, 
Lamartine, Musset ve Theophile Gautier �airleri, George Sand 
ve Balzac hikaye-niivisleri idi. Balzac'1 romantik miyanmda 
ta'dad edi�imiz Klasiklere tebaiyyet eylemedigindendir. Yoksa 
hakikat-i halde Balzac hakikiyfindand1r. Meslek-i hakikiyun 
Emile Zola'nm iltizam eyledigi tariktir ki edebiyah fenne tatbik 
etmekten ibarettir. ileride romantikler ile hakikiyundan bahse
decegiz. 

Romantikler klasiklere galebe c;almcaya kadar bir hayli 
zahmet c;ektiler. Adeta meydan muharebeleri verdiler. Bu mu
harebe yalmz lisanen ta'rizden ibaret degil idi. Adeta yumruk
la, tokatla vuku buldu. Hatta birkac; diielloyu bile tevlid etti. 

Miibahasat-1 edebiye ve fenniyeyi bu derece ileri gotiir
mek, delail-i muknia yerine mii�atemeye kalk1�mak veya mu
amelat-1 �edideye ciir' et etmek ne kadar adab-1 medeniyeye 
muhalif bir hareket ise tab' -1 be�erde bu gibi harekat-1 na-beca
ya inhimak o kadar ziyade oldugu teessiifle goriilmektedir. 

Ac;ilm1� olan herhangi bir miibahesede isbat-1 miiddea ic;in 
icab eden delail ve berahini serd eylemekte bir taraf aczini go
riince sadedden c;1kmayacak, mertlige yak1�mayacak birtak1m 
vesait-i mekruhaya miiracaatla muanzm1 iskata c;ah�mayacak 
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muns1f miibahislere tesadiif etmek her kula miiyesser olur sa
. 1detlerden degildir. 

Klasikler cevaptan aciz kahnca kanun-1 miinazaraya riayet 
l'lmemeye, birtak1m muamelat-1 vah�iyane ve dessasaneye mii
racaat ettiler. Romantikler de kendilerini miidafaaya mecburi
yet gordiiler. 

Sanayi' -i nefisenin terakki ve tevessiiiinii arzu eden ne ka
dar hiinerver, ressam, heykelhra�, �air var ise hepsi Victor Hu
t-;o'nun tarafm1 iltizam edip klasiklerin muhacemat-1 �edidesine 
�eciane gogus gerdiler. 

Klasikler tarz-1 cedid taraftaranma "vah�i" nam1m vermek
te, bunlar da klasikleri "mumya" ismiyle tevsim eylemekte idi
ler. 

Mukaddema soyledigimiz vechle baz1 mecmualar ile ne�
rolunan e�'ar ile miibareze ba�lanm1�h. Lakin bu miibareze ta
rafeyn yek-digerinin muvacehesinde bulunmad1klan i<;in yal
mz kalemen ta'rizat ve tecaviizat ile iktifa olunmakta idi. $u
nra-y1 Yunaniye'den me�hur Homeros'un tasvir eyledigi baz1 
kahramanlar gibi uzaktan mii�ateme ediyorlard1. 

Tiyatroda ise tarafeyn-i muhas1min yan yana, gogus gogii
sc yumruk yumruga gelir, birtak1m lShk <;almaktayken diger ta
raf el <;irp1p alk1�lar, boyle bir mecliste herkes miibareze i<;in ha
z1rlanm1� oldugundan bunun neticesinde bir tarafm galibiyeti 
tahsinlerle, diger tarafm maglubiyeti yuhalarla ilan olunabilir. 

Victor Hugo tiyatroya da el atmayi zihninde kararla�hrd1 . 
M�hur aktorlerden Talma tarafmdan bu babda te�vikat gordii. 
Muma-ileyh ' aktor halinden �ikayet ile o ana degin dil-hah1 
vechle bir role tesadiif edemedigini, ger<;i mevcud hailelerdeki 
ulviyeti inkar edemez ise de bunlarda biraz da hakikate muva
fakat bulunmasm1, bir tiyatro s1rf hayali 'olmaktan ise e�has1 
tab' ii f1trat-1 be�ere mutab1k olmasm1 arzu eyledigini ve bu 
yolda yazdm1� bir oyunu oynamaya mii�tak oldugunu beyan 
ile bu zemin iizerine bir eser yazmas1 i<;in Victor Hugo'yu_ te�
vik eder. Hugo da aktoriin oynamaya mii�tak oldugu oyunu 
kendisi bir hayli zamandan beri yazmak emelinde bulundugu
nu beyan ve yazacag1 eserin mukaddimesinde der-miyan ede
cegi efkar ve miitalaah tefsir ve izah eyler. 
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Bu mukaddime Fransa alem-i edebiyatmda bir biiyiik 
vak'a hiikmiinii ald1; tarihi 1827 senesidir. Muharrir meslek-i 
cedidin kaffe-i kavaidini burada zikr ii beyan ve bir muharririn 
kendi keyfinden ba�ka bir kaideyi kabul etmekte ve dilerse ali 
ve deniyi yan yana getirmekte salahiyeti oldugunu iddia eyle
di. Her muharrire bu suretle bir istiklaliyet-i mutlaka vermi� 
oluyordu. (Garibtir ki bu derecede muharririn istiklaliyetini ta
leb eyledigi halde sonralan daire-i hakikatten 0kmamay1 ken
dilerine meslek addeden hakikiyfina kar�1 Hugo miisaadekara
ne davranmam1�hr !) 

Talma, Victor Hugo'nun bu nazariyatm1 Cromwell nam1yla 
yazmaya ba�lad1gt eserin baz1 mahallerini dinledikten sonra 
fevkalade tahsin ile muharriri tebrik etti. <:;i-faide ki eser hitam 
bulmazdan akdem Talma vefat eyledi. 

Talma'nm vefahndan sonra Victor Hugo eserini tecessiim 
ettirecek mahir bir hiinerver bulmad1gmdan eserini tevsi edip 
yedi bin beyte iblag etti. Bu halde eser pek uzun oldugundan 
oynanmaz bir hale geldi. 

Maamafih Cromwell oynanmad1g1 ve oynanmak miimkiin 
olmad1g1 ic;in ancak nazari olarak tarz-1 cedidin esas ve kavaidi
ni vaz' etti. 

Bundan sonra Victor Hugo Mosyo Soumet ile mii�tereken 
Amy Robsart isminde bir tiyatro yazd1. Odeon tiyatrosunda to
pu bir defa oynayip muvaffakiyet hasll olmad1. Gerc;i oyunda 
ismi yok idi; ancak Victor Hugo oyunun muvaffakiyet kazan
mad1gm1 goriince mezkur adem-i muvaffakiyette kendinin his
se-mend oldugunu ertesi giin ilan etmekten c;ekinmedi. Lakin 
Amy Robsart eser-i zatisi olmad1g1 ic;in kiilliyatma dahil olmad1. 

Edib-i m�ariin-ileyh, bir muharrir zayif ve kabil-i itiraz bir 
eseri daha ala bir eserle tamir eylemeye mecburdur, fikrinde bu
lundugundan 1829 senesi Haziran'mda Marion Delorme nammda
ki faciayi yazd1 ve fakat bu oyunun oynanmasma Onuncu Char
les'm "sansiir"ii mani oldu. ileride bu oyundan bahsedecegiz. 

Bu halden Victor me'yus olmak �urada dursun tesadiif ey
ledigi mevani nisbetinde �evk ve gayreti tezayiid eylediginden 
iic; hafta zarfmda Hernani nammda be� fasll manzum bir faciayi 
kaleme ald1. 
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Bu oyun Theatre-Frarn;ais tarafmdan kemal-i memnuniyet
le kabul olunup derhal prova olunmaya ba�land1. Hernani'nin 
terciimesi miikerreren Osmanh Tiyatrosu'nda oynand1g1 cihetle 
kari'lerimizce mah1mdur. Gen;i bu terciime Karadagh eline 
dii�mii� esir gibi burnu ve kulag1 kesik ise de zemini baki oldu
gundan miindericatmdan bahsetmeye liizum gormeyiz. 

Oyun tiyatronun oyunculan tarafmdan yukanda soyledi
gimiz vechle, fevkalade memnuniyetle kabul _9lunmu� idi. La
kin, provalar matlubu vechle icra olunmuyordu. Buna da sebep 
�u oldu: 

Facia oyunculanndan me�hur Matmazel Mars gen;i o za
man elli ya�mda idiyse de "Dona Sol" rolii muma-ileyhaya iha
le olunmu�tu. Matmazel Mars kendinden daha gen<; bir k1z bu 
oyunda muvaffak olarak kendi �ohretini izale eder korkusuyla 
rolii kabul etti. Ancak kendisi tiyatroda teceddiidiin aleyhinde 
bulundugundan daima ortaya bir mii�kilat <;1karmakta idi. Me
sela prova esnasmda arkada�lanm durdurup muharrire hita
ben baz1 tabirata ta'riz eder, izahat isterdi; her giin bu yolda bir 
�ey bulup provanm hiisn-i cereyanma engel olurdu. 

Bir taraftan bu provalar icra olunmaktayken diger taraftan 
klasikler bu oyunu terzil etmek i<;in ellerinden geldigi kadar 
cehd ii ikdam etmekte idiler. Hatta bu oyun oynanmazdan ev
vel. eserin zeminini istihfaf yolunda yazdan bir oyun klasikler 
tarafmdan Vodvile tiyatrosunda mevki-i tema�aya koyduruldu. 

Hernani Paris halkmm fevkalade merakm1 mucib olmu�tu. 
Mevki-i tema�aya konulmazdan birka<; giin evvel ne kadar 
me�hur adamlar, ne kadar mahir hiinerverler var ise bu oyun 
birinci defa oynamrken haz1r bulunmak i<;in biletleri kap1�1yor
lard1. 

Mosyo Auguste Constans, Mosyo Tyr vesair bir<;ok muhar
rirler loca tedarik edebilmek i<;in muharrire tezkire yazddar. 

Tiyatrolarda yeni bir oyun verildigi vakit ahaliyi tahsine 
te�vik i<;in iicretle el <;trpmaya memur adamlar bulundurulur, 
bunlarm heyet-i mecmuasma "claque" ve beherine "claqueur" 
tabir olunur. Victor Hugo iicretle el <;trphrmak menfUru oldu
gunu beyan ve klasik oyunlar i<;in ber-mu'tad istihdam oh.man 
"claque"lara pek emniyeti olmad1gm1 ilave ederek merkumam 
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reddetmesi Theatre-Franc;ais aktorlerini fena halde deh�ete dii
�iirdii. 

Lakin iicretle istihdam olunan �u me�kukii'l-ahval adamla
rm yerine kaim olmak iizere gene; muharrirler kendilerinden bu 
vazifeyi ifa eylemeyi der-uhde eylediler. Bunlar Cromwell'in 
mukaddimesi ne�rolundugu tarihten beri Victor Hugo'yu ilti
zamda taassub derecesine varm1�lard1. 

Miiellifin iktidar-1 edebiyesine hayran olan dostlan, tarz-1 
cedidin miidafileri klasiklerin desaisine mukavemet eylemek 
�erefini taleb edip ressamlar, heykelhra�lar, mimarlar miyanm
da intihab ettikleri hiinerverlerin esamilerini miibeyyin cetvel
ler tanzim ettiler. Bu giiruhlann reisleri Theophile Gautier, 
Guerard, Petrus Borel ilh. idi. Bunlann daveti iizerine Balzac, 
Auguste Maquet, Joseph Bouchardy, Berlioz, Jean de Seigneur 
vesair birc;ok muharrirler ko�u�up romantizm mesleginin sarp 
daglarma hrmanarak klasiklerin muhacematma kar�1 gec;itleri 
�eciane miidafaa ve muhafaza etmeye hazulandilar. 

Victor Hugo askerlerine alamet-i mahsusa olmak iizere ku
m1z1 mukavva parc;alan tevzi etti. Bunlann iizerinde bir penc;e 
resmiyle ispanyolca "ahenin" manasma olan "hierro" kelimesi 
muharrer idi. 

Tiyatro idaresi bunlara ikinci galeriyi, kanepeleri, sandal
yeleri ve musikicilerin yamnda olan koltuklan terk etmi�ti. 

Hernani'nin birinci defa olarak mevki-i tema�aya konuldu
gu vakit cereyan eden vukuah Victor Hugo'nun zevcesi �u su
rette nakl ii hikaye ediyor: 

''Sevkii'l-cey� planlanm giizel tertib ve nizam-1 harblerini 
te'min etmek iizere genc;ler ahaliden evvel tiyatroya girmek is
tediler. Aha.Ii gelmeye ba�lamazdan evvel tiyatroya girmelerine 
miisaade olundu. Bunlar pek erken geldiler. Richelieu sokagm
dan gec;enler ta ogleden bir saat sonra acayib ve garib, kimi sa
kalh, kimi uzun sac;h, her biri bir tiirlii klyafette ve lakin hic;biri
sininki modaya muvaf1k olmayan birtak1m heriflerin giindii
ziin ortasmda Paris'in gobeginde tecemmu etmekte olduklanm 
gordiiler. 

Klasiklerin tabiri vechle bu vah�i giiruhlan tarz-1 atik miil
tezimleri tarafmdan birtak1m hakaret gordiiler. Hatta ahlan bir 
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l,1hana k0<;am Balzac'm ba�ma tesadiif etti. Polisin miidahalesi-
1 1 1  bertaraf etmek i<;in romantikler hiddet gostermediler. 

ikindiden bir saat sonra gen<;ler kendilerini tiyatronun i<;e
l'isinde bulunca tertibatlanm icra edip mevkileririe yerle�tiler. 
I >aha ahalinin gelmesine dort saat var idi. Bu vakte kadar ne 
y.1pmah? Konu�tular, �arkilar <;ag1rdilar, lakin boyle uzun bir 
miiddet zarfmda soz tiikenir, �arkilar biter. Bereket versin ki 
pl·ynir, sucuk ve ekmek getirmi�lerdi. Behh11ane taamlanm ek
ll• ba�ladilar. S1ralar masa ve mendiller pe�kir hizmetini ifa edi
yordu." 

Yemek yemekten ba�ka bir i�leri kalmad1gmdan "Bunlar 
1 .1am1 o kadar uzattilar ki ahali gelmeye ba�lad1g1 vakit bunlar 
lwniiz sofralarmm ba�mda idiler. Boyle bir lokantay1 loca mii�
krileri goriince riiya goriiyoruz zannettiler. Sarm1sak kokusu 
bunlarm hasse-i �ammelerinin nezaketine dokunuyordu." 

Gen<; vah�ilerin k1yafetleri arasmda hemen bir <;ocuk sayi
lan Theophile Gautier'ninki en ziyade goze <;arpmakta idi. Se
yirciler bunu birbirlerine parmakla gosteriyorlard1. $air siyah 
kadife zihli boz bir pantolon giymi�ti; omuzlanm a�makta olan 
k1v1rc1k ve altm sans1 renginde giimrah sa<;lan ba�mdaki yass1 
vc aim kenarh �apkasmdan dalgalanarak <;1kmakta idi. Bundan 
ha�ka uliivv-ef�an k1rm1Zl bir yelek giymi�ti. $aire sonralan bu 
halinden bahsolundugu vakit "Ne yapahm, egreti sa<;la doga
mazd1k ya!" cevab1m vermi�tir. 

"Frans1zlarm merasim ve modaya olan riayetlerine vak1f 
olanlarca mah1mdur ki biitiin Paris ahalisinin tecemmu eyledi
Ai bir tiyatroda boyle uzun sa<;lar, k1Tm1z1 yelek ile kendini gos
krmekteki ciir' et pe�rev yagd1rmakta olan toplarla miicehhez 
bir tabyaya hiicum etmekteki ciir' ete k1yas kabul etmez. Zira 
her muharebede pek <;ok merdler uzun ve uzad1ya rica ve niya
za mahall b1rakmaks1zm bu hareketi icra ediyorlar. Halbuki bu 
l\na kadar boyle goze <;arpan bir yelekle tiyatroya gelmeye ce
Haret edebilecek yalmz bir Frans1z bulunabilmi�ti. Herkesin ba
k1�larma o derecede bi-kaydi ve yalmz adem-i tenezziil ile mu
kabele ediyor idi ki azlClk iizerine vanlacak olur ise ertesi ak�a
m1 daha beter bir k1yafetle gelecegi etvarmdan hissolunmakta 
idi. 
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K1yafetin hasil eyledigi tesir birinci perdeden sonra unutu
lacak yerde ahalinin taaccub ve hayretini mucib olarak tesirin 
devamma sebebiyet veren �ey rengin acayibliginden ziyade 
gen� kadmlarm istihzasma, ihtiyarlarm ba� sallamasma, �1kla
rm muzeyyifane gozlukle bak1�larma, esnaf tak1mmm kahka
halanna kendini hedef eden cinnet-i kahramanane idi." 

Theophile Gautier Hernani'nin birinci defa olarak mevki-i 
tema�aya vaz'mda alem olarak giymi� oldugu kan kirmlZl ye
lek f1krasm1 bu suretle naklediyor. 

Kolayhkla tasavvur edebileceginiz vechle bu oyunun mev
ki-i tema�aya vaz'1 gurulti.ilu oldu. KirmlZl yelekli herkesten 
ziyade ibraz eyledigi gayretle bir kat daha seyircilerin nazar-1 
dikkatini celbetti. Koltuklarda bulunan ba�1 kabak ihtiyarlarm 
takbih yolunda mmlhlarma tahsin avazeleri galebe etmekte 
idi. 

Hemani Ruy Gomez'e "vieillard stupide" (sersem ihtiyar) 
dedigi vakit delikanlmm yanmda bulunan seyircilerden biri bu 
sozu "vieil as de pique" (kohne ma�a beyi) anlayarak fena hal
de hiddet eder. Theophile Gautier kom�usuna "eski ma�a beyi" 
tabirinin pek ali, pek �airane bir ta'bir oldugunu ikna'a sa'y ve 
gayret eyler. Bir de ertesi gun oyunun matbu nushasmda bu ta
biri bulamaymca fevkalade mutehayyir kahr. 

Dorduncu perdenin sonunda tabi'lerden biri gelip sokakta 
bir iki dakika kendisiyle goru�mesini Victor Hugo' dan rica etti. 
Ahali tarafmdan alk1�lanan muellife alh bin frank semen muka
bilinde Hernani'nin birinci tab'm1 kendine satmasm1 teklif etti. 
Victor bu teklifi kabul etti; ta bi' de ol anda paralan sayd1. 

Bu para Victor Hugo'ya HlZlr gibi yeti�mi�ti. Zira kendisi
nin de itiraf eyledigi vechle o ak�am kuvve-i maliyesi topu elli 
franka balig oluyordu. 

Ertesi gun Chateaubriand romantiklerin reisini kazand1g1 
muvaffakiyetten dolay1 tahriren tebrik etti . 

Maamafih umum matbuat Hugo aleyhinde �iddetli lisan 
kulland1. Bunun da ba�hca sebebi bundan evvelleri Bourbon'la
n iltizam yolunda yazm1� oldugu e�'ar ile serbestiyet taraftan 
gazeteleri dil-gir ve teceddude meyil gosterdigi cihetle muhafa
zakar evrak-1 havadisi kendinden muteneffir eylemesi oldu. 
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< ;azetelerin siitunlan Victor Hugo'yu tezyif maksad1yla yazd
nu� bendlerle doldu. 

Erbab-1 meraktan biri olsa da o tarihte ne�rolunan gazete
ll'rle son zamanlarda Hernani'nin mevki-i tema�aya vaz' olun
dugu vakit bu oyun hakkmda miitalaah ha.vi, gazetelerin ne�
rcttigi bendleri toplay1p yek-digeriyle mukayese etse �ayan-1 is
tifade bir netice hasd olur idi. 

Mezkur netice ise alem-i hayalde hic;bir �eyin bir karar iize
rc sabit olamamas1 keyfiyetidir. Mesela bundan elli sene evvel 
a lk1�lanm1� olan bir hayal �imdi kiilliyen ragbetten sak1t olur 
ve ber-akis evvel fena halde muahezeye duc;ar olan bir fikir elli 
scne sonra fevkalade alk1�lamr. Hayalata miistenid olan �eyler
de letafet, ulviyet emr-i itibaridir. Miirur-1 zaman �urada dur
sun bir anda kiire-i arzm bir noktasmda pek ali addolunan bir 
hayal diger noktasmda �ayan-1 hande goriiliir. Bir �airin hayali 
bulundugu miilkte cari olan efkara ne kadar mutabakat eder, 
l'kseriyetin mizacma ne nisbette hizmet eyler ise, o nisbette de 
flli addolunur; efkar zaman ve mevkiye gore tahalliif ve tebed
diil eder. Karar ancak hakikate mahsustur. Hakikate miistenid 
olmayan bir �ey ic;in karar miimkiin degildir, daima tagayyiir 
zaruridir. 

Size bir misal getirelim: 
Victor Hugo'nun Fransa Akademisi'ne gondermi� oldugu 

manzume kendisinin heniiz on be� ya�mda oldugunu iki m1sra 
ile zikreyledigini bildirmi�tik. 0 m1sralar �unlardu: 

Moi qui, toujours fuyant les cites et les cours, 
De trois lustres a peine ai vu finir le cours . . .  

Bu beyitte Victor on be� ya�1m ancak bitirdim diyecek yer
de "Uc; ba�h �amdanm hitam-1 cereyamm ancak gordiim" di
yor. Nasd, bu tabirde bir letafet gorebiliyor musunuz? $u sozii 
bir Osmanh soyledi dese idim mutlak Topta�1'nda bulundugu 
bir zamanda soyledigine hiikmetmez mi idiniz? Halbuki Fran
s1z �uarasma soracak olur isek bundan ali soz olmaz derler. Ke
zalik bizim ziyadesiyle ragbet gosterdigimiz �ark �airlerinin ba
z1 hayali Frans1zcaya terciime edilecek olur ise Frans1zlar hak-
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kmda aym tesiri icra eder. Esas1 metin olmayan bir �eyde mik
yas iilfettir. 

Hernani kirk be� defa birbiri iizerine mevki-i tema�aya ko
nuldu. Gazetelerin muahezat-1 �edidesi oyunun muvaffakiyeti
ne sekte iras eyledi. 

Miinazaat-1 edebiye o derecede kesb-i ehemmiyet eyledi ki 
ezhan-1 umumiyeyi bir hayli zaman me�gul etti. 

Victor Hugo �iitum ve tehdidat ile mali mektuplar aldi . 
Toulouse' da bir delikanh Hernani i<;in diiello edip hasm1 ta

rafmdan katlolundu. 
$air tesadiif ettigi bu miimanaattan gayretine halel getir

meyip birtak1m eserler daha yeti�tirdi . 
Sekiz sene sonra, tekrar Hernani oynanmaya ba�laymca 

umum tarafmdan alk1�land1 ve muvaffakiyeti giinden giine te
zayiid etti. 
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Hulasa 

Be�inci Faszl 

Marion de Lorme (11 Agustos 1831 ) - Bir i;1rakhgm reddi 
Memnuiyet. Le Roi s'amuse (22 Kanun-1 evvel 1832) - Theat
re Deburau - Louis-Philippe ministrolan - Ticaret mahke
mesinde bir dava - Lucrece Borgia (2 !;)ubat 1833) - Mebde-i 
�an ve �i:ihret - Hugo'nun tiyatrolarmdaki efkar-1 hakimane 
- Marie Tudor (6 Kanun-1 evvel 1833) - Angelo (28 Nisan 
1835) - Esmeralda (14 Kanun-1 evvel 1836) - Ruy Blas (8 Ka
nun-1 evvel 1838) - Les Burgraves. 

* 

Cromwell' den sonra ve Hernani' den evvel yirmi dort giin 
zarfmda kaleme alman Marion de Lorme nam eserin sansiir tara
fmdan men'olundugunu soylemi�tik. Bu oyunu oynamak ic;in 
pek c;ok tiyatro direktorleri Hugo'ya miiracaat ettiler ise de san
siiriin men'i oyunun mevki-i tema�aya vaz'ma hail oldu. Bu 
oyunun men'olunmasma sebep ise Fransa'nm o zamanki haline 
l'.lmnen baz1 ta'rizat tevehhiim olunmasmdan ileri gelmi�ti. 

$air Onuncu Charles'a miiracaatla eserinin yanh� tefsir 
olundugunu anlatmak istemi� ise de nail-i emel olamad1. An
rilk oyunun men'inden dolay1 muharrire iras olunan zarara 
mukabil senevi dortbin frankhk yeniden bir c;1rakhk teklif olun
du. Lakin Victor Hugo bu teklifi reddetti . 

Binaberin Marion de Lorme o tarihte mevki-i tema�aya ko
nulamay1p ancak iki sene sonra oynand1. 

Victor Hugo bu oyunu daha evvel oynatabilirdi. Lakin te-
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beddiilat-1 siyasiyeden istifade ediyor denmesin diye te'hir ve 
bu babdaki miitalaahm mukaddimesinde uzun uzad1ya tefsir 
etti . 1831 tarihinde ise bu oyunun mevki-i tema�aya vaz'mda 
hi<;bir mani-i manevi yoktu. 

Hemani oynand1g1 vakit ne kadar �amata oldu ise bu oyun 
mevki-i tema�aya konuldugu vakit de o kadar giiriiltii <;ikh. 
Oyunun birinci defa olarak oynand1g1 gecenin (11 Agustos 
1 831)  ertesi giinii o zamanm miinekkidlerinden biri Marion de 
Lorme hakkmda �u miitalaay1 beyan etti: 

"Gayet a�1kane ve miiessir ebyat ile yazdm1� olan �u be� per
dede, hande, girye, merhamet, deh�et, ale'l-husus taacciib ve hay
ret, kaffesi mevcud; filvaki iktidar-1 fevkalade sahibi olan Victor 
Hugo gibi bir miiceddid maksadma nail olmak i<;in her �eyi yeni
den icada mecbur idi. Ahalinin tab'm1 degi�tirmeye, edebiyahm1-
z1 yeniden ihyaya liizum gordii. Eski binanm harabeleri iizerine 
ebedi olan ali binasm1 bir hayli ugra�hktan sonra kurabildi." 

Yukanda soyledigimiz vechle Hernani'de ne kadar giiriiltii 
olduysa Marion de Lorme'un mevki-i tema�aya vaz'mdan dahi 
o kadar pahrh 'flkh. 0 zamanlarm muharrirleri Victor Hugo 
aleyhine fena halde yiiriidiiler ve pek �edid lisan kullanarak 
tahkir ve �etme kadar ileri varddar. 

0 zaman �airi yalmz ehibbasmdan miiretteb bir heyet mii
dafaa ediyordu. Bu heyete tarz-1 kadim taraftarlan mukadde
mada zikreyledigimiz vechle "barbarlar" yani "vah�iler" nam1-
m veriyorlard1. 

Marion de Lorme'dan sonra Le Roi s'amuse (ki Soytan na
m1yla taraf-1 aciziden terciime olunarak Envar-1 Zeka'nm 19, 20, 
21, 22 ve 23'iincii ciizlerinde ne�rolunmu�tu) nam facia zuhur 
etti. Victor Hugo bu oyunu 1832 senesi Haziran'mda ve yirmi 
giin zarfmda yazm1� ve sene-i mezkur Te�rin-i sani'sinin 22' 
nci giinii Theatre-Fran'Jais'de birinci defa olarak oynahlm1�hr. 
En garibi �uras1dir ki yukandan a�ag1ya manzum olan bu dra
mm en ali ve en parlak k1s1mlan olan birinci ve be�inci perdele
rini edib-i mii�ariin-ileyh topu iki giin zarfmda kaleme alm1�hr. 
Birinci perdede Mosyo de Saint-Valliers'nin bedduas1 iislub-1 
ali ve miiheyyice en giizel bir misal olabileceginden baz1 izahat 
ile burada aynen dercini miinasip gordiik: 
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Bir fesadda zi-medhal olmak tohmetiyle idama mahkum 
1 1 1.rn Mosyo de Saint-Valliers'nin kerimesi Diane de Poitiers pe
dl•rinin affm1 istirham eylemek iizere Birinci Frarn;ois'ya miira-
1 ·ai1 t eder ve iffeti mukabilinde pederinin hayahm satm ahr. Bi
rinci Frarn;ois Louvre saraymda i� ii nu� ile eglenmekte iken De 
Saint-Valliers i<;eri girip· Fran<;ois'ya soz soylemek ister. Krahn 
�oytans1 Triboulet'nin birtak1m hakaret-amiz sozlerle ihtiyan 
ll•zyif ve istihza eylemesi ve bende-gamn kahkahalarla soytan
nm sozlerini alk1�lamalan iizerine Mosyo de Saint-Valliers soy
li lnya bakmaks1zm krala �u yolda hitab eder: 

"Une insulte de plus! - Vous, sire, ecoutez-moi, 
Comme vous le devez, puisque vous etes roil 
Vous m'avezfait un jour mener pieds nus en Greve 
La, vous m'avez grace, ainsi que dans un reve 
Et je vous ai beni, ne sachant en effet 
Ce qu'un roi cache au fond d'une grace qu'il fait. 
Or, vous aviez cache ma honte dans la mienne -
Qui, Sire, sans respect pour une race ancienne, 
Pour le sang des Poitiers, nobles depuis mille ans, 
Tandis que, revenant de la Greve a pas lents, 
Je priais dans mon creur le Dieu de la victoire 
Qu'il vous donnat mes jours de vie en jours de gloire, 
Vous, Franfois de Valois, le soir du meme jour, 
Sans crainte, sans pitie, sans pudeur, sans amour 
Dans votre lit tombeau de la vertu des femmes 
Vous avez froidement, sous vos baisers infames, 
Terni, ff.etri, souille, deshonore, brise 
Diane de Poitiers, comtesse de Breze! 
Quoi, lorsque j'attendais l'arret qui me condamne, 
Tu courais done au Louvre, o ma chaste Diane! 
Et lui, ce roi, sacre chevalier par Bayard, 
Jeune homme auquel il faut des plaisirs de vieillard, 
Pour quelques jours de plus dont Dieu seul sait le compte, 
Ton pere sous ses pieds, te marchandait ta honte, 
Et cet affreux treteau, chose horrible a penser! 
Qu'un matin le bourreau vint en Greve dresser, 
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Avant la fin du jour, devait etre, o misere! 
Ou le lit de lafille ou l'echafaud du pere! 
0 Dieu qui nous jugez! qu'avez-vous dit la haut, 
Quand vos regards ont vu, sur ce meme echafaud, 
Se vautrer, triste et louche, et sanglante et souillee, 
La luxure royale en clemence habillee! 
Sire, en faisant cela vous avez ma[ agi. 
Que du sang d'un vieillard le pave fot rougi, 
C'etait bien. Ce vieillard, peut-etre respectable, 
Le meritait etant de ceux du connetable 
Mais que pour le vieillard vous ayez pris l' en/ant, 
Que vous ayez broye sous un pied triomphant 
La 'pauvre femme en pleurs, a s' effrayer trop prompte, 
C'est une chose impie et dont vous rendrez compte! 
Vous avez depasse votre droit d'un grand pas. 
Le pere etait a vous, mais la fille, non pas. 
Ah! vous m'avezfait grace! - Ah! vous nommez la chose 
Une grace! et je suis un ingrat, je suppose! 
- Sire, au lieu d'abuser ma fille, bien plutOt 
Que n'etes-vous venu vous-meme en mon cachot! 
fe vous aurais crie: "Faites-moi mouri.r, grace! 
Oh! grace pour ma fille, et grace pour ma race! 
Oh faites-moi mourir! la tombe, et non l' affront! 
Pas de tete plutOt qu'une souillure au front! 
Oh! mon seigneur le roi, puisqu'ainsi l'on vous nomme, 
Croyez-vous qu'un chretien, un comte, un gentilhomme 
Soit moins decapite, repondez, mon seigneur, 
Quand au lieu de la tete ii lui manque l'honneur?" 
- J' aura is dit cela, Sire, et le soir, dans l' eglise, 
Dans mon cercueil sanglant baisant ma barbe grise, 
Ma Diane au creur pur, ma Jille au front sa(:re, 
Honoree, eut prie pour son pere honore! 
- Sire je ne viens pas redemander ma Jille; 
Quand on n'a plus d'honneur, on n'a plus defamille. 
Qu'elle vous aime ou non d'un amour insense 
fe n'ai rien a reprendre oi't la honte a passe. 
Gardez-la -Seulement je me suis mis en tete 
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De venir vous troubler ainsi dans chaque fete , 
Et jusqu'a ce qu'un pere, un frere OU quelque epoux 

- La chose arrivera, - nous ait venge de vous, 
Pale, a tous VOS banquets je reviendrai VOUS dire: 
"Vous avez mal agi, vous avez mal fait, sire!" 
Et vous m' ecouterez; et votre front terni 
Ne se relevera que lorsque j'aurai fini. 
Vous voudrez, pour forcer ma vengeance a se taire, 
Me rendre au bourreau. Non, vous ne l'oserezfaire, 
De peur que ce ne soit mon spectre qui demain 

(Montrant satete) 
Revienne vous parler, - cette tete a la main! 

LE ROI, comme suffoque de colere 
On s'oublie a ce point d'audace et de delire! . .  

(A M. de Pienne) 
Due! arretez monsieur! 
(M. de Pienne fait signe et deux hallebardiers se placent de 

chaque cote de M. de Saint-Valliers) 

TRIBOULET, riant. 
Le bonhomme est Jou, Sire! 
M. DE SAINT-VALUERS, tendant le bras 
Soyez maudi ts tous deux ! -

(au Roi) 
Sire, ce n'est pas bien 

Sur le lion mourant vous lachez votre chien 
(A Triboulet) 

Qui que tu sois, valet a langue de vipere, 
Qui fait risee ainsi de la douleur d'un pere, 
Soit maudit ! -

(au Roi) 
f'avais droit d'etre par vous traite 

Comme une majeste par une majeste. 
Vous etes roi, moi pere, et l'age vaut le trone. 
Nous avons tous les deux au front une couronne 
Oil nul ne doit lever des regards insolents, 
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Vous, de ffrurs de lis d' or et, moi, de cheveux blancs. 
Roi, quand un sacrilege ose insulter la votre 
C'est vous qui la vengez; - C'est Dieu qui venge l'autre!" 

Bu par\ay1 �u yolda terciimeye yeltenmi�tim: 
"Bir hakaret daha! Siz, efendimiz, madem ki krals1mz beni 

dinlemeye mecbursunuz! Bir giin beni yalmayak meydan-1 si
yasete gonderdiniz; sonra affettiniz. Bu hal bana riiya gibi gel
di. Ben de bir kralm ihsan ettigi affm tahtmda miistetir olan ga
raz ii ivaz1 bilmedigim i\in sizi takdis ettim. Halbuki sizin beni 
affetmekten garazm1z namusumu pay-mal ettiginizi setretmek 
imi�. Evet efendimiz, ben meydan-1 siyasetten ag1r ag1r avdet 
ederken baki kalan birka\ giinliik omriimii, eyyam-1 �an ve �e
ref olarak sizin omriiniize ilave eylemesini Cenab-1 Hakk'tan 
niyaz eylemekte bulundugum esnada, siz, Fran\ois de Valois, 
eski bir siilaleye, bin seneden beri asaleti �ohret-gir-1 alem olan 
Poitiers'lerin kamna hiirmet ve riayet etmeyip o giiniin ak�am1 
korkmadan, merhamet etmeden, utanmadan bila-a�k ve mu
habbet, iffet-i zenamn mezan olan yatag1mzda rezilane busele
rinizle bila-teessiir Diane de Poitiers, Kontes de Breze'yi sol
durdunuz, namusunu lekelediniz, iffetini pay-mal, kendisini 
mahvettiniz. 

Vay afife Diane'1m! Ben katlimin fermamm beklemekte 
iken sen Louvre sarayma m1 ko�uyordun? 0, o Kral Bayard ta
rafmdan takdis edilen o bahad1r, ihtiyarlara mahsus olan zev
kiyata muhta\ o delikanh, pederin ayaklarmm altmda oldugu 
halde hesab1m Allah'tan ba�ka kimsenin bilmedigi birka\ giin
liik omiir i\in seninle lrzm1 pazarhk ediyordu ha! 

Dii�iiniildiik\e insana en ziyade deh�et veren �uras1d1r ki 
bir sabah celladm meydan-1 siyasette diktigi daragac1 ak�am ol
mazdan evvel ya k1zm yatag1 veya pederin makteli olacak idi! 
Bu ne kadar al\akhktir! Ey kadir-i mutlak, sen bize naz1r ve ha
kimsin! Yine o maktelin iizerinde gozleri donmii�, miistekreh 
ve kan ile miilemma olan heva-y1 nefsani-i kraliyi merhamet li
basi altmda mestur oldugunu manevi \e�minle goriince ne de
din! 

Efendimiz, boyle bir harekette bulundugunuza fena ettiniz! 
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Ke�ke bir ihtiyann kam yeri boyasa idi, beis yok idi. Belki �a
yan-1 hiirmet olan o ihtiyar, Connetable de Bourbon taraftarla
rmdan oldugu i�in, o cezaya miistahak idi. Lakin siz ihtiyann 
yerine �ocugu aldm1z. Kolayhkla deh�ete dii�en, gozlerinden 
ya� yerine kan doken bir acize kadm1 ayagm1z altmda muzaffe
rane ezdiniz. Bu nza-y1 Bari'ye muhaliftir ve siz huzur-1 Rab
bi'l-alemin' de bundan mesulsiiniiz! Hudud-1 selahiyetinizi 
pek �ok tecaviiz ettiniz. Babas1 sizin idi, la.kin klZl degil! Vay, 
siz beni affettiniz ha! . .  Vay, siz buna af namm1 veriyorsunuz ha! 
Zanmma kahr ise ben de nankoriim! Efendimiz siz benim k1z1-
m1 igfal ve su-i isti'mal edeceginiz yerde ni�in zindamma gel
mediniz! 0 vakit ben size �oyle feryad edece�tim: Aman! ,Beni 
oldiirt, k1Zlm1 affet! Siilaleme ili�me! Ah! Benim boynumu vur
dur! Namussuzluktan ise mezar isterim. Almda bir leke olaca
gma ba� hi� olmasm! Efendim, krahm (�iinkii iinvammz boyle
dir) bir H1ristiyan, bir kont, bir asilzade, ba�mm yerine namusu 
noksan olacak olursa idamdan kurtulmu� mu zannedersiniz? 
Cevap veriniz, efendimiz! i�te size bunu diyecek idim. 0 ak
�am kilisede kanh tabutumda ben yatarken safiyyii'l-kalb, alm 
a�1k ve muhterem olan k1z1m Diane'im gelip ak sakahm1 ope
rek muhterem pederi i�in Cenab-1 Hakk'a dua edecek idi! Efen
dimiz, k1z1m1 istemeye gelmedim; namusu kalmayanm ailesi 
de yoktur. Gerek sizi bir a�k-1 na-ma'kul ile sevsin, gerek sev
mesin, ay1bm dokundugu yerden alacak hi�bir �eyim yoktur. 
Sizde kalsm. Yalmz, her ziyafette gelip sizi boyle iz'ac etmeyi 
ve benzim u�uk oldugu halde size "Efendimiz, boyle bir hare
kette bulundugunuza fena ettiniz" demeyi ahdettim. Bu ahdi
mi -bir peder bir birader veya zevc bizim intikam1m1Zl sizden 
ahncaya kadar (ki bu da bir giin vuku bulacakhr)- ifada kusur 
l'tmeyecegim. Siz beni dinleyeceksiniz ve oniiniize egeceginiz 
almmz benim sozlerim bitmedik�e yukan kalkmayacaktir. Beni 
bu sozlerle intikam almaktan men' i�in cellada teslim etmek is
tl>yeceksiniz. Hayu, buna cesaret edemezsiniz; �iinkii yarm be
nim hayalim gelir de (ba�1m gostererek) bu ba� elinde oldugu 
halde size yine bu sozleri tekrar eder diye korkarsm1z. 

Kral (hiddetten bogulurcasma): 
"Ne demek! Boyle bir hezeyana ciir'et edecek huzurumuz-
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da kendini unutsunlar .. (M. de Pienne' e) Diik! Efendiyi tevkif 
ediniz! 

(M. de Pienne'in i�areti iizerine iki miisellah muhaf1z gelip 
M. de Saint-Valliers'nin iki tarafmda dururlar.) 

Triboulet (giilerek): 
Herif budala, efendimiz! 
M. de Saint-Valliers (kolunu kaldirarak): 
"ikinize de lanet olsun! (Krala) Bu iyi bir �ey degildir. Can 

c;eki�en bir arslana kopeginizi saldmyorsunuz. (Triboulet'ye) 
Engerek yllam dilli soytan! Her kim olur isen ol, sen ki bir pe
derin aas1yla egleniyorsun Cenab-1 Hakk'm hl�mma ugra! 
(Krala) Ben sizden akran muamelesi gormeye miistahak idim. 
Siz kral iseniz, ben de babay1m. Ya�m taht kadar degeri vardir. 
ikimizin de alnmda hirer tac; vard1r ki hic;bir kimse ona nazar-1 
hakaretle bakamaz. Sizin taamz alhndan, benimki ak sac;tan. 
Kral, bir riayetsiz sizin gibi tahkire ciir' et edince intikamm1 alan 
sizseniz, otekinin intikamm1 alan da Allah' hr!" 

$u naklettigimiz parc;a birinci fashn bir sub'u kadar oldugu 
halde degme �air boyle bir nazm1 bir-iki giinde soyleyemez. 

Bu oyun ba�tan ahire kadar iffet ve faziletin ulviyetini tak
dis ve aksini terzil edip ale'l-husus veliii'n-nimetine ihanet kas
hnda bulunanlarm kurduklan tuzaga kendilerinin dii�tiigiinii 
gosterir. "Kuyu kazan kendi dii�er" darb-1 meselinin ma
sadak1d1r. C:::i-faide ki �airin maksad1 su-i tefsir olunarak oyu
nun tekrar mevki-i tema�aya vaz'1 Louis-Philippe'in viikelas1 
tarafmdan taht-1 memnuiyete almdi. 

Victor Hugo'nun Frans1z tiyatrosu idaresiyle bu oyunun 
mevki-i tema�aya vaz'1 hakkmda bir mukavelenamesi oldu
gundan mezkur idare aleyhine ticaret mahkemesine miiracaat 
etti ve mevcud olan mukavelename ahkammm infazm1 adalet 
namma taleb etti. 

Tiyatro idaresi oyunun memnuiyetini der-miyan ederek 
mukavelename ahkammm infazma ahval-i miicbire mani oldu
gunu beyan eylemesi iizerine hiikiimet itirazii'l-gayr s1fahyla 
dahil-i dava oldu. 

Victor Hugo'nun mahkemede hukukunu miidafaa z1mnm
da irad eyledigi nutk-1 belig samiin tarafmdan fevkalade alk1�-
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land1 ve fakat mahkeme §air-i mii§ariin-ileyhin iddiasm1 red
detti . Victor Hugo davasm1 kaybetti; lakin bu meselede pek bii
yiik bir §an ve §ohret kazand1. 

Bu mahkeme 1832 sene §ehr-i kanun-1 evvelinin 19'uncu 
giinii vuku buldu. Tarih-i mezkurda viikelanm nim-resmi gaze
teleri Victor Hugo'ya ald1g1 \lrakhktan dolay1 serzeni§te bulun
dular. Bu serzeni§lere Hugo ald1gt tahsisattan tamamiyle kasr-1 
yed etmekle mukabele etti. 

�airin oyunlan hakkmda gosterilen §iddetli niimayi§ler ti
yatro direktorlerinin §evk-i gayretini miiddet-i medide gider
medi. 0 tarihte Porte Saint-Martin tiyatrosunu idare eden Mos
yo Harel 1 832 senesi evahirinde gelip edib-i mii§ariin-ileyhin 
te'lif eyledigi Lucrece Borgia nam UIJ fastl mensur faciayi mevki-i 
tema§aya koymak iizere miiellifinden miisaade taleb etti. Le Roi 
s 'amuse ile Lucrece Borgia beyninde ne esasen ve ne de §ek.len 
mii§abehet var ise de ikisi de bir fikre miisteniddir ki o da ev
lad muhabbetinin ulviyetini tasvirden ibarettir. �air-i mii§ariin
ileyh mukaddimesinde §U yolda ifade-i meram ediyor: 

"Le Roi s'amuse'de en gizli olan fikir nedir? �undan ibaret
tir: Suret11e en kerih, en menrur, fevkalade bir bilfimsizligi ah
mz. Bunu en ziyade miinasebet ald1g1 cemiyet-i be§eriyenin en 
Hiifli, en muhakkar tabakasma vaz' ediniz; bu zelil mahlukun 
ahvalini cem'ii'l-ezdad ile goze 11arpacak bir surette meydana 
koyunuz; sonra buna bir ruh ve bu ruha §efkat-i pederane gibi 
lnsan i1Jin viicudu miimkiin ve mutasavver olabilen en pak bir 
hissi veriniz. Ne olur? Baz1 ahvalin tesiriyle galeyana gelen bu 
Mi his o zelil mahluku goziine ba§ka tiirlii goste:i;ir: Deni ali, bi
\"imsiz giizel olur. i§te esasen Le Roi s'amuse bundan ibarettir. 

Ya, Lucrece Borgia nedir? Siret11e en kerih, en menfur, en mur
dar bir bi!Jimsizligi ahmz; bunu en ziyade miinasebet ald1g1 bir 
mahalle, bir kadmm kalbine koyunuz; his ve biiyilldiik gibi cina
yctin ehemmiyetini artttran kaffe-i §eraiti de buna ilave ediniz. 
Sonra siretin bu bi!Jimsizligine bir kadmm miiddet-i omriinde 
nail olabilecegi en halis, en pak bir hissi, §efkat-i maderaneyi ka
rt§hnmz, tasvir eylediginiz canavann i!Jine bir valide koyunuz, o 
rnnavar sizi miiteessir eder, aglabr, o korkun11 mahluk merhame
t lnizi celbeder, o murdar siret goziiniize hemen giizel goriiniir. 
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Demek ki babahk suretin bi<;imsizligine kudsiyet-bah§ olur, 
i§te Le Roi s'amuse; anahk siretin fenahgm1 izale eder, i§te Lucre
ce Borgia. 

Victor Hugo'nun asarmdaki efkar-1 hakimanenin viis'at ve 
ehemmiyeti i§te bu nisbette olup edib-i mii§ariin-ileyh tiyatro
nun halen kesbettigi ehemmiyete kar§l mesail-i edebiyede ce
miyet-i be§eriyenin lslah-1 ahvali hakkmda pek <;ok mesail bu
lundugunu ve halkm, tiyatrodan <;1ktig1 vakit, ahlak hakkmda 
bir ders-i ibret alm1§ bulunmas1 Iaz1m gelecegini meydana koy
du. "Victor Hugo her zaman cemiyet-i be§eriyenin sefalet ve 
cerihalanm te§rih etmi§ ise bunlarm badi-i nefret olacak mahal
lerini teselli-bah§ birtak1m efkar ile setreylemi§tir. Marion de 
Lorme gibi bir a§ufteyi biraz muhabbetle meziyetlendirmedik
<;e sahneye getirmedi. Bi<;imsiz Triboulet'ye bir peder kalbi, be
haim yamnda kuzu gibi kalan Lucrece'e ana muhabbeti verdi." 

Bu sozleri Victor Hugo' nun terciime-i ahvalini yazanlardan 
bir Hugo-perest soyliiyor ki maksad-1 mahsusunu tervic yolun
da Victor Hugo'nun hakikati az-<;ok tagyir eyledigini §U hiisn-i 
tabir ile itiraf ediyor. 

Boyle hakikatin tagyiri tecviz olup olunmayacag1 hakkmda 
ilerde Emile Zola' nm miitalaahm beyan edecegiz. 

Lucrece Borgia halk tarafmdan giizel takdir olundu. Bir firh
na kopacak yerde §airi alk1§ladilar; sahne <;i<;ekle doldu. Victor 
Hugo'nun zevce ve kerimesiyle beraber binecegi arabanm hay
vanlanm 9kardilar; ahalinin tahsin yolunda gosterdikleri nii
mayi§ler arasmda Victor Hugo evine kadar yayan gelmeye 
mecbur oldu. idbar giinleri na-bedid olan bir<;ok dostlar gelip 
muzafferiyete nail olan §airin elini s1kmaya ko§U§tular. 

Maamafih Hugo'nun meziyeti heniiz suret-i kat'iyyede tes
lim olunmam1§h. Ekseriyet iizere erbab-1 agrazdan olan o dev
rin miinekkidleri halk gibi oyle kolay kolay yelkenleri suya in
dirmediler. Lakin muzafferiyet sadalan ayyuka <;1kanlabilirdi. 
Bu fiihihata nail olan miiceddid-i edebiyat ise heniiz otuz ya
§mda idi! 

Lucrece Borgia' nm kazand1gt muvaffakiyet o derecede biiyiik 
idi ki yeni bir oyunun te'lifini tiyatro direktorii gayet musirrane 
taleb etmesi iizerine az kald1 miiellifle beynlerinde bir diiello <;1-
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lo.;w,1k idi. Tarafeyn �ahitleri diiellonun �eraitini kararla�hrrnak 
i\·in miizakere eylemek iizere iken i'tilaf-1 beyn hasil oldu. 

Hugo Marie Tudor nammdaki mensur yeni bir oyunu it-
1 1 1 1'\m eyledigini 1833 senesi Agustos'u ahirinde direktor Mosyo 
I l , 1rcl' e bildirdi. 

Ger\i bu oyun Lucrece kadar muvaffakiyet kazanamad1 ise 
dl• aras1 kesilmeden bir\ok defalar oynand1. 

Angelo nammda ii\ fasil mensur facias1 tarih-i mezkurdan 
1i-. i  sene sonra, yani 1835 senesi �ehr-i Nisan'mm 28'inci giinii 
' l 'h(•atre-Fran\ais' de oynand1. 

Victor Hugo bu dram1 ne fikir iizerine te'lif eyledigini mu
i-.nddimesinde �u suretle izah ve tefsir ediyor: "Tamamiyle kalp
h•n hasil olari. bir fiilde iki agu ve dertli \ehreyi, yani cemiyete 
dnhil olan kadm ile cemiyetten matrud olan kadm1, kar�1 kar�1-
yn p;ctirrnek; daha dogrusu bu iki kadm ile biitiin kadmlan fitrat 
w halk-1 nisay1 tamamiyle tecessiim ettirrnek; her �eyi kendile-
1 lndc hulasa eden, ekseriya ali-cenab ve daima bedbaht olan bu 
1i-. 1  kad1m gostermek; birini gadr ve istiaba, digerini nefret-i am
nwyc kar�1 miidafaa etmek; birinin iffet ve fazileti ne gibi tecrii
lwh•re miitehammil oldugunu digerinin lekesinin ne gibi goz
yn�lanyla tathir olundugunu i'Iam ve ifham etmek; kabahati asil 
i-. 1mc raci ise ona, yani kavi olan erkege cemiyet-i be�eriyede 
mdi olan baz1 na-beca kavaid ve usule tahmil etmek ilh." 

i�te �u ifadattan anla�1hyor ki Victor Hugo bu eserini ba�h
l'1\ kanlarm erkeklere kar�1 hukukunu miidafaa etmek maksa-
1hyla kaleme alm1�hr. 

Edib-i mii�ariin-ileyhin sair asannda goriildiigu gibi cem'ii'l-
1•1.dild usuliiniin bunda da iltizam olundugunu goriiyoruz. 

Provalar esnasmda rekabetleri i�tidad eden Matmazel 
M1us ile Madam Dorval Angelo'da ba�hca iki kadm roliinii oy
n11dilar ve biiyiik bir muvaffakiyet kazandilar. 

Biraz sonra Notre-Dame de Paris nam romanmda Esmeralda 
nnnuyle bir opera giiftesi tanzim edip bunun bestesi Debats ga-
1.&'IL•si direktOriiniin kerimesi Matmazel Bertin tarafmdan tertib 
1 1l 1 1 ndu. 

Bu oyun birinci defa olarak 14 Te�rin-i sani 1836'da Opera 
l i y.1trosunda oynand1, mazhar-1 ragbet olmad1. 
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Aras1 iki sene ge<;tikten sonra Victor Hugo Ruy Blas namm
da te'lif eyledigi dram1 birinci defa olarak Renaissance tiyatro
sunda oynatti. 

Manzum olan bu dram Victor Hugo'nun tiyatrolan miya
nmda en ziyade mazhar-1 ragbet olanlarmdandir. 

Bu oyunun en miihim klsm1 mukaddimesiyle ii<;iinci.i per
denin ikinci meclisinde Ruy Blas'm "Bon appetit messieurs" 
(Afiyetler olsun efendiler!) kelimahyla ba�layan nutkudur. 

Ger<;i hakikat nokta-i nazarmdan bak1hr ise bu oyunun 
esasmda pek <;ok nekais ve hata oldugu Emile Zola tarafmdan 
meydan-1 siibuta 9kanlm1� ise de �u zikreyledigimiz iki par<;a
da pek ali efkar ve tab-1 be�er ve ahval-i milel hakkmda pek 
miihim tedkikat ve miitalaat mevcud oldugu gayr-i miinkerdir. 

1843 tarihinde Burgraves nammda gayet miibalagah bir 
dram1 daha itmam edip sene-i mezkure Mart'mm 8'inci giinii 
ak�am1 Theatre-Fran<;ais' de birinci defa olarak oynattl, ragbet-i 
umumiyeye mazhar oldu. 

Bu tarihten itibaren tam otuz dokuz sene miirur edinceye 
kadar Victor Hugo'nun tiyatroya dair bir eseri goriilmedi . 

1882' de Torquemada nam1yla engizisyon mezalimi hakklnda 
bir mukaddime ile dort fasddan miiretteb bir divan ne�retti. Bu 
oyunda Hugo'nun sair asan misillii birtak1m miibalagat ve ha
yalattan vareste olmamaka beraber bir<;ok miitalaat-1 hakimane
yi cami' dir. Ale'l-husus ispanya Yahudilerinin ba� haham1 Musa 
bin Habib' in istirham1 dikkate �ayan bir niimune-i belagattir. 

Bundan maada heniiz mevki-i inti�ara konulmam1� Peut� 
etre frere de Gavroche, L'Epee, La Foret Mouillee namlanyla ii<; ese
ri daha bulundugu mervidir. 

Victor Hugo'nun asanm uzun uzad1ya tedkike �u eserin 
hacmi miisaid olmad1gmdan, ileride romantikler ile hakikiyu
nu muvazene eyledigimiz vakit tekrar bu eserlerden bahsolu
nacagmdan �imdilik bu kadar malumatla iktifa olundu. 

Yalmz �uras1m ilave edelim ki U<;iinci.i Napoleon zamanm
da Victor Hugo nefy olundugu vakit oyunlan da taht-1 memnu
iyete ahnm1�h. Bu memniyet lagvolundugu tarihten beri Hu
go'nun oyunlan hakklnda halkm gostermekte oldugu ragbet 
fevkalade tezayiid etmi�tir. 
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Hulasa 

Altzncz Faszl 

1829 tarihinden 1848 tarihine kadar Hugo'nun �'an - Les 
Orientales (1828) - Hazan Yapraklan: Les Feuilles d'Automne 
(1831) - Les Chants du Cripuscule (1835) - Dahili Sadalar: Les 
Voix Interieures (1837) - �uaat ve Z1lal: Les Rayons et Les 
Ombres (1838) - Victor Hugo'nun idam cezas1 hakkmda mii
talaatI - Bir MahkO.mun Son Giinii: Le Dernier four d'un Con
damne (1829) - Claude Gueux (1834) - Hayat-1 insaniyenin 
ta'rizden masO.niyeti hakkmdaki fikir - General Bazin - Bir 
asker neferi i�n. 

Victor Hugo tiyatro ve romandan ziyade e�'annda fevkala
dl• bir iktidar gosterrni� ve en ziyade bu hususta �ohret-�iar ol
mu�tur. Benim �iire zerre kadar mi.inasebetim olmad1gt cihetle 
bir �iirin havi oldugu fikrin selamet ve s1hhatinden sarf-1 nazar 
olunup da maharet-i �airane ciheti nazar-1 itinaya ahnacak olur 
hie bu babda bana soz soylemek di.i�mez. Binaberin edib-i mi.i
�Ari.in-ileyhin bu babdaki asarmm hangi tarihlerde zuhur ettigi
ni ve ne gibi bir tesir icra eyledigini nakl i.i hikaye etmekle ikti
f n edecegiz. 

Victor Hugo'nun iktidar-1 edebisi zahir olmaya ba�la
ymca asarma meftun olanlardan birc;ok ki�iler Hugo'nun et
rafma toplanarak bir ordu te�kil ettiler. Bu ordu erkanmm en 
lleri gelenlerinden biri de Theophile Gautier idi. Bunlarm 
Victor Hugo'ya gosterdikleri meftuniyetin derecesi anla�ila-
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bilmek i<;in Theophile Gautier'nin hahratmdan �u f1kray1 
nakledelim: 

"Hernani otuz defa oynandi. Otuzunda da meydan muha
rebesi verildi. Bu muharebatta ibraz eyledigimiz yararhklar re
ise takdim olunmak salahiyetini bize vermi�ti. Bundan da ko
lay bir �ey yoktu: 0 arahk muarefe peyda eyledigimiz Gerard 
de Nerval'in yahut Petrus Borel'in bizi ahp Hugo'nun hanesine 
gotiirmesi emelimize nail olmaya kafi idi. Lakin edib-i mii�a
riin-ileyhin hanesine gitmeyi dii�iindiik<;e bize fena halde bir 
ciir'etsizlik geliyordu. Bir hayli zamandan beri husuliinii emel 
ettigimiz bir �eyin vukuundan hazer ediyorduk. Petrus Borel 
veya Gerard ile �air-i nam-dara takdim olunmak iizere vermi� 
oldugumuz kararlar birtak1m mevani zuhuriyle geri kald1g1 va
kit kendimizde bir ferahhk hissediyorduk. Gogsiimiiziin iize
rinden agir bir yiik kalkm1� gibi rahat rahat nefes ahyorduk. 

Victor Hugo bu esnada Birinci Fran<;ois mahallesinde yeni 
a<;1lm1� bir sokaga nakl-i hane etmi�ti. Bu sokakta o tarihte bir 
hane var idi ki orada da �air oturuyordu. Etraf1m hemen hali 
olan Champs-Elysees ihata eylemekte ve bu tenhahk alem-i ha
yale dalarak gezinmeye miisaid bulunmaktaydi. 

Giiya <;izmelerimizin altmda kosele yerine kur�un var imi� 
gibi iki defa merdiveni agir agir <;1khk. Nefesimiz kesiliyordu; 
sadnm1zda yiiregimiz <;arpmakta oldugunu duyuyorduk, alm
m1zdan soguk terler ak1yordu. Kapmm oniine gelip <;mgiragi 
<;ekecegimiz zaman mecnunane bir deh�ete du<;ar olarak geri
sin geriye dondiik, giilmekten kahlmakta olan refiklerimiz bizi 
takip eylemekte oldugu halde, merdivenleri dorder dorder ine
rek firar ettik. 

U<;iincii defaki te�ebbiisiimiiz daha miismir idi. Arkada�la
mn1za biraz dinlenmeyi teklif ettik ve merdi venin basamakla
rmdan birine oturduk; zira heyecandan dizlerimizin bag1 <;o
ziilmii�, ileri gitmeye mecalimiz kalmam1�h. Bir de kap1 a<;1ld1, 
mihr-i tabanm ufuktan zuhuru gibi Victor Hugo sofaya <;1kh! 

Ahter'in Ahasverus'u* gorii�ii gibi az kald1 bayilacakhk. 

Ahasverus Acem �ahlarmdan biri olup bunun Serhas, Birinci Dara veya Erd-�ir 
(Dest-i d1raz) oldugu mervidir. Tevrat'm kavlince Babil'in hengam-1 esaretinde 
tevelliid eden Ahter veya Ester nammda bir israilli kizm hiisniine Ahasverus 

86 



t\cem �ahmm Yahudi k1zma yaphg1 gibi Victor Hugo bizi 
tl''min etmek i<;in uzun ve altmdan ma'mul saltanat asasm1 bize 
dogru uzatmad1. Bunun da sebebi alhn asas1 falam olmamas1 
id i  ki bu noksaniyet istigrab1m1z1 mucib oldu. Bizi goriince te
bessiim etti. Lakin taacciib gostermedi. <;iinkii yolunun iizerin
de ilg1zlanm a<;1p kendine ahk ahk bakan birtak1m �airlere ve 
hiltta �iire intisab1 olmayanlara bile tesadiif etmeye ah�m1�h. 
Kendisi daima bir nezaket-i fevkaladeye malik oldugundan ke
mftl-i nezaket ve iltifat ile bizi kaldird1 ve gezmesinden vazge
\'erek bizimle beraber odasma girdi. 

Heinrich Heine naklediyor ki bir giin Goethe'yi gormeyi 
niyet ederek edib-i mii�ariin-ileyhe hitaben irad edecegi parlak 
nutuklan bir hayli vakitten beri zihninde haz1rlam1� ve fakat 
huzuruna <;1kmca "Viyana'dan Weimar'a giden tarik iizerinde 
vaki erik aga<;larmm meyveleri hararete birebirdir" soziinden 
hil�ka soyleyecek bir soz bulamam1�, �u hal Almanya �uaras1-
nm kutbunu tebessiime mecbur etmi�tir. Bu miinasebetsiz soz 
ihtimal ki gayet mahirane ve fiitursuzlukla tertib olunmu� bir 
11itayi�ten ziyade mii�ariin-ileyhin mucib-i mahzuziyeti olmu�
tur. Ger<;i biz de birinci defa olarak Victor Hugo'yu gordiigii
miiz vakit kendisine soyleyecegimiz �airane medhiyeleri bir 
hilyli vakit evvel tahayyiil ettikse de bizim belagatimiz samt ii 
11i.ikutu tecaviiz etmedi." .. 

Bu sozler miibalagaya hamlolunamaz. <;iinkii Hugo'nun 
mcftunlan mii�ariin-ileyh hakkmdaki muhabbet ve mefruni
yl'tlerini taabbiid derecesine gotiirmii�lerdi. Hatta �u sahrlan 
yilzd1ktan elli sene sonra Theophile Gautier Oliim halinde iken 
Victor Hugo'nun asanndan birini muaheze eden bir zata �u 
11iizleri soylemi�tir: "Victor Hugo'nm bir m1sramm fena oldugu 
kilzara hahr ve hayalimden ge<;se yalmz ba�1ma .. bir mahzen
de .. 1�1ks1z bulunsam bile yine o zu'mumu kendi kendime itira
la cesaret edemem!" 

mcftun olarak ilk zevcesini tatlik ettikten sonra bu kiz1 nikahla abru� ve bunun 
ksir-i niiruzu Yahudiler aleyhinde verilen katliam emri nakz edilip israillilerin 
has1mlan aleyhinde icra edilmi�tir. Racine bu vak'a iizerine Esther nam1yla bir 
hi\ilc kaleme ald1 ve Theophile Gautier'nin buradaki te�bihi de mezkur hailede 
1;iizcran eden bir vak'aya miisteniddir. 

" Theophile Gautier, Histoire du Romantisme 
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$imdi biz sadede gelelim de Victor Hugo'nun e�'anm tarih 
siras1yla zikredelim. 

Bundan akdem bahsetmi� oldugumuz Odes et Ballades nam 
eserinden sonra 1829 tarihinde Les Orienta/es ser-levhah mec
mua-i e�'an ne�rolundu. 

Akdemce de beyan eyledigimiz vechle Victor Hugo'nun 
sanayi' -i �iiriyede olan maharet ve iktidar-1 fevkaladesine hic;bir 
diyecek yoktur. Ancak bu eserin muhteviyahnda Hugo o dere
ce evhamat ve hayalata kapilm1�hr ki pek c;ok yerleri hezeyan 
mertebesine vasil olmu�tur. Hatta boyle sac;ma evhamata nic;in 
kapild1gm1 o vakit kendisinden sual edenlere, "Ben de bilmem, 
gec;en yazm gurub-1 �emsi gormeye giderken bu yolda bir �ey 
kaleme almak habnma geldi, yazd1m" sozlerinden ba�ka bir 
cevap bulamam1�hr. Maamafih bu eserde baz1 giizel parc;alara 
tesadiif olundugu miinker degildir. 

Eser-i mezkuru vely eden Les Feuilles d'Automne (Hazan 
Yapraklan) nam eseri 1831 senesinde ve bir buhran-1 siyasi hen
gammda ne�rolundu. 

Victor Hugo c;ocuklugunda zihnini doldurmu� oldugu bir
tak1m bevahldan fikrini bu eserinde tahlis etmeye ba�lad1. Ger
c;i omriiniin sonuna kadar biisbiitiin hayalat ve evhamdan ken
dini kurtaramad1 ise de o kadanm da ho�gormelidir. 

Efkar-1 feylosofanesini tebdil eylemeye ba�lad1gt anda siya
si fikirleri de tebeddiile yiiz tuttu ve meslegince vukua gelen 
tebeddiilah bu eserinin sonunda izah etti. 

Les Chants du Crepuscule 1835 senesinde zuhur etti. $air 
giinden giine terakkiye meyletmekte olan kanaat-i vicdaniyesi
ni bu eserinde de vaz1h bir surette beyan etti. 

Eser-i mezkurun �u parc;as1 �ayan-1 dikkattir: 

Ceux qui pieusement sont morts pour la patrie 
Ont Droit qu'a leur cercueil la Joule vienne et prie. 
Entre les plus beaux noms leur nom est le plus beau. 
Toute gloire pres d' eux passe et tom be ephemere; 

Et, comme ferait une mere, 
La voix d'un peuple entier les bercent en leur tombeau. 
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Mefhumu: "Vatam ii;in feda-yi can edenler halkm gelip ta
hutlannm ba�mda dua eylemelerine kesb-i istihkak eylemi�ler
dl r. En gi.izel namlar miyanmda en gi.izeli bunlarm nam1d1r. 
I ll•r nevi �an ve �eref bunlarmkine nisbeten pek dun kahr. Bi.i
l i ln bir kavmin sadas1 ninni soyleyerek, bir valide gibi bunlan 
mc;r.armda uyutur." 

1837 senesinde ne�reyledigi Les Voix lnterieures nam eseri
nln mukaddimesinde �airlerin efkarmda mi.istakil olmalan ve 
lrntta kendi agrazlanna bile kapilmamalan li.izumunu der-mi
yl\n etmi�tir. 

1840 tarihinde Les Rayons et Les Ombres nam mecmua-i 
''t'llrmda tekrar bu meseleden bahsederek, �airin, <;ah�anlar 
lrnkkmda hi.isn-i tevecciih ibrazmda, mazarrah dokunanlardan 
miiteneffir olmakta, hizmet edenlere muhabbet etmekte, mag
i lur olanlara merhamet eylemekte hi.ir olmasm1 taleb etti. 

Victor Hugo'nun e�'an hakkmda verdigimiz malumat-1 
mi.icmele ile iktifa edelim de biraz geri gelerek edib-i mi.i�ari.in
llcyhin idam cezas1 hakkmda sabit-kadem oldugu efkan zikre
dclim. 

1829 tarihinde Le Dernier four d'un Condamnl (Bir Mahku
rnun Son Gi.ini.i) ser-levhas1 altmda bir kitap ne�rolundu. Bu 
rNerde Victor Hugo idama mahkum olan bir adamm mi.icazah-
1 1 1  gormezden evvel gei;irdigi birka<; saat zarfmda, du<;ar oldu
Au maddi ve manevi her nevi alam ve ishrab1 merhameti celbe
dccek surette �erh ve tefsir eyledi. 

Guillotin nammda bir tabibin icad-gerdesi olup muma
llt•yhin namma olarak giyotin tesmiye olan b1<;ak mahkumlan 
k1\tletmek hususundaki vazifesini si.irat ve si.ihuletle ifa eyledi
Alnden idama mahkum olanlarm i�kenceleri tahfif olunduguna 
d11ir mevcud olan bir zehabm butlamm isbat i<;in, idam hi.ikmi.i
ni.in tebliginden maktele 9kmcaya kadar mi.irur eden mi.iddet 
:r.nrfmda mahkumun du<;ar oldugu manevi azablan pek mi.ies
Nlr ve pek beligane bir sfuette tasvir etmi�tir. 

Mi.i�ari.in-ileyhin bu fikrindeki isabeti vukuat-l tarihiye ile 
lie sabittir. Hatta Marie Stuart idama mahkum oldugunu haber 
11lmca yirmi dart saat zarfmda kederinden sa<;lan bembeyaz ke
Nilmi�tir. 
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1832 tarihinde bu esere bir mukaddime ilave eyledi ki cid
diyet hususunda as1l esere miireccahhr. 

idam cezasmm liigvm1 miistelzim olan esbabm ba�hcalan 
�unlardan ibarettir. 

Evvelen- Hasbe'l-be�eriye insan i<;in hata miimkiin oldugun
dan miittehem zannolunan bir �ahsm ileride masumiyeti tebey
yiin eyledigi surette vuku bulan hatamn kabil-i tamir olamamas1. 

Saniyen- idama mahkum olan bir �ahsm viicudunun izale
siyle bunun sa'y ii ameliyle ge\inmekte olan ailesinin dahi du
\iir-1 sefiilet ve binaenaleyh ciiriimde i�tiraki olmayan birtak1m 
masumun mutazarnr olmas1. 

Cemiyet-i be�eriyenin lsliih-1 ahvali hakkmda Victor Hu
go'nun der-miyan eyledigi sair efkar misillii bu fikir de �airin 
fikr-i zatisi degildir. Bu meselelerde Hugo'nun ba�hca meziyeti 
birtak1m hiikemamn asarmda miinderic olan ve fakat asar-1 
mezkurenin ciddiyeti hasebiyle havassa miinhas1r kalan efkar-1 
insaniyet-perveraneyi beliigati sayesinde ne�r ii ta'mim eyle
mesidir ki bu alem-i insaniyete az bir hizmet degildir. 

Ancak Victor Hugo'nun deliiili metin olmaktan ziyacte ek
seriya �airane ve hissiyah tahrik eder yolda oldugundan hik
met-i ceza hakkmda ciddi bir fikir almak isteyenler �airlerin 
asanndan ziyade ciddiyatla tevaggul eden erbab-1 fennin asan
na miiracaat etmelidirler. 

Hugo 1834 tarihinde Claude Gueux nam eserini te'lif etti. 
Bunda bizde darb-1 mesel olan "Kabahat oldiirende degil, 

olendedir" keliimm1 tasdik yolunda ezham tehyic eder bir su
rette bir vak'a tasvir etmi�tir ki bu vak'ada katili maktulden zi
yade �ayan-1 merhamet gostermi�tir. 

Claude Gueux dahi tesirat-1 maneviyeyi tedkik ve te�rih 
ederek insanlan bir ciirmii irtikaba sevkeden esbab yalmz mad
di olmay1p bu sebeplerden biri ve belki birincisi tesirat-1 mane
viye oldugunu meydana koydu. 

Bu eserin son taraflarmda cinayatm oniinii almak i\in ne�r
i himmet edilmek liizumunu der-miyan eyledigi s1rada "Eski 
Romahlar ile Yunaniler'in almlan yiiksek idi. Viis'iiniiz yettigi 
kadar ahiilinin zaviye-i vechiyesini tevsie ikdam ediniz" keliim-
1 hakimanesi goriiliiyor. 
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Bu soz o kadar ali, o kadar hakikidir ki evham ve hayalat 
I i i- mali bin;ok ciltler yazmaktan ise bu yolda birka<; soz soyle
nwk daha miireccah ve alem-i insaniyete daha ziyade calib-i fa
ldl•dir. 

Edib-i mii�ariin-ileyhin bu sozii ne derecede �ayan-1 takdir 
IHl' birka<; sahr alt tarafmda, anasmm siitiiyle emmi� oldugu ba-
11 l•fkar-1 batiladan dimagm1 tamamiyle tecrid ve tathir edeme
nwsinden ne�'et eden �u, "Koylere incil ekiniz, her kuliibeye 
hir Tevrat veriniz" sozleriyle insanlan irtikab-1 ciirm ve cinayet
ll'll men'etmek i<;in tavsiye eylediginiz deva-y1 garib o nisbette 
1111kib-i ibtisamd1r! 

<;iinkii Victor Hugo'nun itiraf eyledigi vechle ahnlan yiik
'wk olan Romahlar ile Yunaniler H1ristiyanlara magh1b olduk
l1m sonra (Hugo'nun kavli dogru olsa idi) medeniyet-i atika 
munkanz olacak yerde terakki etmeli idi. 

Akvam-1 kadimede vukua gelen cinayat tenakus etmek la-
1 1m gelir iken tezayiid etti. 

Avrupa'da papazlarm niifuzu ber-kemal oldugu bir za
mnnda ehl-i salib ve Saint-Barthelemy vak'alan engizisyon me-
1Mimi diinyay1 al kan i<;inde birakh; milyonlarca masumu ha
v11 ltan mahrum etti. 

En miithi� cinayati irtikab eden bu rahipler, Cizvitler ilh. 
l ndl'den bi-haber midiyler? 

Ravaillac ve Jacques Clement gibi katillerin eline han<;eri 
Vl•n•nler ve cinayete sevk ve te�vik edenler H1ristiyanhg1 telki
lll' memur olanlar degil miydiler? 

Alem-i insaniyet i<;in tamiri gayr-1 kabil olan iskenderiye 
Kii liiphanesi'ni H1ristiyanlar yakh (alem-i islamiyete miiftere
yl\lta bulunmakhg1 kendilerince bir vazife-i dindarane addeden 
p1ipazlar "Usta h1rs1z ev sahibini bastmr" fehvasmca ger<;i bu 
!.. i ltiiphanenin islam tarafmdan yakild1g1m iddia etmi�ler ise de 
h11 manevralanyla ehl-i vukufu igfale muvaffak olamadilar. Av
rnpa hiikemasmm �aibe-i tassubtan beri ve cidden hakim nam1-
1 111 miistahak olanlan mezkur kiitiiphanenin H1ristiyanlar tara-
1 mdan ihrak edildiginde miittefiktirler). 

Yunan ve Roma medeniyeti miinkanz olduktan sonra 
I hristiyanhgm hiikiim-ferma oldugu yerlerde cehl ii vah�etten 

91 



ba�ka bir eser goriile01emi� ve bu devr-i vah�et tamam on dort 
asir imtidad etmi�tir. Avrupa'nm terakkiyat-1 haz1ras1 ise Hiris
tiyanhgm miinkanz olmaya yiiz tuttugu giinden itibaren bed' 
eylemi�tir. Medeniyet-i cedidenin banisi olanlar gerc;i Hiristi
yan sulbundan gelmi�lerse de meslekleri H1ristiyanhga muga
yir goriildiigunden zamana gore kimi i�kenceye ko�uldu, kimi 
aforoz edildi. 

Kaffe-i asannda Hugo cem'ii'l-ezdad kaidesini iltizam eyle
diginden i�te kendi fikrinde de boyle bir tezad oldugu goriilii
yor. $imdi ali bir fikir beyan ederken biraz alt tarafmda sap1hyor. 

Bu garabete sebebiyet veren �eylerden biri kiic;iikliigunde 
gordiigii terbiye, ikincisi de hayalata olan inhimakidir ki bu hal 
bir meseleyi bi-hakkm muhakeme ve muvazene etmesine mani 
oluyor. 

1 848 senesinde miin' akid olan ve kavanin-i esasiyeyi ta' di
le memur olan Meclis-i Umumi'de Hugo kiirsii-i hitabete c;1k1p 
idam cezas1 aleyhinde bir nutk-1 belig irad eyledi ve fakat me
ramm1 tervic ettirmeye muvaffak olamad1. 

1 851 senesinde gayet vah�iyane bir surette icra olunan bir 
idam cezas1 aleyhinde Evenement nam gazetede Hugo'nun oglu 
gayet �edid bir lisan kullanm1�h. Bundan dolayi itham oluna
rak mahkeme-i cinayete celbolundu. 

Oglunu Hugo bizzat miidafaa etti ve irad eyledigi bir nutk-
1 beligin neticesinde ogluna hitaben, "Oglum, sen bugiin bir 
biiyiik �erefe mazhar oluyorsun, hakikat i9n gogiis germeye ve 
belki mihen ve me�akkat c;ekmeye miistahak goriildiin. Magrur 
ol, sen ki efkar-1 insaniyenin adi bir neferisin. Beranger'nin La
mennais'nin oturdugu �u siraya oturdun! Kanaat ve vicdani
yende sabit-kadem ol ve �u sana son soziim olsun: Terakki ve 
istikbale itimadm, insaniyete olan muhabbetin, maktele ve ka
bil-i tamir olmayan kat'i cezalara olan nefretin hususunda me
tanetine halel gelmemek ic;in bir fikre muhtac; isen Lesurqu
es'un· oturmu� oldugu �u siraya oturdugunu dii�iin!" dedi. 

Lesurques Lyon postas1m vurmak cinayetiyle itham ve idamma hiikmolunup 
1796 tarihinde icra olunduktan sonra bu cinayetin vechen tamamiyle Lesurqu
es'e mii�abih bir �aki tarafmdan ika' olundugunu ve bii;arenin hakimlerin hata
sma kurban (gittigi) tebeyyiin etmi�tir. 
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Ger-ri bu nutuk huzzan pek ziyade miiteessir etti, ancak 
Mkimlerin Hugo'nun oglunu alh ay miiddetle hapse mahkum 
etmelerine mani olmad1. 

1854 tarihinde Jersey'de ikamet eyledigi hengamda Guer
nesey'de bir adam salb olunacagm1 Hugo haber alarak cezire 
nhiilisine bir mektup yazd1. Ahiili bunun iizerine mahkumun 
nffm1 istirhiim eyledi ise de istid'alan is'iif olunmad1. 

1862 tarihinde Cenevre hiikumeti kavanini ta'dil edildigi 
111rada idam cezasmm liizum-1 Iagv1 hakkmda Victor Hugo bir 
ll\y1ha gonderdi. Mii�ariin-ileyhin terciime-i hiilini yazan bir in
glliz Hugo' ya meftun olmakla beraber bu Iayiha hakkmda "Va
k1a bu babda irad eyledigi delail bazen manhga muviif1k ol
maktan ziyade �airanedir""" diyor. 

Maamafih Victor Hugo'nun ne�rine alet oldugu bu nazari
yAtm kuvveden fiile -r1kmasma cemiyet-i be�eriyenin hiil-i hiiz1-
rmm pek de miisaid olmad1gi gayr-1 miinkerdir. 

Hayat-1 insaniyenin taarruzdan masuniyeti hakkmdaki iti
kndmda Hugo sebat gostererek, Mare�al Bazin'in idama mah
kum oldugu halde, ber-hayat kalmasmdan idam cezasmm miil
�n olundugunu istintac eyledi. 

Edib-i mii�ariin-ileyhin zu'munca Mare�al Bazin vatanmm 
kntili olmak miilabesesiyle idam cezasma miistahak idi, Iakin 
hunun ber-hayat kalmas1 tecviz olunmakla bundan boyle ne 
v11tanma ihanet eden, ne dii�mana firar eden ve ne de ebevey
nini katleden idam cezas1yla mahkum olmayacagma divan-1 
hnrb karar vermi�tir. <;iinkii vatamm katletmek validesini ol-
1 l llrmek gibidir. 

Bu netice manhga muviif1k goriiliir; binaberin 1875 sene-
111 lnde ma-fevkma tokat vurdugundan dolay1 kur�una dizilme
Y'' mahkum olan Blanc nammda bir nefer Victor Hugo' nun mii
dnhele ve mezkur miitalaah sayesinde idam cezasmdan kurtul
du .  

Avrupa'nm sair memalikinde Hugo'nun muaveneti saye
"lndc bir-rok ki�iler daha hayatlanm muhafaza ettiler. 

" I II• pleading, indeed, is more eloquent sometimes than logical. 
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Hulasa 

Yedinci Faszl 

Notre-Dame de Paris (1831) - Hugo'nun ahval-i siyasiyesi -
Fransa Akadernisi'ne kabuli.i (1841 ) - Akaderninin haks1zh
g1 - Horneros ile Ar�irned - Le Rlzin (1 842) - Meclis-i A'yan 
a'zahgma ta'yini - 1848 �ubatmda zuhur eden vak'a - Mec
lis-i Urnurni'ye intihab olunu�u - rnaglublara af ile rnuarne
le - Aff-1 urnurni teklifi - Mi.istakilen rey veri�i - L'Evene
ment (13 Agustos 1848) - Meslek-i siyasisinde vukua gelen 
tahavvi.ilat. 

Gen� bir edib tarafmdan tiyatroda meydan muharebesi 
vermekte iken diger taraftan Notre-Dame de Paris nam1yla 1831 
senesinde iki cilt bir roman ne�retti ki Victor Hugo'nun ba�ka 
hi�bir eseri olmasa idi yalmz bu eser badi-i i�tihan olmaya kafi 
idi. 

Miirur-1 zaman ile hal-i aslisi hayli tagayyiir etmi� ve te
melleri on ikinci asirda atdm1� olan Notre-Dame kilisesinin es
ki halini, Paris ahalisinin o zamanki ahvalini gayet �airane bir 
surette bu eserinde tasvir ve tecsim eyledi. 

0 sirada ehzan-1 umumiye birtak1m gavail ile me�gul bu
lunmakla beraber Notre-Dame de Paris fevkalade mazhar-1 rag
bet oldu. Birka� ay zarfmda bu eser sekiz defa tab' olundu. Hu
go bu romana 1830 ink1labmdan biraz sonra ba�lam1�h. Bir ta
bi' ile akdeyledigi bir mukaveleden dolay1 Hugo tazyik goriip 
bir miiddet miisaade istihsaline de muvaffak olamad1gmdan 
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bir �i�e miirekkep satm ald1; sokaga <;1kmaktan kendini men'et
mek i<;in biitiin elbiselerini dolaba kilitleyip romamm bir ayak 
evvel itmam etmek i<;in kendini ihtiyari hapsetti. Onuncu Char
les'm ministirolanmn muhakemesini seyretmek i<;in yalmz bir 
defa sokaga <;1kt1. 1 831 sepesi Temmuz'unun 14'iincii giinii ro
mam bitti. Victor Hugo'nun satm ald1g1 miirekkep de tiikendi. 
Hugo romanmm son satmm yazmak i<;in miirekkebin son dam
lasm1 sarfetti. $u tesadiiften na�i Hugo romamn adm1 "Bir $i�e 
Miirekkebin i<;inde Olan $ey" iinvamna tahvil etmek istedi ise 
de sonra vazge<;ti. 

Bu eserin bulmu� oldugu �ohret Notre-Dame kilisesine bir
<;ok ziivvan davet etti. Victor Hugo ehibbasmdan bir madam1 
gezdirmek i<;in mezkur kiliseye gotiirdii. Ziivvann refakatmda 
bulunmas1 mu'tad olan delil <;an memurunun odasma yakla
�mca bir hiicrenin kap1sm1 a<;arak "Victor Hugo romanm1 bura
da yazd1; eseri bitirmeden d1�an <;1kmad1. $u iskemlede oturdu, 
�u masada yazd1 ve �u yatakta yattl" dedi. 

Victor Hugo b1y1k altmdan giilerek renk vermeksizin heri
fin bu soziinii dinledi; miiddet-i omriinde i<;erisine girmemi� 
oldugu oday1 kendine mal eden delile <;1karken kendini tamt
mayarak bir bah�i� verdi. 

Notre-Dame de Paris' den sonra kurun-1 vustada derebeyligi 
ahvalini tasvir eden Quiquen grogne nam1yla, Fils de Bossue (Ve 
Kanburun Oglu) iinvamyla diger iki roman daha ne�retmeyi 
tasmim ettiyse de bu eserleri kuvveden fiile <;1karmad1. 

Victor Hugo'nun hayatmm ikinci devrinde mevki-i inti�ara 
vaz' eyledigi asardan bahsetmezden evvel ahval-i siyasiyesini 
icmalen zikredelim. 

Kii<;iikliigiinde validesinden alm1� oldugu terbiyeden mii
tevellid olan efkarmm miirur-1 zaman ile tebeddiil eyledigini 
mukaddema beyan etmi� idik. Victor Hugo bu hususta zamam
nm ezkiyasm1 ahp gotiirmekte olan akmtiya kendini sahverdi. 
0 devirde Bonaparte taraftarhg1 kabul eyledigi efkara muvaf1k 
)i?;Oriildiigiinden Napoleon tarafm1 iltizam etti ise de muahha
ren bu hareketinden dolay1 izhar-1 nedamet eyledi. 

Louis-Philippe devrinde pek <;ok lslahat icra olunacagma 
l'fkar-1 umumiye zahib oldugundan Hugo da bu fikre i�tirak 
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ederek bu devri alk1�lad1, ma�mafih bu hal 1834 tarihinde Mi
rabeau'nun senasmda bulunmasma mani olmadl. 

Hugo bir hayli miiddetten beri mesail-i siyasiyeye kar1�m1� 
idiyse de derece-i kifayede serveti olmad1gmdan mebus intihab 
olunamayacag1 gibi Meclis-i A'yan'a dahil olmak ic;in dahi kra
lm kendisini nasb eylemesi iktiza ediyordu. Binaberin kendi
since miimkiinii'l-vusul olan yalmz bir makam kalm1� idi ki o 
da Enciimen-i Dani� idi. 

1836 tarihinde Enciimen-i Dani� a'zahgma namzet oldu. 
Mosyo Dupaty tercih olundu. 1839' da tekrar miiracaat etti. 
Mosyo Mole galebe etti. Oc;iincii defa olarak 1840 tarihinde yi
ne namzet oldu. Enciimen-i Dani� Mosyo Flourens'1 intihab et
ti. Hulasa dordiincii defa olarak miiracaatmda Mosyo Nepo
mucene Lemercier'nin yerine kaim olmak iizere 184J senesinde 
Enciimen-i Dani� a'zahgma kabul olundu. 

Victor Hugo'nun �ohretine nazaran nam ii ni�anlan hemen 
mec;hul denilebilecek olan Dupaty ile Mole'nin kendisine reka
bet ederek muvaffakiyet kazam�Ilan badi-i en:i.irde garib gorii
niir ise de o zaman Enciimen-i Dani� a'zalannm hemen kaffesi 
tarz-1 atik taraftarlarmm riiseas1 olduklarmdan kendi has1mlan 
hakkmda agraz-1 �ahsiyelerine tabi' olarak, ehliyet ve istihkaka 
bakmaks1zm bunlan tercih ettiler. 

Fransa Enciimen-i Dani�'inde bu yolda haks1zhklarm vu
kuu miikerreren mii�ahede olunmu�tur. Hatta Littre gibi bir 
dahi -ki medeniyet-i haz1ranm viicuduyla miiftehir oldugu dii
hatm birincilerindendir- Enciimen-i Dani� a'zahgma namzet 
oldugu vakit Dupanloup gibi bir mutaass1b piskoposun niifU
zuyla 1 863 tarihinden 1871 senesine kadar Akademi mii�ariin
ileyhi a'zahga kabulden istinkaf eyledi. Yalmz Flourens'm inti
habm1 -Hugo-perestlerin itikadlan hilafma olarak- muhikk gO
riiriim. C::iinkii bu zat, ilm-i vezaifii'l-a'za ile tevaggul edenlerin 
ileri gelenlerinden olup dimagm vezaifi hakkmda pek c;ok tec
riibelerde bulunmu� ve uhim ve fiinuna biiyiik biiyiik hizmet
ler etmi� oldugundan ciddiyet nokta-i nazarmdan bakild1g1 su
rette alem-i insaniyete daha ziyade yararhk gostermi�tir zu' 
munday1m. 

Bana kahrsa aheng-i selasete tamamiyle muvaf1k, kaffe-i 
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sanayi' -i edebiyeyi cami' etmi� bin beyit soylemekten ise bir 
hakikat-i fenniyeyi ke�fetmek herhalde miireccahhr. 0 yolda 
bir eser meydana getirmek de bir biiyiik iktidara miitevakk1fhr. 
Belki o beyitleri soyleyen zatm zekavet-i f1triyesi digerine mii
reccahhr; ancak bizim nazar-1 dikkate alacag1m1z �ey iki �ahsm 
dimaglarmdan hangisinin digerine miireccah oldugunu ara
mak olmayip bunlardan hangisinin cemiyet-i be�eriyeye daha 
ziyade faidesi oldugunu tedkik etmektir. 

Mesela Homeros ile Ar�imed'i ele alahm. Homeros bu ana 
kadar diinyaya gelmi� olan �airlerin en biiyiiklerinden 
ma'duddur. Ancak bunun biiyiikliigii bulunmu� oldugu hal, 
mevki ve zamana nazaran ortaya koymu� oldugu eserlerin 
fart-1 zekasma delalet eylediginden istidlal olunuyor, yoksa bu
giin bir �air Odysseia ile llyada'ya bi-hakkm nazire olacak dere
cede bir eser ne�redecek olsa mazhar-1 takdir olmak �urada 
dursun miibalagahndan dolay1 tahhe olunur. 

Halbuki Ar�imed'in ke�fettigi kanunlardan alem-i insani
yet oteden beri miistefid oldugu gibi bundan boyle dahi istifa
de eyleyecektir. Uskur vapurlanm bu dahinin icad-gerdesi olan 
burgu sayesinde hareket ettirmeye muvaffak oluyoruz. 

Gelelim sadede: 
Hugo, Enciimen-i Dani�'e a'za intihab olundugu 1841 sene-i 

miladiyesi Haziran'mm ii<;i.incii giinii Akademi'ye alenen kabul 
olundu. 

Akademi a'zahgma intihab olunanlarm hin-i kabullerinde 
bir nutuk irad eylemeleri kaide-i miittehazadand1r. 

Hugo ale'l-husus yevm-i mezkurda irad eyledigi nutukta 
Birinci Napoleon'un sitayi�iyle ba�lay1p, mukaddema Napole
on'un muhibbi oldugu halde muahharen harekat-1 siyasiyesini 
kanaat-1 vicdaniyesine muhalif gorerek hasm1 olmu� olan selefi 
Lemercier'nin senasmda bulunmu� ve nutka �u sozler ile netice 
vermi�tir: "Mektepler, tezgahlar, kiitiiphaneler vas1tas1yla halk1 
terbiye etmek kanun ve ilim sayesinde tedricen nev-i beni be�e
rin ahvalini ta' dil ve islah eylemek: i�te her fikr-i selim sahibi
nin amali bu noktalara miinhas1r olmahdir." 

Victor Hugo'nun daima fikrini heyet-i ictimaiye-i be�eriye
nin 1slah-1 ahvaline sarfeyledigi bu sozlerden anla�Il1yor. Aka-
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demi' de irad eylemi� oldugu sair birkac; miihim nutuklar da bu 
fikre miisteniddir. 

Birinci ve ikinci ciltleri 1843 tarihinde ve iic;iincii cildi 1845 
senesinde ne�rolunan Le Rhin nam eserinde Hugo mesail-i siya
siyesinden bahseyledigi gibi Rhin havalisinde mevcud olan 
asar-1 atika hakkmda birc;ok mah'.J.mat-1 miifide vermi�tir. Bu 
eser havali-i mezkureyi hin-1 seyahatinde muhiblerinden birine 
yazm1� oldugu mektuplardan miite�ekkildir. 

Hugo bu eserinde Fransa birinci imparatorlugunun son za
manlarmda miittefik olan, ingiltere ile Rusya'nm Rhin nehri sol 
sahilini Fransa' dan ahp Almanya'ya vermeleriyle Fransa ile Al
manya beyninde suret-i daimede esbab-1 kin ve garaz1 tevlid 
eylediklerini ihtar etmi�ti. Bu ihtarmm hakikat-1 hale muvafa
kati ise 1870 senesinde zuhur eden muharebe ile sabit oldu. 

Buradan da anla�1hyor ki Hugo'nun hayalat-1 �airaneye in
himak1 kendisini ciddiyattan mahrum etmemi�ti; as1l Victor 
Hugo'nun biiyiikliigu bu meziyetindedir. 

Louis-Philippe 16 Nisan 1845 tarihiyle Hugo'ya Meclis-i 
A'yan a'zahg1m tevcih etti. 

Meclis-i A'yan' da Hugo' nun yamnda bulunan Vicomte de 
Pontecoulant idi ki 1792 senesinde in'ikad eden Meclis-i Mebu
san'a intihab olunmu�tu. Kar�1smda Mare�al Sulet bulunuyor
du ki Hugo heniiz iki ya�mdayken bu riitbeyi ihraz etmi�ti. Re
isleri ise Due Pasquier olup 1799 tarihinde vefat eden Beau
marchais hakkmda hakim s1fahyla hiikiim vermi�ti. �u tafsilat
tan o devirde Meclis-i A'yan a'zalarmm ne sinnde bulunduklan 
hakkmda bir fikir hasll edilebilir. 

Hugo muhafazakar goriinmekle beraber istiklaliyet-i fikri
yesini muhafaza etti. 

1 846 senesi �ehr-i �ubat'mm 18'inci giinii birinci defa ola
rak kiirsii-i hitabete c;1k1p sanayi' -i nefise erbabmm hukukunu 
miidafaa etti. 

Ertesi sene 17  Haziran 1847 Prens Jerome'un Fransa'ya du
huliine miisaade olunmas1 hakkmda vermi� oldugu istid'a iize
rine Hugo giizel bir nutuk irad eyledi. ileride vukuu melhuz 
olan baz1 tehlikeleri ihtar ve bunlarm oniinii almak ic;in icab 
eden tedabir ve te�ebbiisah beyan etti. 
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<;i-faide ki vesaya-y1 vak1as1 nazar-1 itinaya almmad1gm
dan 1848 senesi $ubat'mda tahaddiis eden vukuat-1 siyasiye 
zuhur eyledi. 

ihtarat-1 vak1asmm ehemmiyetten lskatiyla vukuat-1 mez
kurenin zuhura getirilmesi Hugo'yu efkar-1 siyasiyesini ta' dile 
sevkeylemi�tir ki bu devirde kabul eyledigi efkar omriiniin ni
hayetine kadar siiren mesleginin mukaddimesi oldu. 

1848 tarihinde tahminen altm1� bir rey kazanarak Meclis-i 
Umumi'ye a'za intihab olundu. 0 arahk te�ekkiil etmekte bulu
nan siyasi firkalarm hi<;birisine intisab etmeyip bir hayli miid
det yalmz vicdanma miiracaatla rey verdi. 

"Maglublara af ile muamele etmelidir" kavl-i hakimanesini 
kuvveden fiile <;ikararak sene-i mezkure Haziran'mda saha-i 
zuhur olan vakayi' -i feciada zi-medhal olan birka<; ki�inin ha
yahm kurtardi. Yalmz bununla da iktifa etmeyip mebuslarm bir 
ictimamda aff-1 umumi teklif etti ise de kabul olunmadi. 

General Cavaignac'm zaman-1 idaresinde istiklaliyet-i efka
nm tamamiyle muhafaza ederek i'tidal iizere rey verdi. 

Hugo efkanm ne�re alet olmak iizere 1848 senesi Ni
san'mm birinci giinii L'Evenement nam gazeteyi te'sis etti. Bu 
gazetenin ba� tarafmda �airin �u fikri muharrer idi: "Herc ii 
mercden �ediden nefret, ahaliye ibraz-1 muhabbet." 

Bu gazetenin tahririnde Hugo'ya muavenet edenler �unlar 
idi: Auguste Vacquerie, Paul Meurice, Theophile Gautier ile 
Hugo'nun iki mahdumu Charles ve Fran<;ois. 

Charles Hugo'nun mukaddema zikri sebkat eden, muha
kemesi esnasmda bu gazete pek ziyade revac buldu. 

Fran<;ois Hugo' nun birbirini vely eden birka<; bendi gazete
nin bir ay tatilini intac eyledi. Fakat gazete tatilinin ertesi giinii 
namm1 L'Avenement du Peuple iinvanma tahvil ederek yine <;1kh. 

Bu gazetenin inti�ar eyledigi giiniin ak�am1 Mosyo Vacqu
erie aleyhine be� madde iizerine ikame-i dava olundu ki bu 
maddelerden biri idam cezasm1 miistelzim idi. Mosyo Vacqu
erie'nin alh ay hapsine hiikmolunup L'Avenement du Peuple 
biisbiitiin Iagvolundu. 

Hugo'nun meslek-i ahir-i siyasisi 1849 tarihinde mevki-i 
miizakereye konulan Roma meselesinde tamamiyle takarriir et-
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ti. Fransa'mn Papa'ya muavenette bulunmasm1 kat'iyen red
detti. 

Bu meselede Papa hakkmda der-miyan eyledigi efkar pa
pahg1 iltizam eden Mosyo de Montalembert ile Hugo beyninde 
�iddetli sozler teatisine sebebiyet verdi. 

Sag taraf a'za.Ianm te�kil eden eski refikleriyle tamam ii\ 
sene kiirsii-i hitabette \arp1�h. 

1853 tarihinde tekrar tab' olunan Odes et Ballades nam eseri
ne yazm1� oldugu bir mukaddimede efkarmca goriilen tahav
viilat ve tebeddiilatm ne yolda vukua geldigini �erh ve tefsir 
eyledi. 

Ger\i Victor Hugo baz1lar1 tarafmdan zamana gore tebdil-i 
meslek etmekle itham olunmu� ise de biz bu fikri savab gore
meyiz. c;:unkii meslek-i ahirini menafi'ine miisaid olmayan bir 
zamanda da muhafaza eylemi� ve bu yiizden bir\ok mihen ve 
me�akkate ugram1� iken yine fikrinden vazge\memi�tir. Mena
fi' -i zatiyesini -kanaat-i vicdaniyesine tercih edenlerden olmad1-
gma �u delil kafidir. 
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Hulasa 

Sekizinci Faszl 

Prens Louis Napoleon'un Hugo'yu ziyareti - Napoleon'un 
ifadatiyla muzmeri - Bel�ka'ya firar - Beli;ika' dan nefy -
Jersay'de ikamet (1853) - ingiltere'nin Napoleon' a miima�a
h - Histoire d'un Crime - Napoleon le Petit - Les Chatiments -
Guemesey'ye tahvil-i ikamet - Kerimesinin vefat1 - Les 
Contemplations - La Legende des Siecles - Les Miserables. Willi
am Shakespeare - Les Chansons des Rues et des Bois - Les Trava
illeurs de la Mer - L'Homme qui rit (1869) - Felegin bir sadme
si daha. 

Baz1 arnal-i hafiye-i siyasiyesi olrnasmdan hazer olunan 
General Cavaignac aleyhine L'Evenement gazetesi bir taraftan 
§iddet gosterrnekle beraber diger taraftan da Prens Louis Na
poleon Bonaparte'm rnakarn-1 riyasete olan narnzetligini tervk 
ve iltizarn ediyordu. 

Prensten kirnse �ekinrniyordu. Menfada iken ne§retrni§ ol
dugu baz1 asan kendisinin 0 tarihte rnevcud olan usul-i hiiku
rnete cidden hizrnet etrnek ernelinde bulundugunu i§rab edi
yordu. Halk1 bu z�haba sevketrnek i�in birtakirn aleni beyanat
ta bulunrnu§tu. 

Bazilan 1848 tarihinde bunun sarnirniyetine kani' idiler ki 
Hugo da bu ziirnrede dahil idi. Bazilan da rnetanet-i fikriyesi 
olrnad1gma zahib idiler, fakat hi�bir kirnse usul-i hiikurneti teb
dil etrnek ernelinde bulundugunu rne'rnul etrniyordu. 
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1848 senesi Kanun-1 evvel'inin yirminci giinii Napoleon re
is intihab olunup re's-i umura ge<;tigi zaman ne�reyledigi be
yannamelerde kendisinin haris olmad1gm1 ve ettigi yemine ib
raz-1 sadakattan geri durmayacagm1 ilan etmi�tir. 

Napoleon'un amal-i hafiyyesini baz1 durbinan sezmeye 
ba�lad1g1 hengamda Louis Bonaparte Victor Hugo'nun hanesi
ne gitti. 

�air bu tarihte Tour-d' Auvergne sokagmda 27 numrolu ha
neye nakl-i mekan etmi�ti. Heniiz dairesinin tanzimiyle me�gul 
olan Hugo, Napoleon i<;eri girdigi vakit bir merdivenin iizerin
de bulunuyordu. Napoleon Hugo'ya �u sozleri soyledi: 

"Mosyo Victor Hugo, miiriivvetten bana miisaid oldugu
nuzu bilirim. Bana iftira ediyorlar. Size halimi ifade etmeye gel
dim. Bende bir sersemlik alameti goriiyor musunuz? Napoleon 
Bonaparte'm yaphg1 �eyleri tekrar etmek istiyorum zehabmda 
bulunuyorlar. Emeli biiyiik olanlar iki adam1 niimune ittihaz 
edebilirler: Biri Napoleon, digeri Washington. Birincisi bir dahi, 
digeri hiisn-i ahlak sahibidir. Kendi kendine ben dahi olacagim 
demek abestir, fakat hiisn-i ahlak sahibi olacag1m demek veza
if-i insaniyedendir. Bizim elimizden ne gelir? Bir dahi olabilir 
miyiz? Hayir. Bir miistakim olabilir miyiz? Evet. Dahilik arzu 
ile vasil olunur bir hedef degildir. Lakin insan ister ise miista
kim olabilir. Napoleon'un icraatmdan hangisini tekrar edebili
rim? Bir cinayeti? Ne garib bir emel! Beni ni<;in deli zannetmeli? 
Usul-i hazira teessiis eylediginden biiyiik adam olmad1gtm i<;in 
Napoleon'u kopya etmeyecegim. Lakin erbab-1 namustan bu
lundugumdan Washington'u taklid edecegim. Benim nam1m, 
yani Bonaparte nam1, Fransa tarihinin iki sahifesinde buluna
cak: Birincisinde cinayetle �an ve �ohret, digerinde istikamet ve 
iffet goriilecektir. Belki ikincisi birinciye miireccahhr. Ni<;in? �u
nun i<;in ki Napoleon daha biiyiik ise, Washington daha iyidir. 
Miicrim olan bir bahadir ile hiikiimetine sad1k olan bir vatan
perverden birini intihab etmek Iaz1m geHr ise vatan-perveri in
tihab ederim. i�te benim emelim bundan ibarettir." 

Louis Napoleon bu sozleri soylerken Enciimen-i Dani� 
a'zasmdan Saint-Priest hazir bulundu. 

�u miilakattan sonra vakit <;ok miirur etmeden Hugo Na-
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poleon'un nasihahm sezmeye ba�lad1. Napoleon'un ifadatmda 
sad1k olmad1gm1 anlaymca birka� giin birbiri iizerine kiirsii-i 
hitabete �1k1p Napoleon'un temdid-i riyaseti aleyhinde gayet 
�edid nutuklar irad etti. 

Bu sebebe mebnidir ki Napoleon'un amal-i mahsusasm1 
kuvveden fiile �1karmak zamam geldigi vakit nefy ve tagribleri 
mukarrer olan zevatm esamisini miibeyyin cetvelinin ba�mda 
Hugo' nun ismi bulunuyordu. 

Napoleon'un te�ebbiisat-1 vak1asma mukavemete cehd ve 
ikdam eden sol taraf a'zalarmm Victor Hugo ruhu mesabesinde 
idi. Daha Kanun-1 evvel' de ba�1m getirene miikafat-1 nakdiye 
vaad olundu. 

Alexandre Dumas Baccage' a �u mektubu yazd1: 
"Aziz dostum Baccage, her kim Victor Hugo'yu oldiiriir, 

veya tevkif eder ise kendisine yirmibe�bin frank vaad olundu. 
Nerde oldugunu biliyor iseniz, herhangi bir sebep ve bahane 
ile d1�an �1kmak ister ise mani olunuz." 

�u halde firara mecburiyet hasil oldu. �air bir miiddet ote
de beride dola�hktan sonra ehibbasmdan bir markinin hanesin
de bir hafta kadar gizlendi ve bir kadmm muaveneti sayesinde 
tebdil-i k1yafet olarak be� giinde Bel�ika'ya vasd oldu. 

�air miiverrih vazifesini der-uhde ederek bu vak'ay1 Histo
ire d'un Crime nam eserinde ber-tafsil nakl-i hikaye eyledi. Ger�i 
bu eser menfaya vusuliiniin ertesi giinii yazdm1� idiyse de 6 
Te�rin-i evvel 1877 tarihinde ne�rolundu ki bu hengamda 1851 
vak'asma mii�abih bir te�ebbiis melhuz idi. 

Bu eser iki ciltten miiretteb olup bunun miindericahm mu
saddak birtak1m evrak-1 resmiyeyi ha.vi bir ii�iinii cildin daha 
ne�r ve ilave olunacagi bundan iki ii� sene evvel rivayet olunu
yordu. 

Bu eseri miiteak1b 1852 senesi �ehr-i Agustos'unda Napole
on le Petit (Kii�iik Napoleon) ne�rolundu. Bu eser o derecede 
bir tesir hasil etti ki Napoleon' dan havf ii hazer eden Bel�ika 
hiikumeti zaten menfi olan Victor Hugo'yu yeniden nefy etme
ye mecbur oldu. 

Hugo Bel�ika topragmdan �1kmaya mecbur olunca ingilte
re hiikumetine tabi' olan Jersey adasma geldi. Yine Napoleon 
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aleyhinde olan Les Chatiments nam manzum eserini burada te'lif 
eyledi. Hugo ingiltere kavaninin serbestiyetine giivenerek bura
da rahat ya�ayacagm1 iimid eylediginden ailesiyle sahil-i bahrde 
bir haneye yerle�ti. Takriben altm1� kadar menfi daha yine bu 
emniyetle Hugo' dan evvel mahall-i mezkura iltica etmi�ler ve 
kavanin-i mahalliyenin himayesinde her biri sanahm icra ede
rek semere-i sa'ylanyla taayyii� etmekte bulunmu�lard1. 

Bu menfiler magduriyetini meydana koymak ve efkar-1 
mahsusalanm inti�ara alet olmak iizere bir gazete ne�rediyor
lard1. 

Bu gazetenin inti�an bir hayli vakitten beri devam eyle
mekte idiyse de 1855 tarihine kadar bunlar kendi halierinde i�
leriyle giic;leriyle me�gul adamlar addolundular. Vakta ki Ki
nm meselesi zuhtl.r eyledi, Fransa ile ingiltere beyninde ittifak 
hasil oldugundan, ingiltere hiikumeti Napoleon'a yaranmak 
ic;in menfilerden iic;iinii Jersey adasmdan tard ettirdi. Jersey'de 
Napoleon le Petit ile Les Chatiments nam eserler c;okc;a sahld1gm
dan Victor Hugo'ya tebdil-i mekan eylemesi ihtar olundu. 

1855 senesi �ehr-i Te�rin-i evvel'inin 31'inci giinii Hugo Jer
sey' den hareket edip cezire-i mezkura gibi bir nevi muhtariyet
i idare te�kil eden, ingiltere'ye tabi', Guernesey adasma gitti. 

Hugo 1856 tarihinde ne�rolunan Les Contemplations nam 
eserini burada yazd1, yani ikmal ve itmam etti. 

Bu eserin parc;alannm birinde yeni kocaya varan k1zma hi
taben ber-vech-i ati ebyah soyledi: 

Aime celui qui t'aime et soit heureuse en lui 

lei, l'on te retient, la-bas on te desire, 
Fille, epouse, ange, en/ants, fais ton double devoir; 
Donne-nous un regret, donne-leur un espoir. 
Sors avec une larme! entre avec un sourire! 

Terciimesi: "Seni seveni sev, onunla mesud ol. Burada seni 
ahkoyuyorlar, orada seni iiziiyorlar. K1z, zevce, melek, c;ocuk, 
iki vazifeni ifa et. Bize bir teessiif, onlara bir iimid bah�et. Bir 
gozya�1yla c;1k! Bir tebessiimle gir!" 
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Aras1 �ok ge�meden kara giinler geldi. Mesud olan haneyi 
musibet istila etti. Hugo'nun kerimesi Leopoldine, Mosyo Au
guste Vacquerie'nin biraderi ile akd-1 izdivac eyledikten birka� 
gun sonra kocas1yla beraber Seine nehrinde boguldu. 

Ye's ii fiirur i�inde olan �air �u ebyah in�ad eyledi: 

Il est temps que je me repose; 
/e suis terrasse par le sort. 
Ne me parlez pas d'autre chose 
Que des tenebres ou l' on dort ! 

Helas! cet ange au front si beau 
Peut-etre a froid dans son tombeau. 
Peut-etre livide et plilie 
Dit-elle dans son lit etroit: 
Est-ce que mon pere m'oublie, 
Il n 'est plus la que j' ai si froid. 

Terciimesi: "Dinlenmemin vaktidir, felek benim belimi 
biiktii. Derununda hab-1 istirahata dalman zalamdan ba�ka bir 
�eyden bana bahsetmeyiniz! 

Eyvah! Hiisn ii cemalin miicessemi olan o melek, ihtimal ki 
mezarmda ii�iiyor. Belki sararm1� solmu� da dar yatagmda, be
ni babam unutuyor mu, artik yammda bulunmad1g1 i�n pek 
ii�iiyorum, diyor." 

Contemplations'un zuhfuundan biraz sonra La Ugende des 
Siecles nam eserinin birinci klsm1 inti�ar etti. Bundan sonra Les 
Miserables isminde �ohret-gir-i alem olan romam, Avrupa lisan
larmdan birka�ma terciimesiyle birlikte bir anda mevki-i istifa
deye konuldu. 

Maarif ve matbuat-1 Osmaniye'ye birtak1m ciddi eserleriyle 
bir�ok hizmet etmi� ve el'an etmekte bulunmu� olan saadetlu 
$. Sarni Beyefendi Se.filler iinvamyla bu eserin terciimesine bezl
i himmet buyurmu�lardir. 

Kari'lerimizden bu romam, gerek aslmdan ve gerek tercii
mesinden miitalaa etmemi� pek az bulunacagi ve bunlarm da 
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terciimesine miiracaat ederek arzulanna muvaffak olacaklan 
cihetle bu babda uzun uzad1ya soz soylemekten sarf-1 nazarla, 
yalmz bu eserin cemiyet-i be�eriyenin lslah-1 ahvaline hizmet 
edilmek maksad1yla te'lif olundugunu beyan ve ehemmiyetine 
binaen mukaddimesinin ashyla mir-i mii�ariin-ileyh tarafmdan 
edilen terciimesini ber-vech-i ati aynen nakletmekte iktifa ede
riz: 

"Tant qu'il existera, par le fait des lois et des mreurs, une 
damnation sociale creant artificiellement, en pleine civilisation, 
des enfers, et compliquant d'une fatalite humaine la fatalite qui 
est divine; tant que les trois problemes du siecle: la degradation 
de l'homme par le proletariat, la decheance de la femme par la 
faim, l' atrophie de l' enfant par la nuit, ne seront pas resolus; 
tant que, dans certaines regions, l' asphyxie sociale sera possib
le; en d'autres termes et a un point de vue plus etendue encore, 
tant qu'il y aura ignorance et misere, des livres de la nature de 
celui-ci ne seront pas inutiles." 

"Kavanin ve ahlakm tesirahyle, alem-i medeniyetin i<;inde 
-sun'i cehennemler halkeder ve kader-i ilahiye bir kader-i be
�eri kan�hrmaya <;ah�1r- bir miicazat bulunduk<;a; asnm1zm 
mesail-i selasesi, yani insanm esafil giiruhu namiyle terzil, ka
dmm a<;hk mecburiyetiyle zillete dii�mesi ve <;ocugun �eb-i ce
halette g1da-y1 terbiyeden mahrum kahp mahvolmas1 meselele
ri hallolunmad1k<;a; baz1 taraflarda cemiyet-i be�eriyenin hava
y1 hiirriyeti teneffiis edemeyip, bogulmas1 miimkiin olduk<;�; 
tabir-i ahirle ve deha-y1 umumiyet iizere soyleyelim: Kiire-i ar
zm iizerinde cehl ii zaruret bulunduk<;a, bu kabilden kitaplann 
faidesiz olmamas1 iktiza etse gerektir." 

1 862 tarihinde William Shakespeare hakkmda bir eser ne�
redip bunda biitiin muharrirler hakkmdaki miitalaat ve muha
kematm1 beyan eyledi. Bundan sonra 1865 senesinde Chansons 
des Rues et des Bois nam1yle ve bunu miiteakip Les Travailleurs de 
la Mer ser-levhas1yle iki eser ne�redip 1869 tarihinde dahi birta
k1m miilahazat-1 tarihiye ve feylesofaneyi havi L'Homme qui rit 
(Giilen Adam) iinvanh mahsul-i kalemini meydana koydu. 

Hugo'nun menfada viicuda getirdigi asar bunlardan ibaret 
olup edib-i nam-dar bir taraftan asar-1 nefise yeti�tirmekten 
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b1kmamakta, kendisiyle birlikte vatanlarmdan mehcur olanla
rm du\ar olduklan hal-i sefalet-i i�timali vi.is'u yettigi mertebe 
tehvine \ah�makta ve haftada iki defa hanesine fukara \Ocukla
nm toplay1p ziyafet vererek ibraz-1 mesair-i hamiyet ve insani
yet-perveri eylemekte iken, diger taraftan felegin sademat-1 �e
didesine hedef olmakta idi. 

Mahdumu Charles Hugo'nun ilk \Ocugu 1868 senesinde 
vefat ve biraz sonra kendi zevcesi Madam Hugo terk-i hayat et
ti. 
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Hulasa 

Dokuzuncu Fast! 

Nefyin sonu - Paris'e avdet (5 Eylill 1870) - Ahali tarafm
dan alk�lar - Sulh ve harbe davet - Muhasara - intihabat -
Bordeaux'da in'ikad eden Medis-i UmO.mi - Garibaldi'nin 
mebuslugu - Hugo'nun istifas1 - Charles Hugo'nun vefatl -
Bel�ka' da ikamet - i�tirak-1 em val tarafdaram ri.iseasmm 
aleyhinde bulunu� - Bel-rika' clan ihrac1 - Paris' e avdet -
Medis-i A'yan'a intihab olunu�u (5 �ubat 1 875) . 

.. 

Frans1zlar alayi�e kap1hr bir millet olduklan ic;in Kmm ve 
Magenta muharebelerinde kazamlan muzafferiyetlerin tesiri 
Napoleon'un teksir-i niifilzunu ha.di olmu�tu. Bu niifuzu bir 
kat daha arthrmak ve ahaliyi kendine celbetmek maksad1yle 
1859 tarihinde Victor Hugo da dahil oldugu halde, politika 
miittehimlerini umumen affetti. Ancak Hugo, Napoleon'un 
miicazat etmeye hakk1 olmad1g1 gibi affetmek selahiyetini de 
haiz olmad1gm1 der-miyan ederek aff-1 umumiyi kabulden is
tinkaf etti. 

Vakta ki Fransa ile Prusya muhaberesi zuhur edip -alemi 
niifilzuna gerdande etmek kasd1yla, diinyamn her tarafma kO
tiiliik misyonerleri gondererek, bulunduklan beldenin ahalisini 
igfal eylemekte serbest ve muhtar kalmalan ic;in her nevi tazyi
kat ve tehdidatta bulunan- Oc;iincii Napoleon, rezilane bir su
rette Sedan'da dii�mana terk-i silah ederek �ecaat-i alem-pesen
danesi miisellem bulunan Napoleon Bonaparte'm yegeni olma-
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d1gma dair �ayi olan rivayeti tasdik ettirecek derecede cebanet 
gosterdi; Napoleon re's-i umurda baki kaldtk\a Fransa'ya gir
meyecegini ahdeden Hugo'nun vatanma avdetine bir mani kal
mad1. 

Fransa'nm ilk maglubiyetleri inti�ar eder etmez vatanma 
daha yakm bulunmak i\in Guernesey adasm1 terk ile Briiksel' e 
gelen Hugo, 5 Eyliil 1870 tarihiyle Fransa'ya girdi. 

Landrecies' de �airin en evvel goziine ili�en �ey manzara-i 
hezimet oldu: A\hk ve yorgunluktan tab ii tiivanlan kesilmi�, 
ekmek dilenen mecruhlan, firar eden askerleri, tariimar olmu� 
bir Frans1z ordusunun �u hal-i esef-i�timalini goriince Hugo 
e�k-i teessiir dokmekten kendini men' edemedi, ne kadar ek
mek buldurabildi ise satm ahp askerlere tevzi etti. Ak�am alaf
ranga saat on kararlarmda Paris'in �imal �imendiferi mevkifine 
muvasalat etti. 

Hugo'nun Paris'e viirudu istihbar olundugundan, igne 
ahlsa yere dii�meyecek bir surette, �imendifer mevkifiyle civar 
bulunan sokaklara halk toplanm1�, vusuliine muntaz1r bulun
mu�tu. Kendini bir\ok alk1�la istikbal eden Paris ahalisine baz1 
vesaya-y1 hakimaneyi cami' bir k1sa nutuk irad ettikten sonra 
muhibbi Paul Meurice'in Frochot caddesinde kain hanesine va
stl oluncaya kadar aha.Ii tarafmdan te�yi olundu. Ge\tigi yerler
de ahaliyi kendine istikbale muntaz1r goriince, "On dokuz sene 
imtidad eden bir nefyin miikafahm bir saatte bana te' di ye etti
niz" dedi. 

1870 senesi Te�rin-i evvel'inin yirmisinde Paris'te ne�rolu
nan Les Chatiments nam eserinin hukukunu Hugo terk eyledi
ginden iideba cemiyeti bu eserin hastlatiyla iki top miibayaa 
edip birine "Victor Hugo" digerine "chatiment" ismini verdi. 

Paris muhasarasmm sonuna kadar �air Rivoli sokagmda 
kain Pavillon de Rohan'da ikamet etti. Sairleri ne suretle tagad
di ediyorlarsa Hugo da o vechile g1dalamyordu. Yani her nevi 
hayvandan ekl edip midesi siipriintii kiifesi halini ahyordu. Bu 

Buradan sekiz-on sahifelik yaz1 o;:1kanld1. 
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zarurete kemal-i metanetle tahammiil edip giller yiiz gosteri
yordu. 

Ger�i kendisi namzed olmaktan istinkaf eyledi ise de mii
tareke imza olunduktan sonra 8 �ubat 1871 tarihiyle Seine eya
leti tarafmdan mebus intihab olundu. 

Bordeaux'da in'ikad eden Meclis-i Umumi'de sol taraf 
a'zalan miyamnda oturup halen harp ve istikbalen sulh i�in rey 
verdi. Makarr-1 hiikumetin Paris'ten Versailles' a nakli meselesi
nin dahi aleyhinde bulundu. Bu meseleden birka� giin sonra 
General Garibaldi'nin mebuslugunun keen-lem-yekiin hiik
miinde tutulmas1 hakkmda bir teklif der-miyan olundu. Hugo 
kiirsii-i hitabete �lk1p bu teklifi red yolunda bir nutuk irad eyle
di. 0 tarihte Meclis-i Umumi'nin ekseriyeti sag taraf a'zalarm
dan oldugundan Hugo'yu soyletmemek i�in her kafadan bir 
ses �lkmaya ba�lad1. Giiriiltiiden soz anlatamayacagm1 goriin
ce, "0� hafta evvel Garibaldi'yi dinlemekten imtina ettiniz, 
�imdi de beni dinlemek istemiyorsunuz. Bu kadan bana kifayet 
eder, i�te istifam1 veriyorum" diyerek Hugo kiirsii-i hitabetten 
inip stenograflardan birinin kalemini alarak reise hitaben istifa
namesini yazd1. Ger�i taraf-1 riyasetten mii�ariin-ileyhi bu az
minden vazge�irmek i�in pek �ok ikdam ve ibram olunduysa 
da Victor Hugo kabul etmeyip meclisten �lkh. 

Paris'e avdet etmek iizere bulunan �air muhibbanma bir 
veda ziyafeti vermekte iken oglu Charles Hugo'nun arabada 
fiiceten vefat eyledigine dair bir kara haber ald1. On dokuz sene 
menfada bulunduktan ve alh ay imtidad eden bir muhasaramn 
mihen ve me�akkatini �ektikten sonra oglunu klzmm yanma 
defnetmek ve hamiyet-i vataniyenin tesiriyle gozlerinden akan 
ya�lara bir bedbaht pederin giryelerini k�m�hrmak i�in Fran
sa'ya girmi�ti. Oglunun cenazesini Paris'e getirip Pere Lachaise 
kabristanma defnetti. 

Charles Hugo Briiksel' de teehhiil eyledigi ve mahdumu 
Georges ile kerimesi Jeanne burada tevelliid ettikleri cihetle ye
tim torunlarmm menafi'ini muhafaza z1mnmda baz1 merasimin 
ifas1 i�in Victor Hugo Briiksel'e azimet etti. 

Dede ve vasi s1fatiyle miikellef oldugu vazaifi icra edebil
mek i�ii;t Bel�ika' da ge�irmeye mecbur oldugu miiddet zarfm-
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da Fransa'da vukua gelen ahvali gozden kaybetmemekte ve 
gash ve garat gibi, ma'mureleri ihrak gibi, agraz-1 nefsaniyeye 
kapilarak masum kam dokmek gibi ahaliyi birtak1m cinayata 
sevkeden i�tirak-1 emval taraftaram riiseas1 aleyhinde ne�riyat
ta bulunmakta idi. 

Hugo oteden beri maglublara af ile muamele olunmak 
meslegini iltizam eylediginden i�tirak-1 emval taraftaranmm 
aleyhinde bulunmakla beraber bunlarm Bel�ika'ya kabul olun
mamalan hakkmda Bel�ika hiikumeti tarafmdan verilen karan 
muaheze eylemesi kendisinin Bel�ika topragmdan ihracma se
bebi yet verdi. Lakin yine bu muahezenin efkar-1 umumiyeye 
iras eyledigi tesirin neticesi olarak karar-1 mezkur Iagvolundu. 

Bel�ika' dan �1khktan sonra Hugo Liiksemburg ve Lond
ra'y1 dola�1p nihayet Fransa'ya avdet etti. 

1871 s.enesi evahirinde Paris'e muvasalat eden Hugo di
van-1 harb tarafmdan nefy veya idamlarma hiikmolunanlarm 
aflanm iltimas etti, Ia.kin bir netice hasil olmadi. 

5 $ubat 1878 tarihinde Meclis-i A'yan'a intihab olundugun
dan mevkiini sol taraf a'zalan miyanmda intihab edip meclisin 
ilk intihabmda politika tohmetiyle mahkum bulunanlar hak
kmda bir Iayiha takdimiyle yine aff-1 umumi teklif etti ise de 
kabul olunmad1. 

1 1 1  



Hulasa 

Onuncu Faszl 

Tahliye-i miilk (La Liberation du Territoire) - Fran�ois Hu
go'nun vefati (26 Kanun-1 evvel 1 873) - Hugo'nun itikad1 -
Aksam-1 felsefe - Bel�ika'dan tard olundugu tarihten Mec
lis-i A'yan'a a'za ta'yin olununcaya kadar - L'Annee Terrible 
(1872) - Quatre-vingt-treize (1873) - Actes et paroles (1874-
1 876) - Mes fils - La Legende des Siecles (ikinci kls1m: 1 877) -
L'Art d'etre grand-pere - Le Pape (1 878) - La Pitie Supreme 
(1 879) - L'Ane - Hugo'nun mu'tad1 - Hifz-1 s1hhate riayeti -
Resimde mahareti - Hiisn-i hath olmad1g1 ve bunun sebebi. 

* 

Hugo'ya birka<; kere teklif vuku buldu ise de 1876 tarihine 
kadar siyasi cemiyetlerden uzak durdu. Lyon miintahibleri 
kendisini 1 873 tarihinde mebus intihab etmek istediler, ancak 
aff-1 umumi meselesine mii�kilat iras etmemek i<;in kendisi bu 
meselede hari<; kalacak olur ise aff-1 umuminin istihsali daha 
kolay olacagm1 miilahaza ederek, teklif-i vakii reddetti. 

$air-i �ehir hamiyet-i vataniyesini sair hususatta da ibraz 
eyledi. 1873 senesi Eyliil'iiniin on altmc1 giinii La Liberation du 
Territoire iinvamyla ne�reyledigi bir eserin has1lahm Alsas ve 
Loren'lilere terk etti. 

1873 senesi Kanun-1 evveli'nin 26'nc1 giinii Hugo'nun son 
oglu Fran<;ois, on alh aydan beri <;ekmekte oldugu bir hastah
gm neticesi olarak vefat _etti. 

insan <;ok ya�amay1 arzu eder, ancak bunun bir mahzuru 
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vard1r ki o da Hugo'da ,vaki oldugu gibi, diinyada en muazzez 
vc en sevgili olan akraba ve ehibbas1m hirer hirer kaybederek 
�1\d ve hurrem ge�irilecegi iimid olunan o uzun omriin bir 
dcvr-i hiiziin ve matem olmas1dir. 

Fevkalade bir takayyiid ve ihtimam ile eni�tesine bakm1� 
olan Madam Charles Hugo cenazeyi mezara kadar te�yi etti. 
Tabutun arkasmda Hugo bulunuyordu ki keder belini biikmii�, 
gozlerinden e�k-i teessiir revan olmakta bulunmu�tu. Felegin 
bu kadar sademat-1 �edidesine ugram1� olan o pir-i muhterem 
ak sa�larla miitetevvic olan ba�1m semaya kald1rmakta idi. Yan
larmda Mosyo Paul Meurice, Auguste Vacquerie, Paul Foucher 
bulunmakta, bunlann arkasmdan da Mosyo Gambetta, Ale
xandre Dumas, Jules Simon vesaire ile mebuslardan, gazete 
muharrirlerinden, ediblerden, hiinerverlerden, amele giinlhun
dan miiretteb bir cemm-i gafir gelmekteydi. 

Cenaze alay1 Drouot sokagmdan hareket edip Paris'in �arl� 
makberesine muvasalat etti. Kabristanda Hugo ailesine mahsus 
olan mahallde yer kalmad1g1 i9n miiteveffayi muvakkaten di
ger bir mahalle defnettiler. 

Avrupahlarda birisi vefat eyledigi vakit meyyitin mezann
da bir nutuk irad eylemek usul-1 miittehazadand1r. Bu vazifeyi 
deruhde eden me�ahir-i miiverrihinden Louis Blanc irad eyle
digi bir nutk-1 belige �u surette netice verdi: 

"Felegin bunca sademat-1 �edidesine ugrayan �u pir-i nam
darm hayatm cevrlerine tahammiil edebilmesine muavenet et
mek iizere �u, 

C' est un prolongement sublime que la tom be 
On y monte, etonne d'avoir cru qu'on y tombe· 

ulvi beyitinde zikreyledigi kanaat-i vicdaniyesi bakidir. Victor 
Hugo suret-i mutlaka ve kat'iyyede iftirak fikr-i miidhi�ini ka
bul etmez. Ebediyet-i Rabbaniyeye beka-y1 ruha kaildir. i�te bu 
hal �imdiye kadar ugrad1gt musibetlerden ceriha-dar olmakla 
beraber- ikinci ailesi i9n ya�amasma sebebiyet olacakhr. 0 

Terciimesi: "Mezar bir imtidad-1 ulvidir; ic;ine dii�iiyorum zannederken insan 
burada teali ettigini hayretle goriir." 
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ikinci aile ise biitiin eaz1mm hayatlanm bah�ettikleri nev-i beni 
be�erdir." 

Hugo gozlerinden ya� dokmekte oldugu halde hatibi ku
caklad1. Bir taraftan muhibleri mii�ariin-ileyhi mezarm iizerin
den kaldirmakta iken, diger taraftan, �aire teselli vermek ic;in, 
biitiin hazm1n, "Ya�asm Hugo!" avazelerini ayyuka c;1karmakta 
idiler. 

Lou'is Blanc �u nutukta Hugo'nun mezhebini giizel hulasa 
etmi�tir. Hugo gerc;i Hiristiyan dogmu� ve o yolda terbiye gor
mii� ise de fart-1 zekas1 sayesinde fikrini �aibe-i �irkten tathire 
muvaffak oldu. Hatta �u sozii de buna delildir: 

"Evet, ben Katolik dogdum, genc;ligimde gordiigiim terbi
ye hasebiyle miiddet-i medide bu i'tikadda bulundum; Ia.kin bu 
i'tikad bende kalmad1 ve bundan boyle oyle bir zehabda bulun
makhg1ma da imkan yoktur. Beka-y1 ruha, Allah'm varhgma 
mu'tekidim. Cenab-1 Hakk'm bana ihsan buyurdugu eyyam-1 
omiirden, a}e'l-husus bunlan nafi' bir Surette, sarfeylemekligi
me miisaade eylediginden dolay1 vazife-i mahmidet ve te�ek
kiirii ifadan hic;bir vakitte geri durmam." 

Felsefe oteden beri hikmet-i ruhaniyeye (Spritualisme), 
hikmet-i i�rakiyeye (Pantheisme), tarik-i maddiyt1n (Materialis
me) namlanyle ba�hca iic; k1s1mdan ibaret iken muahharen Au
guste Comte, hakikati sabit olan �eyleri kabul ile mertebe-i sii
buta varmayan akval hakkmda bir hiikm-i kat'i vermekten te
vakki ve miicanebet eylemek mesleginden ibaret olan, tarik-i 
miisbetiyunu (Positivisme) vaz' ve te'sis eylemi�tir. Gerc;i bu 
meslek birc;ok mebahiste tarik-i maddiyt1n ile miittefik ise de 
baz1 nikatta bunlarm beyninde ihtilaf mevcuttur. Binaberin Au
guste Comte'un meslegi tarik-i maddiyuna derc ve ilhak olun
mayip ayn bir tarik olmak iizere telakki olundugundan, �u hal
de tarik-i hikmet dorde miinkas1m oluyor. 

Victor Hugo'nun salik oldugu felsefe, tarik-i maddiyt1nun 
z1dd1 olan, hikmet-i ruhaniyedir. Hugo'nun mensub oldugu 
meslek-i feylesofanenin mahiyetini meydana koymak, hikmet-i 
ruhaniye ile tarik-i maddiyunu �erh ve tefsir ve bunlan yek-di
geriyle mukayese ve muhakeme eylemekle hasd olacag1 ve bu
na ise �u eserin hacmi miisaid olmad1g1 cihetle bu hususta hall-
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i mi.i�kil arzusunda bulunan kari'lerimize yek-digerine mi.iba
yin �u iki meslegi tervic yolunda yazllm1� olan asar-1 garbiye
nin mi.italaas1m tavsiye etmekle iktifa ederiz. 

Bel<;ika'dan ihracmdan senatoya a'za ta'yin olununcaya ka
dar Victor Hugo yeni eserler yeti�tirmekten ve magdurlan hi
maye yolunda kalemini isti'mal eylemekten bir an fa.rig olmadi. 

1 872 tarihinde L'Annee Terrible (Sal-i Mi.ithi�) nam1yle bir 
t•ser ne�redip i�bu mecmua-i e�'ar i.invamnda dahi ah�tld1g1 
vcchle, 1870 ve 1871 senelerinde Fransa'mn du<;ar oldugu be
liyyelerden bahistir. 

Ertesi sene Quatre-vingt-treize i.invamyla Fransa inkilab-1 
aziminden bahis bir roman ne�retti ki bu da "Sefiller" gibi maz
har-1 ragbet oldu ve Avrupa lisanlarmdan birka<;ma terci.ime
Niyle birlikte inti�ar eyledi. 

Bu tarihi vely eden i.i<; sene zarfmda "Nefyden Evvel", 
"Nefy Esnasmda" ve "Nefyden Sonra" i.invanlanyla i.i<; cilde 
mi.inkas1m Actes et Paroles (Harekat ve Akval) ser-levhas1yle ki.i
li.iphane-i aleme bir eser daha ilave edip 1841 tarihinden 1878 
Ncnesine kadar tarik-i terakkide kat' eyledigi mesafeyi bu ese
rinde hatve-be-hatve nakl i.i hikaye eyledi. Bu eser zalimlere 
mukavemeti tavsiye ile bed' edip maglublara af ile muamele 
olunmak hakkmda bir nasihat ile nihayet bulur. 

Bundan sonra Mes Fils (Ogullanm) i.invamyla ne�reyledigi 
risale mahdumlan Charles Hugo ile Fran<;ois Hugo' nun meziy
yl\t ve asarmdan bahistir. 

1 877' de La Ugende des Siecles nam eserin ikinci k1sm1 ne�ro-
1 und u. Yine bu sene zarfmda L'Art d'etre grand-pere (Bi.iyi.ikba
ha Olmak Sanah) i.invanh ne�reyledigi manzum bir eserde <;o
rnklara olan muhabbetini tasvir etti. Torunlan Georges ile 
)cilnnette' e hitaben kaleme ald1g1 bu eserinden ber-vech-i ati 
nakleyledigimiz bir par<;a bunlar hakkmdaki fart-1 muhabbetini 
�iistermeye kafidir: 

En me voyant si peu redoutable aux en/ants 
Et si reveur devant les marmots triomphants, 
Les hommes serieux froncent leurs sourcils mornes 
Un grand-pere echappe passant toutes les bornes 
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C'est moi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Mais des petits qui n'ont pas fait de crime encore, 
fe vous demande un peu si le grand-pere doit 
Etre anarchique au point de leur montrer du doigt, 
Comme pouvant dans l' ombre avoir des aventures, 
L'auguste armoire ou sont les pots de confitures! 
Oui, j'ai pour eux parfois, -menageres, pleurez!
Consomme le viol de ces vases sacres. 
f e suis affreux. Pour eux je grimpe sur des chaises! 
Si je voix dans un coin une assiette de fraises 
Reservee au dessert de nous autres, je dis: 
0 chers petits oiseaux goulus du paradis, 
C'est a vous! Voyez-vous en bas sous lafenetre 
Ces en/ants pauvres, l'un vient a peine de naitre, 
Ils ont /aim. Faites-les monter et partagez -

Meali: "C::ocuklarm benden hi<; <;ekinmediklerini, bir 
tavr-1 galibane takman bebeklerin kar�1smda tefekkiire dald1-
g1m1 goren ciddi adamlar ka�lanm <;atarlar. Ben kaffe-i hudu
du tecaviiz eden adet haricinde bir dedeyim. Lakin size sual 
ederim, heniiz bir giinah1 olmayan o masumlara, giiya karan
hkta birtak1m vukuata ugrayacakm1� gibi, i<;inde re<;el kava
nozlan bulunan 0 ali dolab1 parmag1yla gosterecek derecede 
bir dede tedbirsiz olmah m1? Evet, ben bazen --ev kadmlan 
aglaym1z!- taarruzdan masun olmak Iaz1m gelen o kavanoz
lara el uzatmak gibi bir kiistahhg1 onlar i<;in irtikab ettim. 
Ben fena adam1m. Onlar i<;in iskemlelerin iizerine <;1kanm! 
Bizim sofram1za mahsus olmak iizere bir ko�ede saklanm1� 
bir tabak <;ilek gordiigiim vakit, 'Sevgili yavrucaklanm, bu 
meyve sizindir! $u pencerenin altmdaki fakir <;ocuklan gorii
yor musunuz (ki i<;lerinden biri heniiz diinyaya gelmi�tir) on
larm karm a<;tlr. 0 <;ocuklan yukan ahmz, onlarla payla�m1z', 
derim." 

Hugo kii<;iik <;ocuklar i<;in ne kadar mii�fik, ne derece mii
layim oldugunu bu eserinde gosterdigi gibi, asar-1 sairesiyle 
dahi zulm ve i'tisafi, hayatlm irtikab eden biiyiik adamlarm de-
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1 1nl'tlerini yiizlerine vurmakta o nisbette ciit'et ve sebath oldu
"unu isbat etti. 

1 878 ve 1879 senelerinde biri Le Pape digeri La Pitie Supre-
1111· iinvanh iki manzum eser ne�redip birincisinde papa nasil 
1 1lmak laz1m gelecegini beyan ve kendi mezheb-i feylesofanesi-
1 1 i  hi.ilaseten der-miyan etmi� ve ikincisinde dahi insanlarm 
muhasamadan vazgec;ip yek-digerine karde� nazanyle bakma
lan liizumunu ityan eylemi�tir. 

Bundan sonra arz-1 didar eden eser L'Ane (E�ek) ser-levha
h manzume olup hulasa-i miifad1 ise, binlerce sene tedkik-i ha
kay1ka sarf-1 zihn eyleyen bunca diihahn sa'y ii ikdamlan saye
Hlnde husule gelen kaffe-i malumat-1 be�eriyeye tamamiyle 
ke11b-i vukuf ve ittila eyledigi farzolunan ve tuluat-1 �airanenin 
n�:\rib-i garaibden ma'dud olan gazub bir e�egin muahezat-1 
�l!didesine cevap bulamayarak (�airin kavlince) �a�mp kalan 
Kant nam Alman hakimini duc;ar oldugu mii�kilattan kurtar
mak ic;in naz1mm tarik-i selameti hakim-i mii�ariin-ileyhe ira-
1•ye ragbet buyurmasmdan ibarettir. 

Kant zekavet-i f1triye ve fatanet-i fevkaladesi sayesinde 
ml'tafizikc;e bir inkilab-1 azim husule getirmi� ve hatta Hersc
lwl'in ke�finden evvel Uraniis nam seyyarenin viicudunu ih
bar· edecek kadar ulum-1 miisbetede yed-i rula sahibi oldugu 
halde bir uzun kulakhya cevap vermekten aciz kalmas1 bizim 
Ribi dakayik-1 �airaneye vak1f olmayanlara acayib goriiniir ise 
d(' zevk-a�ina-y1 �iir olmak imtiyazm1 haiz bulunanlar, bu eser
de havsala-i idrakimizin istiab edemedigi, kimbilir ne kadar ul
viyet-i �airane bulurlar ki oyle ufak tefek muhalatl kaale ald1g
m1za istigrab ederler. 

Bizce �ayan-1 dikkat i;;uras1d1r ki Victor Hugo'nun alem-i 
medeniyetin mekatib-i aliyesinde ikmal-i tahsil ettirdigi E�ek, 
"�urg-zade gurg-�eved gerc;i ba-ademi buzurg �eved"3 fehva
smca cibilletini degi�tirmeye muvaffak olamad1gmdan m1, bil
mem neden, �airin kulagma f1sildad1g1 efkar-1 hakimaneyi ke
mi11-i belagat ve fasahatla ifade etmekle kanaat etmeyip neta
yic-i fenniyeye de c;ifte atmak istemi�tir! 

G. H. Lewes, The Story of Philosophy. 
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Bunu vely eden eser Les Quatres Vents de L'Esprit nam1yle 
ve "lyrique, dramatique, epique ve satirique" evsaf1yla dort ki
taba miinkas1m ve iki ciltten ibaret olan te'lifidir. 

Ta' dad eyledigimiz eserlerden maada heniiz mevki-i inti�a
ra konulmam1� birc;ok asan daha mevcud oldugu mervidir. 

Bu eserleri alem-i inti�ara vaz' etmekte bulunsun, vazaif-i 
siyasiyesine �ohret-i �airanesi kadar itina eden Hugo gerek kiir
sii-i hitabette ve gerek gazeteler vas1tas1yle hukuk-1 be�eriyeyi 
miidafaada paye-dar oluyordu. 

1876 Nisan'mda Chateau-d'Eau tiyatrosunda Louis Blanc 
ile mii�tereken bir me�veret-i aleniye (konferans) icra edip sa
miinin duhuliyelerinden terakiim eden Ms1lat Philadelphia'da 
gii�ad olunan sergi-i umumiye gonderilen sanatkarlardan mii
retteb bir heyet-i mebusanm masarif-i rahiyesine tahsis olundu. 

Sene-i mezkur May1s'mm yirmi ikisinde Meclis-i A'yan'da 
mevki-i bahs ve miizakereye konulan aff-1 umumi meselesinde 
kin ve agraz teskin edilmek ve dahili �uri�lere bir netice veril
mek i�in aff-1 umuminin liizum-1 kabulii hakkmda idare-i efkar 
eyledi. 

Victor Hugo gibi omriiniin sonuna kadar �ah�maktan b1k
maz, usanmaz pek az adam gelmi�tir. ister kt� olsun, ister yaz, 
hergiin alafranga saat be�te yatagmdan kalkar ve soguk su ile 
du� yaphktan sonra zevale kadar yaz1 yazard1. Kahvalh ettikten 
sonra sokaga 9k1p hava almak i9n yayan gezer veya omnibiisiin 
iist tarafma binerek Paris'i dola�ud1. Hele Tuileries bah�esine gi
dip orada oynayan kiilhanbeylerini seyretmek pek merakt idi. 

Meclis-i A'yan'dan avdet ettikten sonra ak�am alafranga 
saat sekizde taam eder ve sofrasmda torunlanyle muhibbanm
dan birka� ki�i bulunurdu. 

Taam esnasmda Victor Hugo hatipligini, a'yan a'zahgm1 
biisbiitiin unutup misafirlerini memnun etmekten ba�ka bir �ey 
dii�iinmez, giiler, latife eder, giizel f1kralar soyler, mecliste ha
zu bulunan kadmlara mahzuziyetlerini mucib olacak iltifatlar 
eder, miinasebet dii�tiigii vakit mazmun sarfetmekten de �e
kinmezdi . Saat ona gelince salona ge9p burada kendisine inti
zar eylemekte bulunan mebuslar, hiinerverler, edibler ile musa
hebete koyulurdu. 
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Hugo'nun h1fz-1 s1hhate pek ziyade riayeti var idi. Yaz1 
yazd1g1 vakit havay1 teceddiid edebilmek i<;in sobaya biraz 
odun ilave ederek k1�m bile odasmm pencerelerini a<;hrmay1 
mu'tad edinmi�ti. 

$airin, "Miiddet-i omriimde bir Bordeaux kadehini doldu
racak kadar ispirto i<;medim" dedigi Jules Claretie tarafmdan 
menkuldiir. 

Ger<;i bu sozii i�itenler II Aldanma ki �air sozii elbette ya
landir" m1sram1 der-hahr etmeye mecbur olurlar ise de �airin 
ifadesini harfiyen kabul etmeyip miibalagadan kinaye oldugu
nu anlamahdir. 

Hugo'nun karakalem resim yapmakta da mahareti var idi. 
Derebeyligi zamanmdan kalma kuleli hisarlan, firtmaya tutu
lup direkleri kmlm1� gemileri, hun-riz haydud <;ehrelerini kaz 
tiiyiinden bir kalem veya s1k1ya gelir ise ucu yanm1� bir kibrit 
par<;as1yle bir iki dakikada tecessiim ettirirdi. 

Hugo'nun kaleminden <;ikm1� olan resimlerden bir<;ogu 
cem' olunarak Guernesey' de menfi iken ikamet eyledigi Ha
uteville-House nam mahalde ziivvara tema�a ettirilmektedir. 

El marifeti olanlarm ekseriyetle hiisn-i hatlan da olmak la
z1m gelir iken Hugo'nun yaz1s1 okunmadan muarradir. Tercii
me-i halini haki bulunan baz1 kitaplann ba� taraflannda mii�a
riin-ileyhin hatt-1 destinden hirer niimune vardir. Bunlan oku
maya pek <;ok <;ah�hm, ancak baz1 mahallerini -karine ile- <;1-
karmaya muvaffak olabildim. Bu hal ise Victor Hugo'nun fikri
ni tasvir i<;in miiddet-i medide kafa patlatmaya ihtiyaa olma
y1p kalemi gayet seri olduguna delalet edip her muharrirde bu
lunmayan bir meziyetini meydan-1 siibuta <;1kanr. 

Hugo geceleri bile yatagmm ba�mda bir par<;a kag1t ile ka
lem bulundurup dimagmda bir fikir tevelliid ettigi vakit, mu
mu filam yakmaya meydan kalmaks1zm, karanhkta muhhra 
kabilinden kag1da bir iki kelime kaydeder ve bu suretle zaptey
ledigi fikir muahharen bir biiyiik eseri viicuda getirmeye kifa
yet eylerdi. 
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Hulasa 

On Birinci Faszl 

Diderot'nun edebiyata ac;t1g1 \lglr - Stendhal, Balzac - Re
alizmin esasl - Emile Zola ve nazariyesi - Me§ahir-i §Uara
dan Horatius'un hayalin tarifine dair bir k1t'as1 - Emzicenin 
tesiri - Claude Bemard'm tibb-1 tecri.ibiye dair beyan eyle
digi kavaidin edebiyata tatbiki - Mii§ahid ile miicerribin 
beynindeki fark - insanlann yek-digeri hakkmda tecriibede 
bulunduklan - Ba§hca nazar-1 itinaya ahnacak iki biiyi.ik te
sir - Tecriibe usiiliiniin romana kabil-i tatbik oldugu - Les 
Rougon-Macquart bunun cihet-i fenniye ve tarihiyesi - As
sommoir hulasas1 - Zola'nm romanlarmm mazhar oldugu 
ragbet - Romantiklerin klasiklerden ald1klanm realistlere 
sab§lan - Hugo'nun realistlere ta'rizah - Bunun reddi. 

... 

D' Alembert gibi, Diderot gibi dahileri yeti�tiren on sekizin
ci as1rda fiim1n ve ciddiyat kesb-i ehemmiyet eylemeye ve 
�u'le-i medeniyet gittikc;e tezayiid ederek etrafa ziya-pa� olma
ya ba�lad1gmdan edebiyatm da bu halden istinare ve istifaza 
eylemesi tabii idi. 

Ansiklopedi gibi muhit-i mahl.mat-1 be�eriye olan bir eser-i 
azimi refiki D' Alembert'le birlikte viicuda getiren Diderot, ev
hamat ve hayalattan ba�ka bir esas1 olmayan edebiyat-1 garbi
yeyi 1slah niyetinde bulunarak tabiatta vukuat ve e�ya bize ne 
yolda zahir oluyor ise, tagyir ve tebdil etmeksizin, o yolda on
lan tasvir eder baz1 romanlar te'lif ederek Avrupa' da el-yevm 
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"realizm" nam1yla ma'rtlf ve mii�tehir olan meslek-i edebiye 
bir c;1g1r ac;m1�h. 

Muahharen on dokuzuncu as1r evailinde Stendhal ve Bal-
1.ac bu c;1gm pek c;ok tevsi eylemi� ve birincisi psikolojiyi ve 
ikincisi fizyolojiyi esas tutarak tabayi' ve vukuat-1 be�eriye hak
kmda birc;ok tedkikat ve hakay1k1 cami' hikayeler viicuda getir
mi�ler idi. Ancak o devirde romantiklerin parlak ibareleri hal
km goziinii kama�hrmakta oldugundan bu meslegin meziyeti 
lay1k1yla takdir olunamam1�h. 

Esas1 daire-i hakikati tecaviiz etmemek ve miibalagat ve 
tagyirattan tevakki ve ictinab eylemekten ibaret olan bu silkin 
kavaid ve mevzuunu �erh ve tefsir ve muanzlarmm hata ve ef
karlarmdaki sakameti tenkidat-1 �edidesiyle meydana koyan 
Emile Zola gerc;i balada zikreyledigimiz muharrirlerden sonra 
gelmi� ve topu be� on seneden beri alem-i matbuata dahil ol
mu� ise de mesleginin tervici yolunda herkesten ziyade ugra�
h�1; gerek miicahede-i kalemiyesi ve gerek viicuda getirdigi 
�sarda ibraz eyledigi iktidar-1 edebisi sayesinde meslek-i haki
kiytlnu tamthrmaya muvaffak oldugu cihetle meslek-i mezktl
run banisi say1labilir. Nitekim Hugo, Chateaubriand vesaireden 
Nonra geldigi halde romantizmin miiessisi addolunuyor. 

Zola'nm nazariyesi �udur: "Hayattan ba�ka elimizde bir nii
mtlne yoktur, c;iinkii havass1m1zm haricinde bir �eyi idrak ede
meyiz. Binaberin hayah tagyir etmek sehv ve hataya mahall b1-
rakmak olacagmdan bu yolda viicuda getirilen eser fena olur." 

Horatius hayali �u stlretle tarif eylemi�tir: 

Humana capiti cervicem pictor equ inam 
lungere ,si velit, et varias inducere plumas 
Undique collatis membris, ut turpiter atrum 
Desinit in piscem mulier formose superne . . .  

Yani: "Biitiin kuvve-i muhayyilemizi sarfederek, bir beygir 
�i ivdesinin iistiine giizel bir kadm ba�1 koymak, viicudunu 
tiiyle setretmek ve a�ag1 tarafm1 da c;irkin bir bahk stlretinde bi
tlrmekten, yani galat-1 tabiat viicuda getirmekten ba�ka bir �e
Y'' muvaffak olam1yoruz." 
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Netice: "Bir �ey ki tamamiyle hakikate muvaf1k degildir, 
ash miitegayyirdir, yani galat-1 tabiatten ma' duddur. $u netice
yi kabul eyledikten sonra hayalata miistenid olan edebiyatm 
galatattan ba�ka bir �ey viicuda getirmedigine hiikmetmek 
uzak bir �ey degildir. 

Binaberin, Zola'nm kavlince, yalmz hakikat asar-1 smaiye 
husule getirebilir. Demek olur ki tahayyiil etmemeli; bakmah, 
tedkik etmeli ve gordiigiinii bi-hakkm tavsif ve tarif etmeli. 

$urasm1 da ilave edelim ki tabayi' ve emzice muhtelif oldu
gundan her muharririn tarif ve tavsif edecegi e�ya kuvve-i akli
yesinin hilkatine nazaran bu ihtilaftan miiteessir olur. Zola 
meslegini "Tabiah bir mizacarasmdan gormekten ibarettir" di
yerek tarif eylemi�tir. 

$u verdigimiz izahata nazaran bir muharririn vazifesi fo
tograf�1hktan ibaret gibi kahyor ise de Zola yalmz mii�ahede ile 
iktifa etmeyip mii�ahedah tecriibe ile mezc . ederek muharririn 
karihasma vasi bir meydan b1rak1yor. 

Zola bu hususta ilm ii vezaifii'l-a' zay1 ihya eden Claude 
Bernard'm "T1bb-1 Tecriibi Tahsiline Medhal" (Introduction a 
l'Etude de Medecine Experimentale) nam eserinde vaz' eyledigi 
kavaid-i esasiyeyi edebiyata tatbik ile ekser mahallerinde yal
mz "tabib" ta'birini "hikaye-niivis" Iafzma tahvil eylemekle ik
tifa etmi�tir. 

Zola'ya gelinceye kadar edebiyatta yalmz mii�ahedata mii
racaat olunmu�tu. Kimisi mii�ahedahm tamamiyle tasvir ve ki
mi de hayalatiyle mezc ve terkib eylemek cihetlerini iltizam et
mi�ti. 

Bir romanm te'lifinde ne yolda tecriibe miimkiin oldugunu 
beyan etmezden evvel "mii�ahid" ile "miicerrib"in beynindeki 
fark1 Claude Bernard'm ne yolda ta' yin ve irae eyledigini beyan 
edelim. 

Claude Bernard diyor ki, "Asar ve hadisah, tebdil ve tagyir 
etmeksizin, yani tabiat bunlan bize ne yolda arzediyor ise ol 
vechle tedkik i�in vesait-i tefti�iye-i basite veya miirekkebeyi 
bunlara tatbik edene 'mii�ahid' ve herhangi bir maksatla asar 
ve hadisat-i tabiiyeyi tagyir ve tebdil etmek, yani tabiatm bize 
arzetmedigi ahval ve suverde bunlan zuhur ettirmek i�in vesa-
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I I  i tefti�iye-i basite veya miirekkebeyi isti'mal edene 'miicerrib' 
1 1  ;um verilir." 

Binaberin ilm-i heyet mii�ahedeye miisteniddir, �iinkii ra
,.1d 1 11 ecram-1 semaviye iizerine bir tesiri miimkiin ve mutasav
ver degildir; halbuki kimya uhJ.m-1 miicerribedendir, �nkii 
ldrnyager mevadd1 kahb-1 ahire ifrag ve tab'm1 ta'dil eder. 

Birtak1m -asar mii�ahede olunduktan sonra bunlan tevlid 
l1dcn esbabm ne oldugunu dii�iinmek tabiidir. �u halde fikre 
ll•badiir eden faraziyatm hakikate muvaf1k olup olmad1gm1 
h·dkik i�in tecriibeye miiracaat olunur. 

�u halde mii�ahede "gosterir" tecriibe ise "agah eder" de
rnck laz1m geliyor. Claude Bernard "Miicerrib tabiahn miistan
l ikidir" diyor. 

Ale'l-husus insanlar da yek-digeri hakkmda tecriibede bu
hmmaktan fa.rig olmazlar. Kendi efal ve harekahmlZl muhake
rnc ettigimiz vakit elimizde bir delil vardir; �iinkii dii�iindiigii
rniizde hissettigimiz �eylere agah1z. Halbuki bir �ahs-1 ahirin 
l1ri\l ve harekahm muhakeme etmek istedigimiz vakit i� degi�ir. 
Vl'tk1a biz o adamm efal ve harekahm goriiyoruz ki bunlarm 
hissiyat ve iradesinin alamet-i zahiriyesi oldugundan �iiphemiz 
y1 1ktur: Bundan fazla olarak efal ile bunlan tevlid eden sebep 
lwyninde zan1ri bir taalluk ve miinasebet bulundugunu da ka
hul ediyoruz. Ancak o sebep nedir? Biz onu nefsimizde vaki ol
d 1 1gu gibi hissetmiyoruz. Esbabma vak1f degiliz; binaberin gor
dilgiimiiz harekata, i�ittigimiz sozlere nazaran onu tefsir ve far-
1.l'lmeye mecburuz. �u halde o adamm efal ve harekahm yek
d igcriyle mukayese ederek zanmm1zm sahih olup olmad1gm1 
h·dkik ve tefti� etmek liizumu bizce tahakkuk eder ki bu da tec
rl ibc usuliine miiracaathr. 

Tecriibe fikri ta'dil fikrini tevlid eylediginden hikaye-niivi
f'l in vazifesi yalmz fotograf�1hktan ibaret kalmaz. Vak1a bir hi
kayenin te'lifinde vukuat-1 sahiha ve muhakkaka esas ittihaz 
1 1hmursa da vukuatm suret-i cereyamm gostermek i�in asar ve 
hildisah husule getirmek, idare etmek icab ed.er. i�te muharririn 
viis'at-i karihasma, iktidar ve maharetine ait olan cihetleri bu
ms1d1r. Vukuah idare hususunda iki �eye ziyadesiyle itina 
1 1hmmak icab eder ki biri istidad kutru "Influence hereditaire" 
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digeri ic;inde ya�amlan alemin tesiri "Influence des milieux" dir. 
Tasviri murad olunan bir vak'ay1 bu usule tevfikan, haki

kat ve tabiat dairesinden \lkarmayarak, tecessiim ettirmek i\in 
ne kadar vukuf ve tedkike ihtiya\ goriindiigii miilahaza oluna
cak olur ise bu yola siiluk eden bir muharririn meziyeti kii\iil
mek �urada dursun bilakis tezayiid eder. 

Bir tecriibe, velev en basit olsun, mutlak bir mii�ahedenin 
tevlid eyledigi bir fikre miisteniddir. Claude Bernard'm dedigi 
gibi, "Tecriibe fikri ne keyfidir, ne de s1rf hayali; mii�ahede olu
nan alem-i hakikatte bu fikrin nokta-i istinad1 bulunmahd1r." 

Bir vakitler zi-hayat ecsam hakkmda tecriibenin kabil-i tat
bik olmad1g1 iddia olunuyordu. Halbuki bu iddianm, bi-esas 
oldugunu Claude Bernard meydana koydu. Kimyada earl olan 
tecriibe usuliinii mii�ariin-ileyh fizyolojiye tatbik ederek birta
k1m hakayik1 ke�fetti. 

Bu usuliin -insanlarm efal ve harekahm esbab-1 mucibe-i 
tabiiyesiyle �erh ve tefsir ederek halka bir ders-i ibret vermek
ten ibaret olan ve adeta hey'at-1 ictimaiye-i be�eriyenin tekev
viin ve te�ekkiiliinden bahis sosyoloji (sociologie) fenninin bir 
�ubesi denilebilen- romana da tevfik ve tatbiki miimkiinattan 
oldugunu Zola, meydana koydugu asar ile isbat eyledi. 

Zola'nm bu yolda yazd1g1 asarm en me�huru Les Rougon
Macquart iinvanh romand1r ki �imdiye kadar on ii\ cildi inti�ar 
edip ciltlerin adedi yirmiye balig olacakhr. 

Bu romanm cihet-i fenniyesi bidayeten bir �ah1sta hadis 
olan bir afet-i aliyenin veraset kanununun iktizasmca, evlad ve 
ahfada suret-i sirayetiyle anzat-1 asabiyenin bataetle tevalisini 
ve bu siilale efradmm her birinde, i\inde ya�ad1klan aleme na
zaran, anzat-1 mezkurenin ne yolda tecelli ve tenevvii eyledik
lerini gosterir; tarih ciheti ise U\iincii Napoleon'un riyaseti im
paratorluga tahvilden Sedan' a teslim-i silah edinceye kadar zu
hur eden vukuah ve bu devirde Fransa ahalisinin tabakat-1 
muhtelifesini te�kil eden sunuf-1 muhtelifenin ahval ve alemini 
tasvir eder. i�te bu eserin aksam1 miyamnda boyle bir irtibat ve 
miinasebet-i tamme bulunmakla beraber ciltlerden her biri bir 
alemi tasvir eylediklerinden ba�h ba�ma hirer roman te�kil 
ederler. 
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Zola, yazd1g1 romanda iish1b-1 tahrirce de bir \Igir a\h. Ro
manlarm e�has1 mensub olduklan sm1fa mahsus olan lisan vc 
tabirah kulland1klan gibi amele alemini tasvir eden Assommoir 
nilm eserini dahi ba�tan ahire kadar amele lisamyla yazm1�hr. 
Victor Hugo'nun bu roman hakkmdaki miitalaahm ileride zik
rcdecegimizden bu eserin neden bahis oldugunu icmalen be
yan edelim. 

Muharrir baz1 mukaddemattan sonra yek-digerine muhab
bcti olan bir tenekeci amele ile bir \ama�irc1 k1zmm sa'y ii ik
dl\mlan sayesinde ne suretle refah ve saadetle ya�ad1klanm ve 
�iinden giine kazan\larmm tezayiid eyledigini tasvir eder. Bir
�iin tenekeci bir hanenin oluklanm tamir ederken kazaen dam
dan dii�iip esir-i fira� olur. Bir miiddet hasta kald1ktan sonra 
11yaga kalkar ise de heniiz dermans1zhgi \ah�masma miisaid ol
mad1gmdan otede beride bo� gezinmeye ba�lar ve nihayet baz1 
lcmbel ve ayya� arkada�larmm te�vikiyle meyhaneye dadamr. 
Oziim iiziime bakarak karanr derler; bu adam da yava� yava� 
nrkada�larmm halleriyle halle�ip, kuvveti yerine geldigi halde 
dahi, i�e gitmez ve evde kansmm kazanm1� oldugu paralardan 
nc kadar bulabilir ise ahp arkada�lanyla beraber i� ii i�rete sar
fcder. 

Bi\are kadm bir miiddet bu halin oniinii almak ve kocasma 
Nilz anlatmak ister ise de faidesi olmaz; herif bir taraftan para 
!liter ve kans1 yok dedik\e para bulmas1 i\in siipiirge sapma 
miiracaat eder ve evde bulunan ufak tefegi goti.iriip satarak 
mcyhanecinin tahsisahm tedarike ba�lar. Bu bi\are kadm her ne 
kildar geceyi giindiize katar ise de giinden giine tezayiid et
mckte olan fakr u zarurete tahammiil edemeyecegini goriince 
yc's ii fiitura miistagnk olarak nihayet o da sefahata dokiiliir. 
Uir miiddet istikraz ile ve bir miiddet de elde avu\ta olam sata
mk gayet zelilane bir surette omiir ge\irdikten sonra nihayet 
hcrif hezeyan-1 miirtei� (Delirium tremens) itlak olunan ispirto 
dnnetine miibtela olarak hastahanede; bu kadm da sefalet ve 
:1. 1llctin son derecesine dii�erek, bir evin \ah arasmda kopege 
1mthsus olan bir mahallde, ot iizerinde vefat eder. 

Bu k1ssadan ahnacak hisse ise, "insan sa'y ve amel sayesin
dt· rcfah ve saadetle ya�ar, halbuki tembel ve i� ii i�rete miinhe-
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mik olanlar du<;ar-1 fakr u zaruret olurlar" kaziyyesinden ibaret 
oldugunu, bu eserin ne kadar ibret-amiz bir hikaye bulundugu
nu izaha hacet var m1? Bunun bir meziyeti daha vard1r ki o da 
hayali bir vak' ay1 tasvir etmeyip her giin tesadiif olunan ahval
den birini meydana koydugu i<;in bir hayal-i �airaneden ibaret
tir demeye mahall olmad1gmdan tesiri pek ziyadedir. 

$imdi boyle bir eserin mazhar-1 ragbet olup olmad1gm1 su
al eder iseniz "hem oldu, hem olmad1" cevabm1 vermek mec
buriyetinde bulunuyoruz. 

Bu eser aha.Ii tarafmdan pek <;ok ragbete mazhar oldu, <;iin
kii birka<; sene zarfmda yiiz bin (!) niisha satildi. Halkm goster
digi ragbet Zola'mn yalmz bu eserine mahsus olmay1p Les Ro
ugon-Macquart'1 te�kil eden sair ciltlerin revac1 emsali na
mesbuk denecek bir surettedir. Bunlar miyanmda en az sahlam 
La Conquete de Plassans oldugu halde bundan on alh bin niisha 
siiriilmii�, revac hususunda hepsine galip olan Nana nam ro
manm siiriimii yiiz elli bin (!) adedine balig olmu�tur. 

Zola'mn kaderini tenzilde bir menfaati olmayanlar eserleri
ni takdir etmemi�ler ise de romantikler, hasbe'l-rekabe, Zola'y1 
terzile kalk1�m1�lar ve klasiklerin kendi haklarmda gosterdikle
ri tecaviizah bunlar da realistler hakkmda icra etmi�lerdir. 

Zola miiceddid s1fatiyle alem-i edebiyata dahil oldugu i<;in 
muahezat-1 �edide ve garazkaraneye du<;ar oldu ve -mukaddi
mede esbab1m beyan eyledigimiz vechle- olmas1 da tabii idi. 

Romantikler klasiklere kar�1 muharririn miistakil olmasm1 
dava ettikleri halde realistlerin mii�ahedatlanm dogru tasvir et
mekteki haklanm kabulden istinkaf ettiler. Ahlak1 ifsad ediyor
sunuz, edebiyah berbad ediyorsunuz yolunda klasiklerin kendi
lerine vaki olan itablanm romantikler Zola hakkmda sarfettiler. 

Hugo-perestlerden Alfred Bardeau ile Hugo beyninde, Zo
la'ya dair cereyan eden bir muhaverenin aynen terciimesini 
nakledelim: 

Alfred Bardeau birgiin edib-i mii�ariin-ileyhten realistler 
hakkmda miitalaahm istifsar eylemesi iizerine Hugo: 

"Ni<;in ihtiyar-1 tenezziil etmelidir? Hakikati soylemek i<;in 
mi? Efkar-1 aliye hakikat hususunda digerlerinden a�ag1 kal
maz. Nefsimce ben onlan tercih ederim. 
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Bir misal getirelim: Shakespeare Venedik Taciri'nde Shylock' 
il Yahudiler ile Hiristiyanlardan bahsederken, �u sozleri soyleti
yor: 

Onlar da bizim gibi ya��r, biz de onlar gibi Oliiriiz. 
i�te en basit bir surette hakikati ifade budur. Lakin hakikati 

l ilgyir ve telvis etmeden bu fikre bir letafet-i �airane verebili
rim; derim ki: 

Onlar da bizim gibi hisseder, biz de onlar gibi tefekkiir 
l'dcriz. 

Onlar da bizim gibi dert ve mihnet \eker, biz de onlar gibi 
muhabbet ederiz. 

i�te derecat-1 miitereffi'a budur. $imdi de bilakis o derecat-1 
miitedenniyeyi tasavvur edelim. 0 halde deriz ki: 

Onlar da bizim gibi uyur, biz de onlar gibi yiiriiriiz. 
Onlar da bizim gibi yer, biz de onlar gibi i\eriz. 
Onlar da bizim gibi oksiiriir, biz de onlar gibi tiikiiriiriiz. 
Alt tarafma siz devam ediniz: ikmal etmiyorsunuz, cesaret 

l'dcmiyorsunuz. ikmal edemezsiniz, lakin ba�ka biri gelir de 
bunu itmam etmekten \ekinmez. Belki daha ciir' etli birisi 9kar 
da daha ilerisine vanr. Bu ise murdar olur; murdarhgm netice
Ninde edebe mugayeret hasd olur. Ben bu meselede bir girdab 
�i.>riiyorum ki ka'nm tefti� edemiyorum. 

Mesail-i smaiye de bu kabildendir. Bir biiyiik hiiner sahibi 
oliln ve zekadan da mahrum olmayan (zira mahdud fikirli hii
ncrverler de bulunur) Courbet bana birgiin dedi ki, "Bir hakiki 
duvar yaphm, Homeros A�il'in kalkamm tasvir etmek i\in ne 
kadar zahmet \ekti ise, duvanm1 yapmak i\in ben de o kadar 
cmek sarfettim. Dogrusunu isterseniz, benim yaptig1m duvarm 
dcgeri A�il'in kalkanmdan a�ag1 kalmaz. Ale'l-husus bu kalka
nm bir\ok noksanlan da vardir." Ben de Courbet' ye dedim ki: 

- Ben A�il'in kalkamm tercih ederim. Evvelen sizin duva
nmzdan giizel oldugu, saniyen bir bir noksam bulundugu i\in. 

- Noksam nedir? 
- Ekseriya duvarlarm dibinde bulunan �ey ki giiniin bi-

rinde sizden daha realist olmak isteyen bir adam gelip onu ora
ya koymakta kusur etmeyecektir. i�te bunun i\in realistlerin 
i\sfmm ben fena buluyorum. 
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Alfred 
- AffmlZl istirham ederim, efendim, Iakin Assommoir bir 

realist eseri oldugu halde bana hiisn-i niyetle yazilm1�hr gibi 
geliyor. Bu eser i�rete inhimakm tehlikelerine, dest-gah-1 mey
haneye, vazifesini sefahata feda eden amelelerin dU.(far oldukla
n beliyyeleri gayet miiessir bir surette tasvir eder bir levhadir. 

- Buras1 dogrudur, maamafih eser yine fenadir. Sefaletin 
miistekreh cerihalanm, fakirin bil-mecburiye du(far oldugu z1l
leti tasvirde lezzet buluyormu� gibi, �erh ve tefsir ediyor. Ahali
nin dii�mam olan sm1flar bu levhayi dillerine doladilar; i�te 
amelelerin hali boyledir, diyorlar; kitap bu sayede �ohret bul
du. 

- Lakin evvel emirde miiellif bize ehl-i lrz, tedbir ve tasar
ruf sayesinde mesud ·bir hane gosteriyor. Sonra tembelligin ve 
aylakhgm tevlid eyledigi sefalet ve zilleti bir ders-i ibret olmak 
iizere tasvir ediyor. 

- Beis yok, baz1 levhalar vard1r ki tasviri caiz degildir. Ya
zilan �eylerin kaffesi dogru oldugunu ve hakikat-i halde vuku
atm bu yolda cereyan eyledigini muanz-1 itirazda bana ihtar et
meyiniz. Ben buralanm bilirim, o alemleri dola�hm, ancak on
larm enzar-1 ammeye vaz' olunmasm1 istemem. Sizin buna hak
km1z yoktur. Sef a let ve zarureti iiryan bir halde gostenneye sa
Iahiyetiniz yoktur. 

Ahalinin zarurette oldugunu bilirim; fakr u zaruretin bil
mecburiye intac eyledigi teksir-i ihtiyacatm, teskin olunmayan 
i�tihalarm, hayvancasma kannakan�1k ya�amanm insanlan ne 
gibi fena hallere, ne yolda cinayetlere sevkettigine vakif1m. La
kin bunda ahalinin ne kabahati vardir. Kabahat sizindir; sefaha
tiniz onlarm sefaletiyle hasil oluyor. iyi edemediginiz, iltihab
bah� olmaktan ba�ka bir �ey yapamad1gm1z o yaralan, 1j1banla
n, bereleri gelip te�rih etmenizi tecviz etmem. 

Ahiren ne�rettigim bir ciltte, keyfime ho� geldi de, bir papa 
nasb ettim. Nasb ettigim papa Piskopos Myriel'dir. Her ne ka
dar oldugunu soylemedimse de anla�Ilir. Ona papaslarma nasi
hat verdirdim; papaslarm sefahat-i zineti ahaliyi ne kadar sefa
let ve zarurete dU.(far etmekte oldugunu soyledim. 

Ba�ka bir yerde Sefiller'in dertlerini, muayyebatm1 goster-
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mekten c;ekinmedim. Romamma e�has olarak bir kiirek kac;k.m1 
ile bir fahi�e ald1m. Lakin kitab1 daima onlan teali ettirmek fik
riyle yazd1m. Bu vazifeyi ifada bir an kusur etmedim. $iddetini 
tchvin etmek, bir deva bulmak ic;in, 0 alem-i sefalete girdim; 
miiderris-i ahlak, tabib s1fahyle girdim. Lakin 0 aleme kay1ts1z 
veya miitecessis s1fahyle girilmesini istemem; kimsenin buna 
salahiyeti yoktur. 

Hakikate olan itinay1, herkesin bildigi ve fakat kimsenin 
yazmad1g1 bir kelimeyi isti'mal edecek derecede ileri vard1r
makta tereddiit etmedim. Bunu sarfettim, c;iinkii bu kelime ke
limatm en sefili oldugu ic;in her nevi sefalete tahsis edilen bir 
kitapta bulunmaya salahiyet kesbetmi�ti. Lakin bu kelimenin 
miibtezelligi ulviyet-i s1rfaya miibeddel oldugu bir zamam, bii
yiik ordunun sukutunu hiss-i vatan-perveranenin onunla iimit
itiz bir halde protesto ettigi hengam1 intihab ettim." 

Emile Zola'y1 iltizam c;1kmamak ic;in Hugo'nun ta'rizahm 
nynen terciime ve naklettik. $imdi tedkik edelim. Bakahm bu 
ta'rizatm ehemmiyeti ne nisbettedir. 

Evvel emirde realistlerin her yerde elfaz-1 asilaneyi tercih et
meyip baz1 tabirat-1 avam-pesendane isti'mal eylediklerine 
tn'riz olunuyor. Bu itiraz pek vahidir, c;iinkii bu yolda tabirah on 
nltmc1 as1r iidebas1 da kullanm1�hr. Daha sonralan Voltaire de 
lsti'mal etmi�tir ki bundan dolayi �ohret ve kudret-i edebiyesine 
nsla nakise gelmemi�tir, Hugo tarafmdan miiddet-i medide. tak
dis edilen ve ahir-i omriine kadar pek de hiirmetinden dii�me
yt•n baz1 kitaplarda bunlardan e�na'ma tesadiif olunuyor. 

Haydi bunlan b1rakahm, bakahm kendisi hie; o yolda bir 
tnbir kullanm1� m1d1r. 

Mesela "E�ek" iinvanh manzumesinin �u m1srama ne diye
lim? 

Oui, le crachat jaillit de cent bouches ouvertes 

Terciimesi: "Evet, yiiz ac;1k ag1zdan tiikiiriik fi.�kmyor!" 
Biraz alt tarafmdaki �u m1sra1 nastl te'vil edelim? 

Ils reboivent /'horrible antiquiti vomie; 
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'f erciimesi: "Kusulmu� olan menfur eski zamanlan tekrar 
ic;iyorlar." 

�u halde, "Kendisi muhtac-1 himmet bir dede, nerde kald1 
gaynya himmet ede" demek icab etmiyor mu? 

Arna denecek imi� ki burada kari'leri tenfir murad olun
mu� da o liizum iizerine soylenmi�. Pekala! �u halde bir ta'bi
rin liizum iizerine isti'mali kabul olunuyor ise realistlere is
ti'mal eyledikleri lisandan dolay1 itiraz varid olmaz. <;iinkii on
lar da bir liizum iizerine ve hem pek ciddi bir liizurn iizerine is
ti' mal ediyorlar; esafilden bir �ahsa Enciimen-i Dani� a'zasma 
lay1k bir iislub-1 beyan vermek gibi bir garabette bulunmamak 
ic;in her �ahs1 kendi �ivesiyle soyletiyorlar; "filolojiye" dair ted
kikatta bulunuyorlar. 

Hugo Courbet f1krasmda ehemmiyetsiz birtak1m miizeyyi
fane sozler soyledikten sonra L'Assommoir nam romana nakl-i 
kelam ederek hiisn-i niyetle yazdd1gm1 itiraf ile yine eseri be
genmiyor; buna da sebep olarak avam tak1mmm duc;ar oldugu 
zillet ve sefaleti te�hir eylemesi bu sm1fm dii�mam olan sunuf-1 
saireye alet olacagm1 gosteriyor. Eger Zola daima fukaralarm 
zillet ve sefaletini tasvir etmi�, sunuf-1 saireyi alk1�lam1� olayd1 
belki boyle bir itiraza hedef olabilirdi; amele alemini ne kadar 
hakiki bir surette tasvir etmi� ise diger alemleri de 0 yolda tas
vir etmi� ve onlarm fena hallerini de meydana koymu�tur. Zo
la'nm La Curee vesaire gibi romanlanm Hugo gormemi� mi? 
Zola insanlarm ahvalini ne yolda mii�ahede ediyor ise o yolda 
tasvir etmi�, yalmz kotii cihetlerini meydana koymayip iyilikle
rini de yazm1�br. AleT-husus duc;ar-1 sefalet olan bir ailenin er
kegi i�rete miibtela olmazdan evvelki halinde Hugo'nun avam 
tak1mmm dii�mam dedigi sm1flar amele hakkmda diyecek bir 
soz bulamazlar. La Joie de Vivre nam romamm da afife ve feda
kar bir km tasvire hasretmi�tir. 

L'Assommoir' da miinderic bulunan ahvalin hakikate muva
fakatini Hugo teslim ile beraber, fukaranm zillet ve sefaletine 
siz sebep oldunuz, bunlan meydana koymaya salahiyetiniz 
yoktur. Ben de eserimin birinde bu sefaletlerden bahsettim ise 
de daima intihab ettigim e�has-1 zelileyi teali etmeye c;ah�hm 
diyor. 
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Evvelen- Realistler her �eyden akdem i<;inde ya�amlan ale
min tesirahm nazar-1 itinaya ald1klanndan avam tak1mm1 i<;in
de bulunduklan z1llet ve sefalete miistahak gormiiyorlar; bun
larm su-i hallerini du<;ar olduklan fakr u zaruretin bir netice-i 
1.aruriyesi olarak gosteriyorlar. Bir fenahgm oniinii almak i<;in 
l'n evvel yap1lacak �ey onun esbab-1 hakikiyesini meydana <;1-
karmakhr. Realistler de tasvir ettikleri aleme tabib s1fahyle giri
yorlar; <;iinkii tababette en miihim mesele te�his-i emrazdir. Bir 
hastahgm mahiyeti bilinmedik<;e tedavisi miimkiin olamaz. 

Saniyen- Hugo ben tasvir ettigim e�has-1 zelileyi daima te
" Ii ettiriyorum, diyor. Buras1 pek de dogru degildir. Dogrudur 
diyen olur ise Sefiller'de tasvir eyledigi Tenardier nam �ahs1 ne 
110retle teali ettirdigini soranz. 

Salisen- Realistlerin yazd1klan dogrudur, ancak bunlarm 
hakikati meydana koymaya salahiyetleri yoktur mealindeki 
hi.ikmii de garib buluyorum; <;Unkii alemi dogru soylemekten 
men'etmek salahiyetini Hugo'nun nereden ald1gm1 anlayam1-
yorum. 

Rabian- Bir �eyi teali ettirecegim diyerek hakikati tagyir et
mek o �ey hakkmda yanh� bir fikir vermektir. Bir �eyi yanh� 
lwllemekten ise bir faide has1l olmay1p belki mazarrat tevelliid 
l'lil•r; binaberin madem ki bir fenahgm oniinii almak istiyoruz, 
l'vvel emirde o fenahgm derece ve ehemmiyetini bilmek ve bu
l llt tevlid eden esbab1 tedkik etmekligimiz Iaz1mdir. 

Hugo'nun realistler hakkmdaki itirazahm bu suretle redde-
1 1 i�imiz, edib-i mii�ariin-ileyhin asan �ayan-1 istifade degildir, 
l'l•miyet-i be�eriye eserlerinden miistefid olmad1 demek olma
y1p, Hugo'ya iktida etmeyen muharrirlerin asan da faideden 
hl\li olmad1gim beyan etmektir. 
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Hulasa 

On lkinci Faszl 

Zola'nm asaM tenkidiyesi; bunlarm esamisi - Hernani hak
kmda tenkidah - Bu oyunun e�hasmdaki garabet - Tesirin 
tezyidi arzu olunmu� ise de kaziyye ber-akis zuhur eyledigi 
- Kavanin-i namusun su-i tefsiri - Oyunun can s1kmt1S1 ve
ren yerleri - Hugo'nun dramlan hakk.mda bir miitalaa -
Ruy Blas'm tenkidi - Ruy Blas'1 yazmak fikri nerden gelmi�, 
sonra ne kahba dokiilmii� - Muhayyel u�agm u�khkla mii
nasebeti olmad1g1 - Bir yalan soyleyen bir \Ogunu daha 
soylemeye mecbur olur - Ruy Blas'm harekatmdaki miina
sebetsizlikler - Asabiyii'l-mizac bir \Ocuga mii�ahebeti -
Oyunun neticesindeki garabet - Romana dair tenkidat - Ro
mantikler ile realistlerin roman yaz�lan - Notre-Dame de Pa
ris hakkmda baz1 miitalaat - Hugo'nun naz1mlan hakkmda 
tenkidat - Ha�vler - Fesahata mugayeret - Mana \}kmayan 
m1sralar. 

Fasl-1 sab1kta Hugo'nun Realistler hakkmdaki miitalaahm 
derc ettik; §imdi de tabii Zola'nm romantiklere kar§I ta'rizahm 
beyan etmek mecburiyetinde bulunuyoruz. Ancak Emile Zo
la' nm gerek romantiklerin asanm tenkit ve gerek kendi mesle
gini tervic yolunda yazd1g1 makaleler bir yere toplanarak yedi 
cild te§kil eylediginden, bunlarm miindericahm tamamiyle zik
retmek uzun olacag1 cihetle yalmz Victor Hugo hakkmdaki 
miitalaat ve tenkidatmm baztlanm ale't-tarikii'l-icmal, beyan 
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l'tmekle iktifa edecegiz. Bu babda vukuf-1 tam hasll etmek iste
yenlere balada zikrolunan asara miiracaat eylemelerini tavsiye 
i le siihulet olmak iizere, bunlann esamisini zirde derc eyleriz: 

Mes Haines 
Le Roman Experimental 
Les Romanciers Naturalistes 
Le Naturalisme au Theatre 
Nos Auteurs Dramatiques 
Documents Litteraires 
Une Campagne 1880-1881 
Zola, "Bugiinkii giinde Victor Hugo'yu tiyatro miiellifi ola

rnk muhakeme etmek pek mii�kildir. insanm fikrini serbest\e, 
n'1ktan a\1ga soylemekligine bir\ok mevani vard1r; \iinkii bu 
hfibda �ast-guluk adeta nobranhk olur. Ostad heniiz ber-hayat
t 1r, miiddet-i medide ve gayet parlak surette alem-i edebiyatta 
hiikiim-ferma olarak kazanm1� oldugu �an ve �ohret el'an o de
n•cede tab-dardir ki o pir-i muhtereme kar�1 hakikat hakaret 
�iiriinebilir" mukaddemahm der-miyan ve gen\liginde edib-i 
mii�ariin-ileyhin asanm ne derecede bir �evk ve hevesle miita
IM eyledigini ve sonralan bunlardan nasll lezzet bulamamaya 
hn;;lad1g1m izah ettikten sonra asll tenkidata giri�erek Hernani 
hnkkmda diyor ki: 

"Hernani'nin uzun uzad1ya tenkidatma giri�mek istemem. 
Y.1lmz bu eserin tiyatroya ait olan zemin ve esasmdan bahsede
n·�im. <;iinkii ebyahndaki maharet ve iktidar-1 �airane oteden
ht•ri miisellem-i alemdir. Her yerde, adeta on ya�mda bir \OCUk 
�ibi hareket eden ma'hud sevdah haydutun garabetinde herkes 
mlittefiktir zannederim. ihtiyar Gomez de acib bir mahluktur. 
lhtidalan bir geveze iken neticesinde bir cellad zuhur ediyor. 
I l l' le oyunun sonunda Dona Sol zehri i\tigi vakit, giiya o 'ser
lll'm ihtiyar' Hernani'nin vefahm musirren taleb ederek gen\ k1-
1.m sebeb-i mevti olacagm1 fark edememi� gibi, ne kadar sade
d i l lik, ne derecede acmacak bir \ehre gosteriyor . 

. . .  Hernani'de isti'mal olunan vesait her ne olur ise olsun 
1 1 1 \ imkiin oldugu kadar tesirin tezyidi iltizarn olunmu�tur. 
Mn'hud borunun icad1 da bu maksada mebnidir. Boru \ahnca 
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Hemani Olmeye mecbur oluyor. Hele haydut bir mertebe-i ali
yeye ve saadet ve iktidarm son derecesine vasil oldugu vakit 
bu borunun i;almacagm1 tasavvur ediniz. i�te bu suretle �air ga
yet acib olan be�inci perdeyi mevtin bir nefesiyle tatil olunan 
iki a�1gm muhaveresini bu sayede husule getiriyor. 

Soylemeye cesaret edeyim mi? Hasil olan tesir �airin timid 
ettigi derecede degildir. Bu tesir insam bi-huzur ediyor. Ahde 
vefa tiyatroda gi.izel bir alet olabilir, ancak istenildigi vakit ole
cegini vaad etmi� diye bir mert delikanhyi evlendigi gece Olme
ye mecbur etmek olsa olsa mekruh bir korkulu ri.iya olabilir. 
Hakiki olmak gibi bir ozri.i de yoktur. Ne kadar erbab-1 namus 
varsa ci.imlesinin badi-i nefreti olur. Seyirciler miyamnda bir 
mert adam bulamazsm1z ki ihtiyar Gomez'i maal-memnuniye 
pencereden atmak istemesin. Bu yolda tefsir olunan kavanin-i 
namus merduddur. Ben bu oyunda ne bir ders-i ibret ve ne de 
fed bir hakikat gori.iyorum." 

Oyundaki e�hasmm efkar ve sevdalanm tedkik ve tahlil ile 
harekat ve icraatlarmm esbab-1 tabiiyelerini burada gostermek 
laz1m gelir iken Don Carlos'tan ba�kas1 hakkmda bir kaideye 
riayet olunmad1gm1 ve baz1 monologlar• pek uzun oldugu ci
hetle seyircilere can s1kmhs1 verdigini beyan ettikten sonra di
yor ki: 

"Bu can s1kmhs1 hakkmda resimlere dair olan ma'hud mec
lisi de zikredebiliriz. Victor Hugo bunu yazar iken sahne i.ize
rinde pek bi.iyi.ik bir tesir hasil edecegini zannetti . Halbuki aksi 
zuhur eyledi. ihtiyarm ecdadm1 birer birer ta'dad ve tavsif ey
lemesi kadar hii;bir �ey oyuna bataet vermiyor. ihtiyar Go
mez'in bitmez ti.ikenmez olan bu gevezeligi esnasmda Don 
Carlos roli.ini.i icra eden aktori.in dui;ar oldugu mi.i�kilata dikkat 
etmelidir. Kitab1 okurken insan bunun farkma varmaz. Halbuki 
tiyatroda bu meclisin ihtimal haricinde oldugu goze i;arp1yor. 
Hakikat nazar-1 itinaya almsa Don Carlos ma'tuh ihtiyan yirmi 
defa susturmu� olurdu. 

$air bunu tesiri tezyid etmek ve Silva si.ilalesinden gelen 
bir adamm misafirini ele vermeyecegini kudret ve kuvvetle 
soyletmek ii;in ihtiyar etti. <;i-faide ki matlub olan neticeye bir 

"Monolog" diye bir adamm kendi kendine si:iyledigi si:izlere derler. 
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hayli vakitten beri intizar olundugundan arzu olunan tes!r 
mahvoluyor." 

Vak1a oyun mazhar-1 tahsin olmu� ve bin;ok alk1�lanm1� 
ise de hazm1n bu suretle tiyatro mi.iellifinden ziyade bir bi.iyi.ik 
vatan-pervere ve oyunun ha.vi oldugu ali ebyah in��d eden �a
ire hi.isn-i tevecci.ihlerini gostermi�lerdir. Hatta muayyen olan 
mahallerde "claque" el <;irphg1 halde seyirciler buna i�tirak et
memi� ve ancak giizel beyitler ge<;tigi vakit tahsin etmi�tir, me
alinde ve baz1 delail ve emaret daha ilavesiyle kazamlan mu
vaffakiyetin oyunun hatadan salim olduguna delalet edemeye
cegi beyan vesair baz1 mi.ilahazah ilave ettikten sonra: "Bence 
�airin dramlan gi.izel ebyatla tezyin olunmu� kotii tiyatrolar
dan ibarettir" ibaresiyle Hernani'nin tenkidatma netice veriyor. 

Ruy Blas nam dramm Hugo'nun tiyatrolan miyanmda en 
lesirlisi ve en ruhlusu oldugunu beyan ve oyunun esasm1 mi.ic
melen tarif eyledikten sonra diyor ki: 

"Rivayet olunduguna nazaran Hugo Ruy Blas'm fikr-i ibti
daisini Jean-Jacques Rousseau'nun kendi terci.ime-i halini haki 
Confessions nam eserinde bulmu� ve malumat-1 tarihiyeyi de 
muahharen Madame D' Aulnoy'dan ahz eylemi�tir. Demek olu
yor ki Matmazel de Berazil'in sofrasmda hizmet eden muma
ileyhaya hafiyyen a�k ve muhabbeti olan Rousseau ri.i�eym ha
linde Ruy Blas'hr. �imdi �airin kafatasmda vukua gelen ameli
yata dikkat ediniz. Matmazel de Berazil kendisine kifayet etme
d i, cem'i.i'l-ezdada mi.imki.in oldugu kadar �iddet vermek i<;in 
bir krali<;eye li.izum gordi.i. Diger cihetten Rousseau ne derece-i 
kifayede deni ve ne de matlub vechle ali idi. Muhayyel bir u�a
�1, yani Ruy Blas'1 icad etti ki bu hayali 'u�ak' teali ede ede ec
ri\m-1 semaviye arasmda na-bedid oluyor. Ruy Blas vak1a u�ak
l lr. �i.inki.i Don Salluste'i.in sofrasmda hizmet etti ve u�aklara 
mahsus olan elbiseyi bir gi.in ta�1d1; Ia.kin bu u�ak kelimesi Ruy 
ll las'm arkasma ta'lik olunmu� bir yaftadan ibaret kahyor. Ha
kikat-i halde kendisi mektepte tahsil etmi�, �iir soylemi�; alem-i 
hayale dalm1� bir adamdir ki kendisinde bir bi.iyi.ik adamm ku
ma�1 bulunuyor. i�in bu merkezde oldugunu zaten ba�vekil 
olunca pekala gosteriyor. 

Hakku'l-insaf di.i�i.inelim. Ruy Blas u�ak m1dir? Bir giin ev-
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vel �air ve bir gi.in sonra ba�vekil oldugu halde Don Salluste'iin 
hanesinde ciiz'i bir miiddet bulunmas1 dahil-i hesab olamaz. 
Pek biiyiik adamlar vardir ki daha mii�kil bir halde bulundu
lar. 0 halde u�ak tabirinden o kadar mii�kilat <;1karmakta ne 
mana var? Ni<;in feryad ii figan etmeli? Ni<;in kendini zehirle
meli? Garib bir netice; u�akhga benzer hi<;bir hali olmad1g1 hal
de u�ak oldugu i<;in oliiyor. i�te bunlar kelimelerin su-i isti'ma
lini, indi hayalatm miinasebetsizligini gosterir; insan bir yalan 
soyler ise birtak1m yalanlar daha soylemeye mecbur olur der
ler. Edebiyat hususunda bundan dogru bir soz olamaz. Hakika
tin zemin-i metinini terk ettiginiz gibi, sa<;ma girdabma atlam1� 
bulunursunuz; temelleri <;iiriik oldugundan y1kdmakta bulu
nan muhal bir fikre destek olmak iizere her hatvede birtak1m 
muhatat ilavesine mecburiyet goriirsiiniiz. Victor Hugo 
cem'ii'l-ezdadmm �iddetini goze <;arphrmak istedigi vakit, Ruy 
Blas bir sefil u�aktan ibaret kahyor, la.kin bunu krali<;eye sevdir
mek murad eyledigi zaman alem-i hayalde teali ettiriyor; bunu 
semanm tabakat-1 esiriyesine suud ettirerek ma'hud u�ak, gi.iya 
bir necm-i gisu-dar imi� gibi, sa<;lan nur-ef�an oluyor." 

Hugo'nun tasvir eyledigi vak'anm vukuat-1 tarihiye ve ca
riyeye tamamiyle miinafi oldugunu delail-i laz1mesiyle ityan 
ve �airler kendilerine mahsus bir imtiyaz edinip i�lerine gelme
digi vakit tarihi tahriften ictinab eylemediklerini beyan ettikten 
sonra diyor ki: 

"Eger biz bir u�ak tasvir edecek olsak hahnm1za matbahla 
teneffiis odas1 gelir. Bakm1z bizim fikrimiz ne kadar <;irkin �ey
lere sap1yor! Tasvir olunan e�has miyanmda bir u�ak bulundu
gu vakit bunu dogruca krali<;enin odasma gotiirmeli imi�, eger 
bunda miinasebet bulam1yor iseniz, dimagm1zm ulviyet-i sirfa
ya meftuh olmad1gma hiikmolunuyor. 

�imdi �u Ruy Blas kuklasm1 ele alahm da tedkik edelim. 
Hugo'nun biiti.in kahramanlarmda oldugu misiillii bunun da 
fart-1 zekasma muadil olacak hi<;bir �ey yoktur, meger ki ser
semligi ola! Ne demek! �u herif Don Salluste'ten hazer ettigi, is
tikbali takarriir ettigi bir giinde Don Salluste'iin takririyle iki 
mektup yazd1gt halde nasll olabilir ki bu mektuplan bir daha 
hatmna getirmeden, ii<;iincii perdede, deh�etle kar1�1k bir hay-
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retle birinci mektubun taht-1 tehdidinde bulunsun? Mi.imki.in 
mi.idi.ir ki neticedeki hanc;er darbesini miilahaza ve oniini.i al
maya sa'y etmeden be�inci perdede ikinci mektupla kendini te
lef ettirmeye meydan versin? Hie; olmazsa bu sefer akhm ba�1-
na toplamak laz1m gelirdi. Herif sersem! Oyunda en metin ve 
en faik olan Don Salluste'tiir. Ruy Blas'm arkasmda Don Sallus
te'i.in gOlgede gizli oldugunu bildikc;e kendine ehemmiyet ve
rip kralic;eyi sevi�i, ispanya'ya hiikmetmesi garibtir. Oc; ya�mda 
bir c;ocuk olsa daha ziyade ihtiyat gosterirdi. Ruy Blas, omri.i
ni.in her dakikasm1 bu adamm kendisinden ne istedigini, nic;in 
kendisine bir bi.iyi.ik nam takhgm1, ne maksatla kralic;enin nez
dine sevkettigini di.i�i.inmeye sarfedecek yerde buralara asla ya
na�may1p gi.ivercin gibi a�1kane oti.iyor, ehl-i namus gec;iniyor. 
Bir de Don Salluste ortaya c;1kmca, taacciib ediyor, dovi.iniiyor. 

Bu kadarla bitmedi. �imdi Ruy Blas Don Salluste'i.in kar�1-
smda bulunuyor. Evveli sersemlik etti, bakahm �imdi metanet 
gosterecek mi? Ne gezer! Aglamaktan ve beyit okumaktan ba�
ka bir �ey bilmeyen asabiyi.i'l-mizac bir c;ocuk gibi hareket edi
yor. En kolay tarik, madem ki Don Salluste'i.i neticesinde han
c;erlemeye mecburdur, �imdiden Oldi.iriivermek idi. Lakin daha 
i.ic;i.inci.i perdede bulundugumuz ic;in �air i�i uzatmaya li.izum 
gormi.i�. i�te �u halde Ruy Blas, fevkalade bir ni.ifuz ve iktidan 
haiz olan 0 ba�vekil bir sozle bir i�aretle paralayabilecegi bir 
c;i.iri.ik agm ic;inde kemal-i yes ii fiitur ile feryad ve figanlar ede
rek c;irpm1yor. Burada mukaddema bahseyledigim, muhalat-1 
mi.itevaliyeye giriyoruz; �u vahi entrika, ak1llara hayret verecek 
bir siirat ve sahavetle muhalah birbir i.izerine y1giyor. En tuhaf1 
�uras1dir ki, kendinin ve kralic;enin istikbali takarri.ir edecegi 
bir mi.ihim dakikada meydam Don Cesar'a serbest birakmak 
ic;in kilisede dua etmeye, sokaklarda gezmeye gidiyor. Evvel de 
soylemi�tim, Ruy Blas asabiyi.i'l-mizac bir c;ocuktur; sairleri ic
raatta bulunuyor, o da dua ediyor, geziniyor. 

Hepsinden garibi neticedeki zehir keyfiyetidir. Ruy Blas ni
i.·in kendini zehirliyor? Don Salluste cezasm1 gordii, yanmdaki 
odada son nefesini veriyor. i�te Ruy Blas ile kralic;e kurtuldu. 
Vak1a Don Cesar var ise de Don Cesar Ruy Blas'm muhibbidir; 
l 1 1mlar uyu�urlar. Ale'l-husus birinci perdede kadmlara laz1m 
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gelen hiirmet ve riayet hakkmda iki giizel nutuk irad eden bir 
adamla uyu�mak gii<; bir �ey degildir. 0 halde zehire ne Meet? 
Bu babda der-miyan olunan ali esbab Ruy Blas'm bir u�ak ol
mas1 ve krali<;eyi seven bir u�agm, oyuna feci bir surette netice 
vermek i<;in, kendini tesmime mecbur bulunmas1d1r. Daima 
�aklabanhk! ilh. !" 

Hugo'nun sair tiyatrolan hakkmda dahi tenkidah mevcud 
ise de onlar da bu yolda tasvir olunan e�has-1 vakayinin haki
kate miinafi oldugunu beyandan ibarettir. Binaberin niimune 
olarak �u kadarc1k malumat ile iktifa olunup roman k1smma 
ge<;ecegiz. 

Zola diyor ki, "Romantikler bir roman yazmak istedikleri 
vakit bir deste beyaz kag1t ahp masanm ba�ma ge<;erler. Mebde 
ittihaz eyledikleri fikri kuvve-i muhayyileleri sayesinde tevsi 
ederek istedikleri kadar sahife doldururlar. Halbuki realistler
den biri bir roman te'lif, mesela bir tiyatro alemini tasvir etmek 
isterse, daha hayalinde bir vak' a veya bir �ah1s viicuda getir
meden 'tiyatro alemi tasvir edecegim' fikr-i umumisini iissii'l
harekat ittihaz eder. Hikaye-niivisin evvel emirde en ziyade iti
na ettigi �ey tasvirini murad eyledigi alem hakkmda miimkiin 
oldugu kadar malumat toplamakhr. Kendisi filan aktorii tam
m1�, filan mecliste bulunmu�tu. i�te bunlar �imdiden kendisi 
i<;in birer senettir ve en alas1dir. �iinkii bunlar zihninde kemale 
gelmi�tir. Sonra ke�fe <;1k1p bu babda vukuf-1 tammesi olanlan 
soyletir; kelimat ve tabirah, hikaye ve f1kralan vesaireyi toplar. 
Bu kadarla bitrnedi; bu alem hakkmda yaz1lm1� olan asara mii
racaat eder, kendisine nafi' olacak her ne bulur ise okur, velha
s1l mahall-i vak' ay1 gezer, ko�e bucagm1 ogrenebilmek i<;in bir 
tiyatroda birka<; giin ya�ar, ak�amlanm bir aktiristin locasmda 
ge<;irir. Bu aleme mahsus olan havay1 teneffiis eder. i�te bu su
retle senedat ikmal olunduktan sonra roman kendi kendine te
essiis eder. Romanc1 i<;in vukuah manhga muvaf1k bir surette 
tevzi ve taksim etmekten ba�ka bir �ey kalmaz. i�itmi� oldugu 
�eylerden fas1llarmm hey' et-i umumiyesini te�kil etmek i<;in 
muharririn muhta<; oldugu esas-1 hikaye kendi kendine zahir 
olur. Bu hikaye garabeti cihetiyle nazar-1 dikkati celbetmez, bi
lakis ne kadar adi, ne kadar umumi ve muvaf1k-1 hal bulur ise 

1 38 



o derecede matlub hasll olmu� olur. Hakiki bir alem i<;inde ha
kiki e�has tahrik etmek, hayat-1 be�eriyenin bir par<;asm1 ka
ri'lerine gostermek, i�te realistlerin romanlan bundan ibarettir." 

Victor Hugo'nun romanlarmm muhtevi oldugu par<;alar 
tedkik olunacak olur ise hakikate muvaf1k ve tab' -1 be�eri bi
hakkm tasvir eder pek <;ok yerlere tesadiif olunacag1 gibi hayal
i muhal olan yerleri de bulunur. Binaberin heyet-i umumiyesi 
tefti� olunacak olur ise hakikat ile hayal-i muhal imtizac ede
meyeceginden, bunlar ihtimalat dairesinden <;1kar ve Zola'nm 
bir romanm tertibinde liizum gosterdigi kavaide tamamiyle ri
ayet olunarak te'lif olunmu� hi<;bir romam bulunamaz. Bina
enaleyh bu babda daha ziyade soz soylemekten sarf-1 nazarla 
yalmz Notre-Dame de Paris nam roman hakkmda Zola'nm miita
laahm miicmelen ifade edelim: 

Notre-Dame de Paris'te gozetilecek iki cihet vardir; biri tari
he aittir, digeri indidir. 

"Evvel emirde tarihe ait olan cihete atf-1 nazar edelim: 
Victor Hugo'nun tarih<;e s1hhate fevkalade riayet ediyorum 

iddiasmda bulundugu malumdur. Hatta bir zamanlar miiraca
at eyledigi kitaplarm esamisini zikreder ve bu suretle kiitiipha
neleri devr ve hatmeyledigini ima etmek isterdi. Birisi merak 
edip de �air-i a'zam1m1z1 miiverrih s1fatiyla tenkide kalk1�acak 
olsa birtak1m eglenceli �eyler meydana <;1kardi. Victor Hu
go'nun daima malumat-1 sathiye ile kanaat eyledigi bedihidir, 
fazl ii fatanetinin kemaline herkesi kandirmak, malumat-1 be�e
riyeyi, milel-i muhtelifenin vakayi-i tarihiyesini ariz ii amik 
tedkik eyledigine halk1 ikna etmek i<;in gayet tuhaf bir usul kul
lamyor ki o da insam ahkla�hracak garabetleri meydana koy
mak ve asla i�itilmemi� birtak1m e�hasm isimlerini zikretmek
ten ibarettir. Bunu gorenler 'Vay! Madem ki bunlan biliyor, ma
lumah herkesten ziyade olmahdn' diyorlar. Asll burada yamh
yorlar! Ekseriya bunlardan ba�ka bir �ey bilmez, hiiccet ittihaz 
olunamayacak birtak1m sa<;malara istinad ediyor, <;iinkii ro
mantiklerce fazl u fatanet boyle ufak tefek vukuat-1 garibedir, 
tarihin geni� olan mecrasmda degildir. 

"Bugiinkii giinde hi<;bir kimse yoktur ki mezkur eserdeki 
gerek vukuatm, gerek e�hasm ve gerek tavsifat ve tarifatm s1h-
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hatini iddia edebilsin. Bunlar hepsi karikatiirden, indi �eyler
den ibarettir. Hemen her ciheti �ayan-1 itirazdu. Bunda garib bir 
on be�inci asu tasvir olunuyor ki rivayetleri mu'teber olmayan 
baz1 muharrirlerin hurafatlanyla viicuda getirilmi�tir. �air ni
kat-1 esasiyeyi nazar-1 itinaya almay1p ehemmiyetsiz olan fiiru
ah liizumundan ziyade miibalaga ediyor. Bu ise tasvir olunan 
levhanm heyet-i umumiyesine bir ek�i <;ehre veriyor. 

"Bunda da o kadar beis yok. Victor Hugo'nun tarih<;e vu
kuf iddiasmdan sarf-1 nazar olunarak, roman takdir olunabilir. 
Burada ikinci ciheti olan hayalden bahsedecegim; sozii uzatma
y1p heyet-i umumiyesi hakkmda bir iki soz soyleyecegim. 

Hugo daima Shakespeare'i hiirmet ve ta'zim ile yad eyJedi
gi halde Walter Scott'un namm1 hi<; kaale almad1gm1 ve halbuki 
Notre-Dame de Paris'in Walter Scott'un romanlannm taklidi ol
dugunu soyledikten sonra diyor ki: 

'Bakm1z esasen ne zayif bir hikayedir. �ingenelerin Esme
ralda'yi validesinden <;almas1, Sa�et'in �uuruna halel gelmeksi
zin tamam on be� sene k.tz1 i<;in feryad figan etmesi ve k1zmm 
kunduras1 iizerine gozya�lanm dokmesi; celladm tam elinden 
alacag1 bir zamanda bu validenin klZlm bulmas1; bunlarm hepsi 
insam ayakta uyutacak hikayelerden degil midir? 

E�hasm her biri bir �eye alem olmu�, hi<;biri kendi halinde 
kalmam1�hr. �air bunlan istedigi kahba s1gdumak i<;in hepsini 
yontmu�, �ekl-i tabiilerinden <;1karm1�. 

Bu roman Notre-Dame kilisesinin eski halini meydana koy
mak iddias1yla yazlld1gt halde vukuat yalmz kilisenin <;an kule
sine vesair fer'ine hasrolunarak astl miihim olan yerler miisa
maha olundugunu vesair mahallerine olan ta'rizatm1 ilave et
tikten sonra romandan tahvil olunan dramm baz1 garabetlerini 
ta' dad eyledigi suada, hiicresinde mevkuf olan ve 'Ben arsla
mm, yavrulanm1 isterim', diye feryad eden kadmm kendi ken
dine soyledigi sozler .ne kadar garibtir! Zaaf ve sefaletine yak1-
�1k almayacak derecede yaygara eden o bi<;are kadm arslan ol
duguna emin midir? Hakikatte bu kadm bir hayli miiddetten 
beri imtidad eden ye' s ii kederin neticesi olarak ahkla�mak, 
zihni peri�an olmak laz1m gelirken giiya heniiz klZlm <;alm1�lar 
gibi gevezelikte devam ediyor" diyor. 
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Zola, Hugo hakkmda tenkidahm yalmz tiyatro ve rornana 
hasretrneyip edib-i rnii�ariin-ileyhin iktidar-1 �airanesini teslirn 
ve takdir etrnekle beraber baz1 rnanzurn asanm da tenkid et
rni�tir. 

Ez-ciirnle, Ugende des Siecles narn eserinin en rniintahab iki 
pan;asm1 tenkide giri�erek, zan1ret-i �iir ve kafiyeden dolay1 
bin;ok yerlerde zaid sozler (ha�v) bulundugunu gosteriyor ki 
bu yolda bir ha�v de L'Art d'etre grand-pere narn eserinden ay
nen nakleyledigirniz pan;ada vardir (sahife 170). Bu ha�vi gos
terrnek i�in Frans1zcas1 egri harfle ve terciirnesi rnu'terize i�n
de tab' olundu. \:ilek yernek i�in �agnlacak �ocuklarm rniya
nmda yeni diinyaya gelrni� bir bebek oldugunu zikretrnekte 
esasen hi�bir rnani olrnay1p, olsa olsa rn1sra1 rnatlub rnikdar he
ceye iblag etrnek ve iist rn1srada ge�en "fenetre" kelirnesine 
"naitre" kelirnesini kafiye-i rnukayyede dii�iirrnek i�in bu ha�vi 
ihtiyar etrni�tir. 

Bu rnanzurnelerin rnuhteviyatmm sakarnetini gosterdikten 
sonra �u: 

Il faut que quelqu'un mene a l'enfant, sans nourrice 
La chevre aux fauves yeux qui rode au flanc des monts; 
Il faut quelqu'un de grand qui fasse dire: Aimons! 
Qui couvre de douceur la vie impenetrable 
Qui soit vieux, qui soit jeune, et qui soit venerable. 

rn1sralan naklederek, yernin ederirn ki son iki rn1sra1 anlayarn1-
yorurn diyor. Bunu bir Frans1z edibi anlarnad1ktan sonra tabii 
ben hi� anlayarnarn. $u rn1sralarm in�admda mutlaka bir sebep 
ararnak Iaz1rn geliyorsa: 

Hazir ol bezm-i miikafata eyti mest-i gurur 
Rahne-i seng-i siyeh penbe-i mintidandir. 

beytini Hugo i�itrni� de buna nazire soylernek isterni� diyece
girn geliyor. 

Zola tenkidahna devarn ederek �u: 
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Un an, c'est l'dgefier; croftre, c'est conquerir; 
Paul fait son premier pas, ii veut en faire d'autres. 
(Mere, vous le voyez en regardant les votres.J 

pan;ay1 naklederek son m1sram pek menfur bir ha�v oldugunu 
ve hatta "les votres" zamirinin mercii olmad1gmdan fesahata 
mugayir bulundugunu beyan ediyor. 
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Hulasa 

On Ufiincii Faszl 

Romantikler ile realistler hakkmda miitalaat - Tezyif ve tah
kir - Galile - Giizel nedir? - Hiisn-i letafet hususunda ihti
laf-1 ara' - Hiisn ve kubh hakkmda verilen hiikiim aym �a
h1Sta bile tahalliif eder - Letafet ve ulviyet-i hakikat - Zevki 
hakikatte aramahd1r - Realizm nic;in romantizme miirec
cahhr - Kuvve-i muhayyile - Bu kuvveti ne yolda isti'mal 
etmeli - insan hatadan salim olamaz - Bir adamm hatas1 ol
makla meziyeti zail olmaz - Hugo'nun biiyiikliigu - Bir 
eserden ne suretle cidden istifade olunur. 

* 

Yek-digerine miibayin olan romantizm ve realizm namla
nyla ma'n1f bulunan iki meslek-i edebi reislerinin yek-digeri 
hakkmdaki ta'rizahm gordiiniiz. $imdi elbette bu iki meslegin 
yek-digeriyle mukayese olunmasma intizar edersiniz. Gen;i 
boyle miihim bir meseleyi halle kalk1�mak iktidanmm fevkmda 
bir vazifeyi der-uhde etmek demek olacagm1 itirafa mecburum. 
Ancak madem ki �u esere ba�lad1k, ala-kadri'l-imkan, noksan 
birakmamaya sa'y etmek de mecburiyet tahhnda oldugundan, 
intizanmz1 bo�a i;1karmamak ii;in, bu babdaki miitalaah beyan 
edecegim. 

Victor Hugo'nun Zola hakkmdaki ta'rizah ciddi ve delail-i 
metineye miistenid olmaktan ziyade miizeyyifanedir. Halbuki 
tezyif veya hakaret-amiz sozlerle bir �eyin mahiyeti tagyir ve 
meziyeti imha olunamaz. Bir �eyi red veya cerh edebilmek ii;in 
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o §eyin merdudiyet ve mecruhiyetini meydana koyar berahin-i 
muknia ve biinyad-1 sahiha irad etmelidir. 

Galile'yi goziimiiziin oniine getirelim! Bu dahi kiire-i arzm 
sabit olmay1p miiteharrik oldugunu iddia eyledigi i'lin tahkir 
ve terzil olundu. Tiirlii i§kencelere dU.flar edildi; hatta iddiasm
da kazib olduguna dair elinden senet ahnd1, af dilemeye mec
bur edildi. Bununla beraber iddiasmdaki hakikati iptale muvaf
fakiyet kabil olabildi mi? Galile'nin aleyhinde bulunan papas
lar bugiinkii giinde, kendi mekteplerinde kiire-i arzm miitehar
rik oldugunu §akirdana ta'lim ve tedris ederek, kendi haks1z
hklanm itirafa mecbur oluyorlar. 

Klasikler Hugo'nun o kadar aleyhinde bulundular, edib-i 
mii§ariin-ileyhin muvaffakiyet ve §ohretine mani olabildiler mi? 

Achille'in ma'hud kalkam hakkmda der-miyan eyledigi ef
kardan anla§Ild1g1 vechle Hugo giizel olan §eyi hakikate tercih 
ediyor. Pekala, ama "giizel nedir?" evvel emirde bu meseleyi 
halletmek icab eder. 

insan, tab'ma muvaf1k gelen §eyleri giizel ve aksini flirkin 
bulur. Halbuki tabayi'-i be§er muhtelif oldugundan bu babda 
ittifak miimkiin degildir. 

Mesela edebi bir par'lay1 ahmz, hangi meslekte yaz1lm1§ ise 
o meslegin salikleri bunu giizel bulduklan gibi muhalifleri de 
letafetten ari goriirler. 

Musikinin letafetini herkes teslim eder. Bununla beraber 
hangi musikinin Iatif oldugu sual olunur ise ahnacak hiikiim 
muhataba gore tahalliif eyler; kimi alaturkadan ho§lamr, kimi 
alafrangay1 tercih eder. Her iki taraf da yek-digerini tabiats1z
hkla itham ve muhalifin zevk-i selim ashabmdan olmad1gm1 
iddia eder. Mesela Hugo diinyada mevcud olan musikilerin 
kaffesine boru ile trompeti• tercih ediyor! $imdi Hugo'ya zevke 
a§ina degildir, tabiats1zd1r ml diyecegiz? 

insan kiifliikliigiinden beri hastl eyledigi efkar-1 mahsusas1-
na nazaran bir §eyin giizel veya 'lirkin olduguna hiikmeder. 
Hatta bu hiikiim bile bir karar iizere degildir. Keyfiyet-i a§k ve 
encam1 bu babda giizel bir delildir. 

Le Monde Illustre nam musavver gazetenin 30 Mayis 1885 tarihli ve 1470 numro
lu niishasmm 263 rakam1yla merkum sahifesine miiracaat oluna. 
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Hakikatte bulunan zevk, letafet, ulviyet hi\bir yerde bulu
namaz. En biiyiik �airlerin en parlak hayalahm mesela ilm-i he
yetin mebahisiyle yan yana getiriniz. Goriirsiiniiz ki o hayalat-1 
envar hakikatin yanmda pek soniik kahr, adeta mihr-i miinire 
kar�1 yakdm1� bir kandil zannolunur; en me�hur �airlerin asan 
mezc olunup hulasas1 almacak olsa ilm-i vazaifii'l-a'zanm ciim
le-i asabiyeye ait olan bahsi kadar hayret-efza-y1 ukO.l bir man
zume viicuda getirilemez fikrindeyim. 

Muallim Naci Efendi hazretleri: 

Ben ne Mesihf ne Mesihd-demim 
Zevki hakikatte arar ademim 

b\lyuruyorlar. Ben de zevkin hakikatte aramlmas1 cihetine iltizam 
eder ve realistlerin meslegi bu kavle muvaf1k oldugundan bunlan 
romantiklere tercih ederim, eserlerini daha nafi' bulurum. 

Ee! Kuvve-i muhayyile liizumsuz, zaid bir �ey midir? Ha
y1r liizumsuz degil, bilakis gayet elzem bir �eydir. Ancak bunu 
hiisn-i isti'mal etmeli, hakikati hayale feda etmemeli; belki bu 
kuvveti me\hul olan bir hakikatin ke�fine sarfetmeli; mesela fii
nO.nda mevcud olan faraziyat hayalden ibaret olup fennin 
k1sm-1 �airanesini te�kil ederler. Ancak bunlar indi olmayip ba
z1 delail ve emarata miisteniddirler. 

ilm-i hesabm tarifinde, malO.mat-1 adediyeden me\hulat-1 
adediyenin istihracim bildirir bir ilimdir derler; i�te kuvve-i 
muhayyilenin isti'malinde de bu kaideye riayet ederek malO.m 
olan �eylere istinaden me\hulah istihrac etmeye sa'y etmelidir. 
Boyle bir metin esasa miibteni olan hayalat ma'kuliyeti, hakika
te mukareneti nisbetinde mergub ve mu'teber olur. 

Fennin meydana koydugu ufac1k bir hakikatten alem-i in
saniyet\e binlerce muhassenat hasd oluyor. S1rf hayal sayesinde 
cemiyet-i be�eriyece bir faide hasd oldugunu bilemiyorum. 

Hugo'nun asan s1rf hayalden ibaret olmad1g1, pek \Ok ha
kay1k1 cami' bulundugu cihetle cidden bu eserlerden istifade 
olunur; realistferin meslegini tasvib edi�imiz romantiklerden 
ziyade hakikate itina ettikleri i\indir. 

insan i\in kemal-i mutlak tasavvur olunamayacag1 cihetle 
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Hugo'nun asannda baz1 muhalat bulunmakla bu eserler kiilli
yen merdud olmak veya meziyetine halel gelmek icab etmez. 
Erbab-1 fiinundan pek <;ok me�ahir vardu ki bunlarm buakhk
lan nazariyahn muvaf1k-1 hakikat olmad1klan muahharen te
beyyiin etmi�, bununla beraber �u hal mii�ariin-ileyhimin �an
lanna nakise getirmemi�tir. 

insan hatadan salim olamayacag1 cihetle hatalardmdan 
sarf-1 nazarla cemiyet-i be�eriyeye etmi� oldugu hizmetin dere
ce ve ehemmiyeti nazar-1 itinaya ahmr. 

$u nokta-i nazardan muhakeme ettigimiz surette Victor 
Hugo'nun biiyiikliigiinii teslim etmeyecek hi<;bir ehl-i insaf 
bulunamaz. Victor Hugo'nun behre-i ilmiyesi Littre, Claude 
Bernard vesaireninkine mikyas degildir. Ancak Zola'mn goster
mek istedigi kadar da malumah sathi olmad1gma meydanda 
olan asan delalet eder. 

Romantiklerin klasiklere tefevvuk etmeleriyle Racine'lerin 
Comeille'lerin �ohreti izale olunamad1g1 gibi realistlerin vaz' 
ettikleri meslek romantiklerinkine miireccah olmakla Hu
go'nun �am tenakus etmez. 

Hugo Frans1zcayi ihya etti denecek kadar tevsi etti; gayet be
lig ve miiessir bir lisan ile birtakim hakayik1 ne�r ii ta'mim ederek 
a.J.em-i insaniyete pek biiyiik hizmetlerde bulundu; terakki ve me
deniyetin en biiyiik hadimlerinden idi. Hugo kadar sahib-i hami
yet, Hugo kadar insaniyet-perver bir adam1 Avrupa nadir gordii. 
Hele ahlak-1 hamidesi, uliivv-i efkan, ebna-yi cinsine hay1r-hahh
gi mii�ariin-ileyhin biiyiikliigune hirer �ahid-i adildir. 

Bir eser kimin olur ise olsun, sahibinin kudret ve �ohreti ne 
kadar miisellem bulunur ise bulunsun, o eseri mahz-1 hikmet 
olarak telakki etmemelidir. Bu yolda asardan cidden istifade et
mek isteyenler, o eserleri bi-tarafane miitalaa edip musib gor
diiklerini kabul, aksini reddetmelidir. Yoksa madem ki �u sozii 
me�hur filan adam soylemi�tir ve bunun da fataneti miisellem
dir, mutlak dogrudur fikrinde bulunuyorsa insan miistefid ol
dugu kadar mutazamr olabilir. <:;iinkii madem ki o soz insan 
soziidiir, mutlak hatadan salim olmak Iaz1m gelmez. Fakat bir 
insamn baz1 sozleri hatah olmakla diger sozleri savab olmaya
cagina hiikmetmek de abestir. 
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Hulasa 

On Dordiincii Faszl 

Hugo'nun hastahg1 - Etibbanm verdigi karar - Hastahgmm 
§iiyQ'u - istifsar-1 hahr edenler - Hugo'nun son gi.inleri -
Vefah (Cuma, 22 May1s 1885) - Edib-i mi.i§ari.in-ileyhin ve
fatmm hasd ettigi tesir - Emile Zola'nm taziyesi - Hu
go'nun vasiyeti - Birakhg1 servet - Cenaze alayi i\in tahsi

'sat - Sainte-Genevieve nam kilisenin Pantheon nam1yla me
§ahir i\in medfen ittihaz olunmas1 - Victor Hugo caddesi -
Cenazenin Tak-1 Zafer'e nakli - Ertesi sabah alay erkannun 
Tak-1 Zafer'de tecemmuu - Nutuklar - Cenaze alaymm su
ret-i tertibi - Gi.ivercin azad1 - Pantheon' a vusul - Alay er
kamyla seyircilerin mikdan - Vuku bulan sarfiyat - Hu
go'nun cenazesi hakkmda gosterilen hi.innet-i harikulade -
Muas1rlarmda Hugo'dan bi.iyi.ik kimse geldi mi? - Mi.i§a
ri.in-ileyh kadar mi.i§tehir olamamalan neye delalet eder. 

* 

Victor Hugo 1882 tarihine kadar eser viicuda getirmekte 
devam edip bu tarihten sonra istirahata liizum gormii� ve yaz1 
yazmaktan farig olmu�tur. 

18�5 senesi May1s'mm on dordiincii Per�embe giinii ak�a
m1 Siivey� kanah miiessisi Mosyo Lesseps ile ailesini taama da
vet etmi�ti. 

Hugo gayet misafir-perver oldugu cihetle vazife-i mihman
niivaziyi ifa etmek i�in biraz ziyadece taam etmi� ve gece de 
ge��e yatm1�h. 
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Ertesi giinii kalbinde ve akcigerinde lshrap duymu� ise de 
ibtidalan ehemmiyet vermemi�, ancak bu lshrabm gittikc;e 
kesb-i �iddet eyledigini goriince tabib celbine mecbur olmu�tu. 

Etibba me�veret ettikten sonra hastamn istirahate muhtac; 
oldugunu beyan ile torunlanyla bir iki akraba ve ehibbasmdan 
ba�kasmm mii�ariin-ileyhin nezdine kabul olunmamasma ka
rar verdiler. 

Hugo'nun hasta oldugu etrafa �ayi olunca gerek ehibbas1 
ve gerek edib-i mii�ariin-ileyhin asarma mefrun olanlar hahr 
sormaya miisaraat gosterdiler, ancak etibbamn karan vechle 
hastanm nezdine duhule muvaffak olamad1klanndan "kartvi
zit"lerini b1rakhlar. 

Reis-i cumhur Mosyo Grevy dahi daire-i mahsusas1 miidii
rii General Petiet'yi ve Miralay Playe'yi her giin gondererek is
tifsar-1 ha.hr eyledigi gibi viikela, Meclis-i A'yan ve Mebusan 
a'zas1, Paris'te mukim siifera ile sair biiyiik zatlar, Enciimen-i 
Dani� heyetiyle mekatib-i aliye miidiir ve muallimleri, devair-i 
belediye meclisleri de bizzat ,veya mebus vas1tas1yla Hugo'nun 
hanesini miikerreren ziyaret etmi�lerdir. 

Victor Hugo'nun ne halde bulunduguna dair etibba tara
fmdan her giin sabah ve ak�am verilen raporlar ne�rolunuyor
du. Paris gazeteleri birer siitunlanm edib-i mii�ariin-ileyhin 
hastahgma dair verilecek malumata hasretmi�lerdi. 

Fransa ve miistemlekatmm her tarafmdan edib-i nam-da
nn istifsar-1 hatm z1mmnda telgraflar c;ekildi. 

Hugo'nun biinyesi kavi oldugu ic;in oliimle epey penc;e
le�ti, hatta Sah giinii iyile�ir gibi oldu, herkese iimid gelmeye 
ba�lad1 ise de <;ar�amba giinii bu iimid zail oldu. Per�embe 
giinii ak�amiistii alafranga saat be�e kadar agirla�makta ve 
soylenen sozii i�itmemekte oldugu halde birdenbire dirildi, 
sorulan suallere giizel cevap verdi, su istedi, ic;ti ve kendinde 
bir hafiflik hissettigini soyledi, torunlanm ve yanmda bulu
nan iki muhibbini optii. Herkese tekrar iimid gelmeye ba�la
d1, meger bu hal sonmekte olan �em'a-i hayatm son �u'lesi 
imi�! 

Oliim iyiligi denilen o hal c;ok siirmeyip hasta tekrar bir
denbire agtrla�h, gece 0 derece �iddetli bir nobet bash ki afyon 
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hulasas1yla deri altma �mngalar olundugu halde hastanm 1stt
rab1 teskin olunamadi. Ertesi sabah (Cuma 22 May1s) can i;eki�
meye ba�lay1p hal-i ihtizar ikindiye kadar imtidad etti. ibtidala
n gayet hlzh boguk sesler 'flkarmakta iken gittiki;e hafifle�erek 
hasta birdenbire sondii; nice asar-1 nefiseyi viicuda getiren 0 di
mag ii;in tefessiihten ba�ka bir vazife kalmadi. 

Hugo'nun haber-i vefatt biitiin alem-i medeniyetin bais-i 
kederi oldu. Umum gazeteler mii�ariin-ileyhin vefahndan do
lay1 izhar-1 teessiifle sitayi�inde bulundular. 

Baz1 devair izhar-1 matem z1mnmda tatil olundu. Fransa'da 
ne kadar kiibera, me�ahir var ise ciimlesi Hugo familyasma ta
:1.iyeler gonderdiler. Emile Zola dahi hak-1 tenkidini muhafaza 
ederek, mii�ariin-ileyhin vefatmdan dolay1 has1l olan matem-i 
umumiye i�tirak eyledigini bildirdi. 

Diivel-i ecnebiyenin baztlan bu babda resmen izhar-1 tees
siif ettiler. Hulasa, Hugo'nun ikamet eyledigi konagm kap1sma 
iki masa ve kag1t-kalem konup biitiin Paris halk1 gelerek tees
siirlerine delil olmak iizere imza ettiler. Hatta bir geni; kadmm 
kiii;iik klzcag1zma imza yerine istavros yaphrd1gm1 musavver 
Le Monde Illustre' de bir giizel resim vard1r. 

Hugo hin-i vefahnda: Fukaraya ellibin frank i'tas1m, cena
zesinin fukaraya mahsus ola.n tabutla naklolunmas1m ve hii;bir 
kilisede hakkmda icra-yi ayin olunmay1p umumun kendisi ii;in 
dua eylemelerini vasiyet etmi� ve Allah'm varhgma inand1gm1 
ilaveten beyan eylemi�tir. 

Geni;liginde birkai;yiiz frank ile bir sene gei;inmeye mecbur 
olan Hugo'nun sa'y ve emegi sayesinde kazamp torunlarma 
terk ettigi servet be�milyon franka, yani ikiyiizellibin Frans1z 
altmma baligdir. 

Hugo'nun cenaze alayina sarfolunmak iizere Fransa hiiku
metinden yirmibin frank tahsis olundu. 

Paris'te Sainte-Genevieve nam1yla bir kilise vardir ki Onbe
�inci Louis tarafmdan bina olunmu�tur. Muahharen 93 inktlab-1 
kebirinde bu kilisenin s1fat-i ruhaniyesi izale olunup, me�ahir 
ii;in medfen ittihaz olunmu� ise de muahharen Bourbon'lar ia
de-i saltanat edince tekrar kiliseye tahvil edilmi�ti. 1 830 Agus
tos'unda bu kilise Pantheon nam1yla tekrar medfen ittihaz 
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edilmi�se de U�iincii Napoleon, imparatorlugu hengammda, 
yine bu binanm kilise olmasma karar vermi�tir. 

Bu kere Victor Hugo'nun vefat eylemesi iizerine mahall-i 
mezkurun tekrar Pantheon namiyla medfen ittihaz ve Hu
go'nun buraya defnolunmasma Fransa hiikumetince karar ve
rildi. Victor Hugo'nun ahiren ikamet eyledigi cadde "Victor 
Hugo caddesi" namiyla tevsim olundu. 

Mayis-I efrenciyenin otuz birinci giiniine miisadif olan Pa
zar giinii sabahleyin alafranga saat be� bu�kta cenaze kaldm
hp Arc de Triomphe nam mahalle naklolundu. 

Tabut Tak-I Zafer'in altmda mukaddema hazirlanmI� olan 
bir mahalle vaz' olundu. Tak-I Zafer'in iistiindeki heykellere 
alamet-i matem olmak iizere siyah tiiller ortiildii. Uzerine tabut 
vaz' olunan mahall-i mahsusun etrafma �enber �eklinde tanzim 
olunmu� �i�ek ta�lan yigild1. Tak-I Zafer'in iki cihetinde alh�ar 
zirhh siivarisi bulunup muhafizhk vazifesini ifa ediyorlard1. Ta
butun iki tarafmda bir erkan-I harbiye yiizba�Isiyla bir top�u 
zabiti kumandasmda olarak mektep taburlanndan oniki�er �o
cuk bulunuyor ve saatte bir tebdil olunuyordu. Ak�am olunca 
me�aleler yakihp ertesi sabaha kadar Paris halkI akm akm gelip 
bu manzarayI tema�a ettiler. 

$afak soker sokmez cenazeyi kaldirmak i�in tedarikat-I la
zimeye miiba�eret olundu. Asakir-i miilkiye siivarisi yollan a�
maya memur oldu. 

Alafranga saat be�te her taraftan borular �almmaya ve 
alayda bulunacak cemiyetlerle mebuslar gelmeye ba�ladilar. 

Tak-I Zafer'in iki cihetinde tehyie olunan mahallerin sol ta
rafmda Reis-i cumhurun yaveramndan General Petiet, Miralay 
Lichtenstein, Birye ve Faye ile Binba�I Viney; heyet-i viikela ve 
siifera Meclis-i A'yan ve Mebusan a'zalan, belediye heyetleri, 
Enciimen-i Dani� a'zalan, Divan-I Muhasebat, $0.ra-yi Devlet, 
Divan-I Temyiz ve istinaf heyeti; sag tarafta, Hugo familyasmm 
a'zalanyla ehibba, edebiyat ve matbuata sahip olan med'uvlar 
ki bunlarm miyanmda Emile Zola ile bu meslekte mii�tehir 
olan Alphonse Daudet, daha alt tarafta ressamlarla heyet-i as
keriye, Paris belediye reisleri, mahkemeler, avukatlar bulunu
yordu. 
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Burada nutuklara �iin'.l' olunup Fransa Meclis-i A'yan ve 
Mebusan reisleri, dahiliye ve maarif nazulan, Enciimen-i Dani� 
namma Emile Augier ve matbuat namma Jaurde vesair zevat 
taraflarmdan birer de nutuk irad olunmu�tur. 

Nutuklar hitam bulduktan sonra bir te�rifat memuru tabu
tun kaldmlmas1 ic;in evamir-i Iaz1meyi verdi. Bu arahk biitiin' 
hazuun alamet-i hiirmet olmak iizere ba�lanm ac;hlar. 

Hugo'nun vasiyeti mucibince cenazesini fukara nakline 
mahsus olan arabalardan birine koydular. Cenaze alayi ber
vech-i ati nizam iizere hareket etti: 

Asakir-i miilkiyeden bir boliik siivari 
Asakir-i mezkure kumandam general ile maiyeti 
Borulan onde oldugu halde bir alay zuhh siivari 
Cenaze alayinm memerrinde saf te�kil eden iic; alayin 

trampetleri 
Piyade alaylarmm muz1kas1 
<;elenk ve c;icek nakline mahsus on bir araba ve bunlann 

etrafmda mektep alaylarmm 22, 23 ve 24'iincii taburlan 
Fransa matbuatmm heyet-i mebusam 
Victor Hugo'nun tabi'leri 
Chopin'in cenaze mar�m1 c;almakta olan asakir-i miilkiye 

muz1kas1 
Paris, elviye ve ecnebi matbuahna mensup olanlar 
Miiteveffanm dogdugu vilayetin heyet-i mebusam 
Facia miiellifleriyle musiki iistadlarmm cemiyeti 
Comedie-Franc;aise tiyatrosu heyeti 
Odeon tiyatrosu direktOrii 
Odeon tiyatrosu oyunculan 
Porte-Saint-Martin tiyatrosu heyeti 
Frans1z Hiinerverleri Cemiyeti 
Udeba Cemiyeti 
Cenazeyi hamil araba 
Miiteveffanm akraba ve ehibbas1 
Reis-i cumhur Mosyo Grevy' e vekaleten General Petiet 
Meclis-i A'yan reisi 
Meclis-i Mebusan reisi 
Diivel-i ecnebiye siiferas1 ve Fransa viikel3s1 
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Legion d'honneur ni§anmm biiyiik kan9laryasI 
Paris mevki kumandam general 
Meclis-i A'yan ve Mebusan a'zalan 
$t1ra-yI Devlet 
Legion d'honneur heyet-i mebusam 
Divan-I Temyiz 
Divan-I Muhasebat 
Institut nam Enciimen-i Dani§ 
Divan-I istinaf 
Hiikiimet memurlan 
Seine eyaleti valisi ile polis nazm 
Paris belediye reisleriyle muavinleri 
Akademi heyeti 
Ulema ve miiessesat-I ilmiye hey' at-I mebuslan 
Bidayet mahkemesi 
Ticaret mahkeme ve odasI 
Dava vekilleri 
Sulhiye hakimleri 
Polis komiserleri 
Miiba§irler heyet-i mebusam 
Mukavelat muharrirleri 
Heyet-i askeriye 
istihkam birinci alaymm muzikasI 
Hugo familyasmm med'uvvlan 
Birka� hususi cemiyetin mii§terek muzikalan 
Hamiyet-perveran Cemiyeti a'zasI 
Alsace ve Lorraine mebuslan 
Memalik-i ecnebiyeden gonderilen heyet-i mebuslar 
Esnaf ve cemiyet ve §irketlerin vekilleri 
Paris muhafaza askeri, vesaire . . 

Piyade asakir-i miilkiye boliikleriyle itfaiye alayi ve bir 
alay piyade cenaze alaymm iki tarafmda saf-beste-i selam ve 
ihtiram oluyorlard1. 

Concorde meydanmda bulunan Fransa §ehirlerinin heykel
lerine matem alameti olmak iizere siyah till ortiilmii§tii. 

Paris muhasarasmdan beri Hugo giivercinlere muhabbet 
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edip bir daha bu hayvam ekl etmediginden edib-i mii�ariin
ileynin yegeni Leopold Hugo alay Concorde kopriisiinden ge
�erken bir�ok giivercinler azad etti. 

Zevalden bir saat sonra cenaze alay1 Pantheon' a vas1l olup 
tabut mahall-i mahsusuna vaz' olunduktan sonra birtak1m nu
tuklar daha irad olundu. 

Paris halk1 yevm-i mezkurda sokaklara ftrlayip cenaze ala
yinm memerri olan yerlerde pencereler, damlar, aga�lar, hula
sa-i kelam seyir miimkiin olan yerler insanla dolmu�tu. 

Tak-1 Zafer'le Pantheon arasmda bulunan mevaki ve cad
delerdeki seyircilerin adedi be� yiiz bin ve cenaze alaym1 te�kil 
eden heyetin mikdan yiiz elli bin niifusa karib oldugunu tah
min ve �elenk ve �i�ek demetlerine birmilyon frank ve cenaze 
tezyinat ve tertibatma yiizbin frank sarfolundugu rivayet olu
nuyor. 

�u tafsilattan anla�1ld1gi iizere Hugo'nun cenazesine edilen 
hiirmet ve riayet-i fevkalade Avrupa' da �imdiye kadar kimse 
hakkmda icra olunmam1�hr. 

Baz1 Hugo-perestan, edib-i mii�ariin-ileyhin nail oldugu 
muvaffakiyetlere bakarak bu asirda Hugo' dan biiyiik bir dahi 
gelmedigini ve asr-1 hazira "Hugo asn" denilecegini iddia edi
yorlar. 

Halbuki bundan elli sene mukaddem Hugo pek �ok haka
rete hedef olmu�tu; hatt� kendisini goren ihtiyar kadmlar, �ey
tan gormii� gibi istavros �1kanrlard1. �u hal edib-i mii�ariin
ileyhin meziyetini izale edemedigi gibi, muahharen kazanm1� 
oldugu �ohret-i fevkalade dahi muass1rlan miyanmda kendin
den biiyiik kimse gelmedigine delil ve hiiccet olamaz. Claude 
Bernard'lan, Arago'lan, Ampere'leri, Humboldt'lan, Edison'la
n, Pasteur'leri, Bechamp'lan, Virchow'lan, Littre'leri, Hux
ley'leri, Lesseps'leri, ilh. yeti�tiren bir asu Hugo'ya has.redile
mez. Bunlarm Hugo kadar �ohret kazanamamalan kadr ii me
ziyetce edib-'i mii�ariin-ileyhden dun olamalarma biirhan ola
may1p, olsa olsa alem-i insaniyete etmi� olduklan hizmetlerin 
derece-i ehemmiyetini umumun bi-hakkm takdir edebilmesine 
miisaid olacak mertebede ulum-1 maarifin inti�ar ve taammiim 
etmedigine delalet eder. 
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Hatime 

Hugo'nun terciime-i halini dilimiz dondiigii kadar yazd1k. 
Der-miyan ettigimiz efkann kaffesinin savab oldugunu iddia 
edecek kadar vahi bir fikirde bulunamay1z. Hugo gibi bir edib-i 
§bhret-§iarm hatadan azade olamad1gm1 soyledigim halde ken
dime bir la-yuhtilik s1fah vermeye kalk1§mak gibi vahi bir iddi
ay1 nas1l tecviz edebilirim? 

Ben bu eseri efkan-1 zatiyemi tervic ic;in degil, erbab-1 ikti
darm tenezziilen vuku bulacak ihtan iizerine fikrimdeki hatala
n tashih ederek istifade etmek niyetiyle yazd1m. Fakat vuku 
bulacak ihtarat tarz-1 ifadeye raci olmay1p serd ettigim efkann 
sakamet ve hatas1m delail-i akliye ve fenniye ile meydan-1 sii
buta c;1karacak surette olmahdir. 

Siras1 geldikc;e itiraf eylemekten c;ekinmedigim ve c;ekinmek 
de istemedigim bir §ey vardir ki o da fasih ve mergub bir surette 
ifade-i merama muktedir olamad1g1mdir. Gerc;i vaktiyle ifademi 
diizeltmek hevesine dii§mii§tiim, ancak me§ahir-i muharririni
mizden muharrir-i me§ahir izzetlu Vehbi Efendi hazretleri "Hicr
bir muharririmiz yoktur ki asan galatattan• salim olsun" buyur
duklanm i§ittim. Bu dehha§ soz beni korkuttu . .Gerc;i noksan-i 
b1daam hasebiyle bu soziin derece-i s1hhatini takdir ve temyize 
muktedir degil isem de efendi-i muma-ileyhin ifadesindeki 
ehemmiyet kendisinin gerek Arabi ve gerek Farisi' deki behre-i 
fevkaladeleriyle istidlal olundugundan her nevi mahaz1r-1 ede
biyeden salim, beligane bir surette ifade-i meram etmek ic;in 

"Galat-1 me�hur lugat-1 fasihadan yegdir" kaidesini de mu'teber addetmiyorlar. 
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miiddet-i medide ugra�1p da neticesinde yine galattan yakay1 
kurtaramayacak olduktan sonra buna hasrolunacak zamam bir
tak1m kiitiib-i nafi'a ve fenniye miitalaas1yla miimkiin mertebe 
izale-i cehle sarfolunmasm1 kendimce evla goriiyorum. 

Kalemimin ne kadar aciz oldugunu bilir ve teslim ederim. 
Yine bu aczin neticesidir ki o kalemin vicdammm, fikrimin 
-acemi ve fakat sad1k- terciimam olmaktan ba�ka bir istidad1 
yoktur. 

Kalem-i belagat-rakamlan her cihette mahir ve dimaglanm 
usul-i miikerrere kaidesine tevfikan tutulmu� bir defter-i kebir 
haline koyup, msf-1 kerreteyn birini efkar-1 zatiye ve kanaat-i 
vicdaniyelerine ve digerini dahi muhatablarmm mahzuzziyet 
ve memnuniyetini isticlaba hasretmi� olan baz1 erbab-1 fetanet 
ve dirayetle benim gibi bir acizin ne miinasebeti olabilir? Ben 
tekmil beynimi bir yolda dii�iinmeye hasrettigim halde yine 
ebna-y1 cinsim i<;in istifadeye �ayan bir fikri meydana koymak
tan acizim. 

Binaberin kari'lerimizden bu eserle adem-i memnuniyetle
rini mucib oldugumuz zevat bulunur ise, kanaat-i vicdaniye
min haricinde idare-i efkar etmekteki aczimi dii�iinerek, beni 
ma'zur buyurmalanm istirham ederim. 

Yukanda soyledigim vechle efkanma kaide-i miinazaraya 
bi-hakkm riayetle itiraz edenler olur ise mugberr olmak �urada 
dursun "miisademe-i efkardan barika-i hakikat" <;1kacag1 cihet
le miite�ekkir olurum. Ancak baz1 miibahasatta bir fikrin savab 
veya sakim oldugunu meydana koymaktan ziyade hakh-haks1z 
ve her ne vas1ta ile olur ise olsun muanzm1 iskata kalk1�mak 
bazen medar-1 iftihar oluyor. Bana kahr ise bu yolda bir miiba
hasenin neticesinde galipten ziyade maglub itfihar edebilir. 
c;:unkii edibane olmak iizere ba�lamlan bir miibahaseye kin, ag
raz ve �ahsiyat kan�arak bir mii�ateme-i gayr-1 edibane olmak 
iizere netice veriliyor. Her kim daire-i edebi tecaviiz ederse 
meydan-1 miibahase onun elinde kahr. 

Kaide-i miinazaraya riayet etmeyip daire-i edebi tecaviiz 
eyleyenlerin, �ahsiyattan bahsedenlerin, muanzmm kullanama
yacagm1 veya kullanmak istemedigini bildigi bir silahla mey
dan-1 miibarezeye ahlanlarm, hulasa mertlige yak1�mayacak, 
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vakar ve haysiyetini bilen bir adam ic;in irtikabma tenezziil 
edilmeyecek birtak1m manevralara te�ebbiisle hasm1m devam-1 
miibahaseden men' etmek isteyenlerin ve �u bahis yalmz edebi 
ve fenni oldugu halde li-garazin zemin-i miibahaseyi degi�tir
mek, sadedden c;1kmak fikrinde bulunanlarm vaki olacak itiraz
lanna bizim ic;in verilecek cevab-1 umumi �udur: 

Adem-i tenezziil! 

NOTLAR 

1 "i�lerin en iyisi ortalama olamd1r." 
2 "Bu as1r iki ya�mdayd1." 
3 "Evcille�tirilse de kurdun yavrusu kurt olur." 
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. . . 

�IIR VE HAKIKAT 



I. M ii.nazara 





Biraderim Fuad Beyefendi, 

Victor Hugo ismiyle Victor Hugo'ya dair te'lif eylediginiz 
kitab1 miitalaa ettim. Hakikatten pek giizel, pek tabii yazm1�s1-
mz. Denebilir ki fikirler kaleminizin ucundan cereyan etmi�. 
Denebilir ki yazd1gm1z kag1t zihninize bir ayine-i in'ikas olmu� 
da i'Jindeki fikirler kag1d1mza nak�olunuvermi�. 

Yaz1 yazmak hususunda herkesin bir fikr-i mahsusu vardir. 
Kimi muhte�em, tumturakh kelimelerle miikellef, masrn1' iba
rl'lerle yaz1lm1� �eylerden hazzeder; kendince giizel gordiigii 
bir sanat-1 bi-liizum i'Jin en metin bir kaideyi pay-mal eder; ki
mi de sade, selisii'l-ifade eserleri begenir; insan fikrine ne gelir-
11c yazmahd1r, kaleme alacagi �eyin esas1m bir kere kararla�hr
d 1ktan sonra tafsilat ve tasvirahm irticale havale etmelidir, fik
rlnde bulunur. 

Bence de en muvaf1k fikir bu ikinci surettir. Kainatta asar-1 
tnbiiyeden giizel, ondan sanath ne goriiyoruz. 

Ifade ki te�hir-gah-1 efkar olmak Iaz1m gelir bi-liizum birta
k.1m sanayi' ile mii�evve� bir hale getirilirse onda ne letafet go
rHliir. 

i�te kitab1mz bu yolda bi-liizum tekelliifattan beri, tabii bir 
1•11crdir. Te'lifine muvaffak oldugunuzdan dolay1 tebrik ederim. 
1 lususiyle Victor Hugo gibi alem-i edebiyah halketmi� denecek 
k.ndar tevsi ve ikmal etmi� bir zatm terciime-i halini memleketi
mlzde bulunan bu kadar ildebadan �uaradan evvel meydana 
�l·l irmeniz tebrikimi tezyid edecek hallerdendir. 

Yalmz taacciib ettigim bir cihet varsa o da kitap hakkmda 
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benden miitalaa istemenizdir. Bende ne iktidar goriirsiiniiz ki 
miitalaarm almakla miistefid olacaksm1z. Oyle ya miitalaam1 is
temek elbette bir faide bulmak fikriyledir. 

Maamafih madem ki bir �ey yazmakhgtm1 istiyorsunuz ve 
madem ki bundan miistefid olacak yalmz ben degilim, belki 
sen de istifade edersin ciimlesiyle benim istifademi de te'min 
ediyorsunuz, miicerred bu vaadinize inanarak ve arzunuza te
baiyyet ederek �u birkacr sahn yaz1yorum. Tabii siz de cevap 
verirseniz aramizda giizel bir bahis acrihr. 

Kitabuuzda en ziyade �ayan-1 ta'riz gordiigum cihet, �airler 
hakkmda gosterdiginiz su-i tevecciihtiir. Siz �airleri Fuzftli'nin 
tarifiyle tavsif etmek istiyorsunuz. $airlik yalanc1hk, hayal-per
dazhk muhalat-perverliktir diyorsunuz. Bunlan sarahaten soy
lemiyorsamz da ifadeleriniz onu i�rab ediyor. 

$iiri ikiye taksim eyliyor, birini ma'yftb digerini makbftl 
addediyorsunuz. Pekala, fakat �irler icrinde ikinci k1sma dahil 
olacak sftrette �iir soylemi� kimse yoktur demek istiyorsunuz, 
i�te bu fena. 

Eger bir �airin eserlerini bir fen kitab1, her beytinde s1rf ha
kikat bulunmak iizere tedkik ederseniz vak1a istediginiz gibi 
bir �air bulamazs1mz. 

Bir romansiye, fikrini halkm mazhar-1 kabulii etmek icrin 
hayalahrun saye-i imdadma iltica ile onu muhayyel bir hikaye 
icrinde efkar-1 umftmiyeye arzettigi gibi bir �air de esas-1 fikrini 
herkesin nazar-1 tahsinine arzetmek icrin calib-i nazar-1 dil-riiba 
birtakim te�bihat ve istiarat ve hayalat ile iksaya mecbur olur. 

M�hur bir meseldir ki hakikat cr1plak gezermi�, kimsenin 
mazhar-1 itiban olamazm1�. Nereye giderse kovulurmu�. Niha
yet bir kuyuya saklanmaya mecbur olmu�. Bir giin nasilsa hi
kaye bunun kuyusuna gelmi�. Hakikatle bir mukavele akdet
mi�ler. Hakikat hikayenin letafet-1 nazar-firibine biiriinmii�. 
Ondan sonra nereye gittiyse nail-i hiirmet ve itibar olmu�. 

Bu misa.I ki miiddeasma kendisi �ahittir, �airlerin fikirlerini 
hayalat ile mezc etmelerindeki mazereti gosterir. Bu fikrimi 
izah icrin size bir misal gostereyim. Eski �irlerimizden Vehbil 
bir manzumesinde 
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Var midir faidesi diinyada 
Deseler de sana Vehbi-zade 

lrs olur mu eb ii ceddin hiineri 
llmidir necl-i asilin pederi 

Enbiya varisi olmu� ulema 
Ania kim bu ne veraset ne gma 

Mal ile ilmi miisavi sanma 
Mala ragbetle varib aldanma 

Agniya miiflis olur bir demde 
GOrmii�iiz nicesini alemde 

demi�. i�te bu s1rf hakikatle mali bir �iirdir. Her beyti hakikati 
havidir, fakat bir �air nazarmda mesela: 

Nakis olmaz feyz-i zati telhi-i eyadimden 
Bade telh oldukfa asar ne�'esi kuvvetlenir 

yahud: 

Mii�kilat-1 dehr olur mu hif pabend-i diihat 
Zahme du� oldukfa �irin savleti �iddetlenir 

beyti evvelkilere nisbetle birka� kere miireccah addolunur. 
�iinkii ikinci beyitler evvelkiler gibi hirer hakikati havi olduk
tan ba�ka hirer de te�bihi muhtevidirler. 

Yalmz hakikati beyan etmekle onu giizel bir suretle nazar-1 
halka vaz' ederek celb-i tahsin eylemek beyninde pek biiyiik 
fork goriiriim. i�te �airier bunun i�indir ki ikinci surete �ah�1r
lar. 

Zannederim ki �imdiye kadar soyledigim �eyler sizin de 
mazhar-1 tesliminiz olur. �iinkii arzeyledigim misallerde tez
yin-i hakikat i�in yapdan te�bihat da hirer fikr-i hakikat iizerine 
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miiessesdir: Bade durduk�a ne�vesi artar. Asian zahme du� ol
duk�a savleti �iddetlenir. Bunlar hep hakikattir. Fakat �iir bazen 
hayalattan da istimdad eder ki sizin en ziyade mazhar-1 ta'rizi
niz olan cihet buras1dir. Mesela: 

Mihr olsa eger peyinde saye 
Gfsusu gibi kalirdi muzlim2 

beyti bir hayal iizerine miiessesdir ki hiisn-i tabiatin miidahale
si men'olunarak tekdik edilirse manas1z bir soz olduguna hiik
medilmek Iaz1m gelir; �iinkii giine� saye olabilmek ve bir k1zm 
sa9 gibi muzlim bulunmak ihtimali hi�bir miitefenninin zih
ninden ge�emez. Bir �air ise sevdiginin kendisine giine�ten par
lak goriinen ruhsanm medhetmek isteyince bu maksadm1 be
yan i�in yukanki beyitten giizel, ondan �airane bir soz bula
maz. Hakikatte de dii�iiniilecek olsa bu yoldaki sozler ni�in 
muaheze edilmelidir? Bunu okuyan bir adam, �airin giine� sa
ye gibi muzlim olabilir fikrinde bulunduguna m1 hiikmeder? 
Buna ihtimal verebilir misiniz? Herkes bilir ki bu beytin kaili 
olan Kemal Bey bunun muhal oldugunu hepimizden iyi bilir. 

Guzelsin o rUtbe ki �ayan desem 
Guzellik seninle eder iftihar 

beyti de bir dereceye kadar o fikri ifham edebilir; bunda evvel
ki gibi mugayir-i hakikat denecek te�bihat ve hayalat da yok
tur; fakat insaf buyrulsun "Mihr olsa eger peyinde saye gisusu 
gibi kahrd1 muzlim" beytinin ha.vi oldugu kuvvet ve letafet 
bunda bulunabilir mi? 

Hepsi sizce de malum olduguna emin bulundugum halde 
bu kadar tafsilata giri�im beyan edecegim �u fikre bu yolda bir 
esas hazirlamak i�indir: Bir �iir fennen muaheze olunmak iste
nildigi zaman te�bihat ve istiarat gibi her tiirlii tezyinatmdan 
tecrid edilerek bulunacak esas-1 fikr dogru ise �iir dogru ve 
yanh� ise �iir yanh� olduguna hiikmedilmelidir. i�te bu kaide 
muaheze-i e�'ar i�in bir tarik-i hakikattir. Mesela "Bi-siitun olan 
felegi bir ah ile berbad ettim" mealinde olan bir beyte itiraz 
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edip bunda hakikat yoktur diyordunuz. Ben de sizinle hem-ef
kar olurum. <;iinkii bu beyitte letafetsiz bir miibalagadan ba�ka 
bir �ey goremem ama yine mesela Hugo nefye gittigi zaman: 

Vatanzn kendi olsa bf-perva 
Yine biinyad-z zulmii. biz yzkarzz 
Merkez-i hake atsalar da bizi 
Kii.re-i arzz patlatzr pkarzz3 

mealinde bir kit' a soyledigi tasavvur olunsa bunu evvelki beyte 
k1yas edemeyiz. Filhakika ''kiire-i arzi patlatmak"la "felek-i bi
siitunu bir ah ile berbad etmek" beyninde pek biiyiik bir fark 
yoktur; fakat bunun havi oldugu miibalaga bir fikri -ki �iddet-i 
hamiyettir- deh�etli bir surette beyan ederek samiini ra'�e-dar-1 
hayret etmek i�in ihtiyar olunmu�; ma'zur ve hatta makbUldiir. 
Digeri ise hi�bir fikr ii maksada miibteni goriilemiyor; menfur 
addolunuyor. 

Hatta zamamm1zda boyle mana-dar maksattan miiberra 
bir�ok manzumeler filanlar ne�rolundugundan dolayid1r ki te
rakki-perverane feryadlar i�itilip duruyor ve in�aallah bu fer
yadlann tesiriyle alem-i edebiyatm bir hal-i kemal ve intizam 
kesbedecegi iimid olunur. �iire dair miitalaahma burada hitam 
veriyorum. Daha yazacak bir�ok fikirlerim varsa da onlarm be
yamm ileriye ta'lik ediyorum. Bahsimiz burada hitam bulma
yacak ya . .  

Victor Hugo ile Emile Zola mesleklerinin hangisi digerine 
miireccah oldugu bahsine gelince, evvela bu babda olan fikrini
zi hulasa edeyim: 

Diyorsunuz k.i "Hugo biiyiik bir adamdir, edibdir, �airdir. 
Tasvir etmek istedigi �eyi herkesi izhar-1 acze mecbur edecek 
surette yazar, fakat fikirleri, romanlan, tiyatrolan hakiki degil
dir. Zola ise Hugo kadar iktidan bulunmamakla beraber dogru 
dii�iiniir, dogru yazar. Romanlarmda tasvir ettigi e�has insan
dan ba�ka bir �ey degildir. Birisi mesela Les Miserables'1 okusa 
hiisn-i beyamna meftO.n olur. Baz1 efkar-1 aliye ve hakikasmdan 
istifade ederse de gordiigu e�has1 sahih zannederek ve herkesi 
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onlara k1yas ederek muamelatmda igfal olunur. Zola'nm eserle
rini okudugu zaman ise gen;i oyle ali fikirler bulamaz, fakat 
onlarm halini ahlakm1 tamamiyle ogrenir, miistefid olur. Diin
yada herkesi Papaz Myrie} gibi zannedersek ne kadar zararlar 
goriiriiz." 

Siz de bilirsiniz ki bir eseri muaheze etmek i'lin her �eyden 
evvel o eserin maksad-1 te'lifini bulmak gerektir. Mesela ben ri
yaziyeye dair yazllm1� bir kitab1, i'linde bir ibare yanh� bulun
makla muaheze edip i�e yaramaz diyebilir miyim? Les Miserab
les ne maksatla yazllm1�tlr? insanlarm hepsi, yahud k1sm-1 ag
lebi Jean Valjean'a benzer. Fahi�elerin hepsi Fantine gibi sahib-i 
kalem olur gibi bir iddiada bulunmak i'lin mi? Yoksa miiellifin 
soyleyecek bir'lok fikirleri var da onlan halkm nazar-1 dikkatine 
miisadif olmak i'lin bir hikaye i'line derc ederek meydana koy
mak ve bununla beraber f1trat-1 be�erde miinderic olan bir tabi
at iktizasmca insanlara gosterilecek niimune-i imtisal �eylerin 
daima calib-i hayret surette bulunmas1 liizumuna ittiba' ederek 
halka bir de misal gostermek fikriyle mi kitabm1 yazm1�? 

Birinci sureti kabul edersek ta'rizatm1z1 muhikk gormek 
mecburidir, fakat ikinci suret-i kabule gore o itirazlara mahall 
kahr m1? 

Herkesin tabiahm bilmem. Benim tabiahmca kendime bir 
niimune addederek harekahna imtisal edecegim zat mertebe-i 
fazl ii iktidarma yeti�ilebilmek derecelerinden bala-ter olmah
dir. Papaz Myrie} gibi ahlak-1 hasene sahibi olmakta nevadir
den addolunacak bir adam gormedik'le taklid etmek istemem. 
Vukuat-1 adiyeden itibar edilmek Iaz1msa goziimiiziin oniinde 
bin tiirlii romanlar bin tiirlii tiyatrolar goriiliip duruyor. Bunlar 
yeti�miyormu� gibi tabii denilen yolda yazllan romanlan oku
maya ne liizum var? 

Victor Hugo bir kadm gormii� ki kalbi pak oldugu halde 
nasllsa men'ine muktedir olamayacagi baz1 hallerin icbanyle 
fena bir yola girmi�, seyyiat-1 efkar ile mali bir zihne dii�mii�, 
fikr-i ali gibi 0 meslek-i denaet i'linde bir'lok tahkirler, tezy1fler 
gordiikten sonra mahvolup gitmi�. 0 kadm giizel bir terbiye 
gormii�, safvet-i kalbine muvaf1k bir surette biiyiimii� olsa ne 
oyle meslek-i fuh�a girer, ne de cemiyet-i be�eriyenin bu kadar 
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tahkiratma hedef olurdu. insanlar o kadmm halini gormii�ler, 
fakat hie; kimse sefaletine acrmam1�, haline uzaktan giilmekten 
ba�ka bir �ey yapmam1�. Victor Hugo dii�iinmii�, bu kadm1 en
zar-1 umumiyede bir suretle tasvir edeyim ki herkes acrmaya 
mecbur olsun; tasvirin goniillerde birakhg1 tesir ile bu yolda 
kadmlar her yerde �ayan-1 merhamet goriilsiin demi�; ma'hud 
Fantine'i tasvir etmi�. Kitabm o bahsi okundugu zaman pek 
giizel anla�1hr ki onu yazmaktan maksad1 girdab-1 fuh�a dii�en 
her kadm Fantine gibi safvet-i kalbe maliktir iddiasmda bulun
mak degilmi�, yalmz o zulmet-gah-1 denaete yuvarlanan her 
kadm �ayan-1 merhamettir, seza-var-1 ianettir, muhtac-1 hima
yettir demek istemi�. 

Bu fikir ile onu yazm1�. $imdi insaf buyrulsun. Boyle mak
sadla yazild1gi nazar-1 dikkat oniine almd1gi halde kitabm o 
bahsi nasil �ayan-1 muaheze goriilebilir. Arna denecek ki herkes 
boyle dii�iinemez; Hugo'nun maksad1m bu yolda tefsir etmek 
istemez de gordiigu kadmlann hepsini Fantine gibi zannederek 
igfal olunur, zarar goriir ve bu suretle cemiyet-i b�eriyeye hiz
met degil h1yanet edilmi� olur. Bunu da iki fikir ile reddederim. 
Birincisi, miilellifin maksad1m benim tasvir ettigim yolda anla
mayarak 0 mana-yi baide hamledenler kim olabilir. idrak-1 ma
nadan aciz birtak1m adamlar degil mi? Onlara ooyle �eyde ne 
ehemmiyet verilir ki; ekseriya her �eyi yanh� anlarlar. Victor 
Hugo bir zihne ilka-yi kudret iktidanna malik degildi ki bu 
mahzuru def e muktedir olabilsin. 

ikincisi, biiyiik biiyiik faidelere kar�1 bu kadar ehemmiyet
siz zararlan nazar-1 dikkate alacak isek, Emile Zola'nm tasvir 
ettigi birtak1m fuhu� ve rezalet alemleri de halka tasvir-i haki
kat etmek hususunda gosterdigi hizmete mukabil, herkese bir
tak1m rezalet niimuneleri ibraz1yle efkar-1 umumiyeyi ifsad 
edebilecegini dii�iinerek Zola'nm romanlanm da red ve tezyif 
ctmeliyiz. Madem ki bu mazarrah faidesine nisbet ederek keen 
lem-yekiin addediyoruz, Victor Hugo'nun romanlannda gorii
lcbilecek o kiic;iik mazarrah da gormemeliyiz. Bu cihetlerden 
de kat-1 nazar f1trat-1 be�erde meyl-i maali, meftllniyet-i neva
dir, meclubiyet-i azamet gibi seva1k terakkiden addolundugu 
cihetle havass-1 celileden bilinen birtak1m haller vardir ki yuka-
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nda da soyledigim gibi insanlara niimune-i imtisal olarak gos
terilecek �eylerin havanktan addolunacak surette olmasm1 istil
zam eder. Kendilerine mesela bir Celal bir Emir Nevruz bir Sul
tan Selfm gosterildigi zaman goniillerinde hasd olacak hiss-i 
meftuniyetle bir derecede miiteessir olur ki onlar mertebesine 
varabilmek i<;in miimkiin olsa hayatlanm fedaya raz1 olurlar. 
Arablarm zaman-1 cehaletinde: 

Nahnii. iinasii.n la-tevassuta beynena 
Lene's-sadru dCme'l-alemfne evi'l-kabr* 

gibi biirkan-1 ulviyetten s1<;ram1� bir ate�-pare-i azamet ltlakma 
�ayan olan bir beytin tesir-i mealiyle millet bahrmak, devlet <;1-
karmak, maglub bir orduyu galib etmek gibi nice havank-1 vu
kuat meydana getirilmi�tir. 

Bu hal ise yazdacak �eylerin kuvvetli bir tasavvurdan, cev
detli bir tahayyiilden \lkmasma va-bestedir. Bunlan yazan �air
lerin, ediblerin maksadlan ise her ne suretle olursa olsun teh
yic-i efkar ederek matlub olan neticeyi istihsal etmektir. 

Velhasd �unu demek isterim ki Les Miserables'1 bir roman 
degil, bir fikrin tervici i<;in yazdm1� �airane bir makale addet
meli de Emile Zola'nm romanlanyla ondan sonra mukayese et
melidir. 

Victor Hugo sizce de malum olan bir maksadla Bir Mahku
mun Son Gii.nii. iinvanh eserini yazm1�. Emile Zola da yine o 
maksad1 tervicen kendi mesleginde bir roman yazsm yahud 
asar-1 sairesine nazaran ne yolda bir eser yazabilecegi tasavvur 
buyrulsun. 0 zaman goriiliir ki Emile Zola ile Hugo'nun bey
ninde olan fark ve nisbet nazar ihata edemeyecek kadar vasi
dir; hatta denilebilir ki nazar-1 muhakeme bu viis'at-i farkm hu
dudunu gorebilmekten aciz oldugu i<;in f1kdanma hiikmediyor. 
Bence Victor Hugo'nun kalemi nur-1 maha Emile Zola'nmki ise 
mum ziyasma benzer. Biri mahiyat-1 e�yay1 oldugu gibi nazar
lara ibraz etmez, fakat o kadar ulvi, o kadar Iatif bir surette gos-

Me&len terciimesi: Bizier eriz ki durmak vasatta, kabil degildir bizlerce bi-�ekk; 
merd&ne meslek maksad muayyen, ya sadre gei;mek, ya kabre girmek. 
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terir ki goniillerde hasd edecegi hiss-i hayretle her fikrini erbab-
1 miitalaaya kabul ettirmeye muvaffak olur. Digerinin ise hiz
meti yalmz gostermekten ibaret kahr. Bir adam c;ah�irsa yani 
adat ve ahlak-1 be�eriyenin tedkikiyle ugra�irsa Emile Zola 
mesleginde bir roman yazabilir. Fakat romantik yolda bir eser 
yazmak ve tasvir ettigi havank-1 mahhikah herkesin nazar-1 
tahsinine �ayan bir surette bulundurarak tehyic-i efkara muvaf
fak olabilmek sa'y ile gayretle iktisab olunur kudretlerden de
gildir. 0 bir mevhibe-i Huda'dir ki pek nadiren tecelli ettigi ic;in 
sa'y ii gayretle hasd olabilecek meziyetlere faik addolunur. 

Benim miitalaahm yalmz mesleklere aittir, yoksa Emile Zo
la'mn da velev Victor Hugo'nun be� on derece ma-dununda ol
sun yine kudret-i fevkalade-i edebiyeye malik oldugunu tasdik 
ederim. Bilmem ki �u ifadatimla fikrimi arza muvaffak olabil
dim mi? Muhtac-1 istizah ve tenkid goriilecek yerleri beyan 
buyrulursa elimden geldigi kadar izah ve miidafaaya c;ah�mm. 
$imdi ba�ka bir bahse gec;iyorum. 

Kitabm1zda en biiyiik bir �airin bir miitefenninden ziyade 
mazhar-1 hiirmet ve riayet olmamas1 laz1mdir diyorsunuz. Evet 
mesela Watt ile Newton ile Galile ile mesela Corneille'i muka
yese edersek cemiyet-i be�eriyeye ettikleri hizmet nokta-i naza
rmdan �air ikinci derecede kahr. Fakat bu babda ifrat edilme
melidir fikrindeyim. 

Fiinunun ettigi hizmetin gayesi nedir? insanlarm rahat et
mesine, saadetle ya�amasma (Jean-Jacques Rousseau'nun kula
gma kur�un) huzur-1 kalb ile imrar-1 vakt eylemesine muavenet 
degil mi? $iir de ettigi tesir ile goniilleri leb-riz-i ne�at eder; 
okuyanlan havi oldugu efkar-1 aliyenin verecegi inbisat-1 ruha
ni ile miin�erihii'l-bal eyler. 

Bir sabah-1 nev-baharide gordiigumiiz elvan-1 gun-a-gun, 
menazir-1 cennet-niimun goniillerimizi in�irah ile nasd me�hun 
ederse bir �iir parc;as1 da letafet ve ulviyetine bizi o kadar mef
tun eyler. 

Bir �eb-i mehtabda semadan zemine rizan olmu� nur-1 na
zar-1 huran 1tlakma �ayan olan envar-1 mah o reng-i siyah ile 
imtizac ederek cefa-yi sevda gibi parlak bir zulmetle efkanmlZl 
miiteali, ne�'emizi miitevali ettigi gibi bir nazm-1 rengin de ifa-
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de-i dil-ni�ini, belagat-1 ate�ini ile bizi meftun-1 letafeti, mest-i 
tesir-i belagati eyler. 

Gah olur ki semada soniik soniik parlayan necm, hazin bir 
�air kalbine tesir ederek bir manzume-i dil-pezir meydana geti
rir ki �iir-a�ina olan efkan tenvir etmekte gosterdigi hizmet bir 
�imendiferin gordiigii hizmetten de bala-ter olur. 

Hem ne hacet! Sizi bir odaya kapasam da miitemadiyen c;a
h�maya mecbur etsem o zaman meydana getireceginiz miielle
fat ile bir de asar-1 tabiatm te�hir-gah-1 bedayii olmu� dil-riiba 
bir mahallde oturup yazacagm1z kitaplar arasmda -velev ki 
te'lif edilenler asar-1 fenniye olsun- ne biiyiik fark goriirsiiniiz. 
Bu fark neden ne�'et ediyor? Ac;1k yerde tema�a-y1 tabiahn gon
liiniize verdigi in�irahtan degil mi? Demek ki insan c;ah�maya 
mecbur oldugu kadar fikrinde inbisat, hissinde inti�ar ( !) hasll 
etmek ihtiyac1yla da meftur imi�. 

$iir ise bedayi-i tabiat gibi bu ihtiyacm def ini tekeffiil edi
yor. Diger binlercesinden kat' -1 nazar etsem de yalmz �u hizme
tini soylemekle iktifa eylesem �iirin ehemmiyetini teslim bu
yurmaz m1sm1z? 

$uras1m da soyleyelim ki bu dedigim �ey yalmz �iiri tel
ziz-i hiss ii efkar hususuna ha.dim eden �iir ic;indir. Yoksa bir 
k1s1m �uara vardir ki gerek kudret ve gerek hizmet cihetleriyle 
Claude Bernard'lara filanlara nisbet kabul etmez. �iinkii bah
settigim ulema alem-i maddiye, dedigim �uara alem-i efkara 
hiikmeder. Maddiyat ise efkar-1 be�eriyenin maglub-1 iktidan
d1r. 

i�te karde�im benim efkanmm yazmak istedigim k1sm1 
bundan ibarettir. Birtak1m miitalaahm daha var ise de onlarm 
tahririne pek liizum goremedim. ileride ihtiyac; hissedersem 
beyan ederim. 

Ha time 

Yazacag1m1z varakalann Gayret'le ne�rolunmasm1 evvelce 
bendeniz dii�iinmii� ve size de o yolda bir teklifte bulunmu� 
idim. Fakat gordiiniiz ya bir makaleyi dort haftada bitirebil-
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dim. Boyle giderse be� on senede ancak bahse nihayet verebile
cegiz. Bu ise biraz uygunsuz olur, degil mi? 

Terciiman-1 Hakikat gazetesine miiracaatla varakalanm1z1 o 
vas1ta ile ne�rettirsek miinasib olur zannederim. Bilmem siz ne 
dersiniz? Bilmem ki Terciiman-1 Hakikat mebahis-i miihimmesi 
arasmda bizim yazacag1m1z �eylere de bir mevki tahsis eder 
mi? 

Menemenlizade Mehmed Tahir, 
Gayret, nr.3-6; 17, 24, 31 Kanun-1 sani, 7 �ubat 1301 (1886) 
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Gayret'in 3 ,  4, 5, 6 Numrolu Nii.shalarmda 
Mii.nderic 0Victor Hugo0 iinvanlz 
Makale-i lntikadiyeye Mukabele 

Biraderim Tahir Beyefendi, 
Vuku bulan istirham1m1 bil-is'af Hugo hakkmdaki miitala

at-1 intikadiyeni beyan buyurdugundan dolay1 arz-1 te�ekkiir 
ederim. �u cevab-1 acizanemin teehhiiriinii, Hugo'nun tarih-i 
ne�riyle makale-i intikadiyenizin inti�an miyamnda cereyan 
eden zamana bir nazire yapmak niyetiyle iltizam eyledigimize 
zahib olur isen hakkimda yanh� bir fikirde bulunmu� olursun. 
Gayret'in altmc1 numrosunun ne�rinden sonra sizce mah1m 
olan ve binaenaleyh izahma ihtiyac; messetmeyen baz1 esbab
dan4 dolay1 bir miiddet kalemi elime alamamak mecburiyetin
de bulunmu�tum. Bilahire te' cili miimkiin olmayan baz1 me�a
gil zuhur etti. i�te goriilen te'hirin men�ei bundan ibarettir. 

Gelelim sadede: ifadece asar-1 acizanemde goriilen sadelik, 
iislub-1 beyanm bu tarz1 digerlerinden daha tabii olduguna bi
naen iltizam olundugu beyan buyruluyor. Ne biiyiik hiisn-i te
vecciih! Esalib-i beyandan birini intihab ve iltizam edebilmek 
her tarzda kalemini yiiriitebilecek kadar iktidar-1 edebiye malik 
olmaya tevakkuf eder. Halbuki oyle bir iktidar benim gibi aciz
lerin yamndan bile gec;memi�tir. Kalemimden miikellef, masnu' 
ibarelerin c;1kmamas1 iltizami degil, zaruridir; c;iinkii sade ibare
lerle ifade-i merama c;ah�makhg1m o gibi sanayi' -i edebiyeden 
istigna gosterdigimden degil, o sanatlan ibrazdan aciz oldu
gumdand1r. 
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Makalende, "Madem ki bir �ey yazmakhg1m1 istiyorsunuz 
ve madem ki bundan miistefid olacak yalmz ben degilim, belki 
sen de istifade edersin ciimlesiyle benim istifademi de te'min 
ediyorsunuz" ibaresi izhar-1 mahviyet maksad1yla yazild1g1 bi
linmeyecek bir �ey olayd1 fevkalade istigrab1m1 mucib olurdu. 
C::iinkii bu ibare ile acizlerine isnad olunan hadd-na-�inashga 
miistahak olmad1g1m1 pek rana bilirsin. 

Gelelim astl intikadata: Diyorsunuz ki, "$iiri ikiye taksim 
eyliyorsunuz, birini ma'yub, digerini makbul addediyorsunuz. 
Pekala! Fakat �airier it;inde ikinci klsma dahil olacak surette �iir 
soylemi� kimse yoktur demek istiyorsunuz, i�te bu fena" 

Vak1a acizlerince �iir hadim-i hakikat olur ise makbul, tag
lit-i ezham mucib olur ise merduddur. $airlerin makbul olacak 
asan olmad1gm1 iddia etmedim ve etmek ihtimalim de yoktur. 
Ancak bunlar miyamnda makbul addettigim cihete hasr-1 fikr 
edenleri gormedim desem miibalaga etmi� olmam zannederim. 
Oyle bir �airin bulunamayacagm1 siz de teslim buyuruyorsu
nuz. Acaba neden? $airin fikri hakikate muvaf1k olur ise �iir ol
maz m1? Olacagmda �iiphe yok, zaten sizin getirmi� oldugu
nuz misaller de bunu isbat eylemektedir. 

"Bir romansiye fikrini halkm mazhar-1 kabulii etmek it;in 
hayalatm saye-i imdadma iltica ile onu muhayyel bir hikaye 
it;inde efkar-1 umumiyeye arzettigi, bir �air de esas-1 fikrini her
kesin nazar-1 tahsinine arzetmek it;in calib-i nazar, dil-riiba bir
tak1m te�bihat ve istiarat ve hayalat ile iksaya mecbur olur" 
ibaresiyle �iirin te�bihat-1 i�'arat, istiarat ve hayalattan vareste 
olamayacagm1 beyan ediyorsunuz. Halbuki bunlarm liizumu
nu inkar eden olmad1. Yalmz bu te�bihat, istiarat ve hayalatm 
tabii olmas1 liizumu der-miyan olundu ki misal olarak getirmi� 
oldugunuz, mesela: 

Mii�kilat-z dehr olur mu hi� pabend-i diihiit 
Zahme du� olduk�a �frin savleti �iddetlenir 

beyti bir hakikati mii�'ir oldugu gibi havi bulundugu te�bih de 
tabiidir. Hikaye-niivisin saye-i imdadma iltica edecegi hayal ta
bii olmak Iaz1m gelir. Gerek tarih ve gerek roman i<;in tab' ve 
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ahval-i be�erin adeta haritas1d1r denebilir. Tarih kiii;iik mikyas
ta bir haritadir; ba�hca miihim noktalan ve bunlarm beyninde
ki miinasebah gosterir. Roman ise biiyiik mikyasta bir plan 
olup nikat-1 muht.elifenin ahval-i hususiyesini daha mufassal 
ve muvazzah bir surette irae eder. Miiverrihin zabteyledigi va
k1adir; romansiyenin, geri;i muhayyel ise de, vukuat-1 kesirenin 
tedkik ve tatbikinden has1l olan bir diisturu cami' olur. 0 diis
tOr sayesinde cemiyet-i be�eriyenin bir sm1f-1 mahsusunun ah
valine dair olan mesail hallolunur. i�te hence romamn vazifesi 
budur. Hakikatin i;1plak gezerken merdud olduguna ve hikaye 
ile birle�tikten sonra makbul olduguna dair irad buyurdugu
nuz misalden de anla�lld1gma gore hakikat dogrudan dogruya 
soylense mazhar-1 kabul olmaz. Bunu kabul ettirmek ii;in Fran
s1zlarm "hubbu yald1zlamah" tabirinin medluliince hakikate 
biraz hayalat kan�hnlmak liizumunu beyan ediyorsunuz ki 
bundan da bir �air veya edibin tamamiyle efkarm1 yazmay1p 
bunlardan bazllarm1 tedricen kabul ettirebilmek ii;in zehab-1 
avama miima�at gostermek, baz1 teslimiyette bulunmak mec
buriyeti i;1kar ki baz1 ahval-i miibremenin ilcaahyla "Zaruretler 
memnu olan �eyleri miibah kilar" kaide-i meriyyesine ittibaen 
tecviz olu:t:'abilir ise de bu hal anzi olup esasi degildir. Binaena
leyh tecvizini badi olan ahval mevcud olmad1ki;a meskenet 
menzilesine inen o miima�at "Mani gidince memnu avdet 
eder" kaide-i esasiyesine tevfikan merdud olur. 

Voltaire'in ma'zur tutuldugu yerde Hugo muatebdir! Hem 
bir �air indi hayalahm evhamahm hiisn-i tabiat (?) namma hal
ka kabul ettirmeye ve kendisiyle hem-efkar olmayanlan zevk-i 
selim(?)den mahrumiyetle itham etmeye muktedir olsun da ha
kikati neden tagyire mecbur bulunsun? 0 imtiyaz1 nereden al
m1�? Bu miikellefiyet nereden tevelliid etmi�? 

Te�bih bahsine avdet edelim: Oteden beri Acem miibalaga
hyla iilfet eyledigimiz cihetle iidebam1z: 

Mihr olsa eger peyinde saye 
Gisusu gibi kalzrd1 muzlim 

beytini pek rengin, pek latif, pek metin bulsalar bile esasen bu 
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havassdan ad bir miibalaga-i Acemanedir. Naz1m zihninde m1r 
ile hiisn beynindeki miinasebeti dii�iiniip nihayet bunlan 
tev' em ve adeta yek-viicud addettikten sonra feza-yi bi-intiha-y1 
hayale dahp m1r hakkmda havsala-i idrakimizin istiab edebildi
gi derecatm gayesi olan mihr-i tabana vas1l olduktan sonra i�te 
bu benim sevgilimin mJ.r-1 hiisnii yamnda siyah kahr demi�! 

Nitekim bir Acem �airinin "Senin leb-i la'linin tahassiiriin
den miiteessiren vefat eden a�1gmm kemiklerini Hilma ku�u 
yese w;arken kanatlarmdan yakut rizeleri dokiiliir" mealinde 
soyledigi bir beyit de havsala-i idrake s1gmayan miibalagalar
dandir. 

Bunlarda goriilecek letafet ise me�rut yukanda soyledigim 
vechle zihnin miibalaga ile me'luf olmasma va-bestedir. Miiba
Iaga-i Acemane ile me'luf olmayan milel-i garbiyenin lisanlan
na bu beyit terciime olunup da iidebasma gosterilse "arib bir 
hayal" iinvanmdan ba�ka bir �eye nail olmaz. Halbuki hakikate 
miistenid olup da te�bihah tabii olan hangi lisana terciime olu
nur ise olsun daima mazhar-1 ragbet olur . 

... 

"Giine� saye olabilmek ve bir k1zm sa�1 gibi muzlim bulun
mak ihtimali hi�bir miitefenninin zihninden ge�emez" buyuru
yorsunuz. Ben derim ki bu ihtimal yalmz miitefenninlerin de
gil, hi�bir kimsenin, hatta kailinin bile zihninden g�emez; zira 
dimagim1zda hi�bir �ey yoktur ki havass-1 hamse vas1tas1yla 
girmi� olmasm. insanlar i�in nurun hadd-i gayesi giine�tir; 
�iinkii ondan miinevver bir �ey gormemi�lerdir. $imdi bir tec
riibe edelim, zihnimizi istedigimiz kadar yorahm, giine�i muz
lim b1rakabilecek derecede bir nur tasavvur edebilir miyiz? Ha
yir, tasavvur edemeyiz, degil mi? 

Halbuki mesela "giine�" dedigimiz vakit, yalmz isminin 
i�itilmesi veya okunmas1, hi� zihin yormaya hacet b1rakmaks1-
zm, o cism-i miinirin dimagim1za nurani bir tesir hasil eyleme
sine kafidir. Bu hakikatin aksini iddia edecek kimse tasavvur 
edemem; meger ki Bishop gibi havass-1 hamse haricinde bir al
tmc1 hasse-i mahsusaya malik oldugunu iddia edebilecek bir 
zat ola! 

Mevzubahs olan beyit "Bir hayal iizerine miiessesdir ki 
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hiisn-i tabiatm miidahalesi men'olunarak tedkik olunur ise ma
nas1z soz olduguna hiikmedilmek laz1m gelir" buyuruyorsu
nuz. Bu beyti manas1z bulmamak i<;in miidahalesi liizumunu 
i§riib eylediginiz "hiisn-i tabiat" tabirini biraz izah buyurmah
sm1z. Bu hiisn-i tabiat dediginiz §ey sakm deminden bahsi ge
<;en "miibaliiga ile iilfet"in hiisn-i tabiri olmasm? <;iinkii zan
netmem ki bu ta'birden "kuvve-i miimeyyize" ve "hiisn-i mi
zan" mana}anm murad buyurup da bun}an da §Uaraya hasr ii 
tahsis edesiniz! 

"Mihr olsa eger .. .ilh" beytinde §air sevgilisinin hiisniinii, 
"Bi-siitun-1 felegi ah ile berbad ettim; kuh-kenlik yolun ogret
mek i<;in Ferhad'a" beytinde dahi naz1m §iddet-i a§k1 miibalii
ga-i Acemane ile miibaliiga etmi§! Bunlarm yek-digerine miina
sebet-i tammesi bulundugu ii§ikardir. ikinci beytin letiifetten ari 
oldugunda acizleriyle hem-efkar oldugunuzu beyan ediyorsu
nuz. Halbuki birincisini niimune-i letiifet olmak iizere serd edi
yorsunuz. Bunun hikmeti ne? Hugo'ya soyletmi§ oldugunuz 
beyitlerde miibalagay1 tecviz i<;in §iddet-i hamiyet saikas1yla 
vukua gelebilecegini beyan ediyorsunuz. Halbuki evvelki iki 
beyitte hamiyete dair bir §ey yok. Olsa olsa §iddet-i muhabbet 
var; <;iinkii ikisi de ii§1k; yalmz beynlerinde olan fark birinin 
sevgilisinin hiisniinii ve digerinin kendi halini miibaliiga eyle
mesidir: Birinin makbuliyetini, digerinin merdudiyetini mucib 
olan §ey nedir? 

Eger sanayi' -i liifziyeye ait bir §ey ise sadedimizin haricin
de oldugu i<;in ondan bahse liizum yok! 

Hugo' ya soyletmi§ oldugunuz kit' a bahsine gelince derim 
ki Hugo farzeylediginiz hengamda §iddet-i infialini tasvir i<;in 
beyitler soylemi§; Ia.kin k1t'amn ha.vi oldugu miibaliigata liizum 
gormemi§. Beyitleri tabii olmakla beraber §iddet ve tesir husu
sunda k1t'aya faiktir. 

Bence miibaliiganm ba§hCa validi hakikati bi-hakkm tedkik 
veya tasvir edememekten ibaret olan bir aczdir. Acz maharet 
addolunamaz. Bi-hakkm ifadesinden aciz oldugumuz fikirleri 
iyi olmas1 miimkiin olamayan hastalara te§bih eder isek miiba
Iagay1 da hastahgm §iddetini tehvin eden baz1 edviye-i sem
miyyeye k1yas edebiliriz. 
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Hadd-i zatmda hakiki olan bir fikri bi-hakkm tasvirden ac
zimiz hasebiyle miibalagaya bi'z-zarure miiracaat etsek bile 
bunda fevkalade ihtiyat gostermelidir. <;iinkii marazm tehvin-i 
�iddetine badi olan semmiyyat mikdan tezayiid eder ise mari
zin sebeb-i mevti olur. 

Hem ne Meet! Gayret'in be�inci numrosunda miinderic 
olup, tesadiifat-1 garibeden olarak, makale-i intikadiyenizle bir
likte "Baz1 Miilahazat"S ser-levhas1 altmda ne�rolunan "Edebi
yat-1 sahiha tesavir-i hayat-1 insaniye ve temasil-i me�hudat-1 ta
biiyedir" ve yine "�iir ve edeb ki liibb-i hikmet ve hakikat ve ter
ciime-i serair-i tabiat olmak laz1m gelir . . .  " sozleri �iir ve edebiyat
ta iltizam-1 hakikat liizumunu beyan ve fikr-i acizanemi te'yid et
miyor mu? Esasen �iirin hakikate miistenid olmas1 liizumunu �u 
"Bir �iir fennen muaheze olunmak istenildigi zaman t�bihat ve 
istiarat gibi her tiirlii tezyinahndan tecrid edilerek bulunacak 
esas-1 fikr dogru ise �iir dogru ve yanh� ise �iir yanh� olduguna 
hiikmedilmelidir. i�te bu kaide muaheze-i e�'ar ic;in bir tarik-i ha
kikathr" sozleriyle tasdik buyuruyorsunuz. Ben buna istiarat ve 
te�bihahn tabii olmas1 liizumunu da ilave ederek derim ki bu 
yolda tedkikata giri�tigimiz halde �ayan-1 kabul asar bulabilir 
isek de e�'anm bu yola hasreden �airi Diyojen gibi giindiiz fener
le aramaya mecbur olamaz mlyiz? �u halde �iirin makbul ve 
merdud olarak ikiye taksimiyle �airler hakkmda vaki olan itira
zat beyninde bir tenakuz olmad1SJ. sabit olmaz ml? 

Bazilan var ki "�iirde aramlacak �ey ba�hca letafettir; haki
kate muvaf1k olmas1 �art degildir" diyerek istihsal-i letafet 
maksad1yla hakikati feda eylediklerini soyliiyorlar. Halbuki si
zin bu ziimreye dahil olmad1gm1Z1 "Kainatta asar-1 tabiiyeden 
giizel, ondan sanath ne goriiyoruz" demeniz isbat eylemekte
dir. Madem ki kainatta asar-1 tabiiyeden giizel bir �ey goremi
yoruz, bunlan bi-hakkm tasvir etmek husul-i maksada kafidir. 
Maamafih �iirden yalmz letafet muntazar denecek olur ise kadr 
i.i klymeti tenezziil eder. A.deta �iibban ve ri�-daranm eglencesi 
i\in yap1lm1�, "cici!" diye tavsiye olunur bir oyuncak derekesi
ne iner ki hasm-1 �air addolundugum halde, ben bile �iirin boy
lc bir hale gelmesini arzu etmem, nerde kald1 siz! Oyle degil mi 
birader? 



$imdi realizm ile romantizmi muvazene edelim: Emile Zo
la, Alphonse Daudet gibi realizm mesleginin ser-amedam, tas
vir-i hakikate hasr-1 a' mal etmeli, tabiat ve tabayi' -i be�eri ted
kik edip netice-i tedkikah meydana koymah, diyorlar. 

Muhalif meslegin reisi olan Hugo ise aksini iltizam edip bir 
muharririn hakikati gozetmeye mecburiyeti olmad1gm1 ve indi 
hayalahm hakikate tercih edebilmekte muhtar oldugunu iddia 
ediyordu. Hatta bir �airin keyfinden maada hakimi yoktur de
recelerine kadar iddiasm1 ilerletmi� ve tagyir-i hakikati miistel
zim olacak bu maksadm bir sebeb-i miicbirin viicuduna bile lii
zum gostermemi�tir. Bu babda delil ister iseniz Les Orientales 
nam eserini ne maksatla te'lif eyledigine dair irad olunan suale 
verdigi cevab1 der-hahr buyrunuz. 

$u halde realizmin romantizm iizerine tefevvuk ve riicha
mm kabulde tereddiid gostermenize mahall kahr m1? Kalmaz, 
zira: 

Evvela, ne�reylediginiz miilahazat-1 hususiye miyanmda 
�iir ve edebin "Liibb-i hikrnet ve hakikat ve terciime-i serair-i 
tabiat" olmas1 liizumunu ityan ve edebiyat-1 sahihanm "Tesa
vir-i hayat-1 insaniye ve temasil-i me�hudat-1 tabiiye" oldugu
nu beyan eylemekle i�bu �erait ve evsafi ha.vi olan "realizm"i 
kabul ve evsaf ve �erait-i mezkure ile tevfiki miimkiin olmayan 
"romantizm"i reddetmi� oluyorsunuz. 

Saniyen, istihsal-i letafet i�in fevka't-tabiiye �eyler aramaya 
liizum olmad1gm1 "Kainatta asar-1 tabiiyeden giizel, ondan sa
nath" bir �ey goriilmedigine dair olan itiraflanmzla teslim eyle
mektesiniz. 

Binaenaleyh edebi bir eserin hakikate adem-i muvaffakiye
tinden dolayi du�ar-i ta'riz olmas1m, ulum-1 riyaziyeye dair ya
zilm1� bir kitab1 i9.nde bir ibare yanh� bulunmakla muaheze 
eylemeye te�bih etmek caiz olmaz; �nkii �iir ve edeb "liibb-i 
hikmet ve hakikat ve terciime-i serair-i tabiat" olmak Iaz1m gel
diginden buna adem-i riayet maksad-1 asli ve esasiden inhiraf 
demek olacagmdan 0 yoldaki asar bi-hakkm muaheze edilmi� 
olur. Maahaza Hugo'nun asarmm i�e yaramad1gm1 iddiada bu
lunmad1m. Bilakis terciime-i halinde "Hugo'nun asan s1rf ha-
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yalden ibaret olmay1p pek <;ok hakay1k1 cami' bulundugu cihet
le bu eserlerden istifade olunur" demi�tim. Bence bir eserin fe
vaidi, ha vi oldugu hakay1k mecmuunun, hakay1k-1 mezkurenin 
derece-i ehemmiyetleri mecmuuyla hastl-1 darbma miisavi, ma
haziri ise cami' oldugu bevatil ve hurafatm mikdar-1 ehemmi
yetiyle miitenasibdir. $u halde bir eserden muntazar olan istifa
denin k1ymet-i hakikiyesi bu iki mikdarm tefazuluna muadil 
olur. 

Bence bir eserin takdir-i ehemmiyet ve k1ymeti hususunda 
riayeti Iaz1m gelen usul budur. Bundan adilane bir usul de ta
savvur edemiyorum. 

Hugo'nun mesela Sefiller'de hayalat-i �airanesini hakikate 
tercih eylemesine sebep ve oziir olmak iizere miiellif-i kitabm 
"F1trat-l be�erde miinderic olan bir tabiat iktizasmca insanlara 
gosterilecek niimune-i imtisa} �eylerin daima calib-i hayret Su
rette bulunmas1 liizumuna ittiba ederek halka bir de misal gos
termek fikriyle eserini te'lif" eyledigi gosteriliyor. 

Vak1a insanlarda tabii ve hakiki olan �eylerden ziyade mu
halat ve hurafata meyil ve ragbet gostermek gibi bir halin vii
cudu gayr-i miinker ve halkm ragbet ve tahsinine te�ne olanla
rm o yola siiluku ma'zur goriilebilir ise de nev-i beni be�er bi
dayet-i zuhurunda etrafm1 ihata eden zalam-1 cehlden rah-1 te
rakkiyi se<;emeyerek sapa yola sapm1� ve fakat miirur-1 zaman
la mihr-i taban-1 maarifin ne�reylemekte oldugu envardan isti
fade ederek yolunu bulmaya ba�lam1� oldugundan o meyl ii 
ragbet tedenniye yiiz tutmu�tur. Nev-i beni be�er avan-1 tufuli
yetinde muhalat ve hurafata gosterdigi ragbeti sinn-i rii�diine 
miisadif demek olan �u zamanda, bir nisbet-i miitezayide ve 
miiterakkibe iizere, ciddiyat ve hakikate sarfeylemege ba�la
m1�hr. Bir vakitler s1rf miibalagat ve hayalattan ibaret olan ede
biyat -ki $ahname gibi Odysseia gibi tlyada gibi asar ile isbat-1 
viicud ediyordu- halen ma'mure-i ciddiyat ve hakikatte hatve
endaz-1 terakki olmaktad1r. Edvar-1 muhtelife-i edebiyat goz 
oniinden ge<;irilir ise vehmiyat ve muhalatm giinden giine 
alem-i edebiyattan tard olunmakta oldugu mii�ahede olunur. 
Avan-1 tufuliyetimizden �u ana gelinceye kadar ge<;irmi� oldu
gumuz edvan goziimiiziin oniinden ge<;irir isek edvar-1 muhte-
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life-i edebiyenin kii<;iik mikyasta bir niimunesini mii�ahede 
edebiliriz. 

Kii<;iikliigiimiizde kadm nine hikayelerini, kurt ve tilki me
sellerini dinlemekten miitelezziz olur ve sonralan kahraman 
katilleri, Tahir ile Ziihre'leri, Arzu ile Kanber'leri, Ferhad ile $i
rin'1eri, A$zk Kerem'leri daha bilmem neleri kemal-i �evk ve hu
zuz ile okurduk; hatta bir surette miiteessir olurduk ki baz1 
ac1kh yerlerinde dokmii� oldugumuz e�k-i teessiirleri �imdi en 
me�hur bir muharririn en feci eserini miitalaa ederken tama
miyle bulamay1z. Pek olsa olsa goziimiiz dolar, bir veya iki 
damla ya� dokiiliir. Halbuki �imdi o kitaplan okumayi teklif et
seler bu teklifi ma-Ia-yutak addederiz. 

Binaenaleyh Hugo vehmiyat ve hayalata tabi' olmakta isa
bet etmeyip belki bu suretle eserini halen ve istikbalen ta'rize 
hedef etmi�tir. 

"Herkesin tabiahm bilmem. Benim tabiahmca kendime bir 
niimune addederek harekahna imtisal edecegim zat mertebe-i 
fazl ii iktidanna yeti�ilebilmek derecelerden bala-ter olmah" 
buyuruyorsunuz. Bendeniz derim ki madem ki oyle niimune-i 
muhayyelin mertebesine vusul emr-i muhaldir, temenni-i mu
hal ile izaa-i vakt etmedense alemde bil-fiil isbat-1 fazl ii iktidar 
etmekte olanlan kendine niimune ittihaz etmek daha miismir 
olur. Erbab-1 kemalin yalmz �airlerin hayalhanesinde mevcud 
olup hakikatte mefkud olduguna imkan verilemeyeceginden 
niimunesiz kalmak tehlikesi de yoktur. 

Niimunenin calib-i hayret olmas1 miiltezem ise bu liizum 
hakikatten inhirafa zaruret messettiremez. Kitab-1 tabiatm he
men her sahifesi degil, her harfi hayret-feza-yi ukul birtak1m 
serairi muhtevidir. insan miitehayyir olmak ister ise hayal-i 
muhale dalmaya hacet yok, o kitabm yaz1sm1 okumaya gayret 
etmeli! 

Hayal-perest, bir kari'in nazar-1 dikkatini kannca iizerine 
celbetmek ister ise kuvve-i muhayyilesine miiracaatla kannca
ya mesela ciisse ve cesametini tevsi, kudret ve kuvvetini tezyid 
edip bugday, arpa yerine mermer siitunlar ta�1thrarak ka�ane
ler, ali binalar yaptmr. Bir hakikat-perest ise yine o maksadla 
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hurdebini ahp bir karmca yuvasmm ba�ma ge<;er, mi.iddet-i me
dide o hayvanc1klarm ahvalini tedkik ettikten sonra mi.i�aheda
hm dogrudan dogruya zabt ii kayd eder. Muhayyel karmca 
yalmz bais-i hayret olur ise hakiki kannca hem calib-i hayret ve 
hem de mucib-i istifade gori.ili.ir. Hakikat-perest, karmca hak
kmda tedkikahm diger hayvanat hakkmda da icra eder ise ilm
i vazaifi.i'l-a'za-y1 tatbiki gibi bir ilm-i celil meydana gelir. Ha
yal-perest kendi usuli.inde devam eder ise bir mecmua-i ti.irre
Mttan ba�ka bir �ey vi.icuda gelmez. Karmcanm ahvalini ted
kikten bu nisbette faide olur ise kendi ahvalimizi tedkik ile ta
hassul edecek fevaid teemmi.il olunur ise, ''Vukuat-1 adiyeden 
itibar edilmek laz1msa gozi.imi.izi.in oni.inde bin ti.irli.i romanlar, 
bin ti.irli.i tiyatrolar gori.ili.ip duruyor. Bunlar yeti�miyormu� gi
bi tabii denilen yolda yazilan romanlan okumaya ne li.izum 
var?" sozler aram1� oldugunuz li.izumu iraeye kafidir. <;i.inki.i 
karmcay1 daima gozi.imi.izi.in oni.inde gormekte iken alimin in
de't-tedkik mi.i�ahede eyledigi ahvalin hemen hi<;biri bizce ma
lum degildir. Herkesin gori.i�i.i anlayi�1 bir degil. Vak1a sahne-i 
alemde icra olunan oyunlan ci.imleten tema�a ediyoruz, ancak 
ekserimiz gi.iya oyunculann soyledikleri lisana a�ina degil imi
�iz gibi cereyan eden vukuahn ki.inhi.ine Iayik1yle varam1yoruz. 
Yalmz baz1 evza ve harekattan istidlal tarikiyle vak' a hakkmda 
bir fikir peyda ediyoruz ki ekseriyetle sehv ve hatadan salim 
olmuyor. i�te realistlerin yazm1� olduklan asar bu oyunlarm li
samm1za terci.imesidir. Onlan okursak oyunda ge<;en ahvale ta
mamiyle vak1f oluruz. Sizin sualinizin aksini ben de size irad 
edeyim: "Gozi.imi.izi.in oni.inde, anlamad1gim1z bir lisanda bun
ca oyunlar oynanmakta iken bunlan anlamaya sa'y etmeyip de 
digerlerini tahayyi.il etmeye ne li.izum var? 

Daire-i imkamm tecavi.iz eden �eyler ise vukulan mi.imki.in 
olmad1g1 i<;in ibret-amiz olamazlar; daima adiye nam1 verip de 
begenmek istemedigimiz vukuat bize rehberlik eder. Mesela 
<;ocuk iken ate�ten <;ekinmek li.izumunu ekseriya parmag1m1z1 
kazara yakhktan sonra anlanz. 

insanm sathi bir nazarla bak1p ge<;iverdigi �eylerde bazen o 
kadar mi.ihim hakay1k muhtefi bulunur ki bunlan bulmak fev
kalade bir mi.idekkike ve belki bir dahiye ihtiya<; gosterir. Bir 
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misal irad edeyim: Her ne maksada mebni bir �i�e den1nunda
ki suya bir mikdar �eker ahld1ktan sonra bu mahh11 bir ay ka
dar kilerin bir tarafmda kalsa, muahharen gelip bakhgm1z vakit 
bir parc;a kiif hasll oldugunu gorseniz ne yapanz? Kiiflenmi� 
bir i�e yaramaz diye mahh1lii doker, �i�eyi y1kanz. Halbuki o 
begenmediginiz kiif Bechamp gibi bir dahiyi tam otuz sene 
me�gul etmi�, "mikrozima"larm ke�fine bais olarak mebhas-1 
cavidan ii ilm-i emraza bir esas-1 metin vermi�tir. 0 kiifiin intac 
eyledigi tedkikah Bechamp, bin sahifelik bir biiyiik eserle tarife 
kadir olabilmi�tir. 

Abbe Myriel'in tasviri niimune gostermekten ziyade hem 
Jean Valjean'1 lslah ve hem manashrlar vesaire aleyhindeki 
ciir'etsiz ta'rizattan sufiler beyninde husule gelecek infiali ta'dil 
ve tahfife miibtenidir zannederim. 

Romanm maksad-1 te'lifine gelince: Esas-1 fikr, baz1 ahval-i 
miibremenin ilcaahyla bi'z-zarure ahval-i memnuaya siiluk 
edenler hakkmda cemiyet-i be�eriyenin gosterdigi �iddeti reva 
gormeyip bunlar hakkmda rikkat ve merhameti celbetmektir. 
Maksad ali, esas metin! Pekala, fakat istihsal-i maksad vesaire 
gibi birtak1m fedakarhklara icbar ediyor. Zola Gervaise'i oldu
gu gibi tavsif ediyor. Bunlarm ikisi de ibtida hirer miinasebet-i 
gayr-i me�rua peyda eyledikleri halde bilahare ikisi de sokaga 
dii�iiyorlar. Fantine bir �ekl-i mevl 1um, Gervaise bir �ahs-1 ha
kiki; ikisi de merhameti celbediyor. Ancak biri hayali oldugu 
ic;in celbettigi merhamet bir hedef-i hakikiye isabet edemiyor. 
Bilakis Gervaise'in hali kendisi gibi birc;ok bic;aregam o merha
metten miistefid eder. i�te hayal ile hakikat beynindeki fark bu
dur. i�te �u delil de Hugo'nun hakikati fedaya mecbur olmad1-
gm1 irae eylemektedir. Arna siz diyorsunuz ki bir romanda 
maksad-1 te'lif gozetilmelidir. Bu maksadm istihsali ic;in isti'mal 
olunan vesait ne? Burasm1 dii�iinelim. Bir fahi�e ile bir caniyi 
ahyor, ahyor ama bunlar adi canilere asla benzemiyor, c;iinkii 
�air bunlan tea.Ii ettirecegim diyerek bamba�ka bir kahba ifrag 
ediyor, celbettigi merhamet bu iki havanka miinhas1r kahp �id
detten kurtarmak istenilenler ac;1kta kahyor, maksad has1l ol
muyor. Eger �air bunlan teali ettirmek maksad1yla tabiatlerin
den c;1karmay1p da oldugu gibi tasvir etmi� ve fakat ne gibi es-
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bab-1 miibremenin ilcaahyla girdab-1 sefalete dfo;ar olduklanm 
bi-hakkm izah etmi� olayd1 eserin nefi daha amm olurdu. 

Fantine ile Assommoir'daki Gervaise'in mukayesesi isbat-1 
miiddeaya kafidir. Hugo Fantine'i calib-i merhamet gosterebil
mek i�in sa�m1 kesmek, di�lerini k1rmak gibi fedakarhklan ihti
yara mecbur etmi�. Maksad ali olur ise ufak tefek mehazire ba
kllmaz, diyorsunuz. Biz bu mahzurlan havi oldugundan dolayi 
Sefiller'in �ayan-1 istifade olmad1gm1 iddia etmedik; yalmz iki 
meslegi mukayese ettigimiz sirada birtak1m hayalat ve miibala
gat tecriibesiz gen�leri temenni-i muhale dii�iirmek netayic-i 
vahimesini tevlid edecegini gosterdik. 0 muhalat maksadm hu
sulii i�in zaruriyii'l-vuku olmu� olayd1, tabii ho�goriiliirdii. 
Madem ki daire-i hakikatten �1kmaks1zm husul-i maksad 
miimkiindiir; binaberin liizumsuz kalan o muhalah iltizam 
abes ve �ayan-1 muaheze goriiliir. Vak1a romanlan okuyanlann 
muharririn maksadm1 tahlile muktedir olmas1 arzu olunur ise 
de ekseriya bunlarm tecriibesiz gen�ler ve belki �ocuklar ol
duklanm unutmayahm. Onlarm eser hakkmda verecekleri hii
kiim tabii �ayan-1 itibar degildir; ancak o eserlerin bunlarm fi
kfrleri iizerine hasll edecekleri tesir hi�bir vechle nazar-1 itina
dan lskat edilemez .. 

Hayalat-1 �airaneye kapllmanm kadmlarca ihtinak-1 rahme 
sebebiyet verdigini ben kendiligimden icad etmedim Axenfeld 
nam miiellif emraz-1 asabiyeye dair te'lif eyledigi kitapta beyan 
ediyor. Benim dedigim �ey, madem ki hakikatten inhiraf, tasvir 
olunan alem ve ahval hakkmda yanh� bir fikir vermektir, ma
dem ki boyle hayalat-1 �airane kari'lerinin bazllanm temenni-i 
muhale sevkederek emraz-1 asabiyeye miibtela olmalarma yar
d1m ediyor, madem ki bunlar cemiyet-i be�eriyenin lslah-1 ah
valine dair olan fikirlerin ne�r ii ta' mimine, velhasll bir mak
sad-1 hayrm husuliine elzem ve Ia-biidd bir �art-1 mutlak degil
dir, bunlarm terki enseb ve evladir. Zola'mn baz1 eserlerinde 
alem-i fuh�u tasvir eylemesi, ufak tefek mahzurlara bak1hr ise 
ifsad-1 efkan badi olabilecegini dii�iinerek o eserleri red ve tez
yif eylemek Iaz1m gelecegini beyan ediyorsunuz. Zola vak1a 
alem-i fuh�u tasvir etmi� ise de eserin miitalaasmdan hasll olan 
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tesir o alemden nefret oldugu ic;in efkan ifsad degil belki ir�ad 
eder. Tecriibesiz bir gence La Dame Aux Camelias ile Nana ro
manlarmdan hangisini okutahm diye sorsalar hie; tereddiid 
gostermeden "Nana'y1 verin okusun!" derim. 

Asll �ehvet-engiz olan asan a�k1 bir ma'bed haline koyan 
hayaliylinun mahsul-i fikrinde aramahd1r. "Bir beytin tesir-i 
mealiyle millet batlrmak, devlet c;1karmak maglub bir orduyu 
galib etmek gibi netice-i havank-1 vukuat meydana getirilmi�
tir" buyuruyorsunuz. Evvela hiikema-y1 haz1ranm ittifak-1 
ara' sma mazhar bir kaide vardir ki o da her bir hareket ve 
vak'anm bir miiddetten beri teselsiil ve tevali etmekte olan bir
tak1m harekat ve vukuahn netice-i tabiiyesi oldugudur. Bina
enaleyh bir soz o gibi inkilabah yalmz ba�ma tevlid edemez. 
Delili Hugo'nun mukavemet ic;in ahaliye hitaben ne�reyledigi 
beyannamenin Almanlan harekat-i muzafferanelerinden men' 
edememesidir. Halbuki gerek Dordiincii Henri gerek Birinci 
Napoleon bir iki soze fiiliyatl zamm ederek dediginiz neticeleri 
istihsal edebilmi�lerdir. Demek oluyor ki tesir sozden ziyade fi
il ve icradadir. Bir �ey icra olunabilmek ic;in daire-i imkanda 
bulunmak ve binaenaleyh bir hayal-i muhal olmamak Iaz1m ge
lir. 

"Les Miserables bir roman degil, bir fikrin tervici ic;in yazll
m1� �airane bir makale" dir, diyorsunuz. Ben de derim ki o ma
kale, �airane evsafma liizum gosteren evhamattan tecrid oluna 
idi, daha ciddi, daha nafi olurdu. 

"$airlerin, ediblerin maksadlan her ne suretle olursa olsun 
tehyic-i efkar ederek matlub olan neticeyi istihsal etmektir" bu
yuruyorsunuz. Cizvitlerin "Netice vesaiti me�ru kllar" soziinii 
diisturii'l-amel ittihaz ettiklerini bilirdim ama bunun �uara ve 
iideba beyninde de mer'iyyii'l-ahkam oldugunu bilmiyordum. 
Yine bilmek istemem! 

Emile Zola (Bir Mahkumun Son Giinii) eserin yazlld1g1 bir 
maksad1 "tervicen kendi mesleginde bir roman yazsm yahud 
asar-1 sairesine nazaran ne yolda bir eser yazabilecegi tasavvur 
buyrulsun. 0 zaman goriiliir ki Emile Zola ile Hugo'nun bey
ninde olan fark ve nisbet nazar ihata edemeyecek kadar vasi
dir" buyuruyorsunuz. Evvel emirde Hugo'yu Zola ile mukaye-
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se etmek istedigimiz vakit kendisinde yalmz hikaye-niivislik
ten ba�ka bir �ey gormemeliyiz. in�ad-1 �iirde olan kuvvetin
den, ahval-i siyasiyesinden vesaireden sarf-1 nazar edip muha
kemahm1z1 yalmz romanc1hk sanatma hasretmeliyiz. Bir' hika
ye-niivis alem-i hayalde kemal-i serbesti ile hareket edebilir, s1-
kmh <;ekmez. <;iinkii hayalin mizam olmad1gmdan �oyle tahay
yiil etmek laz1m gelirken boyle tevehhiim etmi�sin denemez. 
Halbuki vak' a hakikat edilmek laz1m geldigi vakit herkes mu
harririn vaadini ifaya muktedir olup olamad1gm1 muvazene ve 
muhakeme edebilir. Binaenaleyh realizm yolunda roman yaz
ma� her halde romantik usuliinde hikaye tasvirinden gii<;, da
ha ziyade vukuf ve iktidara muhta<;hr. Hatta Zola tecriibe i<;in 
realizm mesleginde bir roman yazmasm1 Hugo'ya teklif eyledi
gi halde Hugo itiraf-1 acz etmi�ti. Hugo nastl bir Assommoir 
yazmad1 ve yazamadi ise Zola da Hugo'nun asarmdan birini 
taklide mecbur olamaz. Arna siz diyorsunuz ki sarf-1 zihn edi
lir, ikdam olunur ise Emile Zola mesleginde roman yaz1labilir, 
ancak romantik usuliinde roman yazabilmek herkesin kan de
gil, o bir mevhibedir. Ben derim ki her kim sa'y ii ikdam eder 
ise gerek romantizm iisuliinde ve gerek realizm yolunda bir 
eser viicuda getirebilir; viicuda gelen eserin miikemmeliyeti 
muharririn istidad-1 f1trisiyle miitenasib olur. Romantik usu
liinde roman yazmak Hugo'ya mahsus degil a. Bu meslege te
baiyyet etmi� iyi kotii o yolda eserler viicuda getirmi� nice mu
harrirler var! Bunlar hepsi Hugo gibi mi yaz1yorlar? i�te her ro
mantik usuliinde yazan Hugo gibi yazamad1g1 gibi her ugra
�an, tab-1 be�eri tedkike giri�en Zola kadar tasvir-i hakikate 
muktedir olamaz. istidad-1 f1tri gostermek, istediginiz gibi, yal
mz romantik olmak i<;in elzem bir hassa degildir, her �eyde la
z1mdir. Bir marangoza be� <;trak verecek olsamz bunlar bir 
miiddet ustalan yanmda i�ledikten sonra o sanattan istidad-1 
f1triyeleri nisbetinde behre-mend olurlar. Goriirsiiniiz ki bunla
rm marangozluktaki maharetleri miitefavit olur. 

"Zola ile Hugo beyninde olan fark ve nisbet nazar ihata 
edemeyecek kadar vasidir. Hatta denebilir ki nazar-1 muhake
me bu viis' at-i far km hududunu gorebilmekten aciz oldugu 
i<;in f1kdanma hiikmediyor" buyuruyorsunuz. Madem ki na-
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zar-1 muhakeme o farkm hududunu gormekten acizdir siz nasll 
onun farkma vanyorsunuz!? .. Hususiyle makale-i intikadiyeni
zin tarih-i ne�rine kadar Zola'nm romanlarmdan hi<;birisini 
miitalaa etmemi� idiniz ki bunlan Hugo'nunkilerle mukayese 
edip muns1fane bir hiikiim verebilesiniz. Zola'nm viis'at-1 kari
has1, kudret-i edebiyesi cay-i ta'riz olmad1g1 gibi hele tasvir ve 
tavsif-i hakikat hususunda gosterdigi maharet-i fevkalade bil
ciimle Avrupa iidebasmm teslim-gerdesidir. Hugo ile Zola bey
ninde hududu nazarm ihata edemeyecek derecede vasi bir fark 
oldugunu beyan etmeniz Hugo'ya olan hiisn-i tevecciih-i fev
kaladenizle bunun netice-i tabiiyesi olmak iizere miicerred Hu
go'nun muanz1 oldugu i<;in Zola hakkmdaki su-i zanmmzdan 
ne�' et eyledigini, yoksa tarafeynin asanm muhakeme ve muka� 
yese ile hasll olmu� bi-tarafane bir hiikiim olmad1gm1 teslimde 
tereddiid etmezsiniz oyle degil mi birader! 

* 

Zola Bir Mahkumun Son Giinii nam romam viicuda getiren 
bir maksad1 tervicen kendi mesleginde bir roman yazac;:1.k olsa 
o maksada daha ziyade hizmet edebilir iimidindeyim. Gerva
ise ile Fantine'in mukayesesi bu iimidi takviye ediyor. Bir Mah
kumun Son Giinii maksad-1 asliye tamamiyle hizmet edemez. 
Bu makale pek uzad1g1 i<;in bu babda �imdilik tafsilattan sarf-1 
nazar ederim, fakat arzu eder iseniz, bu romanm maksad-1 as
Iiye muvaf1k olmayan yerlerini, ve Zola yazmak Iaz1m gelse ne 
yolda tasvir edebilecegini ve hangi esaslara ist!nad edecegini 
akhmm erdigi kadar tefsir ederdim. Zola ile Hugo hakkmda 
daha ziyade soz soylemeye liizum gormem. Zola'nm asar-1 
tenkidiyesinden ii<; cildini takdim etmi�tim, diger ciltleri de 
emrinize amadedir. Zola'nm meslegini tervic, romantizmi ib
rad yolunda irad eyledigi delail bu eserlerde mevcuttur. Onlan 
mukni' gormiiyor iseniz, daha metin berahin ve beyyinat ile 
cerh ediniz. 

Gelelim fen ile �iirin mukayesesine: $iiri fen mertebesine 
teali ettirmek i<;in �iir hakkmda �airane bir medhiye soylemi�si
niz. Bilmem �airane oldugundan m1, medhiyenizi muvaf1k-1 
hakikat ve mukni' -i vicdan goremiyorum. 

Cemiyet-i be�eriyeye edilen hizmetlerin gayesi insanlarm 
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rahat etmesine saadetle ya�amasma, huzur-1 kalb ile imrar-1 
vakt eylemesine muavenet olsa bile o hizmetlerin ehemmiyetle
ri, derece-i muavenetleri gozetilmek laz1md1r. Bu dakikaya ri
ayet olunmad1g1 surette bir dengale kabak<;1 �uaram1zm en 
muktedirine muadil tutulmak iktiza eder, <;iinkii 0 �airin asanm 
miitalaa ederken gam u gussa-i alemi unutup da birka<; dakika
Y1 mesruren ge<;irenler bir sene zarfmda ii<; bin ki�iye balig olur 
ise kabak <;algism1 dinleyip o yolda mesud ve mesrur olanlarm 
mikdan belki yevmiye ii<;-be� bini bulur. "�uaradan hiirmet-i 
fevkaladenize mazhar olan mesela filan zat ile bir dengale ka
bak9y1 bir tesviyede bulundurmak gibi bir neticeye miincerr 
olan bir iddiada sebata vicdammz kail olur mu?" suali abes ol
mayacagmdan eminim! Kapah odada miiddet-i medide kapah 
kalmaktan tahassul eden kasvet ve fikre tari olacak atalet ve ke
salet, teceddiid etmeyen ifsad olunmu� havanm, �uaat-1 �emsi
yeden mahrumiyetin beden iizerine icra eyledigi tesirat-1 mu
zirradan miinbaistir. A<;1k havada has1l olan in�irah ise bilakis 
ciyadet-i havadan, envar-1 �emse miistagrak olmaktan, beden
lerde husule gelen tesirat-1 hasenenin neticesidir. Binaenaleyh 
bu mesele �iirden ziyade h1fz-1 s1hhate aittir. 

itiraf ederim ki ehemmiyet hususunda �iir fenne muadil 
veya faikdir iddiasmda bulunacagm1za ihtimal verememi�tim. 
�u iddiamz1 gordiigum halde bile yine samimiyetine ihtimal 
vermek istemiyorum. 

"Bir k1s1m �uara vard1r ki gerek kudret ve gerek hizmet ci
hetleriyle Claude Bernard'lara, filanlara nisbet kabul etmez, 
<;iinkii bahsettigim ulema alem-i maddiye, dedigim �uara alem
i efkara hiikmeder, maddiyat ise efk&r-1 be�eriyenin maglub-1 
iktidandir" buyuruyorsunuz. 

Vak1a birtak1m �airler vardir ki �iiri alet ittihaz ederek ce
miyet-i be�eriyeye biiyiik biiyiik hizmetler ederler, bu suretle 
diger �airlerden daha ali bir mertebeyi ihraz ederler. Victor Hu
go da i�te o hadim-i insaniyet olan �airlerdendir; ancak yine 
Claude Bernard'lara tefevvuk edemez, <;iinkii dii�iinelim, bu 
�airler alem-i insaniyete ne yolda hizmet ediyorlar? Kendi fikr-i 
mahsuslanm i�aa ile mi, yoksa nimet-i fenden miitena'im olan 
hiikema ve ulemadan iktibas eyledikleri envan ne�r ile mi? 
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Fen bi-zatihi mi.inir oldugu i<;in gi.ine�e, �iirin envan muk
tebes bulundugu cihetle kamere te�bih olunabilir. 

Gi.ine� olmayan yerde kamerin ziya-y1 muktebesinden isti
fade mi.imki.in olabilir. Her �air fikrindeki hatalan fen sayesin
de tashih edebilir, fakat hi<;bir mi.itefennin tasavvur edemiyo
rum ki �iire mi.iracaatla lslah-1 fikr edebilsin! 

Hugo Littre' den, Claude Bernard' dan bir<;ok hakay1k ogre
nebilirdi ve �i.iphe yok ki ogrenmi�tir de, fakat Littre ile Claude 
Bernard Hugo'nun asanm okusalar bilmedikleri hangi hakay1-
ka tesadi.if edeceklerini di.i�i.ini.iyorum, di.i�i.ini.iyorum bulam1-
yorum. Fen sayesinde insan maddiyata hakim olmaya ba�lad1-
gi gibi fikirlerce vukua gelen ink1labat-1 azime de yine erbab-1 
fennin himmetiyle hasil oluyor. Galile'nin alem-i efkar i.izerine 
hasil eyledigi tesiri �imdiye kadar hi<;bir �air icra edememi�tir. 
Halbuki o zamandan bu ana gelinceye kadar fennin efkar-1 
umumiye i.izerine olan tesiri zamanm murabba1yla mebsuten 
mi.itenasib denecek bir surette terakki etmi�tir. Terakkiyat-1 fik
riye �airi <;ok olan yerlerde mi, yoksa fen erbabmm kesretle ye
ti�tigi yerde mi hasil oluyor, buras1m teemmi.il ederseniz mat
lub hasil olur i.imidindeyim. 

i�te birader, efkanm1 arzettim, hasbe'l-be�eriye vukuu za
ruri olan fikir hatalanm ihtar eder iseniz minnettanmz olurum. 
Makale-i cevabiyeniz i<;in Saadet si.itunlan a<;1khr. 

Be�ir Fuad, 
Saadet, nr. 470, 472, 475-478; 

26, 28 Temmuz, 1-4 Agustos 1886 

1 88 



Be�ir Fuad Beyefendi' nin 
Victor Hugo Onvanli Eserlerine Dair Yazdigim 

Makaleye Mukabil Saadet Gazetesiyle 
Ne�reyledikleri Varakaya Cevaptir 

Biraderim Fuad Beyefendi! 
Victor Hugo'ya <lair olan makalemin cevabm1 te'hir etmenin 

esas-1 maksad1m1za bir zaran olmad1gi i<;in beyan ettigin maze
retin bile liizumu yoktu derim. 

Zamamm bi't-tabii kamilen bu bahse hasretmeyeceksin ya! 
Hususiyle elde biiyiik bir te'lif vardi.6 Hususiyle beyan ettigin 
ve benim bildigim me�guliyet de biiyiik bir mani idi. Nitekim 
soyledigin gibi benim makalem de kitabm ne�rinden bir<;ok za
man sonra meydana <;1km1�h. 

Kitabm selaset-i ifadesine <lair olan fikrimi isbata ugra�
mam. Sen istedigin kadar mahviyet goster; herkes eserini goriir 
okur ve anlar. Binaenaleyh esas-1 meseleye giri�iyorum: 

Ben makalemde "Eger bir �airin eserini bir fen kitab1 gibi 
her beytinde s1rf hakikat bulmak iizere tedkik ederseniz vak1a 
istediginiz gibi bir �air bulamazsm1z" demi�tim. Buna mukabil 
diyorsunuz ki "�airlerin makbul olacak asan olmad1g1m iddia 
etmedim ve etmek de ihtimalim yoktur. Ancak bunlar miyanm
da makbul addettigim cihete hasr-1 fikr edenleri gormedim de
sem miibalaga etmi� olmam zannederim. Oyle bir �airin bulu
namayacagm1 siz de teslim buyuruyorsunuz. Acaba neden? �a
irin fikri hakikate mutab1k olursa �iir olmaz m1? Olacagmda 
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�iiphe yok. Zaten sizin getirmi� oldugunuz misaller de bunu is
bat etmektedir." 

Bilmem ki makbul olan k1sma dahil olacak �iir soylemi� bir 
�air bulunamayacagm1 ben ne zaman soyledim ki o soz benim de 
teslimime mazhar olmu� olsun. Ben ciimlemde "Her beyti bir fen 
kitab1 gibi tedkik ederseniz" �arhru koymu�tum. Maksad1m ise 

Mihr olsa eger peyinde saye 
Gfsusu gibi kalzrdz muzlim 

beytindeki hayal gibi bedayi-i edebiyeye ta'riz edilecekse de
mekti. Yoksa esas1 cihetiyle hakikate tevafuk etmeyen bir �iirin 
hata olacagm1 "Bir �iir fennen muaheze olunmak istenildigi Za
man te�bihat ve istiarat gibi her tiirlii ziynetinden tecrid edile
rek bulunacak fikir dogru ise �iir dogru ve yanh� ise �iir yanh� 
olduguna hiikmedilmelidir" ciimlesiyle ilan etmi�tim. 

Benim fikrimce ise bu yolda te�bihat-1 hayaliye hakikati 
zannolundugu kadar degil zerre kadar bile rahne�dar etmez. 
Taglit-i ezhan etmek ihtimali de yoktur. Belki telziz-i hissiyat 
eder. Filhakika baz1 miibalagat vard1r ki merduddur. Birtak1m1 
da arzettigim gibi makbul olur. Bunlarm temyiz ve tefrikini 
hiisn-i tabiata -kuvve-i miimeyyize ve hiisn-i mizan manalan
na olan hiisn-i tabiata- havale etmeye ve bu hiisn-i tabiah da 
herkesten ziyade �airlere vermeye mecburiyet goriiriim; <;iinkii 
�iir ile iilfet etmeyen bir adam okudugu �eyden miiteessir olur
sa da onun dakay1k-1 sanayi'ine �air kadar vak1f olamamas1 ta
biidir. Nitekim bir tablodan herkesten ziyade ressam anlar. 
Hatta bu hikmete mebnidir ki mesela gazetede bir�ok muktedir 
nahviyun sarfiyfin gibi yine edebiyata ait fenlerde yed-i tula 
kesbetmi� adamlar bulundugu halde �iire a�ina olmayanlarm
dan hi�birisi o bahse kan�mam1�lard1r. Hatta birisi kendisine o 
yolda bir teklif vuku bulunca "Benim o sanatta maharetim yok
tur" yolunda bir cevap ile mukabele etmi�. Bu boyle olmakla 
beraber "Mihr olsa .. " beytiyle "Bi-siitun-1 felegi .. " beyti arasm
daki farka <lair olan sualine cevap verecegim, yani zannettigin 
gibi o hiisn-i tabiata aittir yolunda bir cevap ile ge�meyecegim, 
�iinkii onu sevmem, muhatab1m1 ikna etmek isterim: 
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Bf-siitun niih felegi, ah ile berbad ettim 
Kuh-kenlik yolun ogretmek irin Ferhad' a7 

beytinde letafet yak, miibalagas1 merduddur diyorum; <;(inkii, 
evvela, icbar-1 a�k ile edilen ahlar inkisar-1 kalb gibi yak1p y1k
mak hassasma malik degildir ki hatta hedm-i felekiyat etmesi 
miimkiin olsun! Saniyen, beyitte niih felegi berbad etmekten 
bahsolunuyor. Felekiyat bulunsa da y1kilacak bir cism-i maddi 
degildir ki bu miibalagaya mahall bulunsun! Salisen, kendisin
den yiizlerce sene evvel gelmi� gitmi� bir adama kuh-kenlik 
ta'lim edebilmek i�in �airin birka� yiiz ya�mda olmas1 iktiza 
eder ki bu kabil degildir. Rabian, senin mazhar-1 ta'rizin olan ve 
hakikatte ise ehemmiyet-i mahsusas1 bulunan hiisn-i tabiat, be
yan ettigim esbabdan dolay1 bu miibalagay1 tahsin etmiyor. 

Mihr olsa eger peyinde saye 
Gfsusu gibi kaltrdt muzlim 

beytinde letafet var, miibalagas1 makbuldiir diyorum; �iinkii, 
evvela, m1r ile hiisn beyninde agleb-i miinasebat vardir; hatta 
yiizii giine� gibi parhyor soziinii herkes isti'mal eder durur. Sa
niyen, giizellik giine�i karartmas1 tahayyiilii, saye ile cihat-1 
miiteaddidede miinasebeti olan gisu te�bihi gibi bir letafet-i za
ide ile miizeyyendir. Salisen, bu beyitte evvelkinde ta'yin etti
gim miinasebetsizlikler goriilmiiyor. Rabian, i�te bu cihetlerle 
hiisn-i tabiat bunu tahsin ediyor. 

Bunlardan ba�ka bir fark daha vardir ki onu da tasrih ede
yim: 

Miibalagaya ni�in liizum goriilmii�? Evvela bu suale cevap 
vermek laz1m geliyor. 

Malumdur ki giizellik gibi, hissiyat gibi manevi �eylerin ta
mamiyle tasviri miimkiin degildir. Mesela bir giizel goriirsii
niiz ki beyaz bir zemin iizerine tersim edilmi� hafif pembe 
renkli, gayet giizel siyah gozleri, uzun sa�lan, tenasiib-i enda
m1, letafet-1 hiram1 ile sizi cezbeder. Bir k1z daha goriirsiiniiz ki 
yine onun gibi pembe renkli, siyah gozlii, uzun sa�h, miitenasi
bii'l-endam latifii'l-hiram olur; fakat sizi cezbetmez; yalmz size 
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degil herkese soguk goriiniir. Bir sada i�itirsiniz ki mesela ma
kam1 hiiseyni olur sizi meftun eder. Yine bir sada i�itirsiniz ki 
aym makamda oldugu halde dinlemek istemezsiniz. Bu giizel
lik nedir? Manevi veyahud herkesin hissine ait bir �ey degil 
mi? 0 halde onu tarif ve tasvir nastl kabil olur? Bir suretle: Ya
zacagm1z tarifte hiss-i be�eri iizerine o begendiginiz giizellik gi
bi veyahud meftO.n oldugunuz sada kadar tesir-i Iatif icra ede
cek bir soz bulursunuz. Mesela o giizeli tarif ederken ciimleniz 
ic;inde oyle cazib bir �ey goriiliince zihin ondan alacag1 zevk ile 
giizelligin cazibe-i tarif-i na-pezirine intikal eder ve ancak bu 
suretle o maksadm husulii miimkiin olur. Edebiyat ile i�tigal 
eden erbab-1 hiisn-i tabiatin umumu miittefiktir ki bedayi-i 
edebiyenin en giizellerinden biri de te�bih, istiare, mecaz gibi 
bir diger �eye nisbet ile tasvir-i maksad eden sanayi' dir. 

Bir �eyi diger bir �eye benzetmekte ise iki maksad olur. Biri 
izah-1 meram ve tenvir-i miiddea, biri tezyid-i letafet. "Bade 
telh oldukc;a .. " beyti gibi tenvir-i miiddea ic;in yaptlan te�bihler 
ba�ka. Fakat tezyid-i letafet ic;in te�bih yapmak mii�ebbehiin
bih ic;in mii�ebbehten istiare-i letafet etmek demektir. Kendine 
faik olmayan bir �eyden istiare-i letafet edilemeyecegi ise bedi
hidir; c;iinkii otekinde bundan ziyade bir �ey olmah ki ahnd1g1 
halde berikini tezyin edebilsin. 

�imdi isbat olundu ki tezyin ic;in yap1lan te�bihlerde miiba
Iaga �arthr ve te�bih ve miibalaga evsaf1m ta'yin miiteazzir 
olan yerlerde miista'mel olmahdir. Bu kaideyi yukandaki iki 
beyte tatbik edersek birisine muvaf1k digerine muhalif gelir: 
Ah denilen �ey ta'yin-i evsaf1 mii�kil olan hallerden degildir ki 
o te�bih ve miibalagaya liizum goriilsiin de felek-i bi-siitun zir 
ii zeber edilsin. Halbuki giizellik tarifi ic;in te�bih ve miibalaga
ya arz-1 iftikar eder. Bir ah ne kadar �edid olursa olsun �iddeti 
yine mahduddur. Giizellik ise oyle degil; feza-yi na-miitenahi 
kadar na-mahduddur. Eger maksad o ahm mahreki olan hissi
yat-1 a�1kanenin tasviri ise oyle nazik bir �ey de boyle kabada
yivari yeri gogu y1k1p devirerek tasvir edilmez. Hiisniin neza
keti ile miitenasib bir ifade ihtiyar edilmeli idi. i�te birader bu 
cihetle de beyitlerdeki miibalaganm birisi makbul ve digeri 
menfurdur. Evvelki ifadem zannettigin gibi vahi bir fikre ve 
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miibalaga ile i'tilafa mebni degil bu muhakemata miibteni idi 
ve "Mihr olsa eger peyinde saye .. " beyti letafet ve metanetten 
ari bir miibalaga-i Acemane degil hem latif, hem rengin, hem 
metin bir bedia-i edebdir. Acem �airinin beytinden terciime bu
yurdugunuz fikirdeki miibalaga da bunun gibi birtak1m esbaba 
mebni �ayan-1 kabul goriilmez. Tatvilden ihtirazen o babda mii
lahazahm1 izah etmiyorum. 

Hakikatle hikayeye dair yazd1g1m f1kray1 fikrime mugayir 
olarak tefsir etmi�sin. Ben bir �air bir hakikati kabul ettirmek 
ic;in fikrini kamilen meydana koymayip efkar-1 halefe miima�at 
gostererek bir k1smm1 ihfaya mecbur oldugundan bahsetme
dim; hatta bunu i�rab eder bir soz de soylemedim. �air insan 
olursa her fikrini meydana koyar. Hakikati bildigi gibi soyle
mekten hic;bir vakitte c;ekinmez. Ancak onu esas-1 fikrine do
kunmayacak baz1 tezyinat ile latif ve calib-i nazar bir hale geti
rir demi�tim. Hatta mevzubahsimiz olan Victor Hugo en biiyiik 
bir �air oldugu halde her fikrini meydana koymaktan c;ekinme
digi ic;indir ki ba�ma bin tiirlii belalar geldi. 

Bir de �urasm1 soyleyeyim: Diyorsunuz ki miibalaga deni
len �ey insanm tasvirde olan aczinden ne�'et eder; aczden 
ne�' et eden �ey ise makbul olamaz. 

Ben de yukanda itiraf ettim ki miibalaga tasvir-i letaifte 
olan acz-1 kiilliden ileri geliyor. Fakat makbul olamamak ne
den Iaz1m gelsin? insanlar ifade-i sade ile giizelligi tamamiy
le tasvir edememi�ler fakat onun yerine ba�ka bir yol bul
mu�lar, o suretle husul-i maksada teyessiir miimkiin olmu�. 
�imdi biz o yolu makbul addetmemege ne salahiyetle miite
casir olahm. 

Acz maharet olamaz, fakat o aczi mahvedecek bir yol bul
mak maharettir. 

Yine miibalagay1 baz1 mualecat-1 semmiyyeye te�bih edip 
"Semm baz1 hastalara verildigi gibi miibalaga dahi baz1 kere 
kullamhrsa da hadd-i ma'rufunu tecaviiz etmemelidir" diyor
sunuz. Pek dogru! Ben de seninle hem-fikirim. Ancak o hadd-i 
ma'rufun ta'yininde ihtilaf ediyoruz. Maamafih bahs ile o ihti
laf da zail qlur. <;iinkii hakikat taaddiid etmez. Elbette birimi-
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zin iddias1 dogru, birimizinki yanh�hr ve elbette bahsettikc;e 
hangimizinki dogru oldugu meydana c;1kar. 

Victor Hugo'ya soylettigim k1t'anm o s1rada Victor Hu
go'nun soyledigi k1t'adan a�ag1 oldugunu beyan ediyorsun. Bu 
tabii bir �eydir. Hal boyle olmakla miibalaganm merdud olmas1 
ikitiza etmez. Eger Victor Hugo o fikrini miibalaga ile ifade et
mek isteseydi elbette o da benimkinden iyi olur idi. Ben miiba
Iagas1z ifade-i meram etseydim o da Hugo'nunkinden elbette 
birkac; derece daha a�ag1 bulunurdu. 

0 k1t'ayi yazmakla kendimi Hugo'ya miidani addediyo
rum mu zannettiniz ki boyle bir mukayeseye liizum gordiiniiz? 
Beni o kadar haddini bilmez mi samrsm1z birader! 

Bir de �urasm1 soyleyeyim ki Hugo'nm soyledigi beyitleri 
hen de okudugum halde pek begenemedim. Miibalagaya mii
racaat etseydi daha giizel soylerdi. 

Gelelim Gayret'teki miilahazat-1 hususiyeye: 
Evvela �urasm1 soyleyeyim ki onlar benim degildir. Bunu 

siz de pekala bilirdiniz. Bildiginiz halde i�te sen �oyle soylemi� 
tin manasm1 i�rab eder yolda 0 sozleri meydana koymak neden 
tecviz buyruldu? Ba�kasmm ne�rettigim bir soziiyle benim mu
ateb olmakhg1m m1 Iaz1m gelir? Velev ki o soz yanh� olsun. 
Maamafih o sozler de yanh� degildir. 

Beyan ettigim fikre muhalif olmad1klanm isbat edeyim: 
"Edebiyat-1 sahiha tesavir-i hayat-1 insaniye ve temasil-i me�
hudat-1 tabiiyedir." 

Bu fikri meydana koyan kalem-i muktedir demek ister ki 
mesela Monte Kristo hikayesi gibi her yerde tetabu' -1 vukuu 
muhal addolunacak ekazib ile mali romanlar veyahud bir lii
zum ve letafet bulunmad1g1 halde ar� ii fer�i ayagmm altma 
alacak ve hur�idi kendine hokka, semay1 kagit edecek kadar 
bala-pervazane bi-meal soylenmi� sozler edebiyat dahilinde 
addedilemez. Bu hiikmiin ise mevzubahsimiz olan Victor Hugo 
asanyla miinasebeti yoktur. Fantine filhakika her yerde her Za
man bulunur orospulardan degildir; fakat diinyada misali mef
kud olacak kadar da fevkalade addolunamaz. Evvelce soyle
mi�tim ki miiellifin maksad1 da orospularm hepsini boyle de
mek degilmi�, belki boyle olanlanm halas etmek laz1md1r de-
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mek istemi�. Victor Hugo'nun �u sozii edebiyahn bir diistur-1 
ebedisidir: 

"Hikmet dogruyu arar, sanat nafi'i taharri eder, edebiyat 
ise giizeli . . " 

Filhakika hikmet ile edebiyat imtizac ederse cemiyet-i be�eri
yeye faide-bah� olacak �ey asil o zaman viicuda gelir. Fakat edebi
yahn asil arad1gt �ey, yani giizel de unutmamahd1r. Demek isterim 
ki siz o ciimle-i edebiyeyi asil miibalaga bahsinde irad ediyordu
nuz, halbuki miibalaga hakikat olmamakla beraber o hususta olan 
aczimizi defettigi i9n tasvir-i hakikatin yegane vas1tas1drr. Giizel 
oldugu i9n -esas-1 fikre dokunmad1gt halde- edebiyata laz1md1r. 
Bir yanh�br ki dogruyu tasvir eder. Ben miibalagayi hurdebine 
benzetirim. Bir �eyi nazra-1 hakikatinden inhiraf ettirerek yani 
hurdebin gibi ashndan daha biiyiik bir mikyasta gosterir. Fakat o 
vas1ta ile izhar-1 hakikat eder. Cismi biiyiilterek hatayi kii<;iiltiir. 

ikinci f1kra olan "$iir ve edeb ki liibb-i hikmet ve hakikat 
ve terciime-i serair-i tabiat olmak Iaz1m gelir" ciimlesi de me
f\len evvelki soziin aym oldugundan yukanda soyledigim �ey
lerin buna da �iimulii der1kard1r. 

Ben �iir ve edebiyahm1z1 mugayir-i hakikat ve rahne-i hik
met-i edebiyat olacak kasideler, gazellerle doldurahm, yahud 
Muhayyelat-i Aziz Efendi gibi romanlar yazahm fikrinde bulun
sayd1m bu sozler o zaman bana muanz olabilirdi. Ben ise �iirle
rimizi letaif-i tabiiye ile bedayi-i hissiyenin tasviri olacak bir 
hale getirelim, efkar-1 aliye ve sahiha ile doldurahm fikrinde
yim. Fakat ne yapahm ara s1ra miibalagaya miiracaat etmedik
�e dedigim tasvirler viicuda gelmiyor. 

Benim "Bir �iir fennen muaheze olunmak istenildigi Za
man .. " ibaremi naklederek zirinde "Ben buna istiarat ve te�bi
hatm tabii olmas1 liizumunu da ilave ederek derim ki bu yolda 
tedkikata giri�tigimiz halde �ayan-1 kabul e�'ar bulabilir isek de 
c�anm bu yola hasreden �airi Diyojen gibi giindiiz fenerle ara
maya mecbur olmaz m1yiz?" diyorsun. Ben bu suale "hay1r" 
cevab1m veririm. Sebebi de te�bihatm hangisi tabiidir, hangisi 
degildir bahsinde olan ihtilaf1m1zd1r. isterseniz siz te�bihatta 
olan adem-i tabiattan maksad1mz ne oldugunu izah edin, bahsi 
onun iizerine bina edelim. 
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"Madem ki kainatta asar-1 tabiiyeden giizel bir �ey yoktur 
bunlan bi-hakkm (!) tasvir etmek husu.1-i maksada kafidir" di
yorsun. Ben esas-1 hakikati rahne-dar edecek �iirleri sevenlerden 
degilim. Yine tekrar ederim kainatta asar-1 tabiiyeden giizel bir 
�ey yoktur ve �iirlerimizi onlann tasviri haline getirelim fakat 
ne yapahm bunun i�in ara s1ra miibalagaya arz-1 iftikar ediyo
ruz. Binaenaleyh �iir denilen �eyden maksad miinhas1ran letafet 
oldugu halde kadr ii klymeti tenakus eder yolunda olan sozii
niiz, o fikirde bulunan birtak1m �iiyuh-1 �ebabet-niimaya aittir. 

Bir de onlara kar�1 soylemelidir ki �iirden maksad letafet 
ise asar-1 tabiiye ve hissiyat-1 bediay1 tasvir edin ki onlardan Ia
tif bir �ey yoktur. Edebiyat hikmetten de hakikatten de bahse
der, ancak onlara bir letafet bir giizellik vermedik�e kendi da
iresine kabul edemez. Eger edebiyattan maksad miinhas1ran le
tafettir diyenlerin maksad1 da bu ise dogrudur. <;iinkii onlar 
e�'ar-1 ilahidir. 

Diyorsun ki "Hayal-perest bir kari'in nazar-1 dikkatini bir 
kannca iizerine celbetmek isterse kuvve-i muhayyelesine mii
racaatla karmcaya mesela ciisse ve cesametini tevsi ve kudret 
ve kuvvetini tezyid edip bugday, arpa yerine mermer siitunlar 
ta�1thrarak ka�aneler, ali binalar yaptmr (miibalagaya dikkat 
buyrulsun hangi �air bu kadar miibalaga eder?) bir hakikat-pe
rest ise yine o maksadla hurdebinini eline ahp bir karmca yuva
smm ba�ma ge\ip miiddet-i medide o hayvanaklarm ahvalini 
tedkik ettikten sonra mii�ahedahm dogrudan dogruya zabt ii 
kayd eyler. Muhayyel karmca yalmz bais-i hayret olur ise haki
ki karmca hem calib-i hayret ve hem mucib-i istifade goriiliir. 
Hakikat-perest kannca hakkmdaki tedkikahm diger hayvanat 
hakkmda icra ederse ilm-i vezaifii'l-a'za-yi tatbiki gibi bir ilm-i 
celil meydana gelir. Hayal-perest kendi ahvalinde devam eder 
ise bir mecmua-i tiirrehattan ba�ka bir �ey viicuda gelmez. Ka
nncanm ahvalini tedkikten bu nisbette faide olursa kendi ahva
limizi tedkik ile has1l olacak fevaid teemmiil olunur ise 'Vuku
at-1 adiyeden itibar edilmek Iaz1msa goziimiiziin oniinde bin 
tiirlii romanlar bin tiirlii tiyatrolar goriiliip duruyor, bunlar ye
ti�miyormu� gibi tabii denilen yolda yaz1lan romanlan, tiyatro
lan okumaya ne liizum var?' sozleri arad1gtmz liizumu iraeye 
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kafidir. <;iinkii kanncay1 daima goziimiiziin oniinde gormekte 
iken alimin inde't-tedkik mii�ahede eyledigi hakay1km hemen 
hi�biri bizce mah1m degildir .. i�te realistlerin yazm1� olduklan 
asar bu oyunlann lisamm1za terciimesidir." 

Bu ifadenizi o kadar taacciib ve hayretle miitalaa ettim ki 
tarif edemem. Taacciib ve hayretim birka� cihetledir. Evvela, 
miibalaganm o kadar aleyhinde bulundugunuz halde f1kranm 
ibtidasmdaki kannca bahsinde asar-1 Acemane ile en ziyade 
i'tilaf eden �airlerimizin bile reva gormeyecekleri surette bir 
miibalaga ile beyan-1 fikr etmenizdir. Yoksa fikrinizce miibala
ga yalmz ta'yib etmek istediginiz yerlerde miicazdir da ba�ka 
hususatta ma'yilb mu addolunuyor? Saniyen, tasvir etmek iste
diginiz hayal-perest siyak ii sibak karinesiyle anla�ild1gma gore 
�airier olacak. Halbuki �uara-y1 cedide i�nde velev miibalaga 
ile tarif edilmi� olsun o yolda bir mahluk mevcud degildir (eski 
�airleri bahse katrmyorum ¢nkii onlara ben de muanz oldu
gum halde onlara ait bir ta'riz bana kar�1 irad edilmez ya). Be
nim bildigime kahrsa bir �air farzettiginiz gibi bir kanncay1 an
latmak isterse, kii�iik ve hayvaniyet i�inde hal-i temeddiin gos
terir bir mahluktur, gibi yahud ba�ka yolda bir tarif ile anlahr 
veyahud kanncalann �ah�kanhgmdan bahsederek halka gos
terdigi o niimune-i ibretle �ah�may1 tavsiye eder; o kii�iik mah
luku nazar-1 dikkate ahr da asar-1 kudretin mucizligine beyan-1 
hayret eder. Bununla beraber kanncadan ziyade �ayan-1 hayret 
bin tiirlii �eyler bulundugundan da tegafiil etmez. Eger bir mii
balagaya liizum goriirse yine kanncay1 kanncahktan �1karma
mak iizere yani halka yanh� bir malumat vermemek �arhyla bir 
letafet goriir de onu o surette ihtiyar eder ve yazacag1 �ey de 
mecmua-i tiirrehat olmaz mecmua-1 letaif ii bedayi ve mecmua-
1 hikmet ii hakay1k olur. 

Bilmem ki �airiler denilince kar�1mza ne tiirlii bir mahluk 
getiriyorsunuz da bu yolda hiikiimler veriyorsunuz. 

F1kramn ikinci k1smma yani tabii romanlar bahsine gelince 
ben o babdaki fikrimi �u ifade ile anlatm1�hm: "Herkesin tabi
atini bilmem, benim tab' ca kendime bir niimune adderek hare
katma imtisal edecegim zat mertebe-i fazl ii irfanma yeti�ilebil
mek derecelerinden bala-ter olmahdir. Vukuat-1 adiyeden itibar 
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edilmek laz1msa goziimiiziin oniinde bin tiirlii romanlar tiyat
rolar oynamp duruyor, bunlar yeti�miyormu� gibi tabii denilen 
yolda yazllm1� romanlan okumaya ne hacet var." 

�u ifademden de anla�1hyor ki tabii romanlardan istigna 
gosteri�im herkese niimune-i imtisal bir "tip" irae edip halk1 
ahlak-1 haseneye ve ilm ii fazla te�vik ve tergib etmek hususun
da idi. Yoksa realistlerin romanlarmdan hi� istifade edilmez fik
rini i�rab etmek istemedim. Hatta biraz a�ag1da "Benim miita
laahm yalmz mesleklere aittir, yoksa Emile Zola'mn da velev 
Victor Hugo'nun be� on derece ma-dununda olsun kudret-i 
fevkalade-i edebiyeye malik oldugunu tasdik ederim" soziin
den de bu fikrim anla�1hrdi. Bir yerde daha demi�tim ki "Victor 
Hugo' nun kalemi nur-1 maha, Emile Zola'nmki ise mum ziyas1-
na benzer; biri mahiyat-1 e�yay1 oldugu gibi nazarlara ibraz et
mez fakat o kadar ulvi, o kadar latif bir surette gosterir ki gO
niillerde hasll edecegi hiss-i hayretle her fikrini erbab-1 miitala
aya kabul ettirmeye muvaffak olur. Digerinin hizmeti ise yalmz 
gostermekten ibaret kahr." �unu da ilave ederim ki nur-1 mah 
e�yay1 oldugu gibi gostermez ama hakikati de rahnedar etmez. 
Goriilen tagyir pek ciiz'i bir �eydir ki o da letafet ve ulviyet in
zimammdan ibarettir. 

Diyorsunuz ki "Sizin sualinizin aksini hen de size irad ede
yim goziimiiziin oniinde anlamad1g1m1z bir lisanda bunca 
oyunlar oynanmakta iken bunlan anlamaya sa'y etmeyip de di
gerlerini tahayyiil etmeye ne liizum vard1r." Tabii romanlar 
hakkmda olan miitalaam1 izah ettim. ifadeniz gibi digerlerini 
tahayyiil etmeyi degil, yine olmas1 kabil olan vakayi'i tezyin ve 
i'la etmeye ise liizum-1 kat'i goriiriim; �iinkii -tekrar ederim
f1trat-1 be�erde meyl-i maali, mefruniyet-i nevadir, meclubiyet-i 
azamet gibi seva1k terakkiden addolundugu cihetle havass-1 ce
lileden bilinen birtak1m haller vard1r ki insanlara niimune-i im
tisal olarak gosterilecek �eylerin havanktan addolunacak suret
te olmasma istilzam eder. Kendilerine mesela bir Celal bir Emir 
Nevruz bir Sultan Selim gosterildigi zaman goniillerinde hasll 
olacak hiss-i mefruniyetle bir derecede miiteessir olurlar ki on
lar mertebesine varabilmek i�in miimkiin olsa hayatlanm feda
ya raz1 olurlar. 
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"Zola Gervaise'i oldugu gibi tavsif ediyor. Bunlarm ikisi de 
ibtida hirer miinasebet-i gayr-i me�rua peyda eyledikleri halde 
bilahare ikisi de sokaga dii�iiyorlar. Fantine bir �ekl-i mevhum, 
Gervaise bir �ahs-1 hakiki; ikisi de mehameti celbediyor. Ancak 
biri hayali oldugu i<;in celbettigi merhamet bir hedef-i hakikiye 
isabet edemiyor. Bilakis Gervaise'in hali kendisi gibi bir<;ok bi
<;aregam o merhametten miistefid eder. i�te hayal ile hakikat 
beynindeki fark budur" diyorsun. Buras1 �ayan-1 tedkiktir. Aca
ba biri Fantine'i biri Gervaise'i tasvir eden �u iki muharririn 
maksatlan birbirinin aym m1d1r? Yani Victor Hugo da Zola gibi 
"Girdab-1 fuh�a dii�en her kadm Fan tine' e benzer birtak1m es
bab-1 miibremenini saikas1yla o bela-gaha dii�iiyorlar sonra 
kendilerini halas edemiyorlar. Ale'l-umum bunlara merhamet 
edin" demek mi istiyor yoksa maksad1 onlarm i<;inde bulunma
s1 kabil olan ve hatta ekseriya goriilen ve bulunduklan fuhu� 
ve rezalet alemleri arasmda bile goniillerinde ismet ve iffete 
olan meyl ii ragbeti kaybetmeyenlerden birini niimune gostere
rek celbedecegi merhameti tezyid etmek midir? Yani "Ey cemi
yet-i be�eriye efrad1, nazar-1 hakaretle gordiiguniiz fahi�eler �a
yan-1 merhamettir. Bunlan tahkir ve tezyif edeceginize kendile
rini o yola te�vik eden esbab1 defedin. 0 zaman goriirsiiniiz ki 
o fahi�e dediginiz hakaret-dideler arasmda Fantine gibi ne ka
dar masumlar vard1r" demek mi istemi�? Bence ikinci suret 
dogrudur. Zola ise muhakemahm bu yolda yiiriitmiiyor. Yalmz 
"i�te bu k1z �u sebeple fahi�e olmu� �u belaya giriftar edilmi�, 
magdur ve mazlum olmu�" diyor. Hem bir de siz Fantine'i 
diinyada hi<; misli bulunmaz bir �ey mi addediyorsunuz? 

Yukanda kulland1g1m bir te�bihi ba�ka surette yine tekrar 
edeyim: Les Miserables bir hurdebindir; Zola'mn romam cam 
gozliige benzer. Hurdebin ile teferruat tedkik edilerek umumi 
bir fikir peyda edilir. Mesela dediginiz gibi bir alim kiif par<;a
lanm hurdebin ile nazar-1 dikkate ahr; bin sahifelik bir kitap 
yazar. Fakat bir adam gozliik ile her tarafa nazar ettigi halde 
hususi bir fikir ancak peyda edebilir. i�te o sebeple Les Miserab
les oyledir ve i�te bu sebeple Gervaise boyledir. Fikrimi biraz 
daha izah edeyim: Zola mesela fahi�elere dair bir roman yaz
mak isteyince umumiyete bir kere bakar, her fahi�ede gorebile-
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cegi halleri toplayarak bir kadmda cem' eder sonra onu meyda
na atar. Okundugu zaman "i�te fahi�eler boyle imi�" denir. Bu
rasm1 teslim ederim ki o kitap orospularm ahvaline dair yazll
m1� bir kitap olur; fakat okuyanlara digeri kadar hiss-i merha
met vermez. Victor Hugo ise onun teferruahm, miistesnalanm 
tedkik ile umumiyeti de nazardan kaybetmez. Les Miserables' de 
Fantine'i buldugumuz gibi onun arkada�lanm da buluruz ki 
adeta hirer fahi�edirler; yani giilerler oynarlar iff et ve ismete 
pek nadir tahassiir ederler, belki hahrlarma bile getirmezler. 
Onlarm ic;inde Hugo en ziyade Fantine'i �ayan-1 merhamet bul
mu�, onu da okuyanlarm umumunu miiteesir edecek bir suret
te yazm1�. Otekinden daha ziyade tesir eder. Kitabm maksad-1 
te'lifi ise fahi�eler hakkmda celb-i merhamettir ki o husul bul
mu� olur. 

Ne Meet! Victor Hugo sizi de hayran eden Le Roi s'amuse 
mukaddimesini ne suretle yazm1�? Bunu oyle yazmay1p da 
dogrudan dogruya ve sade bir lisan ile vak' ay1 hikaye etse, gO
ziiniiziin oniine getirse de 0 hususta verilecek hiikmii kendini
ze havale ederek 0 babda bir �ey soylemese, 0 hiss-i teessiirle 
yazmasa okudugunuz zaman bu kadar miiteessir olur musu
nuz? Ne miimkiin .. Okunur, ha, boyle de bir vak' a olmu� denir 
gec;ilir, teessiir edilse de �imdikinin belki yi.izde biri kadar ol
maz. Ya o tesir neden ne�'et ediyor? �airin maharetinden. �airin 
mahareti nedir? Bir vak'ay1 ehemmiyeti nisbetinde miimkiin 
oldugu kadar miiessir bir hale getirmekten ibarettir. Oyle ise 
itiraf edelim ki Fantine otekine nisbetle daha mahirane tasvir 
edilmi�tir. 

Yine tekrar edeyim: Maksad-1 te'lifi unutmayahm. Eger 
maksad yalmz halka fahi�elerin suret-i taayyii�-i sefilanesini ve 
tarik-i fuh�a girmelerindeki esbab1 tasvirden ibaret ise hen itiraf 
ederim ki Gervaise daha giizel yazllm1�. Fakat boyle olmay1p 
da maksad-1 eaz1m onlar hakkmda celb-i merhametten ibaret 
ise siz itiraf edin ki Fantine daha miikemmel tasvir edilmi�tir. 
Umumun kalbinde onlar hakkmda bir merhamet peyda olur, 
bir hiss-i tecessiis uyamrsa tedkikahm tahkikahm umumiyet 
Zola' dan daha giizel icra eder. Eger fahi�eler �ayan-1 merhamet 
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olmasa da Victor Hugo Fantine'i tasvir ederek halkm merhame
tini tesir-i belagatiyle lay1k olmayan bir cihete celbetseydi o za
man taayyiib olunurdu. Fakat madem ki esas-1 maksadm dog
rulugu miisellemdir, madem ki Hugo'nun yazd1g1 �ey digerin
den daha miiessir olmak cihetiyle digerinden daha ziyade ha
dim-i maksaddir ve madem ki Fantine ile beraber iki fahi�e da
ha tasvir edilerek Fantine'in bunlar arasmda nadirce bulunaca
g1 gosterilmeye halkm "Girdab-1 fuh�a dii�en her kadm Fantine 
gibi olur" yolunda yanh� bir fikir peyda etmesine de mahall b1-
rakm1yor, bunu otekine tercih etmemekte ne sebep bulunabilir? 
Bir bunlan dii�iiniiyorum da bir de Zola'y1 Hugo'ya tercih et
mekte 1Sranmz1 tefekkiir ediyorum da bendenize "Hugo'ya 
olan hiisn-i tevecciihiiniizden dolay1 Zola'y1 �ayan-1 tahhe go
riiyorsunuz" yolunda olan hiikmiiniizii ber-akis ederek sizin 
hakkm1zda irad etmekten kendimi alam1yorum. 

i�te benim "�airlerin, ediblerin maksadlan her ne suretle 
olursa olsun tehyic-i efkar ederek matlub olan neticeyi istihsal 
etmektir" dedigim �u gibi �eylerdir. Victor Hugo goriiyor ki fa
hi�elerin umumiyetinden bahis bir eser yazsa digeri kadar mer
hameti tahrik etmeyecek. 0 halde yine onlar dahilinden birisini 
intihab ediyor ki ekseriyete benzememekle beraber biisbiitiin 
de viicudu ma'dum degildir. Onu tasvir ediyor ve tesir ettiri
yor; yani vesaitini me�ruiyet dairesinde bulunduruyor. Yalan 
soylemiyor. <;iinkii Fantine bulunmaz bir mahluk degildir. 

0 ciimleden maksad bu tarif ettigim �ey oldugunu anlaya
mad1gm1za veyahud anlad1gm1z halde cizvitlerin meslek-i 
ma'huduna benzetmenize taacciib ve teessiiften ba�ka diyecek 
bir soz bulamad1m. 

Romantik mesleginde bulunan ve muhakemeye muktedir 
olamayanlara yanh� malumat vermekten ibaret olan mahzur 
digerinde yok diyorsun. Haydi oyle diyelim! Fakat onda da 
ba�ka mahzurlar var. Hugo'nun Fantine'i tasvirden maksadm1 
anlamaya muktedir olamayarak her kadm1 Fantine gibi zannet
mekle dfo;ar-1 hata olacak bir insan zanneder misiniz ki Zo
la'nm kitaplanm okur da hakk1yla istifade eder? Bilakis sathi 
nazaramn yaphg1 gibi alem-i fuh�un giizel giizel tasvirlerini 
gorerek, okuyarak ona kendinde bir meclubiyet hisseder. Paul 
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de Kock'un Gustave'1 ile ona kaymvalide olacak iken metres 
olan kadm da kukla degil tabii birer �ah1shr. $imdi o kitap tabii 
olmakla ve fazla olarak nihayetinde yukandan beri tasvir edi
len fenahklar muaheze olunmakla beraber bir gem;, bir <;ocuk 
eline verilecek ve verildigi halde tahrik-i hus etmeyecek eser
lerden midir? Hugo'nun "Bir gun birisi o duvann dibine bir 
�ey kondurur" yolunda olan itiraz1 meslek-i tabiatm bu derece
leri bulacagm1 gostermek i<;indir. 

"Madem ki daire-i hakikatten <;1kmaks1zm husul-i maksad 
miimkiindiir" diyorsunuz. Halbuki degildir. Ni<;in? Bunun ce
vab1m makalemin umumiyeti verir. Hususiyle ge<;en niishamn 
nihayetlerine dogru yazd1g1m miitalaata miiracaat edilsin, tek
rara liizum gormem. Maamafih istenilirse izahtan <;ekinmem. 
ihtinak-1 rahme sebep olacak hayalat-1 �airane ne gibi �eylerdir? 
Ulvi eserler mi? Muharrik sozler mi? Yoksa sevdiklerini metres
lerini Fantine gibi zannederek ve zanmmn aksini gorerek 
me'yus olanlarm infialahm m1 beyan etmek istiyorsun? Burala
nm izah etmelisin ki cevap verebileyim. 

itiraf ederim ki -hayaliyunun degil- hakay1k-1 hissiyeye 
vak1f olanlarm fikrince a�k mukaddestir, ancak safi olmak �ar
hyle. Safi olmazsa ona �ehvet denir. (Bu babda soylenilmi� �eyi 
tekrar etmekten ise Kemal Beyefendi'nin vaktiyle Muharrir de 
tab' olunmu� ve ikinci defa tab' olunan Niimune-i Edebiyat'ta da 
miinderic bulunmu� olan a�k makalesineB miiracaah tavsiye 
ederim.) 

Ben "Bir beytin tesir-i mealiyle millet bahrmak, devlet <;1-
karmak, maglub bir orduyu galib etmek gibi nice havank-1 vu
kuat meydana getirilmi�tir" demi�tim. Buna cevap olarak "Ev
vela hiikema-y1 haz1ranm ittifak-1 ara'sma mazhar bir kaide 
vardu ki o da her bir hareket ve vak' anm bir miiddetten beri te
selsiil ve tevali etmekte olan birtak1m harekat ve vukuatm neti
ce-i tabiiyesi oldugudur. Binaenaleyh bir soz o gibi ink1labah 
yalmz ba�ma tevlid edemez" diyorsun. Pekala. i�te o �airler o 
istidad1 tahrik edecek sozler bulurlarm1�. Yok -o sozlerin hi<; fa
idesi olmaz, olacak yine olurdu- derseniz o halde Zola'nm ro
manlanna da liizum kalmaz, <;iinkii o merhamet kendi kendine 
hasll olacak .. Hatta hi<;bir �eyi tavsiye etmek, mesela terakkiye 
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dair bendler yazmak liizumu da hissedilmez, <;iinkii tavsiye 
edilen �eyin kabuliine ve hakkmda bendler yazilan terakkinin 
husuliine istidad geldiyse yani bir miiddetten beri tevali eden 
vukuat onu has1l edecekse hi<;bir �eye ihtiya<; goriilmeden eder; 
etmeyecekse ne yap1lsa etmez. 

Bundan ba�ka �oyle bir k1yas da yap1labilir ki eger her �ey 
kendisinden evvel gelen vukuatm neticesi ise o �airlere o eser
leri yazdiran, Hugo'ya Zola'ya o meslekleri iltizam ettiren de o 
mecburiyettir. Binaenaleyh onlan tahheye liizum yoktur. Bu 
bahis uzun gider kapayahm. 

Ben Hugo, Emile Zola gibi bir roman yazabilir, fakat Emile 
Zola, Hugo gibi bir roman yazamaz demi�tim. Bunu kabul edi
yorsunuz. Hugo'nun o yolda bir eser meydana getiremeyecegi
ne dair olan itiraf1m meydana koyuyorsunuz. i�i insaf ile mu
hakeme edelim. Zola gibi eser yazabilmek i<;in ne laz1mdir? Ev
vela Zeka, saniyen taharri ve tedkik, salisen hiisn-i tasvir ve ifa
de, degil mi? Hugo'nun zekasm1 inkar edebilir misiniz, yani 
Zola'ya nisbetle gabi bir adam oldugu iddia olunabilir mi? 
Hiisn-i tasvir ve ifade hususunda Zola'ya riicham da cay-1 te
reddiid degildir. Geride bir taharri ve tedkik meselesi kahyor ki 
Hugo'ya izhar-1 acz ettiren de bunun mii�kilahdir. Eger o bii
yiik edib de Zola gibi mesela senelerle bir ta� ocagmda bulunan 
amelenin ahvalini tedkik etmek mii�kilahm ihtiyar etse ve yal
mz romanc1hga miinhasir olmay1p umur-1 siyasiyeye dahi mas
ruf olan evkah i<;inden bu tedkik hususuna da bir k1sm-1 ifraz1-
na muvaffak olabilse ve hususiyle tecviz de eyleseydi oyle bir 
eser meydana getirememesine ne mani kahrdi. Halbuki Les Mi
serables'i yazabilmek i<;in laz1m olan �eylerin bir k1sm1 Emile 
Zola'da yoktur. Zira yukanda sayd1g1m �eylerden ba�ka Mise
rables'da bir belagat-1 fevkalade bir tesir-i hariku'l-emsal vardir 
ki Zola onu yapmaya muktedir degildir. 

Siz diyorsunuz ki Les Miserables'in ha.vi oldugu belagati fe
sahati bir tarafa birakahm da ikisini de birer roman olarak mu
hakeme ve mukayese edelim. Ben ise yazd1g1m makalemde 
"Velhas1l �unu demek isterim ki Les Miserables'i bir roman degil 
bir fikrin tervici i<;in yaz1lm1� �airane bir makale addetmeli de 
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Emile Zola'nm romanlanyla ondan sonra mukayese etmelidir" 
dedim. 

$iir ile fennin mukayesesine gelerek ve dengale kabak'rl gi
bi na-be-mahal olan te�bihat-1 bi-liizumu bir tarafa b1rakarak 
derim ki, "$iir fenne muadil veya faikdir iddiasmda bulunaca
gmIZa ihtimal verememi�tim" ciimlesini benim hangi soziime 
mukabil olarak irad edersiniz? Ben �iiri ne zaman nerede fenne 
tercih etmi�im? Corneille ile Newton'u, Watt'a nisbet ettigim 
zaman �airin ikinci derecede kalacagm1 itiraf ettim, fakat bunda 
ifrat edilmemelidir dedim. Bu ciimlede sizin anlamak istedigi
niz meal var m1d1r? 

Filhakika baz1 �uaranm da Claude Bernard'lara filanlara 
nisbet edilemeyecegini soyledim, fakat bunda da �iire degil, 
kuvve-i belagatin fikr-i hamiyet hususunda isti'mat edilmesiyle 
hasil olan netayic-i haseneye riichan vermek istedim. Cicero gi
bi, Demosten gibi, Perikles gibi, Voltaire gibi, Victor Hugo gibi 
iideba-y1 hamiyetin ettikleri hizmeti soylemeye 'rah�hm. Bura
da maksad umumi degil, Hugo'nun �ahsma mahsus idi. Bunu 
da siz pekata anladm1z. Anlad1gm1z halde �iiri ale'l-umum fen
ne tercih ettigime nasil kani' oldunuz bilemem? 

Siz filan adam1 Akademi'ye kabul etmediler de Hugo'yu 
kabul ettiler demi�tiniz. Ben de zata mahsus olmak iizere o mii
talaah yazm1�hm. 

Ben a'r1k bir yerde tema�a-yi tabiatin zihninize verecegi kii
�ayi� ile daha giizel yazarsm1z demi�tim, siz a'r1k yerde bulun
manm tesirahm te�rih etmi�siniz. 0 bendenizce zaten malum 
idi fakat ihtimal ki makalenizi okuyanlar i'rinde onu bilmeyen
ler de vard1r. Cemiyet-i be�eriyeye hizmet bahsinde siz de bir 
ufak hizmet ibraz etmi�tiniz. Pekala! Fakat bununla benim 
miiddeam iptal olunuyor mu ya? Tesir ne cihetle olursa olsun 
'rah�maya olan mecburiyeti kadar fikrinde inbisat hasil etmeye 
de mecbur oldugu miittefikun-aleyh demektir. Benim maksa
d1m da bu idi. $iir de inbisat-bah�-1 ezhan olan �eylerden biri
dir. Bunu inkar etmediginize bak1hrsa tasdik ettiginiz anla�1h
yor. 0 halde bu bahiste ittifak edildi demek olmaz m1? 

$u da var ki te�rihiniz nak1sd1r, 'riinkii a'rlk yerde bulu
nacak miiessirler yalmz hava ile �emsden ibaret degildir; 
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manzur olan mahallin letafeti de o miiessirler a' dadmda bu
lunur. 

Giizelligin tesiri olmasa muhabbetin viicudu olmazd1. 
Makale-i cevabiyenizin mukabelesi burada bitti. $imdi bi

raz ba�ka �eye dair soyleyecegim. 
Biz bir bahis a�hk, arada bir de miicadele �1kh. Mah1mu

nuzdur ki bir adamla hem bahs hem cedel edilemez. Ben size 
biraderane bir ihtarda bulundum. Siz onu techil anlayarak beni 
techile kalk1�hmz. Buna kar�1 bi't-tabi siikut edemem. Ger�i 
Asar' da yazd1g1m mukabeleye "Mukabele ve Sukut" demi� 
isem de bar-1 techil altmda kalmay1 tecviz edemem. 

Giiriiltiiyii ben �1karmad1m. "Yetmi� Bin Beyitli Hicviye"yi 
yazan siz idiniz. Binaenaleyh miicadelenin def i de size dii�er, 
bana d ii�mez. Bir daha Gayret'te Asar' da velev ba�ka imza ile 
olsun aleyhimde bir �ey goriirsem sana hiicum ederim yolunda 
tehdidlerle techilinize cevap vermedik�e duramam. <;iinkii siz
de kalem var ise bende de var kalem. 

Binaenaleyh miicadelemiz hitam buluncaya kadar ben 
bahsi kesiyorum. Mii�atemat-1 miistesna olarak ne yolda lisan 
kullamrsamz o yolda cevap alacagm1za emin olun birader! 

Menemenlizade Mehmed Tahir 
Gayret, nr. 29-31 ,  33; 18 Temmuz, 

22 Agustos, 5, 19  Eyliil 1302 (1886) 
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Menemenlizade Tahir Beyefendi' nin Gayret' in 
29, 3 0, 3 1, 33 Numrolu Nilshalarmdaki 

Makale-i Cevabiyeye Cevap 

Mukahelemdeki, "$airlerin makhul olacak asan olmad1gtm 
iddia etmedim ve etmek de ihtimalim yoktur. Ancak hunlar mi
yanmda makhul addettigim cihete hasr-1 efkar edenleri gorme
dim desem hata etmi§ olmam zannederim! Oyle hir §airin hu
lunmayacagm1 siz de teslim huyuruyorsunuz. Acaha neden? 
$airin sozii hakikate mutah1k olur ise §iir olmaz m1? Olacagm
da §iiphe yok. Zaten sizin getirmi§ oldugunuz misaller de hunu 
ishat etmektedir" iharesini naklettikten sonra, "Bilmem ki mak
hul olan k1sma dahil olacak §iir soylemi§ hir §air hulunamaya
cagm1 hen ne zaman soyledim ki o soz henim de teslimime 
mazhar olmu§ olsun?" huyuruyorsunuz. $u ifadenizden lay1-
k1yle tefhim-i merama muktedir olamad1g1m1 anhyordum. Te
lafi-i mafata <;ah§acag1m, dilim dondiigii kadar maksad1m1 an
latmaya sa'y edecegim. 

Ben §iiri ikiye taksim etmi§, hence muvaf1k-1 hakikat olan 
makhul, aksi merdud oldugunu heyan eylemi§tim. Naklettigi
niz iharede "makhul addettigim" tahirine dikkat huyurulur, hir 
de §U: "Eger hir §airin eserlerini hir fen kitah1, her heytinde de 
s1rf hakikat hulmak iizere tedkik eder iseniz vak1a istediginiz 
gihi hir §air hulamazsm1z" dediginiz goz oniine getirildigi su
rette fikrini daima tasvir-i hakikate hasreden, indi hayalini ha
kikate tercih etmemi§ hir §air hulunmayacag1 taht-1 itirafm1zda 
hulunmU§ olmaz m1? Hem itirafa da hacet yok. Ta'yin ettigim 
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evsaf1 cami' birka<; �air gosteriniz de ben miibalaga ettigimi tes
lim edeyim! 

"Mihr olsa eger . . .  " beytine nakl-i kelam ettikten sonra di
yorsunuz ki, "Benim fikrimce ise bu yolda te�bihat-1 hayaliye 
hakikati zannolundugu kadar degil zerre kadar bile rahnedar 
etmez." Biz esas-1 meseleyi b1rak1p fiin1atiyla ugra�1yoruz. 
Mevzubahs olan mesele -ki romantizm ile realizmin mukayese
sinden tevelliid etmi�ti- tabiat ve te�bihatta olmayip tasvir olu
nan bir �ah1s veya alemi tagyir caiz olup olmad1gmdan ibaret 
idi. Maahaza denebilir ki bu yoldaki miibalagat ve te�bihat bir 
�ey i<;in hakkmdan ziyade soz soyleyecek yerde isti'mal olunur. 
Ben de derim ki bir �ey hadd-i zatmda giizel, insam meftU.n et
mege kafi ise onu hakk1yla tasvir etmek kafidir; degilse alemi 
aldatmakta ne muhassenat var? Kezalik bir �eyin fenahgi goste
rilmek isteniliyor ve o �ey de hakikaten fena ise o fenahg1 oldu
gu gibi tecessiim ettirirsen matlub hasil olur. Daha ziyadesine 
neden liizum goriiliiyor? Mii�ebbehiin-bihten mii�ebbeh i<;in 
letafet-i istiare olunursa memduh hakkmdan ziyade medh edil
mi� olur ki bundan da miidahane gibi cemiyet-i be�eriye i<;in 
biiyiik bir beliyye meydana gelir. 

Miidahane kolerasmm mikroplan hayaliyun beyninde te
kevviin edip bu gibi te�bihlerle etrafa sirayet eyledi diye bir id
diada bulunulacak olsa hakikatten tebaiid edilmi� olmaz zan
nederim. Miibalaga, hiciv ve tezyif yolunda sarfedilirse o halde 
insaf1 elden b1rak1p haks1zhk iltizam edilmi� olur ki bu da mak
bul olamaz. 

As1l hayal ile hakikat beynindeki fark1 temyiz edebilmek 
ve bundan hangisi iltizam olunur ise cemiyet-i be�eriye i<;in da
ha nafi' olacagm1 takdir etmek i<;in boyle fiiruattan vazge<;ip 
meseleyi daha umumi bir nazarla tedkik ve muhakeme etmeli
dir. Malum-1 edibaneleridir ki bir �ey hakkmda hiikiim vermek 
i<;in iki tarik vard1r ki birine Methode objective digerine Methode 
subjective derler. Cemiyet-i tibbiye liigatmda bu iki usulden bi
rincisini "hayali, tasviri" ikincisini dahi "hakikf' diye vasfedi
yor. Evailde birinci usul hemen her yerde hiikiim-ferma idi; ge
rek edebiyat, gerek ulum ve fiinun ve gerek felsefe ile i�tigal 
edenler bu usule tebaiyyet ederlerdi. 
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Bu usule tebaiyyet edenler bin;ok zamanlar sarf-1 zihn etti
ler; hemen hi<;bir hakikat ke�fedemediler. Yalmz bir siirii vahi 
nazariyeler ortaya <;1kh; herkes kendi fikrinin musib oldugunu 
iddia edip bir hayli faidesiz miibahasata sebebiyet verdiler; ni
ce ashab-1 deha ve istidadm omrii laklakiyat ile ge<;ti, adeta he
ba oldu. Bilakis ikinci usul her nerede kabul olundu ise der
hal semerah mii�ahede olundu. Fi-yevmena haza ne kadar be
dayi-i fenniye var ise ciimlesi bu ikinci usuliin kabul ve tatbi
kinden hasll olmu� bir neticedir. Bir misal irad edelim: 

Mebhas-i ruh yakm zamana gelinceye kadar birinci usuliin 
taht-1 hiikmiinde kalm1� ve bundan tedavi hususunda hi<;bir fa
ide hasll olmam1�h; vakta ki ikinci usul kabul olundu bir<;ok se
merat-1 miifide iktitaf olundu. 

Ez-ciimle �u nakledecegimiz vak'ada oldugu gibi: insamn 
beyninde "devrat miitetabia" namm1 alan birtak1m km�1klar 
vardir ki merkez-i nahkiyet bunlardan aim cihetine tesadiif 
edenlerin ii<;iinciisiinde ve ekseriyet iizere sol tarafmda vakidir. 
Bu kisma halel tari olur ise insanm dili tutulur. $iddetle ba�1 
iizerine dii�en bir adamm birden bire dili tutulur. inde'l-mu
ayene merkez-i nahkiyet olan cihette sukutun tesiriyle kemigin 
bir par<;a i<;eri tarafa gomiiliip bathg1 ve binaenaleyh merkez-i 
nahkiyet olan uzuv iizerine icra-y1 tazyik eylemekte bulundu
gu mii�ahede olunur. Bir alet vas1tas1yla kemik par<;as1 ahmp 
sebeb-i tazyik defolunduktan sonra mariz dillenir, sab1k1 vechle 
soylenmege ba�lar. i�te boyle bir neticenin birinci usule tebaiy
yetle istihsali miimkinattan degildir. Ulum ve fiinun-1 sairenin 
dahi tarik-i saniyi tercih etmekle istihsal ettigi netayic-i azime 
zaten malumunuz bulunacagmdan tafsiline Meet yoktur. Usul
i hayaliye veya tasviriye ulum ve fiinun-1 tabiiyeden, felsefeden 
tard olundugu halde el-yevm alem-i edebiyatta hiikiim-ferma
dir. $imdi deniyor ki madem ki ulum ve fiinun bunca bedayii 
viicuda getirmek istidad1m haiz iken hayal ve tasavvur usulii
ne tebaiyyet olunduk<;a hi<;bir miifid netice istihsal olunamay1p 
bilakis terk olunduktan sonra bir<;ok muvaffakiyat-1 azime hasll 
oldu, zaten faidesizligi bi't-tecriibe sabit olan bir usule tebaiy
yet etmekte edebiyat taanniid ve 1srar edecegine, terakkiyat-1 
hazira gibi hiisn-i haline �ahid-i adili olan bir usule tebaiyyet 

208 



etmelidir. Realistler bu liizumu his ve teslim ettikleri ic;in rah-1 
terakkide klasik veya romantiklerden bir hatve daha ilerlemi� 
oluyorlar. i�te asil meseleyi boyle umumi bir nazarla tedkik et
meli! Liizum goriiliir ise sonra fiiruatma giri�meli! 

Miibalaganm makbul ve merdud k1s1mlan oldugunu be
yan ile bunlarm tefrik ve temyizini hiisn-i tabiate havale etme
ye ve bu hiisn-i tabiati de herkesten ziyade �airlere vermeye 
mecburiyet gordiigiiniizii beyan ediyorsunuz; fakat bu hiisn-i 
tabiah �airlerden hangisine verdiginizi tasrih etmiyorsunuz. 
Benden ala bilirsiniz ki ne kadar biiyiik �air gelmi� ise her biri 
kendine mahsus bir c;1g1r ac;m1�, zevk-i selimin kendi zevki, 
hiisn-i tabiatm tabiat-1 zatiyesi oldugunu iddia etmi�, pey-rev
leri de o zatm iddiasm1 mahz-1 hakikat olarak kabul etmi�ler. 
Muhtelif firkalar te�ekkiil etmi�; her firka digerlerini tabiatsiz
likle, zevk-i selimden mahrumiyetle itham ediyor. Hiisn-i tabiat 
dediginiz iilfet olmayip da hakikaten hiisn-i mizan ve kuvve-i 
miimeyyize olmak Iaz1m gele idi riyazi diisturlarmda, hendese 
davalarmda ulum-1 tabiiye kanunlarmda erbab-1 fen nasil miit
tefik iseler, �airier de eserlerinin takdir-i k1ymetinde o vechle 
miittehid olmak Iaz1m gelirdi. 

Mesela Hugo Racine ile Corneille'i begenmiyor, halbuki 
Racine ile Corneille'e iktida edenler Hugo hakkmda "lisam ber
bat etti" yolunda iddialarda bulunuyorlar. Omriinii Frans1zca 
tedrisine ve edebiyat ta'limine hasretmi� Mosyo Rene Mufa 
vardir ki Beyoglu'nca pek ma'ruftur. Bu zat hie; Hugo'yu sev
mez, hatta Racine'in elli m1sram1 yazmaktan Hugo acizdir der. 
Fransa edebiyatmm ayakh kiitiiphanesi denmege [lay1k] olan 
bu zatm �airligi de var. $u halde �airlere verdiginiz hiisn-i tabi
at nasil oluyor da Hugo'nun meziyetini kendisine takdir ettir
miyor? 

Chateaubriand Fransa' da romantiklerin asil piri oldugu 
halde Racine'in elli beyti ic;in tekmil asanm1 feda ederim, diyor! 

Hugo ile Chateaubriand nic;in ittifak edemiyorlar. Hulasa 
bir �iir hakikatten aynld1g1 gibi derhal �airier beyninde ittifak 
hasil olur; kimi begenir, kimi begenmez. Halbuki bir hakikati, 
bir fikr-i hikmeti cami' olan �iiri yalmz �airier degil herkes be
genir. Zevk-i selimi hasbe'l-meslek �aire vermek mecburiye-
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tinde bulunmamz istib'ad olunamaz. Ancak kulunuz nefse 
hiisn-i �ehadet gibi bir illetle ma'h1ldiir. Nitekim Zeyd'in ve
reselerinden biri huzur-1 hakime gidip Amr'm murislerine 
deyni olduguna �ehadet etse kabulii'�-�ehade addolunamaya
cag1 gibi. 

Bir de �air olmayan f?iirden anlamaz mealinde bir davamz 
var ki buna biirhan olmak iizere bir tablodan herkesten ziyade 
ressam anlayacagm1 serd ediyorsunuz. Eger bahis sanayi' -i laf
ziyeye ait ise fikriniz dogru olabilir, fakat fikre ait ise davamz 
sahih olmaz, �iinkii fikir �airlere mahsus bir imtiyaz degildir. 
Bir �eyin nik ii bedini temyiz, tevlid edecegi netayicin hayir ve
ya �er olacagm1 tedkik felsefenin ciimle-i vazaifindendir. Res
sam te�bihi de esasen dogru degildir. Mesela miiddet-i omriin
de eline bir kur�un kalemi ahp da bir �i�ek resmi yapmam1� ve 
fakat fenn-i menazir tahsil etmi� olan bir adam en biiyiik bir 
ressamm hatasm1 bulabilir ve o ressam da sen sergi-i umumiye 
�imdiye kadar bir tabla gondermedin, resimden bahsetmeye 
salahiyetin yoktur diyemez. Bu babda soyleyecek daha pek �ok 
sozler var ise de beyhude tatvil-i makaleden sarf-1 nazar edip 
beyitlerin mukayesesine giri�mek miinasiptir. 

* 

"Bi-siitun-1 felegi .. " beyti i�in birtak1m mehazir sayd1ktan 
sonra nihayet hiisn-i tabiahn o beyitteki miibalagay1 reddettigi
ni beyan ediyorsunuz. Halbuki yukanda hiisn-i tabiat �airlerde 
bulunur diyordunuz; ni�in 0 hasse bu beyitin naz1m1 hakkmda 
tesirini icra etmemi�? Naz1mii'l-hikem' e9 sen �air degilsin deni
lebilir mi? Denilirse ya o da aym suretle mukabele ederse pirin
cin ta�1m nas1l ayiklamah? Her ne hal ise burasm1 birakahm da 
asd beyti tedkik edelim: 

Bf-sii.tun-l felegi ah ile berbad ettim 
Kiih-kenlik yolun ogretmek irin Ferhad' a 

beytindeki "Bi-siitun" kelimesini direksiz manasma s1fat zan
netmi�siniz; �u halde birinci m1sram veznine sekte anz oldu
gundan o sekteyi tamir i�in "niih" kelimesini ilave buyurmu�
sunuz. Halbuki baz1 erbab-1 vukufun beyanma nazaran "Bi-sii-
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tlin" Ferhad'm yard1g1 dagm ismi imi�. $u halde "Bi-siitun-1 fe
lek" terkib-i izafi oluyor. 

$airin �u beyitten maksad1 "$iddet-i a�ka niimune olarak 
Ferhad gosteriliyor, halbuki benim yammda onun ad1 aml
maz" dan ibarettir. Bir de fazla olarak "Bi-siitun" kelimesinin iki 
manay1 miifid olmas1 gibi zaid bir sanat var ve i�te beyit tecrid 
olununca �u hale geliyor. Maahaza bu beyti begenmiyorsunuz; 
ben de bu hususta sizinle hem-efkanm. Gelelim Kemal Beye
fendi'nin ma'hud beytine: 

Mihr olsa eger peyinde saye 
Gfsusu gibi kal1rd1 muzlim 

$u beyti bedayi-i edebiyeden addediyorsunuz. Naz1mii'l
hikem'in beyti i<;in ta'dad eylediginiz mahazir hakikate adem-i 
muvafakattan ibaret idi. Bu beytin mahazirden salim oldugunu 
beyan ediyorsunuz. Halbuki aksi �u delail ile sabittir: Evvelen, 
giine�i karartacak derecede bir nur havsala-i idrake s1gar �ey
lerden degildir. Saniyen, diinyadan takriben bir milyon dort 
yi.iz bin kere bi.iyiik olan gi.ine�in yanmda k1z ciiz' -i Ia-yetecez
za hiikmiinde kahr. Salisen, k1z giine�e takarriib edecek olsa 
hararet-i �emsiyenin �iddeti zaten onu buhara munkalib eder, 
viicudundan eser kalmaz. Raiban, farz-1 muhal olarak giine�i 
siyah birakacak bir .nur tasavvur olunsa bile bunu hangi gozle 
gorecegiz? Zaten giine�in ziyas1 gozlerimize <;ok geliyor; giine
�e bakabilmek i<;in renkli camlar ile ziyasm1 azaltmaya mecbur 
oluyoruz. Oyle giine�ten parlak bir mahbube olmak laz1m gelse 
cemaline bakabilmek i<;in ya yine bu suretle ziyasm1 azalhnaya 
veya goziimiiziin derece-i hissini tenkisa <;are dii�iinmeye mec
bur olacag1z. $u suretle ziyanm artmasmdan yine bir faide ola
maz. i�te ta'dad eyledigim ahvalden dolayi te�bihde bir letafet 
yoktur. Binaenaleyh mii�ebbih ondan istiare-i letafet edemez. 
$u halde maksad-1 asli de yerini bulmu� olmaz. Hem miibala
gamn bu derecesine miisaade edildikten sonra hi<;bir miibala
gay1 reddetmemek kabil olamaz. Ez-ciimle Muallim Naci Efen
di hazretlerinin: 

2 1 1  



Belki bast etmi� olurdun saye-i endi�emi 
Nurdan bir tente �eksen asumanm fevkzna10 

beyti -ki en ziyade mazhar-1 ta'riziniz olanlardand1r- miiba.Ia
ga hususunda Kemal Beyefendi'nin beytini tecaviiz etmemi�tir. 
Gerek vechin ve gerek fikrin giizelligi ile parlakhk beyninde bir 
miinasebet oteden beri kabul olunmu�tur. Birisi memduhas1 
i<;in ol kadar parlak giizel idi ki giine� yanmda simsiyah kahr 
diyor; digeri fikrim o kadar parlakhr ki nur onun golgesi olabi
lir diyor. $u iki beyit adeta ikiz zannolunacak derecede birbiri
ne benziyorlar. 

Ya bunlarm ikisini birden bedayi-i edebiyeden addetmeli, 
yahut benim gibi ikisini de tecviz etmemeli. 

Hem bana kahrsa gerek Kemal Beyefendi ve gerek Mual
lim Naci Efendi hazretleri bu beyitleri istersek miiba.Iagada da 
iktidar gosteririz fikriyle soylemi�lerdir, yoksa �iir mutlak bu 
yolda sozlerdir itikad1yla olmamah. Kemal Beyefendi'nin beyti 
hakkmda kudret-i edebiyesini, hiisn-i tabiahm teslimde tered
diid etmeyeceginiz bir zatm miitalaahm da istifsar buyurursa
mz fena olmaz zannederim. 

Bu meseleye hitam vermezden evvel �urasm1 da itmam 
edeyim: 

Corneille "Gel giine�, gel beni �a' �aa-i alihanesi teshir eden 
giizeli gor; o kadar parlak olmad1gm i<;in utamr ka<;arsm" me
alinde �u kit' ayi soylemi�tir: 

Viens, soleil, viens voir la beaute 
Dont le divin eclat me dompte 
Et tu fuiras de haute 
D'avoir moins de clarte 

Comeille'in iki as1r evvel ( 1684) vefat ettigini bilmeyen bir 
zat �u k1t'ayi okusa, adeta Kemal Beyefendi'ye nazire soyledigi
ne hiikmetmez mi? Fransa bir<;ok iideba yeti�tirmi� iken el
yevm Frans1zcaya "Voltaire lisam" dendigi ve Voltaire'in hik
metle edebi mezc etmi� ne kadar biiyiik bir edib oldugu malu
munuzdur. 
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i�te Voltaire bu soze ve emsaline "effort d'ineptie" (yave
guluk gayreti) namm1 veriyor. Voltaire �air degildir, yahud �air
lere tevcih ettiginiz hiisn-i tabiatten mahrumdur, denebilir mi? 

Bak1mz Ruhii'l-kavanin miiellifi Montesquieu boyle panlhh 
sozler hakkmda diyor ki: "Kiilfetli ve mutantan iislub-1 beyan 
sairlerinden 0 kadar kolaydir ki bir kavim vah�etten i;1kmca iis
lub-1 aliyi ihtiyar ettigini goriirsiiniiz, muahharen tarz-1 ifadesi 
sadele�ir." 

Napoleon'un "Ulvi ile giiliini; arasmda yalmz bir hatve 
vardir" (ii n'y a qu'un pas du sublime au ridicule) ve Montes
quieu'niin "insan zekavet satayim derken manas1zhk gosterir" 
(Quand on court apres }'esprit on attrape la sottise) dedigi dii
�iiniiliir ve tabayi' -i be�er hatta �airlerde bile muhtelif olup itti
fak yalmz hakikat ve bedahette miimkiin olacag1 ve bunun ha
ricine i;1k1hp da indiyata girildigi Surette herkes �ahs-1 ahirin 
keyfine tabi' olmaktan ise kendi keyfine tebaiyyet eylemekte 
bi't-tabii muhtar olacagi teemmiil olunur ise hakikatten aynl
mamak liizumu ve yine Montesquieu'niin "Az bilmek ii;in i;ok 
tahsil etmi� olmah" (ii faut avoir beaucoup etudie pour savoir 
peu) kelam-1 hikmet-beyam nazar-1 itibara ahnd1g1 surette haki
katten aynlmamak ii;in ahval-i alem ve be�erden bahsolunacagi 
sirada indi hayalata miiracaat etmeyip tedkikat-1 amikada bu
lunarak hakikat dairesinde idare-i efkar eylemek elzem bulun
dugu sabit olur. Bence yakas1 ai;ilmad1k bir soz soylemek ii;in 
hilaf-1 hakikat bir fikri tervic etmekten ise zaten soylenmi� olan 
hakikatleri tekrar etmek -ki her soylenmi� soz ciimleye malum 
olmad1gi cihetle, bir hakikati ne�r ve i�aaya alet olmak gibi bir 
meziyeti cami' dir- her halde evladir. 

Hatta Voltaire bir yerde soyledigi �eyi diger yerde tekrar 
eylediginden dolayi kendini muaheze etmek isteyenlere kar�l, 
"Ta insanlar lslah-1 nef s edinceye kadar sozlerimi tekrar edece
gim" (Je me repeterai jusqu'a ce qu'on se corrige) cevab1m ver
mi�tir ki bu soz ali zannolunacak bir sai;may1 ihtiyar etmekten 
ise hatta "banal" denilecek surette bedihi olan bir hakikati tek
rar edenleri miidafaaya kifayet eder de gei;er bile! 

* 

Hakikate muvaf1k, tabii, miibalagadan ari e�'an ise herkes 
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sever, herkes takdir eder. Misal olmak iizere Ekrem Beyefendi 
ile Muallim Naci Efendi hazretlerinin asarmdan bir iki misal 
irad edelim; Ekrem Beyefendi'nin jkinci Zemzeme' deki "Mak
ber" iinvanh manzµmesi dedigim �eraite muvaf1k oldugu i<;in 
bu manzumeyi begenmeyecek kimse tasavvur edemem. ii�iin
cii Zemzeme' deki "Ferda-y1 Tedfin" de miisamaha olunabilecek 
iki m1sra miistesna olmak iizere yukandan a�ag1ya bir ders-i 
hikmettir. Kezalik "Bu Da Bir $i'r-i Muhzin-i Diger" iinvanh 
manzumedeki her biri bir levha te�kil eden tavsifler(diskripsi
yon)den mesela: 

Cay-i tenhada bir hakfr mezar 
Bir kadznla yanznda bir ma'sum 
Kadzn aglar-sabf giiler oynar 
Aglayan zevcedir, giilen mahdum 
Nev-teehhiildii gaalibii merhum 
Zaglar nevha-ger . . .  heva magmum! 
Bu da bir �i'r-i miibkf-i diger 

gibi tabii �iiri takdir etmemek miimkiin miidiir? Fakat yine bu 
manzumede bulunan: 

Girih-avaz-z ra' d ile lerzan! 

m1sramdaki miibalagay1 tasvib edenler bulunsa bile bunu her
kese kabul ettirmek miimkiin olamaz. Bu soziimiin hakikatini 
tecriibe i<;in bu m1sra1 terciime ediniz de edebiyatla miinasebeti 
olan bir ecnebiye gosteriniz; bakahm ka9 tasvib eder. $u teklifi 
edi�im hastl olacak neticeyi tahmin eyledigimden degil, dava
mm sabit olacagma nefsimde vuku bulan tecriibelerle emniyet
i kamile has1l eyledigim i<;in. 

Vaktiyle ben de miibalagay1 sairlerine bakarak kaillerinin 
�ohretine kap1larak iyi bulurdum. E�'ar-1 Osmaniyenin ne yol
da oldugunu merak eden ecnebilere bunlardan baz1lanm tercii
me ettigim vakit heriflerin ekserisinin vechinde muntaz1r oldu
gum takdir ve tahsin emareleri yerine taacciib ve istigrab ala
metleri gordiik<;e i<;imden muhatablanmm "zevk-i selimden" 
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mahrum olduklarma hiikmederdim. Halbuki tabii ve hakikate 
muvaf1k olan sozleri takdirde herkesi miittefik gordiigiim hal
de tesadiif ettigim ecnebilerden miibalagalan o yolda telakki 
edenlerin mikdan <;ogald1gm1 ve bunlarm i<;inde de tedkikat-1 
edebiyede bulunmu� erbab-1 iktidar oldugunu goriince kaba
hat o adamlarda m1 yoksa miibMagada m1 burasm1 dii�iinmeye 
ba�lad1m ve bu tefekkiiriin neticesi olarak kabahatin miibalaga
da olduguna hiikmettim. Muahharen vukua gelen tedkikahm 
bu hiikmiin savab oldugunu te'yid etti ve el'an etmektedir. 

Muallim Naci Efendi hazretlerinin "irca-i Nazar"mdaki 
mesela �u: 

Ba�lar lemedn etmege bir neyyir-i irfdn 
Her lahza ii.JUIUn gi:izetir �eb-pere tab' an 

Adasmm alfakl1g1 ettikfe tevdli 
Eyler o ziyd-giister-i dfdk tedll 

beyitleri ki -bir diistur-i hikmettir- herhangi lisana terciime 
olunsa k1ymetine asla halel gelmez. Yine o manzumede: 

Bir firka eder miinkariz olduk diye Jerydd 
Bir firka o ferydd1 i�ittikfe olur �ad 

Bir mezhebe hakd1r diye bin sdde-dil uymu� 
Bilmez ne imi� aslz fakat ndmm1 duymu� 

Olmagla hilafmda onun mezheb-i diger 
Olmu� tarafeynin i�i dem-i sefkine miincerr 

Yok �iiphe ki her miintesib-i meslek mevhum 
0 hame o ydr "istemeziik" vak'as1 malUm 

Mdnds1za mdndlz der ashdb-1 taassub 
Haks1z pkarzr haklzy1 erbdb-1 tagallub11 

beyitlerini alk1�lamayacak hangi hakikat-bin tasavvur olunabi-
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lir? Hiikema-y1 haz1radan hangisi bu beyitleri yazacag1 bir ese
rin ba�ma ser-levha ittihaz etmekten <;ekinir? Ekrem Beyefendi 
ile Muallim Naci Efendi'nin aralan ne yolda idiigi mah1m ol
makla beraber miimkiin miidiir ki Ekrem Beyefendi �u beyitle
rinin cami' oldugu efkar-1 hakimaneyi tasvib etmesinler? Keza
lik tasavvur olunabilir mi ki Muallim Naci Efendi zikreyledi
gim "Makber"i takdir eylemesinler? Bir hakimin dedigi gibi: 
"Hakikat kadar mukavemet miimkiin olmayan bir �ey yoktur!" 
Boyle bir kudret ve meziyeti ihtiyari ihlal nasll tecviz olunur? 
Oyle bir meziyet ki her yerde, her zamanda bir eserin makbuli
yetini tekeffiil eylemektedir. 

Esas-1 dava �u suretle tenvir edildikten sonra Naz1mii'l-hi
kem'in miibalagas1 hakkmda, "Eger maksad o ahm muhriki 
olan hissiyat-1 a�1kanenin tasviri ise oyle nazik bir �ey de boyle 
kabadayivari yeri gogii yik1p devirerek tasvir edilmez. Hissin 
nezaketi ile miitenasib bir ifade ihtiyar etmeli idi" buyurdugu
nuza nakl-i kelam ederek derim ki, insanda emzice muhtelif ol
dugu gibi kabiliyet-i teessiir de miitefavittir. A�km mutlaka na
zik bir his olduguna hiikmetmek baz1 lenfaiyii'l-mizaclar hak
kmda savab olsa bile sair eser ashab1 bu hiikmii reddedebilirler. 
Hiss-i a�1kanenin derece-i �iddet ve nezaketi mevki, adat ve ah
Iak, efkar ve emzice gibi esbab ile tebeddiil ve tagayyiir eder. 
$iddet-i a�km neticesi olarak mecnunane hareketleri (hem ka
baday1casma hareketler> vaki degil midir? A�1k demevi, �eci 
olursa nail-i emel olmak i<;in en biiyiik tehlikeleri goze aldmr; 
lenfai, iirkek olur ise rakibinin nail-i vuslat olu�unu uzaktan 
seyredip miskinane i<;ini <;eker. Bu iki haddin arasmdaki inci
se'leri (iidebam1z Tiirk<;esini ta'yin edemediginden aynen kul
lamyorum) arhk zihninizde bulabilirsiniz. Binaenaleyh esas-1 
dava savab olmad1gmdan bundan <;1kard1g1mz netice de mak
bul goriilemez. Hem zaten hiisn ile nur beynindeki miinasebet
i mefruza "Mihr olsa eger . . .  " beytinde oldugu gibi o derecede 
miibalaga edilecek olur ise mii�ebbeh ile mii�ebbehiin-bihin 
arasmda bulunmas1 liizumunu teslim eylediginiz miinasebet 
de zail olur. Ez-ciimle nur \Ok olur ise insan buna bakamad1g1 
halde bilakis bir k1zm hiisniinii ne kadar <;ok bulur ise o kadar 
k1zm hiisniine bakmak isteriz ve bakhk<;a daha bakacagtm1z 
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gelir. Hakikat ile hikayeye dair yazd1gm1z f1kra "dogru soz 
soyleyeni dokuz koyden kovmu�lar'' darb-1 mesel-i me�huru
nun bir ba�ka tiirliisii oldugundan suret-i tefsir makama miina
sib idi; fikrinize mugayir olup olmad1gm1 bilememekte ma'zur 
idim; c;iinkii hakikat c;1plak gezdigi halde kimsenin mazhar-1 iti
ban olmad1gm1, her yerden kovukiugunu beyan ediyorsunuz. 
Bundan ne anla�Il1r? Hakikat iiryan olur ise makbul olmaz, te
settiir etmek laz1md1r, c;1kmaz m1? 

Hakikat ile hikayenin akdeyledigi mukaveleden maksad 
yalmz hakikatin hikaye tarzmda arz-1 endam etmesi ise, i�te ha
kikat realistlerin asarmda o yolda arz-1 endam ediyor ve fakat 
tesettiir etmeyip iiryan yani hadd-i zahnda nasdsa yine oyle 
kahyor. Halbuki esas-1 dava romantizmin realizm iizerine riic
hamm irae eylemek oldugundan ve zaten hakikatin iiryan su
rette mazhar-1 kabul olmad1gi beyan olundugundan o sozleri
nizin netice-i tabiiyesi "Hakikati kabul ettirmek ic;in buna bir 
parc;a yalan katmah" olmaz m1? Zaten bu fikir �uara beyninde 
0 derece yerle�mi�tir ki bir �airin mecmua-i asarmda kendinin 
makbulii olmayan fikirleri ha.vi manzumeleri goriilmez �eyler
den degildir. Bir giin sufiyane, ertesi giin rindane daha ertesi 
giin bilmem ne yane soylenmi� manzumeler goriiliir. Bunlarm 
her biri bir semt-1 muhalife c;iktigindan kaili malum olmasa in
san bunlardan her birini bir ba�ka �airin soyledigine hiikmeder. 
Hakikat ta'dad edemeyecegi oyle miibayin �eylerin ictima1 
"Ez-z1ddam la-yecme'ani"l2 diisturuyla merdud oldugu cihetle 
�airlerin her zaman kanaat-i vicdaniyelerine gore soz soyleme
dikleri sabit olur. Kanaat-i vicdaniyesinin hilafmda soz soyle
mek elbet bir sebep tahhnda oldugundan bu sebebi tedkik ede
cek olur isek ya halka yaranmak, ya bir sanat gosterip mazhar-1 
takdir olmak, ya (tokad1 vurup sonra ok�amak kabilinden ola
rak) bir yerde soylenen dogru sozden aleyhlerinde oldugu ic;in 
miinfail olanlarm her ne maksada mebni ise infiallerini izale 
veya tahfif eylemek gibi bir liizumu hissetmekten ibarettir . 

... 

Sefiller'i dikkatlice miitalaa ediniz, Hugo'nun H1ristiyanhk 
hakkmdaki fikirlerini tedkik ediniz, bakm1z tenakuz gormez 
misiniz? Hatta efkar-1 siyasiyesinde bile muhtelif niianslar gO-

2 1 7  



riiliir. Vak1a Voltaire de bu yolda manevralar �evirdi ise de mu
kaddemada soyledigim gibi Voltaire'in ma'zur tutuldugu yerde 
Hugo muatebdir! Hem Sefiller' de tenakuz vardu yoktur gibi 
uzun bir miibahaseye meydan kalmamak i�in Hugo' nun bir �a
irin her giin bir ba�ka kahba girmesi caiz olduguna dair itirafm1 
zikreylemeyi kafi goriiriim ki bu itirafm1 Les Orientales nam 
eserinin mukaddimesinde goriirsiiniiz ve belki de gormii�sii
niizdiir. Demek oluyor ki suret-i tefsir ibarenin ruhuna muva
f1k, fikrinize mugayir dii�se bile �airlerin haline mutab1khr. Hu
go i�in yalmz �urasm1 ilave edeyim ki bu hal Hugo'nun U�iin
cii Napoleon'a kar�1 gosterdigi metaneti hi�bir surette tenzil 
edemez; tervic-i meram1m teshil ederiz. Ameliye-i efkar-1 umu
miye kar�1 Hugo'nun gosterdigi baz1 temelluklar terciime-i ha
linin 140. sahifesinde meslek-i siyasisi hakkmda soyledigim 
sozleri ta'lil etmez. 

Miibalagamn aczden ne�'et ettigini ve mariz fikirlere verilir 
semmiyyat kabilinden oldugunu itiraf ettikten sonra makbul ol
mad1gm1 isbat etmek pek kolayd1r. Bir yerde miibalaga gordii
giimiiz gibi ne diyecegiz? Muharrir fikrini tamamiyle ifadeden 
aciz kalm1�, fikri miidrikesinde mariz olarak tevelliid ettigi i�in 
boyle bir zehri kullanmaya mecbur olmu� diyecek degil miyiz? 
$u halde alamet-i acz olan bir �ey nas1l mergub ve makbul (�u 
atf-1 tefsiri makbul kelimesinin "kabul olunmu�" manasma has
redilmesine manidir) olabilir? Miibalaganm z1dd1 olan bir fikri 
hakk1yla dogru tasvir etmek alamet-i iktidar iken bu ciheti elde 
etmeye ni�n sa'y etmemeli? iktidan b1rak1p acze ragbet goster
mek nasil tecviz olunabilir? Madem ki realistlerin yazd1klan 
asann �ayan-1 istifade oldugunu teslim ediyorsunuz, madem ki 
bunlar Hugo'nun �ehadetiyle de sabit oldugu vechle her �eyi 
dogru tasvir ediyorlar ve binaenaleyh ibraz-1 iktidar eyliyorlar. 
Madem ki mariz fikir dogurmayacak kadar realistlerin karihas1 
selimdir, madem ki romantikler acze delalet eden miibalagaya 
miiracaat etmedik�e roman yazm1yorlar (�iinkii yazacak olsalar 
realist olurlar), madem ki karihalan miibalaga denilen semmi 
isti'male ihtiya� gosteren mariz fikirleri tevlid ediyor, �u halde 
hem miibalagamn esasen merdudiyeti ve hem realizmin roman
tizm iizerine tefevvuk ve riicham sabit olmaz m1? 
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Miibalagaya olsa olsa dogru tasvir miimkiin olmayan yer
de cevaz verilebilecegi cihetle isti'mali bir zarurete va-beste ka
hr; binaenaleyh miibalagaya ragbet edilmeyip olsa olsa zarure
te binaen ho�goriiliir bir k1za giizel demek ic;in giine�i karart
maya bir zaruret goremiyorum! 

Hugo'ya soylettiginiz k1t'anm asil kendi lisamndan sudur 
eden beyitlerden a�ag1 oldugunu kabul ettikten sonra o beyitle
ri begenemediginizi soylemek miicerred iltizam-1 dava ic;in ihti
yar olunmu� bir tedbir olmak gerektir. �iinkii Hugo'ya soylet
tiginiz k1t'ay1 begenmi� ve tecviz-i miibalaga ic;in en giizel bir 
misal olabilecegine itimad ve hatta bana bile begendireceginize 
emniyet etmi� olmaya idiniz o k1t'anm zikrine hie; mahall kal
mazdi. Demek oluyor ki o k1t'ay1 fevkalade begenmi�tiniz. �u 
halde fevkalade ho�unuza gitmi� olan bir kit' adan daha ali ol
dugunu teslim eylediginiz ebyah begenememek nas1l ciddi ola
bilir? Amma diyeceksiniz ki k1t'ay1 fevkalade begendim; Hu
go'nun ebyahm ona faik buldum, yani "daha ziyade fevkala
de" begendim ise de Hugo miibalaga yapa idi �oyle olurdu, 
boyle olurdu! . .  

Evvelen, Hugo miibalagadan c;ekinir bir �air degildi ki  sO
ziiniin �iddet ve metanetini ifadenin tabiiligine feda ettigi far
zolunabilsin? Oyle bir liizum hissede idi kendisi ic;in miibalaga 
k1thgma kiran girmemi�ti ya? 

Saniyen, yukanda miibalaganm aczden miitevellid oldu
gunu teslim ettiginiz halde burada miibalagay1 tabiiyete tercih 
etmeniz aczi iktidara tercih ve binaenaleyh Hugo'yu izhar-1 acz 
etmeyip isbat-1 iktidar eylediginden dolay1 muateb tutmak gibi 
bir garib neticeyi tevlid ediyor! 

"Edebiyat-1 sahiha tesavir-i hayat-1 insaniye ve temasil-i 
me�hudat-1 tabiiyedir" ve "�iir ve edeb ki liibb-i hikmet-i hakikat 
ve terciime-i serair-i tabiat olmak laz1m gelir" sozleri vakia sizin 
degil ise de bunlarm isabetini kabulde tereddiit gostermeyecegi
nizi bildigim ic;in onlan delil olarak isti'mal ettim. Zaten siz de 
onlan reddetmemekle onlan o suretle isti'mal eylemekteki hak
k1m1 teslim etmi� oluyorsunuz. 0 ciimleler pek sarih, �aibe-i ta
kayyiidden muarra olduklan cihetle muhtac-1 tefsir degillerdir. 
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Gelelim Hugo'nun romanlanna: Seftller miiellifi ya roman
larmda hayat-1 insaniyeyi tasvir (tagyir degil) ve me�hO.dat-1 ta
biiyeyi temsil (tebdil ve ta' dil hi<; degil) ediyor yahud etmiyor. 
Bu iki halin birini ihtiyar etmek zarO.ridir. Birinciyi ihtiyar eder 
isek Hugo da realist imi� de kendinin bile bundan haberi yok
mu� gibi bir netice <;1kar ki o zaman ortada miinazaa kalmaz. 
Fakat bu neticeyi Hugo'nun itirafahyla tevfik etmek miimkiin 
olamaz. ikinci �lk kabul olundugu sO.rette baladaki diistO.r mO.
cibince "edebiyat-1 sahiha" dairesinden <;1km1� oluyor. Hele �u 
ikinci �lkkm ihtiyarmda hakikat feda olundugu cihetle "liibb-i 
hikmet ve hakikat ve terciime-i serair-i tabiat" olmak gibi �iir 
ve edeb i<;in ta'yin olunan �art kaybedilmi� olacagmdan Hu
go'nun asan mii�'ir ve edeb haricinde kalm1� olmaz m1? 

i�te size bir k.tyas-1 mukassim: Ya Hugo hakikate riayet 
eder o halde realisttir, ya hakikati tagyir eder; �u halde yukan
da zikrolunan iki kelam-1 hikmet-beyana mugayerette bulun
mu� olur. Esas-1 hakikati rahne-dar edecek �iirlerden ho�lanma
d1gm1z1 itiraf ediyorsunuz, pekala !  Hugo'nun bu yolda asarma 
mesela "E�ek" nammdaki manzumesine ne diyeceksiniz? Esas-
1 hakikati rahne-dar etmemek hakikati bilip ondan aynlmamak, 
mesela ulO.m-1 sahiha ve miicerrebeye miistenid olan mebhas-1 
ruhu tedkik edip ahval-i ruha dair soylenecek sozleri verilecek 
hiikiimleri ona tevfik etmekle olur. Yoksa �airane olmuyor iddi
as1yla ona muhalefette bulunulur ise hakikatin rahne-dar edil
mi� olacag1 vareste-i kayd ii izahhr. 

"Kalemini daima tasvir-i hakikate hasr ve te�bihat ve isti
arahnda tabiiligi iltizam ile aksini reddeden bir �airi giindiiz 
mumla aramaya mecbur olmaz m1yiz?" sualini bir "hayir" ce
vab1yla ge<;i�tiriveriyorsunuz, ancak ma'rO.f olan �airier miya
nmda ta'yin ettigim evsaf1 cami' bir �air bilemiyorum. Shakes
peare ve Alfred de Musset en ziyade hakikatle �iiri imtizac etti
renlerden olduklan halde bunlar bile ta'yin olunan evsaf1 tama
miyle cami' degildirler. "Hayir" soziiniin yerine me�ahir-i �u
aradan hangisine giiveniyor iseniz onun ismini zikrediniz de 
biz ona "�air-i hakiki" namm1 verelim! 

Hugo'nun "Hikmet dogruyu arar, sanat nafi'i taharri eder, 
edebiyat ise giizeli . . .  " soziine "Edebiyahn bir diistO.r-1 ebedisi" 
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namm1 verdikten sonra alt tarafta "�iir denilen �eyden maksad 
miinhasiran letafet oldugu halde kadr ii kiymeti tenakus eder 
yolunda olan soziiniiz 0 fikirde bulunan birtak1m �iiyuh-1 �eba
bet-niimaya aittir" demenizde tenakuza benzer bir �ey hissedi
yorum. Ya Hugo'nun o sozii nak1stir, yahud siz de o �iiyuh-1 �e
babet-niima .ile ' hem-efkarsm1z. Hele "Edebiyahn asil arad1g1 
�eyi yani giizeli de unutmamahd1r" soziiniizii yukanki reddi
nizle nasil te'lif etmek miimkiin olur? Vak1a "Hikmet ile edebi
yat imtizac eder ise cemiyet-i be�eriyeye faide-bah� olacak �ey 
as1l o zaman viicuda gelir" soziiyle hikmet ve hakikatin edebi
yata kabuliinde muhassenat goriilecegini teslim ediyor iseniz 
de yine asil arad1gi �ey letafet oldugunu iddiada bulunuyorsu
nuz. Bundan maada "Kainatta asar-1 tabiiyeden giizel bir �ey 
yoktur" soziinii tekrar ettikten sonra "�iir hikmetten de, haki
katten de bahseder, ancak onlara bir letafet vermedik�e kendi 
dairesine kabul edemez" demek tenakuza dii�mek degil midir? 
Hikmet ve hakikat asar-1 tabiiyenin mahiyeti hakkmda istihsal 
edilen malumattan ba�ka bir �ey midir? Asar-1 tabiiyeden giizel 
kainatta bir �ey olmad1gm1 ikrar edip dururken alt tarafta hik
met ve hakikati �iirin dairesine kabul edebilmek i�in onlara gii
zellik vermeye mecbur oldugunu beyan etmek nasil tecviz olu
nur? Bir �eye giizellik vermeye liizum hissetmek i�in onda 
esasen giizellik olmamak laz1m gelir, halbuki asar-1 tabiiyeden 
ve binaenaleyh hakikatten giizel kainatta bir �ey olmad1gm1 iti
raf etmi�tiniz. Siz teslim etmemi� olayd1mz bile me�ahir-i iide
badan bu babda ikame-i �iihud miimkiindiir. Ez-ciimle Boile
au'nun �u sozlerini zikredebilirim: 

"Hakikatten ba�ka hi�bir �ey giizel degildir. Yalruz hakikat 
sevimlidir; her yerde hiikiim-ferma olmahd1r." "Her �eyde ca
lib-i hayret ve muhabbet olan �ey tabiattir" ve "Her �eyin gii
zelligi hakikatiyle kaimdir" 

Voltaire'e "Zevk-i selim nedir?" diye soracak olsak "Tabi
ati taklit etmektir" cevabm1 verdikten sonra taklidin gayet sad1-
kane olmasm1 �art ko�ar. Shakespeare'in en biiyiik meziyeti 
edebiyatta hakikatin dairesini tevsi, tabiati sair me�ahir-i �uara
dan ziyade tedkik ve taklit eylemi� bulunmas1d1r. Siz Hu
go'nun yukanda bu soziinii edebiyatm diisturu olmak iizere 
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beyan etmili idiniz, ben o sozii yine Hugo'nun kendini letafet 
gozetmeyip asarma <;irkini de kabul ettiginden dolay1 muaheze 
edenlere verdigi, "Tabiatta olan lieylerin kaffesi (dikkat ediniz 

* 
yalmz giizelleri demiyor) sanatta dahildir" cevab1yla reddede-
rim. $ohretine alet olan dram hakkmda Hugo'nun rey'ini sora
cak olsak "Dram hayati tasvir eder, s1fat-1 miimeyyizesi hakika
tidir" der. Kezalik, "Bir liair diyebilir ki tuh1-i liems bir ilahidir, 
zevali parlak bir kahramannamedir, gurubu ise feci bir dramdir 
ki gece ile giindiiz, hayat ile memat bunda pen<;eleliir, Ia.kin bu 
liiir ve belki cinnet olur" kelimatiyla liiir aleyhinde boyle riayet
siz lisan kullanan ve fazla diihat-1 fenden birinin asar-1 liairane 
hakkmda soyledigi "Bunlar neyi isbat eder?" soziinii ilave eden 
bizzat "Hugo" oldugu bilinmese o soz "Zola"ya isnad olunabi
lirdi. Hugo'nun muanzlan iltizam-1 letafet eyledikleri vakit 
Hugo'ya karlil "<;irkini niimune-i taklit ittihaz ediyorsunuz; sa
natm tabiati tashih etmesi, ona bir necabet vermesi hulasa inti
hab etmesi icab ettigini bilmiyor musunuz? Hi<; kudema kaba 
ve <;irkini asarma kabul ettiler mi? Asar-1 eslafa imtisal etmeli. 
Hem Aristo boyle dedi, Boileau lioyle dedi, La Harpe bu tiirlii 
tasvib etti . . .  " diyenlere Hugo bir tavr-1 miistehziyane ile "Vak1a 
delailiniz metin ve nevadirden ma'duddur, ancak onlara cevap 
vermek bizim vazifemiz degildir. Biz vaki olan bir hakikati zab
tediyoruz" sozleriyle mukabele etmilitir ki bu soz bugiin Zola 
i<;in romantiklere karlil bir silahtir. Realistlerin meslegini tervic 
eder Hugo'nun daha pek <;ok sozleri var ise de bu kadan ten
vir-i miiddeaya kafi goriildii. 

Kannca bahsinde derim ki bir liair bu mahlukun ciisse ve 
cesametini tevsi ve kudret-i kuvvetini tezyid edip kendisine 
mermer siitunlar ta1i1thrarak ali binalar yaptmr faraziyesini 
hi<;bir liairde goriilmemili bir miibalaga olmak iizere telakki edi
yorsunuz. Halbuki yukanda "Hurliidi kendine hokka semayi 

En dogrusu da budur. Giizeli aramak indiyata meydan ac;makhr. Hiisn mutlak 
tasawur olunmay1p bunlar nisbi ve itibari oldugundan bir �eyin giizel veya c;ir
kin addolunmas1 iilfete va-bestedir. Vak1a "ruhun ho�land1g1 �eyler giizeldir" 
diye dumanh bir tarif var ise de herkes aym �eyden ho�lanmad1g1 cihetle yine 
hiisn ve kubhu temyiz ic;in elde alet yoktur. Binaenaleyh bir adam kendi sac;ma
smm niimune-i fen oldugunu iddia edebilir! 
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kag1t edecek kadar" miibalagasm1 (velev ba�kasmm olsun) ka
leminizle yazd1gm1z1 ne <;abuk unuttunuz? insaf ediniz, karm
camn insana nisbeti hokkamn giine�e veya kag1dm semaya nis
beti gibi midir? Bak1mz harikulade buldugunuz miibalaga �air
lerinkilerin yanmda sandal[?] olabiliyor mu? Maahaza karmca
y1 o yolda biiyiitmek de mahsul-i hayalim degildir. Vaktiyle 
onu biiyiitmii�ler. Hint karmcas1 . hakkmdaki efsane-i �airane 
belki malumunuz degildir. Arzedeyim: $imali Hintlilerin 
"dard" tesmiye ettikleri bir nevi kedi renginde karmcalar var 
imi� ki (yaland1r, inanmaym) M1s1r kurdu kadar biiyiik imi�. 
Bunlarm k1�m yerin altmdan madenlerden <;1kard1klan altmlan 
yazm bunlar �iddet-i hararetten yer altma girdikleri vakit Hint
liler gelip <;alar imi�; fakat karmcalar kokudan sariklerin geldi
gini haber ahp d1�an <;1karlar ve h1rs1zlan takip ederler imi�, 
Hintliler develi olduklan halde yine ekseriya karmcalarm 
oniinden ka<;1p kurtulamaz ve takip<;ilerin pen<;esine dii�iip 
mahv ii helak olur imi�! $imdi karmca bu dereceye geldikten 
sonra sanat-1 mimariyede olan maharetinden istifade edip ali 
binalar ni<;in yapamasm? Goriiliiyor ki o faraziyede bana ait 
olan ciheti zannettiginiz gibi miibalagah degil imi�. Eski �airleri 
bahse katm1yorum diyorsunuz; ancak hangisi eski hangisi yeni 
oldugunu nasil fark etmeli? Miibalagaya bakilsa mesela Kemal 
Beyefendi' de de oyle �eye tesadiif olunuyor. Hakikate muvaf1k 
soz soyleyeni arayacak olsak eski diyeceginiz �airlerin de o yol
da sozleri vard1r. Homeros'a eski deyip �air addetmeyecek ol
sak Hugo'nun en biiyiik tamd1g1 bir �airi hi<;e <;1karm1� olaca
g1z; yenidir desek ondan sonra gelen �airlerin hi<;biri eski olma
yacak. Bunun i<;inden <;1kilmak miimkiin olmaz. Avrupa' da ro
mantiklerin klasiklere kar�1 hakikati ve realistlere kar�1 hayali 
iltizam edi�leri deveku�unun sirasma gore kanat ve hrnak gos
teri�ini der-hahr ettiriyor. Maahaza Racine'i hayrette birakacak 
miibalagalara Hugo' da tesadiif olunmaz degil! i�te �u miilaha
zata mebnidir ki "�air" deyince Homeros'lar, Dante'ler, Hugo 
ve emsali �uaray1 ve bunlann mertebesine varamay1p da yine o 
nam ile ma'ruf olan sair hayaliyunu goziimiin oniine getiriyo
rum. Halka yanh� malumat vermemek iizere kanncay1 vasfe
decek �air karmcalarm ahvalini tedkik edip hakikati iltizam 
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eder; binaenaleyh realist olur ki bizim de zaten istedigimiz �ey 
�airlerin hakikat-perver olmas1d1r. Bilakis hakikate mugayir, in
di �eyler katarsa karmcay1 karmcahktan c;1karmamak,· halka 
yanh� mah1mat vermemek nasil olabilir? Meger ki �air hayalat-
1 zatiyesini ba�ka bic;imde bir harf veya ba�ka renkte bir miirek
kep ile bastmp da ''bunlara sakm inanmaym ha!" diye bir ih
tarda bulunsun; ama siz diyeceksiniz ki erbab-1 vukuf hakikati 
hayalden tefrik eder. Pekala, ama erbab-1 vukuf, �airler �iirin
den tevsi-i mah1mat edemez; as1l �iirin vazifesi vukufsuz olan
lan agah etmek, bunlara tefhim-i hakikat eylemektir. 

Romantik usuliinde yaz1lan romanlar ile realist usuliinde 
te'lif olunan hikayeleri mukayese ic;in diyorsunuz ki "Les Mise
rables bir hurdebindir. Zola'nm romam cam gozliige benzer. 
Hurdebin ile teferruat tedkik edilerek umumi bir fikir peyda 
edilir. Fakat bir adam gozliik ile her tarafa nazar ettigi halde 
hususi bir fikir ancak peyda edebilir!" 

Bu te�bihiniz nefsii'l-emre muvaf1k olsa yani romantiklerin 
asan bir hurdebin gibi mahiyet-i e�yay1 tagyir etmeksizin fiiru
at ve dakayik1 hakikat-i hale muvaf1k bir surette gostermi� ol
sayd1 bu babdaki hakkm1z1 teslim ederdim; halbuki kaziyye oy
le degildir. As1l hurdebinlik vazifesini ifa eden Zola'nm roman
land1r; c;iinkii tasvir edecegi alem hakkmda tedkikat-1 amikada 
bulunarak bu alemin sathi nazarata goriinmeyecek vakayi' ve 
ahvalini enzar-1 ammeye koyuyor; halbuki romantiklerin asan 
tedkikat-1 ciddiyeye mebni olmay1p az c;ok indiyat ile mali ol
dugundan bunlarm miitalaasmdan hastl olacak vukuf, viicudu 
yalmz �airin hayalhanesinde bir alem-i muhayyele vak1f ol
maktan ibarettir. Vak1a bundan fazla olarak Hugo'nun roman
larmda baz1 efkar-1 terakki-perveranenin tervici gibi hay1rh bir 
maksat var ise de bu gibi makas1d1 kuvveden fiile c;1karmak 
ic;in en biiyiik c;are hakikat-i hali meydana koymak oldugundan 
realistlerin romanlan da terakkiye ve lslah-1 ahval-i be�ere ha
dim olan fikirleri tervic etmek hususunda romantik hikayeler
den a�ag1 kalmazlar. 

Siz realistlerin asarmm hadim-i terakki ve �ayan-1 istifade 
oldugunu teslim ile beraber yalmz bunlarm tervic hususunda 
digerleri kadar tesiri olamayacagtm iddia ediyorsunuz. 
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Halbuki ben de aksini savab goriiyorum. Mesela Hu
go'nun Bir Maltkilmun Son Giinii iinvanh romamm ele alahm: 
Hugo bunu idam cezasmm Iagv1m tervic maksad1yla kaleme 
alm1� ve mukaddimesinde dahi bu roman herhangi bir caniyi 
miidafaaya elveri�li oldugunu beyan etmi�ti. 

Evvel emirde ciddiyeti hasebiyle �ayan-1 itina olan mukad
dimede ceza-y1 idamm liizumu i�in der-miyan olunan fikirler
den biri hakim la-yuhti olamayacag1 cihetle miittehim zannettigi 
bir mahkumun masum olmak ihtimali vardir; bu gibi hatalar vu
ku bulmam1� �eyler degildir. Her hata kabil-i tamir olinak laz1m
d1r; halbuki idam cezas1 tamir-i hata-y1 vak1aya manidir. i�te o 
eserde en ciddi, en metin fikir budur. Eger bu fikri Hugo kendili
ginden bulmu� olsa idi Claude Bernard'm ke�fiyahyla kiyas olu
namayacak derece alem-i insaniyete hadim bir hakikati ke�fet
mi� olurdu. Halbuki bu fikir Hugo'dan evvel mevcud idi. Bunu 
kendisi de itiraf ediyor. Maahaza bu fikir de mukaddimesindeki 
iddiasm1 tamamiyle tervice hadim degildir. Bu fikre nazaran ce
za-y1 idamm adem-i cevaz1 ciirmiin Iay1k1yle sabit olamamasma 
va-bestedir. Bir ciirm-i me�hud vuku bulur ve cani de ciirmiinii 
itiraf eder ise verilecek hiikiimde hataya mahall kalmaz. ikincisi 
idam olunacak miicrim bir ailenin mai�etini te'min ediyordu; bu
nun viicudunun ifnas1yla bir aile du�ar-1 sefalet ediliyor. Demek 
ki miicrimin idam1yla yalmz cani miicazat gormeyip ciirm-i va
k1ada dahli olmayan birtak1m masumlar da bu yiizden rahnedar 
oluyorlar. Halbuki Zeyd'in ef alinden Amr'm mutazarnr olmas1 
hikmet-i adalete miinafidir. Vehle-i ulada bu fikir pek dogru go
riiniir ise de ceza-y1 idamm Iagvm1 miistelzim degildir, �iinkii: 

Evvela, miicrim idam olunmay1p da miiebbeden kiirege 
vaz' olundugu surette gosterilen mahzur miindefi' olmaz. Bir 
miicrim ha kiirekte bulunmu�, ha idam olunmu� her iki halde 
dahi ailesini ge�indirebilmek kabiliyetinden mahrum olur. 

Saniyen, miicriminin aile sahibi olmas1 iktiza eylediginden 
bi-kes olanlarm ceza-y1 idamdan halasm1 miistelzim olmaz. 

Salisen, miicrim ehl-i servetten oldugu surette idam1yla ai
lesi du�ar-1 sefalet olamayacagmdan bunlar da o fikirden istifa
de edemezler. 
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Rabian, ekseriya vaki oldugu iizere irtikab-1 cinayet eden
ler semere-i sa'yleriyle bir aileyi ge«i;indirmek �urada dursun 
adeta ailelerine bar olurlar; �u halde caninin izale-i viicudu ai
lesini dfi«i;ar-1 sefalet etmeyip bilakis familyasmm bir dereceye 
kadar terfih-i haline badi olur. Hususiyle ze:vcesi dul kahp di
ger �ahsa vararak yetimleri beslemek miimkiindiir; halbuki 
miicrim miiebbeden kiirege vaz' olunur ise buna imkan kal
maz. 

i�te �u izahattan anla�1ld1g1 vechle Hugo'nun mebhus eseri 
iddiasma ma-sadak olacak derecede umum canileri miidafaaya 
salih degildir. 

Romanm zemini ise miicrimin hiikmiin tebliginden idam 
olundugu dakikaya kadar «i;ektigi deruni ezalan tasvir ile celb-i 
rikkattir. Maahaza Hugo'nun canilere isnad ettigi hissiyat-1 ra
kikadan bunlar ekseriya mahrumdur; hatta cismani ac1lan bile 
diger adamlar kadar hissetmezler. Tenvir-i miiddea z1mmnda 
Tarde nam miiellifin yakmda mevki-i inti�ara konulan Crimina
lite Comparee nam eserinin miitalaasm1 tavsiye ederim. Demek 
oluyor ki Hugo'nun tasvir ettigi azab-1 deruni umum canilere 
ait olmayip belki fikren terakki eylemi� baz1 hususi canilere ait 
olabilir. Halbuki bu misiilliiler miiebbeden kiirege vaz' olun
duklan Surette azab-1 deruniden azade midirler? Demek oluyor 
ki bu cihetle de Hugo'nun eseri iddiasma ma-sadak olacak de
recede degildir. 

Maahaza bu azab-1 deruninin Hugo'nun tasvir ettigi dere
cede vukuu farzolunsa bile bundan tevelliid edecek hiss-i mer
hamet, bir masumun kanma girmi� ve bu suretle bir an akdem 
handan ve mesrur olan bir ailenin ye's ii mateme miistagnk ve 
belki zillet ve sefalete dfi«i;ar olmasma sebebiyet vermi� oldugu
nu dii�iiniince hasil olacak hiss-i nefrete tekabiil eder. 

i�te romantiklerin yazd1klan eserler hadde-i tedkikten ge
«i;irildigi suretle bunlarm esas-1 maksada layik1yle hadim olma
d1g1 tezahiir eder. 

Halbuki bir realist bu yolda bir eser yazacak olsa tedkikat-1 
amikada bulunur, cinayeti ve bunun tevlid ettigi netayici oldu
gu gibi tasvir ederek evvel emirde cinayetten insanlan tenfir 
eder. Saniyen, bu hali tevlid eden esbab1 taharri ve irae eder ki 
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bu gibi esbabdan tevakki liizumu kari'lerce tahakkuk edip bu 
da tehzib-i ahlak i.;in bir ders olur. Salisen, caninin mekan-1 
muhitin tesiratma ne yolda kapild1gm1 tasvir ederek bu bi.;are
nin de �ayan-1 merhamet oldugunu gosterir. Hem de serd eyle
dikleri delail nefsii'l-emre muvaf1k oldugundan bunlarm red 
ve cerhi miimkiin olamaz. Yalmz �u mukayese romantizm ile 
realizim beynindeki fark1 ve ikinci meslegin birinciye riichamm 
iraeye kafidir. 

Romantiklerin halk1 hiisn-i ahlaka davet ettikleri gayr-i 
miinkerdir. Ancak bu hal onlara mahsus degildir. Realistler de 
bu maksada hizmet ediyorlar. Bunlarm beynindeki fark tarz
dad1r. Romantikler hiisn-i ahlaka bir niimune-i miicessem ta
savvur ediyorlar. Ancak o niimuneye imtisal tab-1 be�er i.;in 
miimkiin olup olmad1g1 tedkik olur ise ekseriya temennileri te
menni-i muhal kabilinden oluyor; hayal vasi oldugu i.;in bir 
�air fevka't-tabiiye bir �ey tasavvur edebiliyor. Ancak insan 
kendi arzusuyla tabiatm fevkma .;1kamaz, hilkatini degi�tire
mez. Realistler ise fenahklan gosteriyorlar, bundan tevakki 
edin diyorlar. insan i.;in niimune-i imtisal olabilecek derecede 
hiisn-i ahlaka tabii misaller de gosteriyorlar ki bunlara tebaiy
yet miimkiindiir. Zaten su-i halden tevakki hiisn-i hali intac et
mez mi? 

Hem Hugo'nun Moliere'i Racine ile Corneille'e tercih edi�i 
realistlerin mesleginin makbuliyetine delalet etmez mi? <;iinkii 
Moliere insanlann su-i hallerini tasvir ve bunlan tezyif suretiy
le ahlaka hizmet ediyordu. Halbuki Racine ile Corneille bilakis 
hiisn-i hale muhayyel niimuneler gosteriyorlard1. Bu cihet ilti
zam olunur ise Hugo'nun klasiklere kar�I haks1zhkta bulundu
gunu teslim etmek icab eder. Voltaire de Avrupa'y1 su-i ahvali 
tezyif tarikiyle terbiye etti. Halbuki usul-i ma'kuse ile Volta
ire'in istihsal eyledigi neticelere nail olmas1 miimkiin degildir. 
Miimkiindiir deniyor ise bir niimunesini irae etmeli. 

Realistler bir �ey hakkmda soz soylemek i.;in tedkikat-1 cid
diye ve amikaya liizum goriiyorlar; halbuki romantikler bu lii
zumu kabul etmiyorlar. $u halde bu iki meslek beynindeki fark 
birinin vukuf iizere bir meseleden bahseylemesi, digerinin olsa 
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olsa nak1s mah1mat ile iktifa eylemesidir. ilmin cehle riicham 
ise tereddiit gotiirmez. 

Niimune-i imtisal olarak tasvir olunan harikulade "tip"ler 
ya emsali me�hud olan �eylerdir veya muhayyeldir. Emsali 
me�hud olan harikalar diihat olacag1 cihetle bunlann ahvali ne 
yolda tasvir olunmak icab eder? Olduklan gibi mi, yoksa tagyir 
eperek mi? Olduklan gibi tasvir edecek olur isek realizm daire
sinde kalmz; yak tagyiri tecviz eder isek kudret-i fatiranm oze
nip viicuda getirdigi bir eseri begenmemek, ondan daha mii
kemmelini viicuda getirmeye hayalimizin muktedir oldugunu 
iddia etmek gibi bir garabet-i hod-binanede bulunmu� oluruz. 
Muhayyel ise ya hakikatte mevcud olanlan kopya ederiz; bu 
halde yine realist oluruz veya ba�ka suretle tasvir ederiz; bu 
halde yine ma'hud garabeti iltizamdan kurtulamay1z. 

"Vakayii tezyin ve i'la etmeye liizum-1 kat'i" gordiigiiniizii 
beyan ediyorsunuz; bu tagyir degildir diyorsunuz. Halbuki bu 
tezyin ve i'ladan maksadm1z ne oldugu anla�Ilm1yor. Bunu 
izah etseniz fena olmaz! 

Seftller'in ne maksatla yazild1gma dair tefsiriniz esasen Hu
go'nun bu eserine yazm1� oldugu mukaddimenin ruhuna mii
nafidir; binaenaleyh bu babda daha ziyade soz soylemeye �im
dilik liizum gormem. Seftller'in alem-i fuh�a ait olan klsm1 i<;in 
Leo Taxil'in Prostitution Contemporaine nam eseri Seftller' den zi
yade Hugo'nun maksad-1 aslisine, hadimdir. Bu eseri miitalaa 
buyurur iseniz fena olmaz! 

Harikulade muhayyel niimunelerin derece-i tesiri hakkm
da �urasm1 da ilave ederiz ki eger bunlarm zannolundugu ka
dar ahlak iizerine tesiri olmak laz1m gelse onlan tahayyiil eden 
�airlerin her bir etvar ve harekah hiisn-i ahlaka niimune olmak 
laz1m gelirdi, halbuki . . .  

Bu babda izahattan sarf-1 nazar ile yalmz Montesquieu' nun 
�u miitalaasm1 zikr ile iktifa edelim: "Kitaplarda insanlar haki
katte oldugundan ziyade iyi bulunur. Bunun sebebi miiellifin 
hubb-1 nefsidir. Amour propre daima fazailin lehinde hiikiim ve
rerek daha afif goriinmek ister. Miiellifler tiyatro e�has1 gibidir
ler." 

Tiyatro e�has1 dedim de hatmma geldi: Eger harikulade 
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ni.imuneler zannettiginiz vechle miiessir olsalar Corneille, Raci
ne vesaire gibi me�ahir-i iidebanm tasvir ettikleri hiisn-i ahlak 
niimunelerini tecessiim ettiren tiyatro oyunculan kadar ahlak-1 
hamide sahibi kimse bulunmamak icab ederdi! 

Romanlardan maksad tasfiye-i ahlak ise h1fz1' s-s1hhadan 
maksad da s1hhati muhafazad1r. H1fz1's-s!hha da her nevi em
razdan salim, mesela birka\ as1r ya�ar saglam adamlar tahay
yiil ve tasvir olunup halka niimune-i imtisal olarak arzolunsa 
maksada hizmet edilmi� olur muydu? Bu ilm bilakis muhill-i 
s1hhat olan esbab1 ta' dad ve tefsir edip onlardan tevakkiyi tav
siye ediyor; i�te realistler de tasfiye-i ahlak i\in bu usulii ittihaz 
ediyorlar. 

Victor Hugo'nun Le Roi s'amuse mukaddimesinin muhay
yel romanlarla ne miinasebeti olabilecegini dii�iindiim; bir taal
luk bulamad1m. Bu mukaddimenin hence takdir olunmas1 ro
mantizmin realizm iizerine riichamm tasavvuratla miistelzim 
olacagm1 idrak edemiyorum, \iinkii o mukaddimede Hugo 
adeta realisttir. Zira hakikat-1 hali tagyir etmeyip bilakis oldugu 
gibi tasvir ediyor! izah-1 meram buyurur iseniz belki maksad1-
mz anla�1hr! Eger · bu mukaddimeyi zikretmekten maksadm1z, 
"Sade bir lisan ile vak'ay1 hikaye etse" tagyirinizden bir derece
ye kadar tahmin olundugu iizere iislub-1 beyana ait bir mesele 
ise her yerde iislub-1 sade iltizam olunup digerlerinin reddine 
dair realistlerin bir iddias1 var m1 ki boyle bir soze lii�um gorii
liiyor? 

Gervaise ile Fantine mukayesesi hakkmda tekrar derim ki 
Zola'nm Gervaise hakkmda celbettigi merhametten o gibi zil
let-1 sefalete dU.\ar olanlarm kaffesi istifade edebilir; halbuki 
Fantine hakkmda davet olunan merhamet bir �ahs-1 muhayyele 
ve nihayet olsa olsa alem-i fuhu�ta ender bulunabilecek birka\ 
ki�iye miinhas1r kahr. Bu ise Hugo'nun mukaddimesinde be
yan ettigi maksada tamamiyle ha.dim degildir. Hususiyle Zola 
vukuah oldugu gibi tasvir eylediginden hasil eyledigi tesir sa
bittir. Digeri bu meziyeti haiz olamaz, \iinkii muvaf1k-1 hakikat 
degildir. Bir fikri idame i\in yalmz belagat kifayet etmez, o fik
rin savab olmas1 da �arthr. Yalmz belagat kifayet etse Bos
suet'nin beligane hutbelerinin tesiri baki kalmak icab ederdi. 
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Halbuki bunun tesirahm mahveden Voltaire'in serd eyledigi 
delail-i ciddiye pay-dar olmaktan farig olmad1 ve olmayacakhr; 
c;iinkii hakikate miisteniddir. Hadis olan bu vak'ay1 biri i'zam 
ederek haber verse digeri de oldugu gibi soylese vehle-i U.Iada 
birincisinin hasd eyledigi tesir ikinciye galip olabilir, ancak ha
kikat-i hale vukuf peyda edilince birinci tesir mahv u zail olur, 
ikincisi ise daimdir. 

"Hugo'ya olan hiisn-i tevecciihiiniizden dolayi Zola'yi tah
he ediyorsunuz" demi�tim. Bu sozi,imii aks ile bendenize red
dediyorsunuz. Halbuki ben o sozii Zola'nm asanm miitalaa ve 
tedkik etmeden hakkmda hiikiim verdiginiz ic;in soylemi�tim. 
Bu soz bana riicu edebilmek ic;in benim de Hugo'nun asanm 
okumam1� olmakhg1m iktiza eder! Ben Zola'nm ismini bilmedi
gim zamanlarda Hugo'nun asarmdan bir haylisini okumu�tum. 
Sonra Zola'nmkileri de okudum, romanc1hk sanahnda bunlann 
gostermi� olduklan maharetleri iyi kotii zihnimde bir mukaye
se ettim. Realizmin romantizme riichanma hiikmettim. Siz be
nimle bahsettiginiz vakit heniiz boyle bir mukayesede bulun
mam1�hmz. Gerek zat-1 alilerinin ve gerek bendenizin bu iki 
edibe bir miinasebet-i mahsusam1z bulunamayacag1 cihetle 
haklarmda hasd olacak hiisn-i tevecciihiimiiz miicerred eserle
rinin bizce hasd ettigi tesirden miinbaistir. Siz birinin asanm 
okuyup hakkmda hasd olan hiisn-i tevecciihle iktifa etmi�siniz. 
Ben ikisinin asanm miitalaa eyledigimden Zola'nm hasd ettigi 
hiisn-i tevecciih Hugo'nunkine (bahsimiz romanda oldugunu 
unutmayahm) tefevvuk etmi� olabilir, fakat bundan bi-gayr-1 
hakkm iltizam anla�Ilmaz! 

"$airlerin ediblerin maksatlan her ne suretle olur ise olsun 
tehyic-i efkar ederek matlub olan neticeyi istihsal etmektir" sO
ziiniizii sfuet-i tefsirim fikrinize muvaf1k olmayabilir, ancak 
ibareye mugayir degildir. Hususiyle �airier beyninde vicdanla
rma muhalif idare-i efkar eylemek goriilmemi� bir �eydir; bina
enaleyh soziiniizii o yolda tefsir eylemekte ma'zur idim; ba-hu
sus o arahk Hugo hakkmda soylemi� oldugunuz mersiyeyel3 
edilen itiraz da hahnma gelmi�ti ! 

* 

"Bir insan zanneder misiniz ki Zola'nm kitaplanm okur da 

230 



hakk1yla istifade eder? Bilakis sathi nazaratm yaptig1 gibi alem
i fuh�un giizel giizel tasvirlerini gorerek, okuyarak ona kendin
de bir mechibiyet hisseder" buyruluyor. Halbuki Zola'nm ro
manlannm miitalaasmdan oyle bir mechibiyet Msll olmaz, olsa 
olsa nefret hasll olur. Romantik fikirlerle perverde olan bir 
adam faraza oyle bir aleme dii�se gafil olur, ba�l bin belaya ug
rar. Halbuki Zola' nm asanm okuyanlar vak1fane hareket eder
ler. $ehvet-engiz tasvirah yine romantiklerde bulabilirsiniz. 
inanmaz iseniz Theophile Gautier'nin Matmazel de Maupin nam 
romamm miitalaa buyrunuz da bakm1z Zola'nm Nana's1yla k1-
yas kabul ediyor mu? 

Gelelim ihtinak-1 rahm meselesine: Ciimle-i asabiyenin ta
harrii�ii mu'tedil olur ise ihtisas Msll olur; derece-i i'tidali ote
ye ge<;er ise "hareket-i nefsaniye" ve ta'bir-i ahirle "zevg" deni
len Mdise vukua gelir. Bu hal devam eder veya kesretle vuku 
bulur ise ciimle-i asabiyede az <;ok bir tezelziil Msll olacagi er
bab-1 vukufa mahimdur. Muhabbet hiss-i mu'tedil olmak iizere 
makbul ise de �airlerin tasvir ettikleri derecede ifrata vanr ise 
emraz-1 asabiyeyi tevlid edebilir. i�te ulvi eserler muhrik soz 
dediginiz �eylerin ekserinde fart-1 muhabbet iltizam olunmu�
tur. Hususiyle insanlarda niimunesi goriilmeyecek veya goriil
se bile pek ender olacak surette tasvir olunan muhayyel a�1klar 
gen<; kadmlarm fikirlerine su-i tesir Ms1l edebilir; <;Unkii alem-i 
hakikatte bunlarm emsalini gormedikleri ve goriilse bile nedre
ti hasebiyle hisselerine isabet edemeyecegi cihetle saadet-i Ml 
i<;in tahayyiil ettikleri esbab1 bulamaymca ciimle-i asabiyelerin
ce tesiri vahim bir ye's ii fiitura du<;ar olabilirler. Avrupa kadm
larmda bu halin vukuu nadir degildir. i�te bu sebebe mebni 
emraz-1 asabiye miielliflerinden Axenfeld "santimantal" deni
len romanlan ihtinak-1 rahme tevlid eden esbab miyamnda 
ta' dad etmi�tir. Hiikema "Saadet kanaatden ibarettir; muhayyel 
bir saadetin ardmdan ko�anlann elbette huzur ve rahatlan 
miinselib olur. Ahval-i aleme vak1f olmah, iyi taraf1 da kotii ta
raf1 da bilip oluruyla kanaat etmeli. Temenni-i muhal abestir 
[der]. 

"Hakay1k-1 hissiyeye vak1f olmak bu babda tedkikat-1 ami
kada bulunmaya tevakkuf eder. Malum ya "lokma <;ignenme-
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den yutulmaz" derler. Bu �eraiti haiz olanlar ise ilm-i vazaifi.i'l
a'za ve mebhas-1 ruh ile tevaggul edenlerdir. Bunlar muhabbe
tin li.izumunu, sebep ve men�eini bilirler, ancak �airane a�k1 
mi.inafi-i s1hhat gori.irler. Muhabbet lafz-1 amm ise de a�k tabiri 
bir dereceye kadar �ehveti de cami' dir, �i.inki.i nikah di.i�meyen
lere kar�1 izhar-1 a�k tabiri kullamlmamaktadir. Kemal Beyefen
di'nin "Muhabbet" bendini mi.italaa eylemekligimi tavsiye bu
yuruyorsunuz. Ben o makaleyi vaktiyle okumu�tum. Fazla ola
rak Voltaire'nin muhabbet bendi de mi.italaa-gi.izar-1 acizanem 
olmu�tu ki bir kere buna goz gezdirilmesini tavsiye ederim. 

Kemal Beyefendi "insan ni<;in sever?" sualine "Vicdanma 
dam�" cevab1m verdikten sonra "insan nas1l sever?" diyenlere 
ise "Pek merakm oldugu halde Hindin, Yunamn, .Romanm, 
Arabm, Acemin, Ti.irki.in, Avrupanm asar-1 edebiyesini tetebbu 
et; belki vicdamnm hissiyatma mir'at-1 in'itaf olacak bir eser bu
lursun" demekle iktifa ederiz buyuruyorlar ve <;in edebiyatm
da muhabbet tasvir edilmemi� olmah ki kaale alm1yor! Her ne 
hal ise �u tavsiyeden insanm nas1l sevdigi bilinmek i�in bi.iti.in 
asar-1 edebiye tedkik olundugu surette yine -bir netice istihsal 
edilecegine emniyet etmemek laz1m geliyor ki pek dogrudur. 
Kemal Beyefendi'nin "$uara-y1 salife asarmda mehtab, hur�id 
ile bir�ok a�1klarm muhaverelerini havi manzumelere tesadi.if 
ettim; fakat hi� birini hissiyatima muvaf1k bulamad1m" sozi.iyle 
itiraf buyuruyorlar ki kaffe-i i.ideba a�k hakkmda dogru bir ma
lumat vermekte aciz kalm1�lar. Yukanki tavsiyesi de zaten bu 
fikri te'yid etmiyor mu ya! $u halde Kemal Beyefendi'nin edib 
oldugu ve o zi.imrede dahil bulundugu varid-i hatir olmaz m1? 

Bu makalede, "Varsm baz1 etibba a�k i�in hicab ve hacze 
anz bir illettir desin!" sozi.ine tesadi.if ettim. "Hicab ve hacz" ta
birinden bir �ey anlayamad1m. Islahat-1 te�rihiyeden bir "hicab-
1 haciz" tabiri var ise bu nam cevf-i sadr ile cevf-i batm ikiye 
ayiran uzvu bulmaya deniyor. Bunun a�k ile mi.inasebeti oldu
gunu iddia edecek fi-yevmena haza bir tabib tasavvur edemi
yorum. "Semptom" mukabili olan yalmz "haciz" kelimesi mu
rad olunuyor ise bu kelime vak1a aksam-1 dimagdan birinin is
mi ise de bugi.inki.i gi.inde eyadi-i itibarda bulunan ki.iti.ib-i tib
biyede boyle bir faraziyeye tesadi.if olunmaz zannederim. 
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Kemal Beyefendi a�km emrazdan ma'dud olamayacagm1, 
bir\ok a�k \ekenler gordiigiinii, bunlarm hasta olmay1p saglam 
gezdiklerinden istidlal buyurmak istiyorlar ise de emraz-1 asa
biyenin te�hisinde en haz1k etibba bile mii�kilata tesadiif eyle
digi halde iidebanm bu babda reyleri kabul olunamayacag1 va
reste-i izahhr. Hatmma bir f1kra geldi, nakledeyim: 

Bir seyyah ingiliz, Paris' e gelir. ingilizlerin garib garib me
raklar1 malumdur. Etibba-y1 mecaninden bir me�hur zata gidip 
bir deli ile sofrada bulunup taam etmek arzusunda bulundugu
nu soyler. Tabib ingilizi ertesi giin ogle vakti gelip kendisiyle 
kahvalh etmege davet eder. ingiliz emeline nail olacagmdan 
dolay1 mesrur olup doktora bir�ok te�ekkiirler ettikten sonra 
gider. Ertesi giin tam alafranga saat on ikiyi \alar, ingiliz gelir, 
tabibin yemek odasmda iki misafir daha hazir bulunuyor! Ta
ama ba�lamr. Misafirlerden birinin gozlerinde altm gozliik bu
lunup iistii ba�1 diizgiin idi. Gayet agir bir tavirla yemek yiyip 
sesini \lkarm1yordu! Halbuki digeri yerinde bir dakika dura
may1p taamm ibtidasmdah nihayetine kadar hi\ agz1 durmaz, 
vira soyler, birtak1m tuhaf f1kralar nakleder, baz1 garib etvar 
gosterir idi. Sofrada deli olsa olsa bu adam olmak laz1m gelece
ginden tabii ingiliz dikkatini bu adama hasreder; yemek biter, 
sofradan kalk1hr. ingiliz giderken tabib, "Nasil memnun oldu
nuz mu? Delimi nas1l buldunuz?" mealinde bir istifsarda bu
lunmas1 iizerine ingiliz, "\:ok te�ekkiirler ederim, deliniz pek 
�en, iyi eglendim" deyince tabib, "Yamhyorsunuz lord, o sizin 
deli zannettiginiz �en misafir me�hur romansiye Balzac'hr, asil 
deli sofrada hi\ sesini \lkarmay1p agir duran idi!" der. ingilizde 
hayret! 

$imdi Kemal Beyefendi'nin a�km emraz-1 asabiye miyam
na idhal edilip edilemeyecegi hakkmda rey ve mii�ahedatma 
ne derece itibar edilmek Iaz1m gelecegi teemmiil buyrulsun! 

$airler, edibler a�ktan bahseder diyerek a�km _ne yolda bir 
his olduguna dair �uara ve iidebanm reyine miiracaat etmek, 
tahlil-i tabiiye ait bir mesele i\in el van kullamr diye ressamlar
dan rey sormak kabilinden olur! A�k hakkmda fiinunun hal-i 
hazmnca bilebilinmesi miimkiin olan �eyleri ogrenmek isteyen
ler diinyada ne kadar edib var ise ciimlesinin asarma miiracaat 

233 



edeceklerine Letourneau, Herbert Spencer, Baine, Ribot, Mott
zelo gibi miielliflerin asanm tetebbu ederler ise beyhude lZaa-1 
vakt etmi� olmazlar. 

Kemal Beyefendi'nin kudret ve meziyet-i edebiyelerini tak
dir ederim. Kendilerine hiirmet-i mahsusam bulundugunu da 
bilirsiniz. Zaten her meselede Kemal Beyefendi'yi oniime atma
mz da burasm1 bildiginiz i\indir. Ancak, "Felatun'u severim, Ia.
kin hakikati ondan ziyade severim" derler. Bu gibi mesailde 
mii�ariin-ileyhin rey-i alilerini ihticaca salih goremeyi�im mii
cerred kanaat-i vicdaniyeme kar�1 idare-i efkar eylemekteki ac
zimden ne�' et ediyor. Bu hareketimi herkesten ziyade yine Ke
mal Beyefendi hazretlerinin tasvib buyuracaklarmdan eminim . 

... 

"Bir beytin tesir-i mealiyle millet bahrmak, devlet 9kar
mak, maglub bir orduyu galib etmek gibi havank-1 vukuat 
meydana getirilmi�tir" buyurmu�tunuz. Buna kar�1 serd eyle
digim miitalaah esasen kabul ile diyorsunuz ki, "i�te o �airier, o 
istidadlan tahrik edecek sozleri bulurlarm1�. Yok, o sozlerin hi\ 
faidesi olmaz, olacak yine olurdu, derseniz o halde Zola'mn ro
manlarma da liizum kalmaz, \iinkii o merhamet kendi kendine 
hasil olacak .. .ilh" buyuruyorsunuz. Bendeniz o sozlerden hi\bir 
tesir hasil olmayacagm1 iddia etmedim. Aynen naklettiginiz 
ibarede goriiliiyor ki "Bir soz o gibi ink1Iabah yalmz ba�ma tev
lid edemez" demi�tim. Bir soziin tesiri zamamn istidadma gore 
tebeddiil eder. Malumdur ki Miinzevi Pierre zamamnm istida
dma muvaf1k olan bi.r sozle biitiin Avrupa'y1 ayakland1rm1�, bir 
ehl-i salib vak' as1 \lkarm1�h. Halbuki bir ke�i� �u as1rda Miin
zevi Pierre'i taklit etse hande-i istihfaftan ba�ka bir tesir hasil 
etmez. Zamamm1zm meyl ii istidad1 ise yevmen fe-yevmen ha
yalattan udul ve tebaiidle hakikat ve ciddiyata tevecciih etmek
tedir. Hatta benimle miibahasenizde liizum-1 hayali iltizam ey
lediginiz halde "Garib Bir Terakki"l4 iinvanh makalenizde tarz-1 
kadim taraftan olan �uaraya, "Bir kere zamanm efkar-1 umumi
yesini goz oniine alahm, meyelan-1 milleti dii�iinelim. Bugiin 
hi\bir kimse yoktur ki terakkinin ehemmiyetini takdir ile o hal
de tevakkuf etmeyerek daima ileri gitmek esbab1m istihzar ey
lemek liizumunu teslim etmesin. Bu delalet eder ki her �eyde 
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oldugu gibi edebiyatta dahi halk1m1z taharri-i hakay1kla i�tigal 
ederek edebiyat-i sahihaya bir meyl-i umumi goriilecektir" de
mek taht-1 itirafm1zdad1r ki fikirler daima terakki edecek ve 
edebiyatta bile hakikat taharri olunacakhr. Diger taraftan ede
biyat-1 sahihamn "tesavir-i hissiyat-1 be�eriye ve temasil-i me�
hudat-1 tabiiye" oldugunu teslim buyurdunuz. Buna bak1hr ise 
adeta siz de realizmin miirevvic-i efkan goriiniiyorsunuz. $u 
halde iltizam-1 hayali nasil tecviz ediyorsunuz, anlayam1yo
rum! 

Tevali-i zaman ile bir vakit mergub olan bir tarz-1 edebin 
bilahare ragbetten sak1t oldugunu �u sozlerinizle tasdik ediyor
sunuz: "Yirmi otuz sene mukaddem tumturakh bir kaside ile 
sahib-i cah bir adam1 medh edebilmek edebiyatc;a en biiyiik fa
ziletlerden ma' dud idi. Seza-y1 te�ekkiirdiir ki bugiin iidebam1z 
o yolda bir eseri takdir etmek �oyle dursun okumaya bile te
nezziil etmez." Bakm1z zevk-i edeb az bir zaman ic;inde ne ka
dar tahavviilata miistaid imi�! Zevk-i selim, zannettiginiz vech
le, iilfet olmay1p da bilakis �airlere mahsus bir meziyet buluna 
idi, iideba ve �uaranm cemi-i zamanda miittefik bulunmalan 
icab edecekti. 

Efkar-1 umumiyenin ragbeti hakikate mi, yoksa hayal cihe
tine mi meyyal oldugunu anlamak ic;in gerek fiinun ve gerek 
edebiyat hususunda asr-1 hazir ile a'sar-1 salifeyi mukayese et
mek kafidir. Hatta bir surette ki klasiklerin edebiyati bila-rakib 
birkac; asir hiikiim siirebildigi halde romantizm rakibsiz elli se
ne bile ya�ayamadi. Hatta romantizmin reisi ber-hayat iken bile 
rakib-i meslek revac bulmaya ba�ladi. Yeni yeti�en gene; muhar
rirler realizmi iltizama ba�ladilar. Bunlann mikdan giinden gii
ne artmaktad1r. Zola' nm asarmm ciiz'i bir zamanda yiiz elli bi
ner niishaya kadar sahlmas1 bu ragbetin bir delil-i alenisi degil 
midir? Hele realizmin romantizme riicham Fransa haricinde 
daha vaz1h bir surette teslim olundu. ital ya' da realismo (realiz
min italyancas1) iizerine tekevviin eden mebahis yeni bir ital
yan edebiyah viicuda getirdi. 

Hatta Maarif Nezareti'nde bulunan Mosyo Santini bile bu 
meslek hakkmda uzun uzad1ya tedkikatta bulunup bu babda 
birc;ok eser viicuda getirdi, fazla olarak Napoli'de Emile Zola 

235 



hakkmda aleni cemiyetlerde konferans kabilinden nutuklar 
irad etti. ispanya da, italya'ya pey-rev oldu. Nana nam romanm 
tiyatrosu i?ret iinvamyla ingilizceye terciime olunup bu oyun 
yalmz Londra'da be� yiiz defa oynandi. ingiltere'nin sair ma
hallerinde de bir o kadar daha oynandi. Amerika'ya gelince 
Philadelphia tabi'lerinden biri Nana'nm ingilizceye terciimesin
den yiiz bin niisha sath. Lahey'de dariilfiim1n muallimlerinden 
Jan Ten Brink nam zat realizm ve Zola hakkmda koca bir cilt 
ne�retti, Almanya da diger kavimlerden geri kalmad1; hele Rus
ya Zola'y1 en evvel takdir etmi�ti, Hugo ber-hayat oldugu ve 
�ohreti afak1 tuttugu bir zamanda ona muhalif olan bir meslek 
boyle her tarafta mazhar-1 ragberolabilmek i<;in istidad-1 zama
na muvaf1k olmak Iaz1mdi. Efkar-1 umumiyenin istidad1 terak
kiye meyyal oldugunu siz de kabul ediyorsunuz, �u halde ro
mantizme ragbet gosteren on dokuzuncu asnn evaili, realizmi 
tervic eder ise o asrm evahiri ve ikisinin beyninde fark olarak 
yanm as1rhk terakkiyat mevcud olduguna nazaran �u fark re
alizmin romantizm iizerine riichanma delil olmaz m1? 

Diyorsunuz ki "Eger her �ey kendisinden evvel gelen vu
kua tm neticesi ise o �airlere o eserleri yazd1ran Hugo'ya, Zo
la'ya o meslekleri iltizam ettiren de mecburiyettir. Binaenaleyh 
onlan tahtieye liizum yoktur." 

Bu mecburiyet inkar olunamaz ise de iki meslekten hangisi
nin digerine miireccah oldugunu muhakemeye mani degildir, 
Hipokrat'm tibb1 zamanmm vesaitiyle miitenasib idi; maahaza 
�u hal o tibbm bugiinkii giinde mu'teber olmasm1 icab ettirmez. 

Gelelim Hugo' nun Zola gibi roman yaz1p yazamayacagma. 
Siz Zola'ya Hugo gibi bir roman yazmay1 teklif etmi�tiniz; ben
deniz de mukabeleten Zola realizm yolunda bir roman yazma
sm1 Hugo'ya teklif ettigini ve Hugo'nun itiraf-1 acz eyledigini 
hikaye ederek madem ki Hugo realizm yolunda bir roman ya
zamam1�hr, Zola'nm da Hugo tarzmda bir roman yazamama
smdan bir netice hasil olamayacagm1 beyan etmi�tim. Hu
go'nun ikran meydanda iken siz yine "Hugo yazabilirdi" di
yorsunuz ve realizm usuliinde bir roman yazmak i<;in zeka, 
kudret-i tasvir ve tedkik liizumunu beyan ile �iirut-1 selaseden 
ikisinin Hugo' da viicudunu ve ii<;iinciisiiniin dahi arzu edilirse 
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hasil olacagm1 beyan ediyorsunuz. Hugo'nun zekasma, kudret-i 
kalemiyesine bir diyecek yoktur. Tedkik bahsine gelince vak1a 
bu da arzu ile has1l olur ise de o tedkikin neticesi herkes<;e mii
savi olabilir mi? Buna yalmz zeka kafi degildir, istidad �arthr. 
Bir mektepte bir s1mfta taalliim eden talebelere dikkat ediniz, 
<;ah�mak ve zeka hususunda beyinlerinde fark olmayan talebe
lerin suret-i tahsilinde az <;ok fark goriiliir; kimi ulum-1 riyazi
yede ziyade meleke kesbeder, kimi ulum-1 tabiiyeyi giizel anlar, 
kimi edebiyata merak eder. Bir derste zeki olan talebe digerin
de gabi oldugu goriilmemi� midir? Bu tefaviit istidaddaki tefa
viitten ne�'et etmez mi? Zaten aksam-1 dimagm vezaifi muhte
lif oldugu malumdur. Bu istidad ile beraber mekan-1 muhitin 
tesiri de gozetilmelidir. Kii<;iikliikte goriilen terbiyenin insanm 
atisi i<;in pek <;ok tesiri vardir. Vak1a Hugo da edibdir, Zola da 
edibdir, ama mesleklerindeki miibayenet pek biiyiiktiir. Bunla
rm meslek-i edebiyelerinin esbabm1 ta meslek-i hakimanelerin
de aramahdir. Hugo'nun �ohret kazanmaya ve meslek-i edebisi 
takarriir eylemeye ba�lad1g1 zaman ile Zola'mn alem-i edebi
yatta isbat-1 viicud ettigi zamam ve bunlarm arasmdaki fark1 
gozetmelidir. 

insan bir fikirle miiddet-i medide me'luf ve bunu hakikat 
beller ise bu fikir kendisince bir tabiat-1 sani olur. Bir Surette ki 
fikrine bir muanz <;1kar ise bunun serd edecegi deJaili bi-tarafa
ne muhakeme etmekten aciz kahr; hususiyle bir meslegin reisi 
olanlarca bu hal �edid olur. insafm o derecesi Laseque gibi baz1 
nevadirde goriilmii�tiir. Hem ne hacet, Akademi klasiklerin 
elinde bulunduk<;a defaatle Hugo'nun namzedliginin reddo
lunmas1 bu fikri te'yid etmez mi? i�te �u izahattan anla�1hyor ki 
realizm romantizme ne derece miireccah olur ise olsun Hugo 
bu riicham idrak edemeyeceginden onlan taklide liizum gor
mez ve goremez de. C::iinkii insan takdir etmedigi bir �eyi elde 
etmek i<;in omriiniin bir<;ok zamamm sarfetmez. Kezalik Zola 
da bu kabildendir: Hugo'nun meslegini tervic etmedigi cihetle 
o yolda terakki etmemi�tir. i�te istidad ve temayyiilattaki tefa
viit bu ediblerden birinin digeri tarzmda bir eser yaz1p da ona 
miisavi iktidar gostermesine mani oldugundan Hugo bir Assoin-
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moir yazamad1gt gibi Zola da Hugo gibi bir eser yazamaz. Hem 
ne hacet bir meslek-i edebinin banisi meslek-i rakibinin riiseas1-
m takliden eser viicuda getirmek mecburiyetinde bulunsa Hugo 
da Racine gibi bir trajedi yazmak icab ederdi. Racine'in iislub-1 
beyanmdaki, Voltaire'in tabiri vechle, kemal-i ye's-bah�a Hu
go'nun e�'armda goriilemiyor! $u halde Hugo'nun Racine'den 
a�ag1 bir �air olduguna m1 hiikmetmek laz1m gelir (Racine'in ke
mal-i kelammda bir �iiphe var ise yuka_nda da zikrettigim Rene 
Mufa'ya miiracaah tavsiye ederim). Arna denecek imi� ki Hugo 
da Zola meslegine genc;liginde meyletmi� olsa idi Emile Zola gi
bi eser viicuda getiremez mi idi? Getirebilirdi. Ancak Zola'nm 
meyelam, romantizme masruf olup da bu cihette ilerlemi� olsa 
idi Hugo gibi bir eser viicuda getirmeyecegini nerden bilelim? 
Boyle faraziyat ic;inde faraziyattan bir �ey c;1kmaz. Malum ya 
"Olsa ile bulunsa bir araya gelse" derler. As1l dikkat olunacak 
�ey romanlarda hakikati mi yoksa hayali mi iltizam olunmahd1r 
mesele buradad1r. Birincisinin riicham ise oteden beri zikrettigi
niz delail ile sabittir zannederim. 

"Les Miserables'i bir roman degil bir fikrin tervici ic;in yaz1l
m1� �airane bir eser addetmeli" buyruluyor. Madem ki Les Mi
serables bir roman degildir, o halde romanc1hk sanatma masruf 
olan bir meselede ondan bahse hacet kahr m1? Bir Mahkumun 
Son Giinii de Sefiller kabilinden olarak bir fikrin tervici ic;in ya
z1lm1�hr. Bunu yukanda tahlil ettik, maksad-1 aslisinin tervicine 
bi-hakkm salih olmad1gtm gosterdik. Les Miserables ic;in de boy
le bir tahlil miimkiindiir. 

$iir ve fen bahsine gec;erek diyorsunuz ki '"$iir fenne mu
adil veya faiktir iddiasmda bulunacagm1za ihtimal verememi�
tim' ciimlesini benim hangi soziime mukabil olarak irad edersi
niz? Ben �iiri ne zaman fenne terdh etmi�im?" Bu sualinize kar
�1 kendi sozlerinizi aynen nakfetmek mecburiyetinde bulunu
yoruz. Demi�tiniz ki: 

"Fiinunun ettigi hizmetin gayesi nedir? insanlarm rahat et
mesine saadetle ya�amasma (Jean-Jacques Rousseau'nun kula
gma kur�un) huzur-1 kalb ile imrar-1 vakt eylemesine muavenet 
degil mi? $iir de ettigi tesir ile goniilleri leb-riz-i ne�at eder, 
okuyanlan havi oldugu efkar-1 aliyenin verecegi inbisat-1 ruha-
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ni ile miin�erihii'l-bal eyler." $imdi bu sozlerden �iir ile fennin 
hizmette miisavah anla�tlmaz m1? 

Daha alt tarafta, "Bu dedigim �ey yalmz �iiri telziz-i his ii 
efkar hususunda ha.dim eden �uara ic;indir. Yoksa bir k1s1m �u
ara vard1r ki gerek kudret ve gerek hizmet cihetleriyle Claude 
Bernard'lara filanlara nisbet kabul etmez" diyorsunuz. Yukan
da �iirin hizmet hususunda fen ile miisavah beyan olundugu 
gibi burada miisavat telziz-i his ii efkar hususuna �iiri ha.dim 
eden �uaraya hasrolunuyor. Bir k1s1m �uaranm nisbet kabul et
meyecek derecede deha-y1 fenne tefevvuku iddia ediliyor! $u 
halde ma'hud suallere mahall var m1 idi? 

"Corneille ile Newton'u dahil-i nisbet ettigim zaman �airin 
ikinci derecede kalacagm1 itiraf ettim" buyuruyorsunuz. Peka
la! Sonra da "Filhakika baz1 �uaranm da Claude Bernard' a nis
bet edilemeyecegini soyledim, fakat bunda da �iire degil kuv
ve-i belagahn fikr-i hamiyet hususunda isti'mal edilmesiyle ha
sil olan netayic-i haseneye riichan vermek istedim" diyorsu
nuz. Ulum-1 riyaziye ve ulum-1 hey'ette Newton ne ise ilm-i ve
zaifii'l-a'zada Claude Bernard odur. Hugo'nun iideba-yi hami
yetten bulundugu miisellem ise de Corneille'nin hadim-i cemi
yet oldugu cay-i inkar degildir. $u halde Corneille'in Newton' a 
kar�1 ikinci derece oldugunu itiraf eylediginiz halde Hugo'nun 
Claude Bernard' a nisbet kabul etmeyecek derecede tefevvuku
nu iddia etmek savab goriilemez. 

Zann-1 acizaneme kahrsa asr-1 haz1rda istihsal olunan neta
yic-i haseneye Hugo'nun Claude Bernard, Auguste Comte, 
Littre gibi diihattan daha ziyade hizmeti sebk ettigine zahib 
oluyorsunuz; bu ise bence dogru degildir. Asr-1 hazmn terakki
yahm Hugo'ya mal etmezden evvel bu terakkiyahn men�e-i as
lisi, ne gibi esbabm tesiriyle bu gibi terakkiyat viicuda geldigi 
tedkik edilir ise Hugo'nun hidemat-1 vak1as1 inkar olunmamak
la beraber efkar-1 esasiyenin deha-y1 fen tarafmdan meydana 
konuldugu sabit olur. Na�ir s1fatiyla Hugo' nun alem-i insaniye
te pek c;ok hizmetleri sebk etti, ancak na�iri bulundugu efkar-1 
cedide-i terakki-perverane o diihatm mahsul-i karihas1d1r. 

Voltaire yalmz edib degil idi; edebiyata etmi� oldugu hiz
met kadar fenne ve hikmete de ha.dim oldu. Binaenaleyh bu 
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pek Hugo'ya makis olamaz. Siyaseten haiz oldugu ehemmiyet 
ise Gambetta derecesinde degildir. 

"Siz filan adam1 Akademi'ye kabul etmediler de Hugo'yu 
kabul ettiler demi1?tiniz" diyorsunuz ki bu sozde yanh1?hk var! 

"$iir de inbisat-bahl?-1 ezhan olan l?eylerden biridir. Bunu 
inkar etmediginize bak1hr ise tasdik ettiginiz anla1?1hyor." Vak1a 
insam eglendirebilen, bol? bir zamanda i� s1kmtism1 defetmek, 
�ok l?eylerle tevagguldan miinbais zihin yorgunluklanm gider
mek i�in asar-1 edebiye miitalaas1 faidelidir. Nitekim musiki 
dinlendigi gibi, insanm i'tidal iizere huzuzata ihtiyac1 gayr-i 
miinkerdir. Ancak okunan l?eylerin miinafi-i hakikat olmamas1 
bunlarda terakki-1?ikenane fikirler tervic edilmemesi l?arthr. Hu
lasa 1?iir ve edeb liibb-i hikmet ve hakikat olmak laz1mdir! 

ingiliz hiikema-y1 be-nammdan Herbert Spencer sanayi' -i 
nefisede letafet ve hiisnden bahseyledigi sirada miinafi-i haki
kat olan asar i�in: 

"Onlar fenadirlar, �iinkii miinafi-i hakikattirler. Miinafi-i 
hakikat demek mugayir-i fen demektir" demi1?tir. 

"Miiessirler sadece hava ile l?emsden ibaret degildir. Manzur 
olan mahallin letafeti de o miiessirler a' dadma dahildir." Letafet-i 
mevkiyenin bir tesiri olsa bile ciyadet-i hava ve l?uaat-1 l?emsiye
nin tesirahna tekabiil edecek derece ehemmiyeti haiz olamaz; 
�nkii bunlarm tesirah mutlak olup digerininki baz1 l?eraite mev
kuftur. Mesela evvel emirde menazir-1 tabiiyenin letafeti herkes 
i9n bir degildir; �nkii tabayi' muhtelif; saniyen, herkesin letafet 
hakkmda fikri bal?ka oldugundan o manzaralardan hangisinin la
tif olup olmad1gm1 kestirmek miimkiin olamaz. Hatta bu sebebe 
mebnidir ki Voltaire, "Bir mebhas-1 tavsif-i hiisn yazmaktan vaz
ge�m" diyor. O�iinciisii hasr-1 dikkat-i elzem. Zihni bir l?ey ile 
mel?gul iken insan tab'ma en [?] gelecek manzaralann oniinden 
ge9p bunlarm farkma varamamak ihtimali vardir. Halbuki ciya
det-i hava ve 1?uaat-1 1?emsiyenin tesirahna bu hal mani olmaz. 

Bel?ir Fuad 
Saadet, nr.553, 560, 561, 563, 564, 567, 572, 576, 582, 584, 587; 

3, 11, 13, 15, 1 6, 20, 25, 30 Tel?rin-i sani, 
7, 9, i3 Kanun-1 evvel 1886 
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II. Cedel 



Bir Miitefenninle Bir $air 

1 
�air! Ne o yazd1gm eserler? 
E�' ar ile herzedir seraser -azametle
�air sozii mutlaka yaland1r. 

Penni ise yazd1gm makalat 
.Tahsin olunur bu. Lik, heyhat! 
�airlere fen adiivv-i candir. 

2 
Bir duhtere ettirip de feryad 
Bir tath ne�ide ettim in�ad 
Penni degil amma pek giizeldir. 

Pennisi olur mu �i'rin? Efsus! 
Sizlerce bu �ey degil mi mahsus 
Zannetme olur bu muhtemeldir. 

3 
Peryad1m duymak istemem ben 
E�'ar okunur mu var iken fen? -istigrab ile
Penni soze eylerim peresti� 

Penni soze can verir --dimag1m
Yoktur benim oyle giillii bagtm 
Beyhude degil mi �i're verzi�. 
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4 
Lakin acmm ki hissiniz yak 
Ta'rizde ictisanmz c;ok 
Anlar mt ya �i'ri hissiz adem 
Bir ney ve keman gibi g1dad1r 
Ervaha �iir safa-fezad1r 
Meftun oluyor bununc;iin alem 
Siz ta'n ediniz miidam �i're 
Alem edecek devam �i're 
Bi-faidedir bu ta'n ii ta'riz 
Ben anlad1g1m budur ki sizler 
Nazmetmeye kadir olsamz ger 
Eyler idiniz o �eye takriz. 

M. C. 
Gayret, nr.26, 9 Temmuz 1 886 
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Yetmi? Bin Beyitli Bir Hicviye 

Gec;:en c;:aq;amba giinii birkac;: arkada� Bogazic;:i'ne gidiyor
dum. Koprii' den saat ikide hareket eden bir numrolu vapurun 
yan kamaralarmdan birine girdik. Vapurun hareketine daha 
yirmi dakika bulundugundan burasm1 bo� bulduk. Be� dakika 
kadar sonra elinde liile, gozleri semada birisi girip yamm1za 
oturdu. Di�leri arasmda bir �ey mmldamyordu, kulak verdim: 

"Melekler semanzn �iirle�mesi 
$iirdir hayatzn . . . .  �iirdir hayatzn . . .  " 

diyor ve m1sra-1 saniyi itmam etmeden tekrar eylemesine naza
ran kafiye aramakta oldugu anla�1hyordu. Bu zat tuhafhgi ha
sebiyle nazar-1 dikkatimi celbetti. Dikkatle yiiziine bakhm, eski 
refiklerimizden biri oldugunu tamd1m. Mektepte biz derse c;:ah
�1yorken kendisi A�1k Garib miitiilaas1yla vakit gec;:irdigi ic;:in 
beyne'l-riifeka kendisine "A�1k Garib" liikab1m vermi�tik. Ber
vech-i ati cereyan eden �u muhaveremizde yine o liikab1 ika 
edecegim. 

Ben - A�1k Garib, bu ne kadar dalgmhk, beni tamyamadm 
m1? 

A�1k Garib - (Goz tavanda, dalgm) �iirdir hayatm . . .  �iirdir 
hayahn . . .  

Ben - Yine Alem-i hayale dalm1�sm, giindiiziin ortasmda 
bir �eb-i mehtab m1 tema�a ediyorsun, kamer bedir halinde 
mi. . .  
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A�1k Garib - (Kuvvetli bir sada ile) Bedir! . . .le�mesi! ! !  (Se
vincinden i<;ine s1gmayarak) Buldum! $iirler hayatm bedirle�
mesi ! Evet, pek giizel oldu: 

"Melekler semanzn �iirle�mesi 
$iirdir hayatzn bedirle�mesi!" 

Nasll, pek rengin, pek manidar degil mi? 
- Rengin olup olmad1gm1 bilemem, fakat Abdiilhak Ha

mid Beyefendi'nin: 

"(:i�ekler nebatzn kadznla�masz 
Melekler hayatzn kadznla�masz"15 

beyt-i me�huruna manaca rekabet etmekten <;ekinmeyiz. $u 
muvaffakiyetiniz �ayan-1 tebriktir. Deminden "buldum!" diye 
feryad ettiniz. Bu soziiniiz bir �iirdir. <;iinkii hissiyat-1 samimi
yenizin en belig terciimam idi; zira bir muallim-i edebin ta'bir-i 
iistadaneleri vechle "kalpten" geliyordu!16 Alem-i �iirin Ar�i
med' i namma miistahaksm1z, �iir sizinle iftihar etsin! 

- iltifahmza te�ekkiir ederim, yalmz Ar�imed' e te�bih 
olunmakhg1 kendimce ziill goriiyorum. Alem-i �iirde hiisn-i 
zan buyurdugunuz derecede bir mertebe-i aliyyii'l-a'la ihraza 
iktidanm yok ise de zevk-i selim ashabmdamm, <;iinkii �airim. 
Halbuki Ar�imed bu meziyet-i aliden mahrumdur, <;iinkii mev
zun ve mukaffa soz soylemeye ma'ruf degildir. Meftun-1 fen ol
mayip da bir �air olayd1mz bu te�bihinizi adeta tahkir olmak 
iizere telakki ederdim. Fakat size danlmam, ma'zursunuz, bu 
gibi dakay1k1 hissedemezsiniz! Dakay1k1 hissedemezsiniz de
mekle hakk1mzda yine miiriivvet etmi� oluyorum, daha dogru
su kiilliyen histen mahrumsunuz. Kiitiib-1 fenniye kalbinizi kO
reltiyor, karartiyor. Efkar-1 aliye nur ile tagaddi eder, envar-1 �i
irle miinevver olmayan kalpler de ya�ayamaz. Bu gibi hasail-i 
aliyeden mahrumiyetiniz �ayan-1 teessiiftiir. Hatta Gayret'in 26. 
numrosunda miinderi<; olan "Bir Miitefenninle Bir $air" iinvan
h manzumedeki 
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"Lakin acmm ki hissiniz yok" 

m1sra1 da erbab-1 fenne hitabd1r. 
- Manzumenin iinvam nazar-1 dikkatimi celbetti, avdette 

Gayret'in 26. numrosunu aldiray1m da bakay1m! 
- Avdete hacet yok, o numroyu mefrun-1 fen ve adiivv-i 

�iir olanlara hadlerini bildirmek ii;in niisha gibi iizerimde ta�1-
yorum. isterseniz okuyayim. 

- Pek biiyiik hltfetmi� olursunuz. 
- (Cebinden Gayret'i i;ikanp okuyarak) miitefennin agzm-

dan: 

"$air! Ne o yazdigm eserler? 
E�ar ise herzedir ser-a-ser, (azametle) 
$air sozu mutlaka yalandir. " 

- Bu sozleri naz1m erbab-1 fenne isnad ediyor ise de kaille
ri yine �airlerdir: 

"En parlagz en buyuk yalandir 
Dogrusunu bul beni inandir"17 

beytiyle Ziya Pa�a merhumun: 

"Aldan ma ki �air sozu elbette yalandir" 

m1sra-1 me�huru 18 daha unutulmad1. Bir insan kendi alemini 
elbette yabanalardan iyi bilir. Mefrun-1 fen olanlann soyledik
leri �udur: Ulviyeti mutlak galat-1 tabiatte aramak miinasebet
sizdir, hakikate mugayir, akla miibayin olan sozler �ayan-1 isti
fade degildir, hezeyandir. Azamet bahsine gelince, bu hal er
bab-1 fenden ziyade �airlerde vardir. "Kiit;iik daglan ben yarat
hm" yolunda soylenen fahriyeler isbat-1 miiddeaya kafidir. Er
bab-1 fen hakikatbin olduklan ii;in kendi acz ii noksanlanm gO
rii-rler, binaenaleyh oyl� azamet filan satmak adetleri degildir. 
Mevzun ve mukaffa dort hezeyan soyledim diye kendine alemi 
minnete mecbur bilmek zevk-i selimi, hiisn-i tabiati kendi has-
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redip rnuanzlanm -rniicerred kendi reyine rnuvafakat etrnedik
lerinden dolay1- bunlardan rnahrurniyetle itharna kalk1�rnak 
gibi rniiteazz1rnane ve hod-binane hareketler gosteren udi.bele
re ancak ziirnre-i �uarada tesadiif olunabilir. Ne ise alt tarafma 
devarn buyrunuz. 

"Fen ise yazdigm makalat 
Tahsfn olunur bu . . .  Lik, heyhat! 
$airlere fen aduvv-i candir. " 

- Fen ha.dim ii rniirevvic-i hakikattir. Binaenaleyh fen, an
cak bilrnedikleri rnebahis hakkmda indi sa�rna fikirler sarfeden 
cahil �uara veya kudret-i fatira ile kernal yan�ma �1kan rniite
kebbirlere dii�rnandir. Alt taraf1. . .  

- �irndi �air soyliiyor . . .  
- Pekala ! Aldi saz1 eline bakahrn ne dedi. 
- (Hiddetten horoz gibi k1zanp okur). 

"Bir duhtere ettirip de feryad 
Bir tatl1 ne�ide ettim in�ad" 

Birinci rmsradaki ibharn-1 kabihten sarf-1 nazar, feryada rnii
teallik olan �eylerin aakh olabilecegi rnahirn ise de tath oldugunu 
bilrniyordurn. Galiba �air rniirekkebine �ekeri ziyadece katim�! 

"Fenni degil amma pek guzeldir" 

- �yhin kerarneti kendinden rnenkul! 

"Fennisi olur mu �iirin? EfsCts! 
Sizlerce bu �ey degil mi mahsus? 

Zannetme: Olur bu muhtemeldir. " 

- Fenni �iir soylernek dernek, bahsolunacak �eye ait rnahi
rnat-1 fenniye ve ciddiyeyi haiz olup o babda der-rniyan oluna
cak fikirlerin rnanidar ve rnuvaf1k-1 hakikat olrnasma itina eyle
rnektir. Naz1rn kendi zu'rn-1 fasidine kapilrnay1p da rne�ahir-i 
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�uaranm asanm tedkik etmi� olayd1 "$iirin fennisi olur mu?" 
sual-i cahilanesini irada mahall kalmazdi. Milattan 51 sene mu
kaddem intihar eden Lucretius nammda bir �air-i �ehir vard1r. 
ihtimal ki naz1m bu zatm ismini bile duymam1�hr. C::iinkii �air
ler her meseleyi miicerred kuvve-i muhayyeleleri ianesiyle hal
letmeyi itiyad ettiklerinden kendilerini tedkik kiilfetinden aza
de goriirler. Miistesna olarak o kiilfeti bir kere ihtiyar buyursun 
da Lucretius'un e�'arm1 okusun! 

- $imdi meftun-1 fen soyliiyor, dinle: 

Fennf si:ize eylerim peresti�" 
E�'ar okunur mu var iken fen? (istigrak ile) 

Feryadznz duymak istemem ben 

- Vak1a fennin uliivv-i ehemmiyetini takdir etmemek nan 
ii nimetiyle perverde oldugu bir velinimetin hakkm1 tamma
mak kabilinden olacagmdan ve takdimii'l-ehemm ale'l-miihim 
kaidesine riayetteki liizum oteden beri miisellem-i alem bulun
dugundan, fen elbette �iire tercih olunur. Ancak hali kalan za
manlarda da bazen, muhibb-i hakikat olanlarm mazhar-1 ragbe
ti olacak derecede soylenmi�, e�'ar da okunur ise faideden hali 
degildir. Yahud eski zamanda filan mesele hakkmda ne fikirde 
imi�ler maksad1yla bir alim baz1 itibardan sak1t ve gu�e-i nisya
na itilmi� kitaplan nasil tedkik eder ise baz1 mevzun ve mukaf
fa safsatalar da "Bakahm �air yine ne cevher yumurtlam1�" di
ye has1l olan merak iizerine okunabilir. Ez-ciimle bizim �u 
manzumeyi merak edip de okuyu�umuz gibi. 

istigrak bahsi dahi hpk1 azamet meselesi gibidir: 
Yine �air aynada gordiigii aksini erbab-1 fenne isnad etmek 

istemi�. iddiamlZl isbat i<;in Kemal Beyefendi' den isti�had ede
riz: "Cezmi �air idi. $airlerin bir hali de vard1r ki nazar-1 hayali
ni sevkettigi bir yer dururken tabiat hazain-i bedayi'nin ne ka
dar cevahiri varsa kaffesiyle beraber ayagma gelse yine hi<;biri
ni goremez."19 Menemenlizade Tahir Beyefendi'nin: 

"O zaman ar�a i'tila edilir 
0 zaman �iire ibtida edilir. "20 
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beytini unutmamahdu. Galiba �airier kendi hayallerini ciddi 
olarak telakki ediyorlar ki bir taraftan boyle ar�a i'tila edip du
rurken, diger taraftan da ayaklarmm yerden kesilemedigini go
ri.ince alemde kendilerinden bi.iyi.ik bir �eyin vi.icuduna imkan 
veremiyorlar! 

"Fenni soze eylerim peresti�!" nusra1 erbab-1 fen i<;in maye-i 
iftihar olabilir. Birtak1m yavelere, efsanelere peresti� etmekten
se muhibb-i hakikat olmak her vechle evladu. Alt tarafma de
vam buyrunuz. 

"Fenni soze can verir -dimagim-" (Dimag mu'terize i�inde) 

- Bu m1srada naz1m gi.iya fenni bir soz soylemek istemi�, 
ama bi<;are becerememi�! ifade eyledigi fikrin ne kadar mugay
yir-i fen oldugunu size anlatmak mi.i�kil. Haydi ben o gi.i<;li.igi.i 
ihtiyar etsem bile siz anlamak istemeyeceksiniz. <;:i.inki.i �airligi
niz, zevk-i seliminiz (?) boy le �eyleri anlamaktan sizi men' eder. 
Dimagm yalmz mu'terize i<;inde bulunmas1 hakkmda �urasm1 
diyeyim ki mi.ite�airlerden "beyni" �iire kabul edemeyecek de
recede hor gorenler varsmlar beyinsizlikle iftihar etsinler. Me
�ahir ve eaz1m-1 �uara "beyin" tabirini isti'malden <;ekinmemi�
ler; Shakespeare'in asarma mi.iracaat olunabilir! Alt taraf1, efen
dim! . .  

"Yoktur benim oyle bagim 
Beyhude degil mi �i're verzi{' 

- Evet, yine zevk-i selim! �air tabiat sahibidir, bagdan, 
bah<;eden, gi.ilden, bi.ilbi.ilden, mehtaptan daha bilmem neler
den ho�lamr, zevk-i selimi sayesinde bunlarm letafetini takdir 
eder. Halbuki erbab-1 fen denilen hissiz, idraksiz hamhalat 
adamlar hi<; boyle �eylerin farkma varabilirler mi? Ne gezer! 
Siz de buna �ehadet edersiniz, oyle degil mi? Koca A�1k Garib! 
Newton'lar, Franklin'ler, Pasteur'ler mesela sizin gibi zevk-i se
lim ashabmdan bir �airin yamnda fehm ii idrakten aciz, tabiat
SlZ, sersem heriflerden ibaret kalacagmda �i.iphe mi var? Ar�i
med' e te�bih olunmay1 kabul etmemeniz buna dall degil mi? 
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Ey �airier! bir pan;a istigrak halinden kurtulun, goziiniizii a<;m 
da, <;e�m-i insaf ile ahval-i alemi tedkik edin! Cemiyet-i be�eri
yede mevki-i hakikinizi bilin. Muannidane tekebbiir ve azamet
ten faide yok! Tenvir-i efkara hizmet gibi bir vazife-i mukadde
seden hisse-i musibenizi hiisn-i ifaya sa'y ii ikdam ediniz, ev
ham ve efsaneleri ile te�vi�-i ezhan etmek meziyet degildir. Bi
lakis: 

"Bevvat-i �eh-i zemzemi lanetle anar halk!" 

Bir insan hafaya-y1 tabiata ne derecede vak1f olur ise kud
ret-i fahranm izhar eylemekte oldugu bedayii o nisbette takdir 
eder, bunlarm tema�asmdan o mertebe miitelezziz olur. Bir �a
irle, bir nebatat aliminin bir giil bagm1 tema�a eylemeleri, bir 
<;ocuk ile sanattan anlar bir adamm bir resim levhasm1 seyredi
�ine benzer. <;ocuk yalmz onun elvamm, <;er<;evesinin yald1zm1 
gorebilir, halbuki ehl-i vukufun tedkikah daha miikemmel 
olur! 

"Lakin aczrzm ki hissiniz yok. " 

- Burada �air "galat his" murad ediyor, vezin bozulma
mak i<;in "galat" tabirini h1zf etmeye mecbur olmu� olmah. Astl 
acmacak o derde miibtela olanlard1r. 

"Ta'rfzde ictisarmzz �ok" 

- Vak1a bazen dogru soylemek de ciir' et addolunabilir ise 
de �airlerin meziyet-i fenniyeyi iptal maksad1yla ihtiyar ettikle
ri safsatalar daha ziyade cesaret ister. 

"Anlar mz ya �i'ri hissiz adam?" 

- �iirde mana olmazsa buna his ne yapar? 

"Bir ney ve keman gibi gzd�dzr" 
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- Eger okudugunuz manzume de �iir namm1 ahr ise zur
naya te�bih etmek daha evladir. Zannederim ki kaili o manzu
meyi "Zurnadan pe�rev olmaz, ne <;1karsa bahhna" diyerek in
�ada �iiru' etmi�! 

"Ervdha �iir (?) safd-fezddir" 

- Bu da bir levha-i �airane tasvir edilirken "O ne bir man
zara-i ruh-perver idi!" gibi baz1 dumanh tabirlere, sozlere nazi
redir. Bu yolda soz soylemek i<;in evvela, mebhas-1 ruha a�ina 
olmak, saniyen �iirin ne oldugunu ta'yin, hududunu tahdid et
mek Iaz1mdir. Bundan maada insanm safa-yab oldugu �eyler 
miinhasiran �iir olamayacagi gibi her �iir de insam safa-yab 
edemez. Ruh dedim de ruha dair hatmma bir te�bih f1kras1 gel
di, nakledeyim: 

"$air" namm1 takmanlardan biri "Ku�lar u<;mak i<;in hava
yi nesimiye, ruhlar tayeran etmek i<;in musikiye muhta<;hr'' ta
birini bulunca goziiniin oniinde bir garib manzara peyda olur. 
Alem-i hayalata dahp istigrak halini bulur. Giiya ki ahlaf ve ah
fad hep bir yere toplanm1�, sihr-i beyan demeye seza olan boyle 
bir te�bih-i alii'l-alin kaili hangi �air-i �ehir olabilecegini hallet
mekte ve boyle bir muvaffakiyet-i azimeye nail olan zatm ibka
yi nam1 i<;in rekz olunacak heykele yalmz altm isti'mali kafi mi 
olacak, yoksa iizeri pirlanta ile mi donatdmak icab edecek, bu
rasim miizakere eylemekte imi�! 

$air ahfadm �u lutf-1 kadir-�inasanesine kar�1 bir tevazu 
gostermek niyetiyle pirlanta filandan vazge<;ip yalmz heykele 
sarfolunacak altmdan bir mikdan kendisine verilecek olur ise 
bununla kanaat edecegini beyan etmek i<;in agzm1 a<;mca gozle
ri a<;1hr! 

Bu te�bih ki kailinin kavlince bil-ciimle iidebaya gtbta-bah� 
oluyormu�! Bir zat tarafmdan �u yolda tefsir olundu: $air-i �e
hir, �iirin sanayi' -i nefise ile miinasebeti bulundugunu i�iterek 
niimayi� olmak iizere operalara s1k<;a devam edermi�. Lakin 
alafranga musikiden bir �ey anlamad1g1 i<;in agzm1 a<;1p ahk 
ahk dinlermi�. $u halden vazge<;mesi kendisine ihtar olunmu�, 
fakat temkinini bozmamak i<;in "Zevk-i selim sahibi musikiyi 
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boyle dinler" demi�. Bilahire ruh-i insaniyi Lokrnan ruhu ne
vinden addeden bir rniin�i-i feridin bir zata irsal eyledigi bir 
rnektupta "Ruhurn buhara rnunkalib oldu" tabirini goriince ko
ca �air derya-y1 tefekkiire dalar. Madern ki ruh tebahhur ediyor, 
rnadern ki Lokrnan ruhu tebahhur etrnek, yani w;rnak i<;in �i�e
nin agz1 a<;drnak icab eder, rnadern ki zevk-i selirn erbab1 rnusi
ki dinler iken ag1zlarm1 a<;arlar �u halde "Ruhlar tayeran i<;in 
rnusikiye rnuhta<;hr" dedikten sonra da tayeran-1 tuyur (ku�) 
hatmna gelip te�bihi itrnarn eder. 

"Me/tun oluyor bunun(iin alem" 

- "Bir davanm esas1 rnu'teber olrnazsa deliline hacet kal
rnaz. Maarnafih �airier fikirlerine tabi' olrnayanlan insan say
rn1yorlar, <;i.inkii onlarm hissiz olduklanm iddia ediyorlar. Bina
enaleyh burada "alern" tabiri yalmz �air ile rniiltezirnleri de
rnek olacagma nazaran savab goriilebilir. 

"Siz ta'n ediniz miidam �i're!" 

- "Ta'n ve ta'riz �iirin evharnat ve hurafat ve tiirrehat kis
rnma racidir. Bunlardan kurtulrnak ister iseniz her yerde her 
asirda herkesin rnazhar-1 kabulii olacak rniidekkikane, hakirna
ne sozler soylerneye gayret edin! 

"Nern edecek devam �i're!" 

- $iirin rnakbul olan ciheti her zarnan terakki eder ve 
rnazhar-1 ragbet olur. Fakat du<;ar-1 ta'n ve ta'riz olan klsrnmm 
dairna itibardan sukut olacagm1 alern-i edebiyatta vukua gel
rni� ve gelrnekte olan inkdabat-1 rniitevaliye isbat ve irae eyle
rnektedir. 

Bf-Jaidedir bu ta'n ii ta 'rfz!" 

- Safsata ile isbat-1 rniiddea edeyirn derken �airleri <;iirii
ti.iyorsunuz. Bu soziiniizden �airier vurdurn duyrnaz adarnlar-
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d1r, laf anlamazlar, hasm-1 terakki ve teceddiiddiirler, "bir ha
yale bin hakikati feda ederler" anla�d1yor. Bu biihtammz1 refik
leriniz kabul etmez zannederim. 

"Ben anlad1g1m budur ki sizler 
Nazm etmege kadir olsamz ger 
Eyler idiniz o �eye takriz" 

- Bir �air ile bir canbaz miibahaseye tutu�salar, �air mesle
ginin canbazhga takaddiimiinii isbat ic;in delil irad eder iken 
canbaz "Adam sende, bu senin soyledigin hep safsatad1r. Onla
ra kulak bile asamam, eger senin de benim gibi perende atma
ya iktidann olayd1, alemde canbazhktan ali bir �ey olmad1gm1 
teslim ederdin" dese, bu soziin ne ehemmiyeti olur ise �airin 
vermi� oldugu neticenin de o kadar hiikmii olur. Acaba bu 
manzume hangi yadigarm mahsul-i kalbi (!) imi�? 

- ismi yaz1h degil. imza yalmz: M.C. 
- Sahib-i manzume me'muliin fevkme cebanet ile muttas1f 

ve soyledigi sozlerin safsata olduguna kendisi de kani imi� ki 
ismini yazmaya ciir' et edememi�. 

Refiklerden biri - M.C. kim oluyor? isimlerinin ba� harfle
ri buna muvaf1k olan hangi �air var? 

Digeri - Onu aramaya zahmet c;ekmeyiniz, nam-1 miistear 
olmak ihtimali de vard1r. Fakat as1l M.C. harfleri imza degil ka
ilin s1fatid1r. Malumunuz "Cim karnmda bir nokta" demektir, 
fakat boyle i�arete de Meet yok idi. Kari'ler eserden miiessire 
intikal edebilirlerdi. 

A�1k Garib - (Piir-hiddet yerden f1rlayarak) Artik c;ok ol
dunuz bu kadar tecaviizatta bulundunuz, hie; ses c;1karmad1m, 
tahammiil ettim. Bu kadar haks1zhk kubbe-i semay1 lerze-nak, 
ecram-1 ulviyeyi c;ak c;ak, asumanda melekleri girye-bar, cehen
nemde zebanileri hande-nisar eder. Ey gafiller dinleyin! (0 ara
hk vapur bir iskeleden hareket ettigi cihetle c;arhm giiriiltiisii 
i�itilir) $u sada-y1 deh�et-efzaya kulak verin! "Jupiter" size 
haddinizi bildirmek ic;in yildmmlar yagdmyor. Bakm1z! Derya 
bile �u ciir' etinize ne derece gazablanm1�. Agzmdan sac;hg1 ko-
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pi.ikler (c;arhm hareketinden has1l olan kopi.ikten ba�ka bir �ey 
gormedik) vapuru gark edecek. Bir ikinci tufan olacak, c;i.inki.i 
�iirin k1hna dokunmak �iraze-i kainah ihlal eylemektir! 

- A�1k Garib sen galiba vapura yanh� binmi�sin. Bu Ru
meli vapuru, Topta�1'na gitmek niyetinde oldugunu bileydim 
daha kopri.ide iken "Uski.idar vapuruna bin!" diye ihtar eder
dim. 

- Ben size haddinizi bildiririm. Yalmz teessi.if ettigim bir 
�ey var ise sizin gibi hissiz, tabiats1z, zevk-i selimden muarra 
adamlara efkar-1 ulviyet-pesendanemi tefhim ic;in bo�una ug
ra�makhg1md1r. Nokta demek hie; demektir! Oyle bir �i'r-i beli
gin kailine siz cim karnmda bir noktad1r dediniz ha? Durun 
ben de fen aleyhinde yetmi� bin beyitli bir hicviye soyleyeyim 
de gori.ini.iz. 

Erbab-1 fi.im1nda ne kadar me�ahir var ise hepsinin cim 
karnmda bir nokta oldugunu "delail-i �airane" ile isbat edece
gim. Soyleyecegim beyitlerin her yeri bir tig-i hun-riz olarak 
onlann �ohret-i kazibelerinin yi.iregine saplanacak! 

- Oyle ise �ohretleri nezleye bile ugramayacak! 
- Sizi cahiller! Siz oyle bir cahil-i mi.itecahilsiniz ki . . .  �air 

bu sozleri soylerken hiddetle kamaradan c;1k1p gitti. �airin 
uzakla�mas1 vapurun gi.iri.ilti.isi.iyle birle�erek daha neler soyle
digini i�itmege meydan vermedi. Arna Zor Niktihz21 seyredenler 
�air-i bi-�uurun ne gibi �eyler soylemi� olacagm1 tahmin edebi
lirler. Bakahm �u yetmi� bin beytin yetmi�i ma'kul olacak m1? 

�iir ve fen hakkmda suret-i ciddiyede mi.ibahase olunup 
dururken M. C. Bey veya Efendinin hezl-amiz bir surette mey
dan-1 mi.ibahaseye ahhp karmca karannca fehvasmca cebinane 
c;ift mi.i�tesi vurmaya kalk1�masma mana verememekten ziyade 
Menemenlizade Tahir Bey biraderimizin boyle maskara bir 
manzumeyi Gayret' e kabul ve derc eylediklerine istigrab etmi�
tim. Bilahire Gayret' i getirtip manzumenin balasmda "Derci ilti
mas edilen bir manzumedir ki tuhafhg1 cihetiyle derc ettik" 
ibare-i vaz1hesini gori.ince bir refikm hatmndan c;1kamayip, 
"varsm �u da nazar boncugu kabilinden Gayret'in bir ko�esinde 
bulunsun" diyerek kabul olundugunu anlad1m. 

Omid ederim ki bundan boyle Tahir Bey biraderimiz o gibi 
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iltimaslan reddederler. Miibahasenin �1gnndan �1kmasma mey
dan vermezler. "M.C." Beyefendi mi.i,bahaseye kan�mak istiyor 
ise ciddiyet dairesinde miibahase etsin, bundan aciz ise ihtiyar-
1 siikut etsin. Bunlarm ikisini de yapmam, bu vadide devam 
ederim diyorsa elbette biz de ona kar�1 soyleyecek bir iki soz 
bulabiliriz. Tecaviizatta daha ileri gider ise tul u kutru "miiba
laga-i �airane"ye ugram1� bir kalem-i dehha� ile mukabele et
mek de miimkiindiir. Fakat i�i bu yola dokmemek hepsinden 
evlad1r. Tahir Bey biraderimiz lutfen bu babda icab eden nesa
yihi "M.C." Bey veya Efendiye i'ta buyururlar ise mihver-i layi
kmda cereyan edegelmekte olan bir miibahaseyi halden vikaye 
etmi� oluruz! 

Be�ir Fuad 
Saadet, nr.493-494; 22-23 Agustos 1886 
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Be�ir Fuad Bey' in 
"Yetmi� Bin Beyitli Bir Hicviye" iinvanlz 

Makalelerine Mukabele ve Sukut 

Bir zamandan beri Saadet gazetesini miitalaa edebildigim 
yoktu. Ge<;ende birisinden i�ittim ki pazar ve pazartesi giinkii 
niishalarmda bendenize ait baz1 fikralan havi Be�ir Fuad Beye
fendi'nin bir ni.akalesi ne�rolunmu�. 0 niishalan buldurdum. 
Meger makale 26'na Gayret niishasmda "M. C." imzas1yla ne�
rolunan �iirin verdigi hiddet iizerine kaleme ahnm1� ve bu hid
detin serpintisi bendenize de dokunmu�. 

Makalenin esas1 bir infial-1 siikun-na-pezir ile �airler aley
hine ahp tutmaktan ibarettir. i<;inde bana ait yerleri bulunmu� 
olmasa idi �airlere ta'rizat-1 �edide bulunmakla beraber ekser 
emsali goriildiigii gibi mii�ateme ile netice-pezir olan bu gibi 
hadidane mebahise giri�mekten keff-i kalem edecektim. Fakat 
ne <;are ki baz1 yerinde istihzalar, kinayelerle ve baz1 yerlerinde 
sarahaten aleyhimde ta'rizler bulunmas1 0 babda birka<; soz 
soylemeye beni mecbur etti. 

Esas-1 maksada girmeden evvel �unu soylemekten kendimi 
alamad1m: Victor Hugo iinvanh kitabm hatimesinde hadidane 
bahsedenlere �iddetle ta'riz eden Be�ir Fuad Beyefendi'den bu 
yolda sozler sudurunu kat'iyen me'mul etmezdim. <;iinkii 
manzumenin ba�mda alel-Iltak "adiivv-i �iir olan" deniliyor. 
Kendileri ise yalmz �iirin hayalat dedikleri k1smma dii�man ol
duklanm ilan etmi�lerdi. 0 cihetle bahsimize taalluk eder bir 
yeri yoktur. 
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Gelelim sadede. 
Zanmma gore makalenin bana ait yerlerinden birisi �u ciim

ledir: "Zira bir muallim-i edebin ta'bir-i iistadaneleri vechle kalp
ten geliyordu." Edib-i dahi Hamid Beyefendi'nin "Makber"ine 
dair Gayret'te ne�rettigim bir makalede22 �iirin en giizel tarifi -
kalpten gelen sozlerdir- demi�tim. Hiikmiime kahrsa bu ciimle o 
sozii telmihen yazilm1� bana ait bir istihzadir. Fakat bilmem ki 
ben ne zaman muallim-i edeb daiyesinde bulundum. Eger edebi
yahm1za dair bir iki soz soyleyi�im boyle bir istihzaya hedef ol
makhgima sebep oluyorsa �imdiye kadar gerek �iiren, gerek nes
ren iyi kotii bir iki soz soylemi� oldugum halde o birkac; makale 
bana c;ok gorilliirken -aflanna magrur olarak soylerim- �iirde ik
tidarlanna, behrelerine delalet edecek bir eser yazmam1� olan 
Fuad Beyefendi �iir ve edebiyattan bahs ac;maya ve hatta Kemal 
ve Hamid Beyefendiler gibi en biiyiik iidebam1za ta'riz etmeye 
ne salahiyetle miibaderet eyliyorlar? Burasm1 anlamak isterim. 

Eger o ciimle bana ait degil de ba�ka birisine ta'riz ise ben 
bu sozleri geri almm. Fuad Beyefendi'nin yalmz o soziin bana 
ait olmad1gm1 soylemesi kifayet eder. 

Bana taalluku yoksa da �urasmm beyamndan da kendimi 
alamam. Kemal Beyefendi'nin: 

En parlagz en biiyiik yalandzr 
Dogrusunu bul beni inandzr 

sozii edebiyat ve e�'ar-1 kadime ic;in soylenmi�tir. 
"Aldanma ki �air sozii elbette yalandir" m1sra1 da Ziya Pa

�a'nm degil Fuzuli'nin olarak edebiyat-1 atika devrinde yine 
e�'ar-1 kadime ic;in nazmedilmi�tir. Ziya Pa�a oyle bir fikirde 
bulunmay1 hahrma bile getirmedikten ba�ka �iir ic;in �u beytleri 
nazmetmi�tir: 

E�'ar nukave-i zebandzr 
Mi'yar-z belagat-z lisandzr 

Ayinesi �i'rdir lisamn 
Her kart lisanladzr cihanm 
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E�'ara gelir ise tenezziil 
Elbette lisan bulur tezelziil 

Ef'al-1 be�er olur mu�evve� 
J�lerde zuhur eder ke�ake�23 

$air hakkmda da �oyle soyliiyor: 

Vardir iki �art-i �airiyyet 
Evvelkisi ktibiliyyet-i hilkat 

Bazi kula Hak eder inayet 
Bir ni'met-i hasdir tabfat 

$air �air dogar anadan 
Asarz gorunur ibtidadan 

$air dahi tifl. iken iyandir 
lrfanma me�rebi ni�andir 

Her tarz u edasz laubtili 
Bir ba�ka revi�te cumle hali 

Mesken eder etmez i� bu �ehri 
Guya ki gorur cunun-i dehri 

Fikrini salaha salik eyler 
Bilmez ki umuma kemlik eyler. 

ilh. 

Bana ait olan cihetlerin birisi de �udur: 
"Menemenli Tahir Beyefendi'nin: 

0 zaman ar�a i'tila edilir 
0 zaman �iire ibtida edilir24 

beytini unutmamahdrr. Galiba �airler kendi hillyalanm ciddi ala-
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rak telakki ediyorlar ki bir taraftan boyle ar�a i'tila edip durur
ken diger taraftan da ayaklarmm yerden kesilmedigini goriin
ce alemde kendilerinden biiyiik bir �eyin viicuduna imkan ve
remiyorlar." 

Bu ibare azamet ve istigrakm �airlere mahsus oldugunu 
miistehziyane bir lisanla gostermek i�in yaz1hyor. Hatta Kemal 
Beyefendi hazretlerinin Cezmi'sinden de bir f1kra ahmyor ki "�a
irlerin nazar-1 dikkati bir noktaya ma'tuf olunca tabiat hazain-i 
bedayiini umumen meydana sa�sa yine hi�birisini goremez" me
alindedir. insaf ile dii�iiniiliirse istigrak ve azametin �airlerde 
bulunandan bin kat ziyadesi miitefenninlerde mevcud oldugu 
teslim edilir. Buna delil istenilirse evvela B�ir Fuad Beyefen
di' nin �u makalelerini gosteririz ki hiddet ve azamete istigrak ile 
yaz1lrm� bir eserdir. Beni bu hiikmiimden ma' zur gorsiinler. Biri
sinin kendi aleyhlerinde olduguna hi�bir sarahat bulunmayan 
bir manzumesini "Edilen iltimas iizerine tuhafht;I sebebiyle derc 
olundu" diyerek Gayret'e kabul ettigimden dolayi bu mertebe 
hiddetlenip de adeta siz mecnunsunuz mealine miifid soz soyle
yen ve diinyanm umum iidebas1 �uaras1 aleyhine birtak1m safsa
talarla "Soyledikleriniz tiirrehathr, hezeyandir, yalandir, mec
nunsun_uz, cahilsiniz" gibi kendilerine degil en biiyiik alimlere 
bile yak1�mayacak surette miiteazz1mane taarruzlarda bulunan 
Be�ir Fuad Beyefendi biraderimize hiddet ve azamete istigrak et
mi� demez de ne diyebilirim? Bundan ba�ka Ar�imed'i "Evreka, 
evreka" diye bat;Irarak 9plak sokaklarda gezdiren i�tigrak ve 
"Hari�te bir nokta-i istinad bulsa idim kiire-i arz1 devrinden ah
kordum" diyecek kadar magrur eden azamet degil midir? 

Newton'u yirmi dort saat bir aga� altmda durduran istig
rak degil midir. Nazar-I dikkat ve hayalinin -evet hayalinin
ma'tuf oldugu bir noktadan bedayi-i tabiatm kar�1smda bile in
s1raf edememesi o biiyiik dahide de vaki olmam1� m1dir? Hatta 
okudugum bir terciime-i halinde millet-i mecliste dahil oldugu 
zaman bir sine-i kamile tarafmdan fakat bir kere, "�u pencereyi 
kapaym1z" soziinden ba�ka bir �ey soyleyemeyecek kadar hal-1 
istigrakta bulunurmu�! Acaba Midhat Efendi Hazretleri'nin bu
yurduklan gibi Newton'un bedayi-i tabiiyeye yirmi dort saat 
atf-1 nazar-1 iltifat edememesi yine bedayi-i tabiatm cazibe ka-
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nunlanm ke�fedebilmesine ni�in mani olmam1�? Acaba Galile 
hareket-i rakkasiye hakkmda olan ke�fini meydana getirmekte 
oldugu zaman kilisenin ortasmda bulunan avizeye bakarken 
hal-i istigrakta bulunmuyor mu idi? 

Lavoisier suyun tahliliyle me�gul oldugu zaman bedayi-i 
tabiat-1 umum kendisine arz-1 didar etse o dahi nasb-1 nazar-1 
ihtimam ettigi inbiginden goziinii aymr m1? 

Sozii bu kadar uzathg1m istigrakm yalmz �airlerde bulun
mayip en biiyiik alimlerde de mevcud oldugunu gostermek 
i�indir. Arna denecek ki onlar miistagnk olmu�lar ise de biiyiik 
biiyiik ke�ifler etmi�ler; fakat ne yapahm ke�fiyat-1 hissiyede 
onlar kadar istigraka arz-1 iftikar ediyoruz. 

Viicud-1 insaninin te�rihi nazar-1 ehemmiyetle goriiliiyor 
da hissiyat-1 be�eriyenin te�rihi demek olan �iir neden hamiyet
siz goriiliiyor? Te�rih-i cismani bilahire hbb1 ikmal eyliyorsa 
te�rihat-1 hissiye de kavanin ve nizamatm, usul-i idarenin ik
maline hizmet edebilir. 

Bir Mahkumun Son Giinii bir hissin bir halin te�rihinden 
ibarettir ki ne biiyiik bir faide hasil edecegi herkes�e miisellem
dir sanmm. 

Bir de �uras1m arzedeyim: 
Birtak1m zevat bir kere insaf edip de edebiyata ta'riz etme

ye ba�lamadan evvel ellerine edebiyatm kavaidine <lair bir ki
tap ahp okumuyorlar veyahud o cihette olan malumatlanm go
zoniine alm1yorlar. Sonra ettikleri tenkidatta hatadan kurtula
m1yorlar. Buna ta'riz edenlere de mecnun-1 ma'ruh diyorlar. 

Edebiyat birtak1m kaideler vaz' etmi� ki edibane yazilan 
�eyleri anlamak i�in onlann bilinmesi laz1md1r. Mesela kalbe 
ta'riz edip �airlere beyinsiz deniyor. Kalbin ne oldugunu �airle
rin bilmediklerine hiikmediliyor, insaf edilsin! 

Memleketimizde mekteb gormii�, kitap okumu$ yalmz Fu
ad Beyefendi midir? Haydi farz-1 .muhal-ender-muhal olarak 
biz de oyle olsun diyelim. Kalb kelimesini Victor Hugo'lar La
martine'ler Shakespeare'ler filanlar hepsi kullamyor. $imdi Fu
ad Beyefendi diinyanm en biiyiik edibi olan Victor Hugo'yu da 
kalbin vazifesini bilmemekle mi techil edecek? 

Yine mesela ruh-pervere itiraz ediyorlar. Bilmem ki ruh-
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perverin ruh besleyici manasma olduguna bak1p da yem.ekle fi
Ianla m1 beslenecek zannediyorlar? Yine Victor Hugo'nun Les 
Miserables'inde "Marius ruhunu tabiate kar�1 tamamiyle gii�ade 
bulunduruyordu" sozii goriiliiyor. Sair �uaranm, iidebamn da 
umO.munda boyle sozlere tesadiif olunuyor. Bunlarm hepsi de 
mi cahil idiler? Elbette degil. Ya ni�in boyle �eyler yazdllar? Bu
nun cevab1m edebiyat kitaplan verir. Onlardan birisine miira
caat etsinler. Eger begenmedikleri, itiraz edecekleri yerler varsa 
o kitaplan muaheze eylesinler o zaman kendileriyle bahsede
riz. "O zaman ar�a . . .  " beyti de bunlar gibidir. 

Madem ki ruhtan bahis i�in mebhas-1 ruhu bilmek Iaz1m 
imi� edebiyata dair soz soylemek i9n de edebiyata vak1f olmak 
iktiza etmez mi? 

(Yine soziim yanh� anla�llmasm Victor Hugo kullanmakla 
hissiyatm merkezi kalptir diyorum zannedilmesin. Elbette oyle 
soyleyi�te bir sebep vard1r, onu ogrensinler de begenmezlerse 0 
sebebe itiraz etsinler demek isityorum.) 

$u makalemde olan ve kendi varakalanna nisbetle yine 
mu'tedilane bulunan �iddet-i lisandan dolay1 Be�ir Fuad Beye
fendi biraderimiz beni ma'zur goriirler zannederim. Bir "M. 
C." efendinin adiivv-i �iir g�inen miitefenninlere hissiz deme
siyle ve o manzumenin "Edilen iltimas1 iizerine tuhafhgt sebe
biyle derc olundu" diyerek Gayret'e konulmas1yla bu kadar 
hiddetlenip umum �airleri cehalet ve ciinun ile itham etmeleri
ne bak1hrsa acizane benim de i�lerinde bulunmakla miiftehir 
oldugum �uaranm umumuna bu yolda hiicum edildigini gO
riince boyle bir mukabele yazmakhE;im yine pek hafif kahr. 

Ben bu cevap ile siikut ediyorum. Fuad Beyefendi biraderi
miz buna cevap verseler de mukabele edemeyecegim. <;iinkii 
bilirim ki boyle hadidane bahislerin neticesi mii�atemeye vanr. 
Mii�atemeyi ise ne kendileri arzu ederler ne de ben. Bunu yal
mz makaleleri cevaps1z kalmasm diye yazd1m. Gayret'teki bah
se devam ediyorum ve edecegim. <;iinkii o bahis serin kanh ve 
edibane bir surette cereyan ediyor. 

Menemenlizade Mehmed Tahir 
Asar, nr.14; 2 Eyliil 1886 
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(:.evir Kazz Yanmaszn 

Menemenlizade Tahir Beyefendi "Yetmi� Bin Beyitli Hicvi
ye"ye yazd1g1 cevab1 Asar'm on dordiincii niishasmda ne�ret
mi�. Bu cevap okunacak olur ise badi-i emirde nazar-1 hayret ve 
taacciibii mucib olacak �ey Tahir Beyefendi'nin miidafaa-i me�
ruama birtak1m te'vilat ile taarruz siisii vermek istemesidir! 
Nasti, boyle bir iddia bekliyor muydunuz? .. Yahu insaf! 0 man
zumenin miinhas1ran beni tezyif maksad1yla yaztld1gm1 bilme
yecek kadar Tahir Beyefendi ne saf-derundur, ne de iz'andan 
mahrum. Hatta manzumenin bizzat Tahir Beyefendi tarafmdan 
in�ad olunduguna i'tikad edenler bile var ise de ben Tahir Be
yefendi'yi oyle bir kiil;iikliigii irtikab etmez bildigim i'lin onla
nn itikadma i�tirak edenlerden degilim; hari'lten gonderildigini 
kabul ederim ve meseleyi de i�te o nokta-i nazardan muhake
me edecegim: 

Tahir Beyefendi "M.C." Bey'in varakasm1 almca dii�iiniip 
demeliydi ki: "Be�ir Fuad'la �imdiye kadar biz karde�'lesine gO
rii�tiik, ger'li arada bir bahsimiz var ise de o bahis �ahsiyattan, 
tezyifden ari edebiyata kanun-1 miinazara dahilinde gidiyor, 
hatta �imdiye kadar bu yolda bir giizel miibahasenin cereyam 
her nastlsa adet olmam1�ken o niimuneyi evvel emirde Fazh 
Necib Efendi ile Be�ir Fuad ortaya koymu�tu; �imdi de yine o 
yolda Be�ir Fuad benimle bahse devam ediyor. $imdi ismini or
taya koymaya cesareti olmayan M.C. kahbecesine herifi tezyife 
kalk1�1yor, bunun i'lin de beni alet ittihaz etmek istiyor. Ben za
ten mii�atemeyi intac edecek miizeyyifane mebahisin aleyhin-
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de bulundugum halde bu varakay1 nastl ne�redebilirim? Husu
siyle karde� gibi gori.i�mekte ve bu nam1 vermekte oldugum bir 
ahbab1m tezyif olunuyor." "Bir inayet-i U.Ia" ile "M.C." Bey'i 
savmak �iar-1 insaniyet ohirdu. Hugo'nun hatimesinde kanun-1 
mi.inazara haricine <;1kan mu'terizlere adem-i tenezzi.il ile mu
kabele edecegimi beyan etmi�tim. Tahir Beyefendi buna gi.ive
nerek "Adam ne zarar? Zaten cevap vermeyecek, manzume 
ne�rolur, ge<;er gider" demi�ler, ol suretle hareket etmi�ler. Bu 
i.imidlerini i�te �u, "Victor Hugo i.invanh kitabmm hatimesinde 
hadidane bahsedenlere �iddetle ta'riz eden Be�ir Fuad Beyefen
di'den bu yolda sozlerin sudurunu kat'iyen me'mul etmezdim" 
ibaresiyle itiraf ediyorlar. Fakat kendileri di.i�i.inmeli idiler . ki 
mukabele tehlikesinden masun oldugundan ci.ir'et ald1g1 halde 
yine nam-1 mi.isteara li.izum goren bir �ahsm kuvve-i icraiyesi 
olmak meziyet-i insaniyeye muhaliftir. Kendileri tehzib-i ahlak 
i<;in harikulade ni.imunelerin iraesine li.izum gosteriyorlard1. 
Kendilerine sorahm ki me�ahir-i �uaramn mahasin-i ahlaka ni.i
mune olmak i.izere ortaya koyduklan muhayyel "tip"leri gozle
rinin oni.inde bulduklan halde nastl olmu� da bu "tip"ler ken
dini o yolda bir muhakeme-i vicdaniyeye sevketmemi�? 

Her ne hal ise biz gelelim sadede: 
Tuhaf degil mi, Tahir Beyefendi, "Zira bir muallim-i edebin 

ta'bir-i i.istadaneleri vechle kalpten geliyordu" sozi.ini.i i.izerleri
ne alm1�lar! Zannederim ki makaleyi okurken gazabdan gozle
rini kan bi.iri.imi.i� veya alem-i hayal ve istigraka dalm1� bulun
mahdirlar ki o ibareyi i.izerlerine almaya kendilerinde istihkak 
garmi.i�ler! 0 makamda kendileri murad oluna idi "Bir mi.iteal
lim-i edebin ta'bir-i mukallidaneleri" terkibi ne gi.ine duruyor
du? 

$imdi varda! Bizim �air en bi.iyi.ik <;aph gi.illesini savuru
yor: 

"$iirde iktidarlanna, behrelerine delalet edecek bir eser 
yazmam1� olan Be�ir Fuad Beyefendi �iir ve edebiyattan bahis 
a<;maya ve hatta Kemal ve Hamid Beyefendiler gibi en bi.iyi.ik 
i.idebam1za ta'riz etmeye ne salahiyetle mi.ibaderet eyliyorlar?" 
Bum!! !  

i�te bir hayli zamandan beri ariz i.i amik ni�an ahp savur-
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dugu giille ge<;ti. �imdi buna cevap vermeden evvel muhibb-i 
hakikat oldugumu isbat etmek i<;in bir vazifem vardir ki onu 
ifaya kendimde mecburiyet-i vicdaniye goriiyorum. 

Kemal Beyefendi hazretlerini sizin gibi ben de pek biiyiik 
bir edib tamnm, ben de sizin gibi asar-1 aliyyelerinden miistefid 
olmu�lardamm. �uras1 anla�lld1ktan sonra derim ki, insan la
yuhti olamaz. Binaenaleyh Kemal Beyefendi ne kadar biiyiik 
olur ise olsun kendilerinden sadir olan her sozii mahz-1 hikmet 
olmak iizere telakkiye kimsenin mecburiyeti yoktur ve olamaz 
da! Kemal Beyefendi'nin baz1 sehvleri meydana konulsa bile 
yine �ohret-i edebiyelerine halel gelmez; <;iinkii hi<;bir insan 
yoktur ki hatadan kendini biisbiitiin azade edebilmi� olsun. 
�imdi size bir misal irad edeyim, Kemal Beyefendi, "Menazir 
bir fenn-i mahsusun ismidir; risalemin sekizinci sahifesinde ol
dugu gibi, manzaralar manasm1 ifadede isti'mal olunmaz" di
yorlar (Gayret 27, sahife 1, siitun 1) .  Halbuki i�te Ekrem Beye
ferldi Takdir-i Elhan'da, "Fakat tabiah taklit etmek yani mena
zir-1 tabiiyedeki gizli gizli birtak1m giizelliklerden . . .  " ibaresini 
yazm1�lar ve bu ibarede "menazir" kelimesini, Kemal Beyefe:h
di'nin reyi hilafma olarak, manzaralar makammda isti'mal et
mi�lerdir! �imdi bunun hangisine itibar edelim? Bunlarm ikisi
nin savab olmas1 miimkiin olamaz ya? Arna siz bunlarm ikisini 
de ali bulmay1 iltizam eders.iniz. Birine kemalat-1 ulviye ve di
gerine nekais-i ulviyedendir der imi�siniz. Boyle sozle bir �eyin 
mahiyet ve hakikati tagyir olunamaz ya! Goriiyorsunuz boyle 
biiyiik edibler de hata edebilirmi� ve bunlardan sadir olan baz1 
hatalan benim gibi acizler de fark ve temyiz edebilirler imi�! 

Terakkiye edilen en miihim hizmetlerin biri ve belki birin
cisi mevcud olan sehv ve hatalan tashih eylemektir . 

... 

Her fert ise ala-kadri'l-imkan hadim-i terakki olmak salahi
yetini haiz ve adeta oyle olmakla miikelleftir. Binaenaleyh bir 
insan bir hata gordiigii vakit o hata her kimden sadir olmu� ise 
olsun, onu ihtar etmek salahiyetini haiz ve belki bu vazife-i in
saniyesi a'dadmda dahildir. i�te bir salahiyet! 

Sosyoloji ve ilm-i ahlak felsefenin bir k1sm-1 mahsusudur. 
Bu iki ilim insanlarm gerek miinferiden ve gerek miittehiden 
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ahvallerini tedkik, terakki ve temeddiin ve refah hallerini mu
cib olacak ahvali taharri, bunlara mani olacak �eyleri tahkik 
eder. Binaenaleyh �airlerin ne�r ve i�aa ettikleri fikri tedkik et
mek, nafi' olanlanm iltizam ve aksini reddeylemek hususunda 
miintesibin-i fen olanlar bir te�ebbiiste bulunurlar ise salahiyet
leri dairesini tecaviiz etmi� olmazlar. Bir �airin fikrini tedkik 
i<;in �iir soylemeye filana mecburiyetleri yoktur. Arna diyeceksi
niz ki miintesibin-i fen miyanmda bunca erbab-1 iktidar var, sen 
acizsin, onlar meydana <;1ksm. Evvel emirde cidden miintesi
bin-i fen olanlara kar�1 noksan-1 b1daam1 itiraf ettikten sonra o 
fikre <lair bir<;ok sozler soyleyebilir isem de yalmz �unu demek
le iktifa edeyim: Meselenin ehemmiyeti benim b1daamla miite
nasib oldugu i<;in erbab-1 iktidar �imdilik beni kafi goriiyorlar 
da meydana <;ikmaya liizum hissetmiyorlar. Salahiyet oldu iki! 

"Nezdime geldi bir meh-i giil�en 
Parliyordu lebinde bir hande 
Venus inmi� zemine zan ettim 
Hayret ettim de nezdine gittim"25 

gibi tel'in-i dimaga miibtela bir marizin hezeyanlarma rekabet 
edercesine birinci m1sra1 dordiinciiye taban tabana zit olan bir 
soziin kaili edebiyat ve �iir hamisi olmaya kalk1�abiliyor da bu 
derecede ma'tuhane bir sozii bulunmayan neden edebiyattan, 
�iirden bahs ve �uaraya ta'riz etmek salahiyetini haiz olmasm? 
Oldu salahiyet ii<;! 

Tahir Beyefendi'nin gostermek istedikleri kadar da �arkm 
degilse de iideba-y1 garbm asarma bigane olanlardan degilim. 
Daha kendileri ABC demeye ba�lamadan evvel ben Hugo'larm, 
Lamartine'lerin, Musset'lerin, Racine'lerin, Corneille'lerin, Mo
liere'lerin Voltaire'lerin asanm okuyordum, Schiller'ler Goethe' 
ler, Byron'lar filanlar da kendilerine caba! Kavaid-i edebiye 
bahsine gelince ki Guerard'm Frans1zca i<;in ta'lim-i edebiyat 
vazifesini ifa eden eserini bir nebze miitalaa etmi�tim, hatta bu 
miitalaanm sayesindedir ki Hugo'nun Hernani nam dram1m 
okurken miisadif-i nazanm olan: 
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Et y peux-tu coucher de toute ta hauteur 

m1sramm tenafiir-i hurufa misal olabilecegini fark edebilmi�
tim, ancak adat-1 cariyeye imtisalen vaz' olunan baz1 kavaid-i 
emr itibari olup zaman ile kabil-i tagayyiir oldugunu yine iide
banm ihtilaf-1 ara'lanyla vukua getirdikleri inkilabat isbat eyle
mekte oldugundan bunlan yaz1 diisturu nazanyla telakki ede
memekte kendimi ma'zur gordiim ve el'an gormekteyim. Bu 
soziim sanayi' -i Iafziye cihetine miiteallik degildir. Mesela mii
balaga gibi derece-i isti'mali beyne'l-iideba miinazaun-fih olan 
�eylere ma'tuftur. Beyne'l-iideba diistur addolunan kaidenin 
bir zaman sonra taban tabana z1dd1 ittihaz olunduguna misal 
olmak iizere tiyatro fenninde mer'i olan vahdet-i zaman ve me
kan kaidesinin Shakespeare tarafmdan zir ii zeber edilmesini 
ve bilahire Goethe, Schiller, Byron, Hugo vesairenin ona pey
rev olmalanm beyan ederim. Bence kavaid-i edebiyenin bu yol
da olanlan bir mahkemeden bidayeten sad1r olan hiikiimlere 
benzer, her zaman kabil-i istinafhr, ancak miiste'nif bidayeten 
verilen hiikmiin savab olmad1gma dair delail-i makbule serd 
etmelidir. i�te bu kere birc;ok salahiyetler daha gosterilebilir ise 
de �imdilik bu kadarla iktifa olundu. 

"En parlagz en biiyiik yalandir. 
Dogrusunu bul beni inandir" 

beytini Kemal Beyefendi'nin edebiyat ve e�'ar-1 kadime hakkm
da soyledigi ve Fuzuli'nin II Aldanma ki �air sozii elbette yalan
d1r" m1sramm iideba-y1 cedideye �iimulii olmayacag1 beyan 
olunuyor. Esas-1 mesele �airlerin lisanmdan kendileri hakkmda 
sadir olan bu soziin bana isnad olunamayacagm1 isbat eder; is
ter e�'ar-1 atikaya mutabakat etsin, ister cedideye. Maamafih 
�urasm1 ilave edeyim, bu sozler ale'l-1tlak eski �iirlere tatbik 
olunmak miimkiin olamayacag1 gibi yeni �iirler miyamnda da 
bu sozlerin hiikmiine muvaf1k e�'ar yoktur denemez. Mesela 
Firdevsi-i Tusi �uara-y1 kadimeden olmakla beraber, "Tuvana 
buved her ki dana buved"26 m1sra1 i�te 0 �airin lisanmdan sad1r 
olmu�. $imdi gerek Kemal Beyefendi'nin beytini veya Fuzu-
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li'nin m1sra1m o m1sraa tatbik edebilir misiniz? Bence sozii eski 
yeni diye ikiye tefrik edip bunlarm bir k1smm1 kiilliyyen mak
bul digerini merdud addetmek abestir. Sozii hakiki ve batil 
namlanyla ikiye tefrik ederek evvelkini kabul ikinciyi reddet
melidir. 

Tahir Beyefendi meseleyi azamet, istigrak bahsine intikal 
ettirerek bunlarm erbab-1 fende �airlerden ziyade bulundugunu 
iddia ettikten sonra diyor ki "Buna delil istenilirse evvela Be�ir 
Fuad Beyefendi'nin �u makalelerini gosteririz ki hiddet ve aza
mete istigrak ile yazilm1� bir eserdir. Diinyanm umum iidebas1, 
�uaras1 aleyhine birtak1m safsatalar ile soyledikleriniz tiirrehat
hr, hezeyand1r, yalandir; mecnunsunuz, cahilsiniz gibi kendile
rine degil en biiyiik alimlere bile yak1�mayacak taarruzlarda 
bulunan Be�ir Fuad Beyefendi biraderimize hiddet ve azamete 
istigrak etmi� demez de ne diyebilirim?" 

Evvel emirde ben o makaleyi hiddetle yazmad1m. Biraz tu
hafc;a dii�mesi isbat-1 miiddeaya kifayet edebilir, maamafih 
ma'hud manzumenin ne�rinden dolayi miite�ekkir de olmad1m, 
adeta Iakayd idim yalmz Tahir Beyefendi biraderimizin boyle 
bir harekette bulunu�larma teessiif ettim. Hatta cevap vermeye 
tenezziil etmeyecektim, fakat iki miilahaza beni mukabeleye 
mecbur etti. Birincisi Karagoz gibi bir de arkasmdan bahse kan
�anlar onlerinde meydam bo� buldukc;a uluorta gitmeyi adet et
tikleri malum oldugundan birincisine cevap vermezsem arka
smdan daha miizeyyifane bir ikinci onun arkasmdan bir iic;iincii 
manzume veya varakanm gelecegi ve ta ben cevap vermeye 
mecbur oluncaya kadar bu halin devam edecegi emsali delale
tiyle malum oldugundan bekleyip �1martmaktan ise �imdiden 
cevap verip i�in oniinii almak evlad1r miitalaas1 idi. ikincisi de 
zaten azamet isnad edilmekte oldugundan siikutum muanzla
nyla muhatabayi azametlerine yediremeyen baz1 zevata k1yas 
olunur da miiteazz1m olduguma arhk kat'iyen hiikmederler 
korkusu idi. Bil-ciimle iideba ve �uaray1 techil bahsine gelince 
deriz ki yalmz A�1k Garib'i, manzumenin naz1mm1 techil etmi�
tik. Bu sirada kendi hayallerini hakikate tercih edenlere de baz1 
vesaya-y1 hay1r-hahanede bulunduk. Bunlan techil etsek de bir 
beis yoktu, zaten oyle garib bir fikir her halde alimane degildir. 
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Fakat bu halde kail olmaktan ziyade terciimanhk vazifesini 
ifa etmi� olurum. Mesela hakim-i a'zam tamd1gm1z Victor Hu
go' nun felsefe hocas1 olan Victor Cousin i<;in Lewes tarih-i fel
sefesinde kara cahil oldugunu beyan ediyor. Boyle Lewes gibi, 
Auguste Comte gibi uliim-1 sahiha ve tabiiyede yed-i tiilalan 
olan eaz1mm reylerini birak1p da kainah bir te�bih veya hayale 
feda edenlerin kavline ittiba edecek degilim ya! Ben onlarm 
vermi� olduklan ol<;iiyii mi'yar-1 sahih bilirim. Der-miyan etti
gim �eyler kendi karihamm mahsiilii degil ki magrur olayim. 
Bende o kadar viis' at-1 kariha ne gezer! Benim vesayama hiddet 
edecegine Tahir Beyefendi onlan kabul eyleye idiler mesela �u 
a�ag1da gosterilen hatalara meydan vermezler idi: 

Ar�imed'in miiteaz1m olduguna delil olmak iizere kendisi
ne �u sozii soyletiyor: "Hari<;te bir nokta-i istinad bulsamz kii
re-i arz1 devrinden ahkordum." 

Vak1a Ar�imed "Donnez-moi un point d' appui, je souleve
rai le monde" demi�tir ki "Bana bir nokta-i istinad verir iseniz 
diinyay1 kaldmnm" demektir. 

"Je souleverai"yi "devrinden ahkordum" diye lisamm1za 
nak.letmekteki terciime hatasmdan sarf-1 nazar, �u ibareden "Mi
lattan 202 sene mukaddem vefat eden Ar�imed, 1473 sene-i mila
diyesinde dogan Kopernik'in ke�f ve te'sis eyledigi meslek-i (ya
hut mevkib) �emsiye agah idi" anla�I11yor ki boyle vukuat-1 tari
hiyeyi alet-i evsat etmek ale'l-husus mekatib-i aliyede ikmal-i 
tahsil etmi� bir zat i<;in affolunmaz hatalardan addolunabilirse 
de Tahir Beyefendi bu hususta da zevk-i selim-i �airanesini ken
disine siper ederek bunlar tarih ile bir miilatafa-i �airanedir, biz
lere mesagd1r filan diyerek i�i ge<;i�tirmek ister, ama halk ne der? 

Mevzubahs olan �ey cerr-i eskalde en miihim olan nokta-i 
istinad oldugunu ifham i<;in soylenmi�tir. Bundan azamet ma
nas1 <;1kanlmak istenilse bile her halde bir Avrupa �airinin (is
mini soylemek istemiyorum'!) peygamberlik davasma kalki�
masma k1yas kabul etmez. Hem insan Ar�imed olur ise meyda
na getirdigi havank nazar-1 itinaya almarak miiteazz1mane bir 
sozii bulunsa bile affolunur. Ya tekmil meziyet ve fataneti ii<; 
be� par<;a manzum eser viicuda getirmekle "Menem diger 
nist"27 yolunda iddialarda bulunanlara ne demeli? 
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Erbab-1 fiinunun da istigrak halinde bulunduklarma misal 
olmak iizere Tahir Beyefendi biraderimiz Ar�imed'i, Newton'u, 
Galile'yi, Lavoisier'yi misal getirmek istiyorlar. Halbuki istigrak 
(extase) denildigi vakit liigat kitaplarmm tarifine nazaran ruh 
bedenden c;1km1� gibi hayran ve bi-hu� kahp ya miicessem veya 
ekseriyetle oldugu iizere muhayyel bir �eyin kar�1smda baka
kalmakhr. Halbuki erbab-1 fennin istigrak nam1 vermek istedi
giniz hallerine tefekkiir ve teemmiil (meditation) demek enseb
tir. <;iinkii zihin ya mesail-i riyaziyeden birinin halliyle veya 
asar-1 tabiiyeden birinin hakikatini tedkik ile me�guldiir. Bunda 
tedkik, sarf-1 zihn �art, digerinde insan kendinden ge<;mek la
z1m geliyor. Hem Kemal Beyefendi "Tabiat hazain-i bedayiini 
umumen sac;sa yine '�air' hic;birisini goremez" diyorlardi. Hal
buki erbab-1 fen tefekkiire dald1klan vakit tabiatm umum-1 ha
zain-i bedayiinden istigna gostermiyorlar; bu bedayiin bir kls
mm1 nas1l nev-i beni be�er ic;in istihsal edebiliriz diye dii�iiniir
ler. Sizin dediginiz gibi ar�a da i'tila etmiyorlar, yeryiiziinde 
kahyorlar. Kimi viicudunun suda s1kletinin tenakus eyledigine 
kimi sukut eden elmaya, kimi avizeye kimi de alat-1 tahlile dik
kat ediyor. 

Fakat zevk-i selim iddiasmda bulunanlara ehemmiyetsiz 
goriinen ve ar�a i'tila eden bir �airin nazar-1 itibarma miisadif 
olmas1 miimkiin olmayan o �eylere dikkat eden fen erbab1 birer 
kanun ke�f yahut bir veya birkac; ilmi ihya ediyorlar. 

Ar�a i'tila eden ve �ohret-i �airane afak1 tutmu� olan bir �a
ir ise avdetinde Les Burgraves gibi "L' Ane" gibi, cevherler yu
murtluyor. Dilinizden dii�iirmek istemediginize bak1hrsa nii
mune-i kemal addettiginiz Bir Mahkumun Son Giinii vak1a di
gerlerine makis degilse de yine miiellifin maksudunu bi-hakkm 
istihsale kafi miikemmel bir eser degildir. Hissiyat te�rihi arar 
iseniz realistlere miiracaat etmeli. 

Kalb meselesine gelince derim ki, kalb kelimesinden dolay1 
�airlerle as1l eglenen ben degilim, Buchner' dir. Buna kar�1 Hu
go' nun alimlik taslayamayacag1 bedahetdedir. Naz1m beyitinde 
"dimag"i tezyif etmi�ti. Ben de madem ki beyin indinizde o ka
dar muhakkardir oyle ise beyinsizlikle iftihar edin dedim. Bu 
netice manttga muvaf1khr. 
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Ruh-perver filan tabirine ise dumanh demi�tik, yine deriz, 
Hugo degil kim kullansa deriz; c;iinkii o soziin bir medhil-i mu
ayyen ve sarihi yoktur. Bu tabii i�itenlerin zihninde parlak ve 
miilevven bir �ekil, levha veya suret tecessiim etmez. Olsa olsa 
koyu sis arasmdan uzaktan bir �ey sec;ilirmi� gibi karine kuvve
tiyle hayal meyal bir �ey fark olunur. $airier sair �eyde hakikate 
tebaiyyete kendilerini mecbur gormedikleri gibi burada da o 
mecburiyeti kabul etmek istememi�ler. 

"Kalb kelimesini Victor Hugo'lar, Lamartine'ler, Shakespe
are'ler filanlar hepsi kullamyor" soziinden anla�1lan mesela 
Shakespeare kalb tabirini, kalbin vazifesini bilmez degil a, o na
stl kullanm1� ise biz de oyle kullanacag1z, demek istiyor. Tahir 
Beyefendi !  Siz galiba fenne ve tarihe adem-i vukufunuzu isbat 
ic;in bu makaleyi yazm1�sm1z. Shakespeare 1616 sene-i miladi
yesinde vefat etti, halbuki cevelan-1 demi Harvey 1619  tarihin
de ke�fetti. Vefatmdan iic; sene sonra ke�folunan bir hakikati 
Shakespeare nastl bilmeye mecbur olur? Kalbe isnad olunan 
hissiyat tedkikat-1 sathiyeden hastl olmu� bir zehab-1 bahld1r ki 
yakm zamana gelinceye kadar Avrupa iidebas1 buna mu'tekid 
idiler, c;iinkii kalb cevelan-1 deme hizmet etmekle ruhun kanda 
olduguna dair earl olan baz1 zehaba mebni merkez-i his oldu
gunda da kail olanlar da var idi; c;iinkii dimagm ehemmiyeti 
heniiz takdir olunam1yordu. Hatta 1778 tarih-i miladisinde Vol
taire vefat eyledigi vakit kalbini Marquis de Villette ahp h1fzet
mi�, Voltaire'in cesedini mumya yapmaya memur olan eczac1 
Mituar da Marquis de Villette'in dimagc;esini ahz eylemi�ti. 
Hatta eczac1 Voltaire'in dimagc;esinin almmas1 ic;in Fransa En
ciimen-i Dani�-i T1bbiyesine bir istid'a takdim etmi�tir. i�te bil
miyorken miikabereniz sayesinde ogreniyorsunuz ki �airier ya
km vakte gelinceye kadar kalbin hakikaten vazifesini bilmiyor
lar imi�, kalb deyince manevi bir �ey farzedip maddi kalbi mu
rad ediyor ve bunu infialat-1 insaniyenin baz1sma merkezdir iti
kadmda bulunuyorlar imi�! Dimag hakkmda tedkikata giri�en
lerden biri Florans idi ki Enciimen-i Dani� azahg1 ic;in Hugo'ya 
rekabet etmi� ve muvaffak olmu�tu. $u halde Hugo'nun tahsil 
ettigi mekteb nazar-1 itinaya ahnd1g1 surette Hugo ahir omriin-
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de degilse de o evailinde ve hatta en parlak tiyatrolanm yaz1p 
�ohret kazanmaya ba�lad1g1 bir zamanda kalbin bi-hakkm vazi
fesini bilmedigi iddia olunsa bu ihtimal yiizde doksan dokuz 
derecede savab olur. Binaenaleyh Hugo asanm o yolda yazm1�, 
dili eli oyle ah�m1�, oteden beri kulaklar da 0 kelime ile dol
mu�, kalb kelimesini eski manada isti'male devam etmi�. Sizin 
dediginiz gibi muktedileri de madem ki bunu Shakespeare, La
martine, Hugo kullamyor biz de kullanmz demi�ler, isti'mal-i 
eslafa tabi' olmu�lar. Maahaza taammiim etmi� bir hatay1 terk 
edip de yerine dogrusu soylense giinah m1 edilmi� olur? 

Tahir Beyefendi biraderimiz! Beni makalenizde sozle techil 
etmi�tiniz, sizin techil etmenizle ben bildigimi unutmam. Nite
kim ilmime �ehadet etmi� olsayd1mz vukufumun tezayiid et
mesi Iaz1m gelmeyecekti. Lakin ben delail-i Iaz1mesiyle baz1 ni
kattaki cehlinizi isbat ettim, tarihe dair de min-gayr-i haddin 
bir ders verdim. 

$imdi i�i hulasa edelim: Miizeyyifane bir manzume ne�ret
tiniz, miidafaa-i me�ruada buldum. Buna ta'riz siisii vererek 
techil yollu cevap yazd1mz, iizerinize �u mukabeleyi davet etti
niz. Tekrar yazar iseniz yine yazanm. Siikut ederseniz, ben de 
sesimi <;1karmam, ber-minval-i sab1k bahsimize devam ederiz. 
Suret-i zahirede ihtiyar-1 siikut edip de ba�ka nam ile Gayret ve
ya Asar' da tecaviizkarane aleyhimde bir �ey ne�rolunur ise, sa
hib-i imzaya kat'iyep iltifat etmem sizi kendime muhatab tam
nm, malumahmz olsun. 

Siz de peka.Ia bilirsiniz ki ben bahsin bu yola dokiilmesini 
arzu etmezdim, yine etmem. Hatta boyle mukabelelerde bulun
makhg1ma sebebiyet verildiginden dolay1 da cidden miiteessi
fim. 

Omid-vanm ki miibahasemizin bu k1sm1 muvakkat bir fir
tma addolunur da, asil bahsimizi sakin bir surette icra ederiz. 
Boray1 siz kopardm1z oniinii almak yine size dii�er. 

Be�ir Fuad 
Saadet, nr. 509-511; 13-15 Eyliil 1886 
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Mukabele 

Be�ir Fuad Beyefendi, Hugo iinvamyla ne�rettigi kitap hak
kmda benden bir miitalaa istemi�ti. istedigi miitalaayi yazarak 
Gayret'le ne�rettim. Bir zaman sonra kendisi de buna cevap ver
di. 0 sirada Gayret' e M.C. imzas1yla bir manzume geldi ki ale'l
umO.m �iir-i fenni taraftaramna hitaben yaz1lm1� bir �ey idi. 
Onun muhatab1 kendileri degildi. Edilen itlimas iizerine tuhaf
hg1 sebebiyle ne�rediyoruz diyerek risaleye kabul ettim. Bun
dan o kadar gazablanm1�lar ki "Yetmi� Bin Beyitli Bir Hicviye" 
iinvamyla be� alh siitunluk bir mukabele yazdilar. i�inde bana 
da bfr�ok ta'rizler vardi. Ben de bu makalede nefsime ait cihet
lerine cevap vermi� ve Fuad Beyefendi'ye "Madem ki edebiya
ta kan�mak ve baz1 kavaidine itiraz etmek istiyorsunuz bir ede
biyat kitab1 alm okuyun, kavaid-i edebiye i�inde begenmedigi
niz �eyler varsa onlara itiraz edin. isteyenler sizi o zaman mii
dafaa ederler" demi�tim. Bilmem Fuad Beyefendi fende zan
nettikleri gibi edebiyatta da kendilerini iistad-1 kalemi zanne
derlermi� ne imi�, bu soziime de evvelkinden ziyade hiddetlen
mi�ler, "bum, bum" gibi �ocuk�a birtak1m yaygaralarla bir ma
kale daha yazd1lar. Bunda ise bana sen elifba okurken ben �unu 
gordiim, bunu okudum yok ben sana �oyle ders veririm boyle 
cevap yazanm gibi tehditlere kalk1�m1�lar. Zaran yok ben boyle 
cevaplara kat'iyen ehemmiyet vermem �iinkii bu sozlerin ne 
kadar ehemmiyeti olacag1m okuyanlar takdir ederler, ancak 
makalenin olduk�a ehemmiyetlice bir iki noktas1 vard1r ki onla
n sened ittihaz ederek benim cehaletime hiikmediyorlar. Onla-
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ra <lair beyan-1 mi.italaa etmek ve onlarm benim mi yoksa ken
dilerinin mi cehaletine sened olacagtm gostermek isterim. 

Diyorlar ki: 
"Je souleverai'yi 'Devrinden ahkordum' diye lisamm1za 

nakletmekteki terci.ime hatasmdan sarf-1 nazar, �u ibareden 'mi
lattan 202 sene -sahihi 212 senedir- mukaddem vefat eden Ar
�imed, 1473 sene-i miladisinde dogan Kopemik'in ke�f ve te'sis 
eyledigi meslek (yahud mevkib)-i �emsiye agah idi' anla�1hyor 
ki boyle vukuat-1 tarihiyeyi alt-i.ist etmek ale'l-husus mekatib-i 
aliyede ikmal-1 tahsil etmi� bir zat i<;in affolunmaz hatalardan 
addolunabilirse de Tahir Beyefendi bu hususta zevk-i selim-i 
�airanesini kendisine siper ederek bunlar tarih ile bir mi.ilatafe-i 
�airanedir, bizlere mesagdtr falan diyerek i�i gei;i�tirmek ister 
ama halk ne der? (intiha) 

Halk ne diyor bilir misiniz? Diyor ki filhakika mekatib-i 
aliyede tahsil etmi� bir adam i<;in vukuat-1 tarihiyeyi alt i.ist et
mek (eger etti ise) affolunmaz hatalardandir; fakat hata zannet
tigi bir �eyi tashihe i;abalar ve hususiyle kar�1smdakini techil 
etmek gibi bir �eye yeltenirken kendisi daha bi.iyiik bir hataya 
di.i�erek tarih-i fenne kat'iyen vukufu olmad1gm1 meydana 
koymak da Be�ir Fuad Beyefendi gibi bir gazetenin k1sm-1 fen
niyesini taht-1 nazannda bulundurmaya i;ah�an bir adam ii;in 
hii; affolunmayacak hatalardandir. Hatamzm nerede oldugunu 
da gostereyim: 

Erbab-1 vukufun mah1mudur k.i ki.ire-i arz ile beraber ec
ram-1 saire �ems etrafmda sair ve <lair olduklan Ar�imed'in ta
rih-i vefahndan sekiz yi.iz doksan dort sene mukaddem vefat 
eden Pitagor tarafmdan der-miyan edilmi� bir <lava idi. Sonra 
Aristo bu mezhebe muanz ve aksini mi.iddei oldugu cihetle ev
velki mezheb iptal edilerek bir zaman Aristo meslegi tervic 
edilmi�tir. $u halde �i.ipheye mahall var m1dir ki Ar�imed gibi 
alim, onun kadar muhibb-i fen bir adam Pitagor'un oyle bir 
mezhebi bulundugundan gafil olsun. Yine mi.imki.in degildir ki 
mi.istagnk-1 deha olan, kuvve-i muhakemesi o meslegin savab 
ve berik.inin hata oldugunu anlayarak kendisi de Pitagor mes
legine salik olsun da boyle bir soz soylesin. 

Buras1 isbat olundu ki Ar�imed'e "kaldmrd1m" yerine, 
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"devrinden ahkordum" dedirtmek o kadar ehemmiyetli ve 
zannettiginiz gibi tarihi altiist edecek bir hata degilmi�. Yalmz 
Ar�imed'in oyle soyleyip soylemedigi meselesi kahr. Zat-1 ali
niz birka'l beyti bir iki �air agzmdan yanh� i�iterek h1fz buyur
dugunuz ve bir kitab1mzm mukaddimesinde mahfuzunuz 
vechle yani hata olarak irad etmeniz iizerine bir taraftan edilen 
itiraza bunun esas-1 meseleye taalluk eder bir ciheti yoktur diye 
cevap verdiginiz gibi ben de bunun esas-1 bahse dokunur bir 
yeri yoktur Ar�imed ister oyle soylemi� ister boyle soylemi� ol
sun benim hahnmda oyle kalm1� idi derim. Madem ki devrin
den ahkordum demekle tarih altiist edilmeyecegi isbat edildi, 
oyle soylemeyip boyle soylemenin �iir ve edebiyah lSlaha yelte
nen bir adamm bir �iiri kitabmm mukaddimesinde vezinsiz 
irad edecek mertebe �iire adem-i vukufunu gosterir bir hatada 
bulunmasma nisbet kabul etmeyecek kadar hafif bir �eydir. 

Edebiyat kitaplanyla i�tigali tavsiye ettigim gibi, biraz da 
kamus ile tevaggulu tavsiye etsem bilmem ki yine danhr mlSl
mz yoksa hay1rhahane bir ihtar olarak m1 telakki edersiniz? 

istigrak ale'l-1tlak dalmak manasmad1r. Mecaz olarak tefek
kiirat ve tasavvurat i!line dalmaya dahi istigrak denilir ki "me
ditation" kelimesi bunun mukabilidir. "Extase" kelimesi ise li
samm1zda vecd tabiriyle terciime olunur. Hal-1 vecde gelen bir 
adam bir hayret-i s1rfa i!linde bulunur. Bu halde bulunan bir 
adam ise yazmaya, soylemeye, dii�iinmeye vakit bulamaz ki �i
ir yapabilsin. 

Hem Kemal Beyefendi ''Tabiat hazain-i bedayiini umumen 
sa'lsa yine �air hi!lbirisini goremez" diyorlardi. Halbuki "Erbab-1 
fen tefekkiire dald1klan vakit tabiatin umum hazain-i bedayiin
den istigna gostermiyorlar" diyorsunuz. Ne garib safsata! !  .. Ke
mal Bey "Bir �air nazar-1 dikkatini bir noktaya hasrederse tabi
at. .  ilh." demi�ti. Bu ciimlenin "hasretmek" kelimesine kadar 
olan k1smm1 h1fzettikten sonra kendi istedikleri gibi tefsir etme
lerine ne demeli? $air de nazar-1 dikkatini bir noktaya hasredi
yor, �lim de. ikisi de o nokta hakkmda tedkikata giri�iyorlar. 
Ancak icra ettikleri tedkikatta nokta-i nazarlan ba�ka. Mesela 
birisi o noktanm kendisinde hasil ettigi tesir-i hissiyi, tevlid et
tigi efkar-i aliyeyi, izhar ettigi kelimat-1 sakitaneyi tefekkiir ve 
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miitalaa eder. Ona miiteferri olarak yazacag1 �iirin cidden mii
essir-i vicdan bir hale gelebilmesi ic;in ne yolda tasviri iktiza 
edecegini dii�iiniir bir iki mah1mahm faraziyahm o noktaya 
tatbike c;ah�ir. $imdi bu dii�iinmeler arasmda nokta-i nazarlann 
ba�ka olmasmdan gayn bir fark var m1dir? Newton agac; altm
da bulundugu zaman kendi efkar ve miitalaatma dalm1�h. Bu
na tefekkiir degil, istigrak derler; c;iinkii tefekkiir kelimesi her
kesin mesela sizin hakkm1zda isti'mal edilir de Fuad Beyefendi 
filan �eyi dii�iiniir derler. Newton'un dii�iinmesi ile sizin dii
�iinmeniz arasmda daglarca fark bulundugu halde nasd olabi
lir ki �u iki hali tasvir ic;in kullamlacak kelimelerin bir fark1 bu
lunmasm. i�te Fuad Beyefendi! Bu sebepledir ki oyle dii�iince
lere istigrak derler. "Extase" mukabili ise vecddir. 

Kalb kelimesinden dolay1 �airlerle as1l eglenen ben degilim 
"Buchner" dir; buna kar�1 Hugo' nm alimlik taslayamayacagt 
bedahettedir diyorsun. Benim iddiama ne garib mukabele. Ben 
Hugo, kalbi kullamyor, binaenaleyh dogrudur mu dedim ki 
boyle bir mukabeleye mahall olsun. Hatta makalemde bu fikir
de bulunmad1g1m1 siyak ii sebak anlahp dururken ihtiyat ola
rak bir hile-i mahsus ile izah bile etmi�tim de maksad1m Hugo 
kulanmakla mutlaka dogrudur diyorum zannedilmesin. Belki 
Hugo'nun kulland1gt bir �eyde elbette bir sebeb-i edebi vardir, 
onu taharri edin demi�tim. Hugo'nun Buchner kadar alim olup 
olmad1gtm bilmem fakat Biichner'nin Hugo kadar edib olmad1-
gim ve hususiyle kara cahil dediginiz Hugo'nun sizden be� on 
derece daha alim oldugunu pekala bilirim. Lewes, Cousin'e ca
hil diyor, fakat Cousin' e de sorunuz bakahm Lewes' e ne soylii
yor. Lewes biirhani denilen mezheb-i felsefe miintesiblerinden, 
Cousin ilahiyun soziiyle terciime edilen miinselikin-i hikmet 
efradmdan hirer feylesof. Elbette birbirlerine cahil derler, ebleh 
derler. Sizin gibi, bizim gibi adamlara ise oyle ulemaya kar�I 
hiirmet etmekten ba�ka bir �ey yak1�maz. 

Menemenlizade Mehmed Tahir 
Gayret, nr. 33, 19 Eyliil 1302 
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Tekrar c;evir Kazi Yanmasm 

"<;abuk hirs1z ev sahibini bastmr" derler! Menemenlizade 
Tahir Beyefendi bu darb-1 meseli diistur-i amel ittihaz ederek 
kendini hakh gostermeye sava�1yor ise de kar�1smda giiriiltiiye 
papm; birakacak adam bulamad1gi ic;in beyhude akmhya kiirek 
c;ekiyor. 

Tahir Beyefendi'nin iddiasmca miicadeleye sebebiyet veren 
kendileri degilmi�, ben imi�im? "M.C." imzah Gayret'le ne�ro
lunan ma'hud manzume haric;ten gelmi�, bana hitab degilmi�! 
Kendinin cevab1 bile �u iddianm aksine �ehadet edip dururken 
bilmem bu mugalatalarla Tahir Beyefendi kimi igfal etmek isti
yor. 

"M.C." imzah hezliyatm kendi fikir ve kalemlerinin mah
sulii oldugunu bildigim halde yine eski miinasebetimize riaye
ten mukabelemde burasm1 yiiziine vurmam1�, haric;ten geldigi
ni kabul eder gibi olmu�tum. Madem ki mugalatayi elden b1-
rakmak istemiyorlar, ben de hakikat-i ha.Ii ne�retmekten c;ekin
mek mecburiyetinden azadeyim. 

Evet, ma'hud hezl-name Tahir Bey'indir. Boyle olduguna 
kendi refikleri de �ehadet ediyorlar. Hem o �ehadete de ihtiyac; 
yak, isbah kolaydir. Gayret bir risale-i mevkuta oldugu ic;in 
miisveddah enciimen-i tefti� ve muayenenin tasdikinden gec;er. 
Risale tab' olunduktan sonra tatbik olunmak iizere miisveddat 
enciimene takdim olunur. Ma'hud hezl-namenin el-yevm mu
saddak miisveddesi enciimende mahfuz bulunacag1 tabiidir. i�
te o miisvedde kendi hatt-1 destleriyle muharrerdir. Degildir 
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derler ise "Halep orada ise ar�m burada" fehvasmca laklakiyat
tan vazgei;ip bil-fiil isbat eylemeleri laz1m gelir. Ben hazmm, 
cumartesi giinii saat sekiz raddelerinde matbaada bulu�up bir
likte enciimene gidelim, bakahm hangimizin iddias1 sabit olur! 

0 manzumenin ne�rinde ihtiyar olunan giii;liiklerden biri 
de imzadadir. Alem-i matbuahm1zda ma'n1f olan �airlerden 
isimlerinin ba� harfleri "M.C." olan yalmz Mehmed Celal 
Bey'dir. "M.C." imzasm1 koymaktan maksat vukuu melhuz 
olan mukabelenin mir-i muma-ileyhe tevcihidir. Mehmed Celal 
Bey manzume kendisinin olmad1g1 halde imzadaki "M.C." 
harflerinin ma'hud hezl-nameyi kendine isnad ettirecegini dii
�iinerek manzume kendisinin olmad1gm1 Gayret'le ne�retmesi
ni Tahir Beyefendi'ye ihtar eyledikleri halde bu ihtan da kabul 
etmemi�ler, tuhaf degil mi? 

Bir insanm kendinden sadir olan bir fiili velev �ayan-1 tak
bih olsun, inkar eylemesi hususiyle bu fiilin ahire isnad oluna
bilmesi ii;in baz1 manevraya te�ebbiis etmesi, o fiili itiraf eyle
mekten akbeh oldugunu bilmek laz1m gelen Tahir Beyefendi 
nasil boyle bir hareketi tecviz ediyorlar? Sozde maali-pesend 
olmak kolaydir, ancak insandan fiiliyat ve tatbikat isterler! 

* 

Alem-i hakikatten kiilliyyen tecerriid eden �airler bile mu
amelat-1 �ahsiyede kizb ii diirugun mezmumiyetini teslimde te
reddiid etmemi�lerdir. ihtimal ki sira gelse Tahir Beyefendi de 
hiisn-i ahlak nam1na kizb ii riyay1 irtikab edenleri aforoz eder
ler, beligane nutuklar irad ederler. Fakat fiiliyata gelince i� de
gi�iyor. Delilsiz soz soylemek adetim olmad1g1 ii;in size ihticaca 
salih bir misal arzedeyim: 

Bakm1z mir-i maali-pesend mukaddime-i Gayret'te ne di
yor: 

"Biri;ok zamandan beri vatamma acizane bir hizmette bu
lunmak emelinde idim. Vaktiyle Haver gibi, Gune� gibi mecmu
alara -bizim memleketimizin mahsusatmdan oldugu iizere
menfaat gorebilmek �oyle dursun iistiine biri;ok fedakarhkda 
dahi bulunarak muharrirlik edi�im ta o zamandan beri gon
liimde bu arzu-y1 hizmetin viicuduna delalet eder." 

Halbuki Haver ve Gune� refiklerimizin kaffesi bilirler ki bu 
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iki risale ic;in Tahir Beyefendi'nin cebinden habbe-i vahide 9k
mad1. Haver'in hesabm1 gordiigumiiz vakit varidah masarifini 
korumu�, yalmz benim sermaye olarak verdigim yirmibe� lira 
sahib-i imtiyazm zimmetinde kalm1�h. Tahir Beyefendi itimada 
dair nutuklar irad etmemi� ve i�i heyetin reyine b1rakm1� olsa 
idi boyle bir zimmete de mahall kalmayacakh! Benim sarfetmi� 
oldugum bir para ile Tahir Beyefendi nasil iftihar ediyorlar, an
layamad1m. Vak1a o devirlerde birbirimize "karde�" namm1 ve
riyor idiysek de keselerimiz de bir degildi ya! 

Ma'hud mukaddimede gayretlerinden bilmem pelerinden 
bahsettikleri halde Giine� risalesinde vaktiyle miisvedde ver
meyen, risalenin giinii giiniine ne�rine mani olan ba�hca kendi
leri idi! Halbuki ben �imdiye kadar sabrettim, ses 9karmad1m; 
iltizam ettikleri mugalatada devam ile beni mecbur etmese idi
ler yine ses 9karmazd1m. Hatta Ekrem Beyefendi'nin Takdir-i 
Elhan' da yaphklan gibi Frans1zca bir kelime soyleyip de mana
sm1 kamustan nakletmek bile istemem. Yalmz Tahir Beyefen
di'ye rica ederim bu gibi hareketlerini oldugu gibi zabt ii kayd 
etsinler, hasil olacak "confessions"(defter-i a'mal)lerini Kemal 
Beyefendi'ye gondersinler. Bakahm edib-i m�ariin-ileyh hare
ket-i vak1alanm tasvib mi eder, yoksa takbih mi! 

Tahir Beyefendi Asar ile ne�reyledikleri (kendi tabirleri 
vechle) ihtar-1 biraderane(! ! !)lerine ser-levha olarak "Mukabele 
ve Siikut" demi�lerdi! Ancak bar-1 techil alhnda kalamayacak
larmdan bahisle tekrar mukabeleye �iiru' etmi�lerdir! Boyle bir 
mukabelede bulunmasa idiler kar etmi� olurlard1! <;iinkii dira
yet arzedeyim derken yine izhar-1 cehalet ediyorlar! 

Tahir Beyefendi diyorlar ki: "Makalenin oldukc;a ehemmi
yetlice bir iki noktas1 vardir ki onlan senet ittihaz ederek benim 
cehaletime hiikmediyorlar. Onlara dair beyan-1 miitalaa etmek 
ve onlarm benim mi yoksa kendilerinin mi cehaletine sened 
olacagm1 gostermek isterim." �u arzularmdan dolay1 Tahir Be
yefendi'ye te�ekkiirahm1 arzederim! Nasil te�ekkiir etmeyeyim 
ki mukabelelerinde iddiam1 her vechle isbat edecek bana birta
k1m yeni silahlar daha veriyorlar! 

Biz Ar�imed'in tarih-i vefahm miladdan 212 sene mukad
dem gostermi�dik. Yalmz miirettibler a�erat hanesindeki bir ra-
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kamm1 k1sa gardiikleri i<;in olmahd1r ki s1fIT dizerek tarih-i 
mezkuru 202 haline tahvil etmi§ler. Yazd1g1m makaleleri tekrar 
gazden ge<;irmek mu'tad1m olmad1g1 gibi ekseriya bunlarm 
tashihini de kendim yapmam. Bilahire bir hata gaziime <;arpar 
ise vak1a tashih ediyorum, ancak bir tarihin adedi adedine tas
hihi onun ezberde olmasma miitevakk1fhr. E§has-1 tarihiyenin 
tarih-i tevelliid ve vefatlanm aym aymna ezberde tutmak hari
ce'z-imkan gibidir. Yalmz bilinecek §ey mevzubahs olan §ahsm 
hangi as1rda muammer oldugudur. Me§ahirin tarih-i tevelliidii
nii bir tarih hocasma bile sorsak ezberden adedi adedine haber 
veremez. 

Tahir Beyefendi tarih-i mezkurun o yolda dizilmesinden is
tifade ve Larousse vesaire gibi ufak tefek dik§ionerlerdeki malu
mah kendine malederek, Ar§imed'in tarih-i vefah miladi 202 
sene degildir, sahihi 212 senedir gibi malumat-fiirU.§lukta bulu
nuyorlar, §ayan-1 hande degil mi? 

Gelelim Tahir Beyefendi'nin sazlerine: 
Fenn-i tarihte miitebahhir ge<;mek isteyen m1r-1 muma

ileyh diyor ki "Erbab-1 vukufun malumudur ki kiire-i arz ile 
beraber ecram-1 saire §ems etrafmda sair ve dair olduklan Ar§i
med'in tarih-i vefatmdan (sekiz yiiz doksan dart sene) mukad
dem vefat eden Pisagor tarafmdan der-miyan edilmi§ bir dava 
idi." Pir ol koca miiverrih! Pisagor'u tarih-i miladiden "1106" 
sene mukaddem vefat ettiri§iniz fen-i tarihinde olan behre-i ka
milenize bir delil-i alenidir! 

Miiverrihin Pisagor'un tarih-i tevelliid ve vefatmda miitte
fik olmad1klan halde Tahir Beyefendi'nin fazl ii dirayetleri sa
yesinde bu meseleyi hall ii fasl edi§leri seza-var-1 takdir ve te
§ekkiirdiir. Ancak Pisagor'un tarih-i tevelliidiinii miiverrihin 
altm1§ dardiincii Olimpiyad ile kirk ii<;iincii Olimpiyad arasm
da gasteriyorlar! Birinci Olimpiyad miladdan 776 tarih-i mu
kaddeminden bed' eder. Her Olimpiyad dart seneden ibaret ol
dugu cihetle miiverrihlerin rivayetleri arasmda seksen dart se
nelik bir fark vard1r. Maahaza en eski tarihi alacak olsak 776 ta
rihinden kITk iki Olimpiyad yani 68 sene tenzil olunmak icab 
eder ki baki 608 kahr. Demek oluyor ki 60.8 tarih mukaddemin
de tevelliid eden Pisagor daha diinyaya gelmeden 498 sene ev-
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vel vefat etmi�! Boyle �airane vukufu kim takdir etmez? Sizin 
gibi bir faz1la tarih bilmez demek ne biiyiik haks1zhktir! Sizin 
gibi alim bir miiverrih nasil bar-1 techil altmda kalabilir! 

* 

Kiire-i arz ile beraber ecram-1 sairenin giine�in etrafmda sa
ir ve dair olduklan Pisagor tarafmdan der-miyan edilmi� bir 
dava oldugunu, rivayetinize nazaran erbab-1 vukuf bilirmi�. Si
zin gibi bir faz1l-1 miitebahhirin "otorite"sini kabul etmemek 
miimkiin miidiir? "Pisagor arzm kiireviyetini ve merkez-i 
alemde sabitligini kabul ediyordu, giine�, kamer, ecram-1 saire
nin kiire-i arzm etrafmda doniip bir ahenk-i semavi te�kil eyle
mekte oldu.klarma kail idi" diyen lugat-1 tarihiye sahibi 
Bouillet'nin ifadat-1 cahilanesi sizin rey-i miir�idanenize teka
biil edebilir mi? Diger liigat-1 tarihiye sahibi Gregoire ve ingi
lizce ansiklopedi miiellifi Chambers ve felasifenin terciime-i 
halini yazan Lewes de varsm Buye ile hem-efkar olsunlar, sizin 
yammzda bunlarm nam1 m1 okunur? $air olmad1klan i\in 
zevk-i selimden muarra bulunmalan hiikm-i hakimanelerince, 
tabii bulunmak icab eden boyle adamlarm kavline itibar oluna
bilir mi? Zevk-i selim olmaymca bir �ey olmaz! Mesail-i tarihi
yeyi halledebilmek i\in �air olmah! 

Bu ta' dad ettigim miielliflerin reyine bakilsa Pisagor mez
hebine dair hi\bir �ey yazmay1p daima �akirdanma suret-i hafi
yede ders verdigi ve kendinden ders alm1� telamizlerinden 
hi\biri iistadlarmm mezhebine dair bir eser viicuda getirmedik
leri cihetle kendisine bir\ok �eyler isnad olunmu� ise de bunlar 
�ayan-1 itibar degil imi�! Hatta Pisagor meslegine bilahire tabi' 
olanlardan ve takriben miladdan 420 sene mukaddem vefat 
eden "Philolaos" �imdiki meslek-i �emsinin banisi olduguna 
dair mevcud olan bir zehab da �ayan-1 itiraz olup, ancak Philo
laos'un kiire-i arz ile �ems ve ecram-1 sairenin fanilere mer'i ol
mayan ve merkez-i alemde bulunan, bir ate�in etrafmda dev
reylediklerine dair bir mezhebi bulundugu mevsuk ve �ayan-1 
itibar imi�! Vakla Kopernik Philolaos'un asarmdan istifaza ey
lemi� ise de meslek-i �emsi-i hakikinin ka�if ve miiessisi yine 
Kopernik imi�! Ancak zat-1 alilerini bar-1 techil altmda b1rak
maktan ise bunlann rivayatim tiirrehattan addetmek zevk-i se-
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lim ashabma kar�1 ifas1 farzolan bir zimmeti ifa eylemek olaca
g1m kari'ler elbette bilirler, siz hi\ merak etmeyin! 

Philolaos'un ilm-i hey'etce zehab1 Pisagor'un meslek-i hi
kemiyesiyle birlikte daha Ar�imed dogmadan evvel eyadi-i iti
bardan dii�mii�, gu�e-i nisyana ahlm1�h. Arna Ar�imed dehas1 
sayesinde bu meslegin savab oldugunu ke�fedemez miydi? Bu
ras1 bir faraziye-i �airanedir! Bizim oyle faraziyat ile ah�veri�i
miz yoktur. Meslek-i alem-i hakikiyi ke�fetmek mayiat kanunu
nun ke�finden a�ag1 olmad1gt i\in eger o dahinin boyle bir ke�fi 
ola idi, sair ke�fiyah miyanmda bu da ta'dad olunurdu. Zama
mnda mer'i olmayan bir fikri Ar�imed' e isnad etmek her halde 
tarihi altiist etmektir. Zaten Pisagor'u daha dogmadan 498 sene 
evvel Oldiirii�iiniiz bu iddiam1z1 isbat eylemektedir. Arhk, "Fil
hakika mekatib-i aliyede tahsil etmi� bir adam i\in vukuat-1 ta
rihiyeyi alt iist etmek (eger etti ise ! ! ! )  affolunmaz hatalard.an
dir" soziiniizii aynen naklederek Mecelle'nin kavaid-i esasiye
sinden olan, "Ki�i ikranyla ilzam olunur" diisturunu ilave ile 
bu bahse netice verelim. 

Alt tarafta hatamz1 itiraf ettikten sonra bunun esas-1 mesele
ye dahli olmad1gm1 beyan ediyorsunuz! Bu babdaki hakkm1z1 
teslim ile beraber yine esas-1 meselede de haks1zhgtmz1 beyan 
etmekten geri duramam. Siz Ar�imed'in ma'hud soziinii azamet 
ve gurura misal olarak serd etmi�tiniz. i�te harfiyen soziiniiz: 

"Ar�imed'i 'hari\ten bir nokta-i istinad bulsa idim kiire-i 
arz1 devrinden ahkordum' diyecek kadar magrur eden azamet 
degil midir!" 

Degildir! Fenn-i makineye vukufunuz olsa idi, bu sozden 
dolay1 Ar�imed' e isnad-1 azamet eylemezdiniz, \i.inkii Ar�i
med'in bulmu� oldugu diisturu ve bunun havass1m bilirdiniz. 
0 diistfiru soylemek istiyorum ama yine ders vermege kalk1�1-
yor diye hiddetlenmenizi arzu etmiyorum. Hasisin birisi suya 
dii�mii� kendini kurtarmak isteyen bir adam elini ver dedik\e 
hisseti hasebiyle elini \eker imi� sonra i�e vak1f olan bir zat 
"Kurtarmak ister isen elimi al de o zaman emeline nail olur
sun" nasihatini vermi�. Ben de o nasihate ittiba edeyim, o diis
tfiru size ogretmeyecegim nasil oldugunu siz bana ber-vech-i 
ati ogretiyorsunuz: 
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Bir manivelada ba�hca ii<; nokta vardir ki birinde nokta-i is
tinad digerinde kuvvet, ii<;iinciisiinde mukavemet bulunur. 
"O" istinad, "K" kuvvet, "M" mukavemet farzolunsa Ar�i
med' in ke�feyledigi �u diistur meydana <;1kar: KxK=OMxM. Bu 
diisturda "KO" kuvvet ile nokta-i istinad ve "OM" dahi nokta-i 
istinad ile mukavemet beynindeki manivela kolunu irae eder. 
Feza na-miitenahi oldugu cihetle manivelanm tulunu da istedi
gimiz kadar uzun farzedebilecegimizden bir nokta-i istinad bu
lunur ve manivela dahi matlub olan uzunlukta olur ise diinya
y1 kaldirmaya yalmz Ar�imed'in degil hatta be�ikte bir <;ocu
gun kuvveti bile kifayet eder, ey mir-i miitebahhir! Azamete 
hamlettiginiz soziin ne hikmete mebni soylenildigini �imdi an
ladm1z m1? Affedersiniz, unuttum, sahih Ar�imed'in diisturunu 
siz bana ta'lim ediyordunuz! .  . .  

Ge<;ende Ziya Pa�a merhumun bir beytini hatmmda kald1-
gi gibi yazm1�tim, Ali nam-1 musteanm isti'mal eden bir zat bu 
beytin aslma muvaf1k olmad1gm1 soylemi�, ben de kabul etmi�
tim. Tahir Beyefendi bu sehvi goriince mal bulmu� Magribiye 
donmii�ler, yalmz minnetdarhklanm ibraz i<;in Ali'nin tekkesi
ne bir kurban gondermeyi unutmu�lar ki buras1 cay-i teessiif
tiir. Matbuata etmi� olduklan kiilli fedakarhk bu derecesine bir 
kurban parasm1 ilave etmeden <;ekinmemeli idiler. Hi<; olmaz 
ise Ali'nin elini opiip duasm1 almak <la m1 yok idi? 

Her ne hal ise ma'hud meseleyi diline dolayarak bakm1z ne 
diyor: "$iiri 1slaha yeltenen bir adamm bir �iiri kitabmm mu
kaddimesinde vezinsiz irad edecek mertebe �iire adem-i vuku
funu gosterir bir hatada bulunmas1. . .  " 

Benim �iir hakkmda der-miyan eyledigim miitalaat fikre 
ait olup sanayi' -i Iafziyeden bahseylemedigimi oteden beri soy
leyip dururken boyle na-be-mahal bir itiraz hezeyan nev'inden
dir. Vezin ve kafiye meseleleri ba�ka, bir fikrin savab veya hata 
oldugu ba�ka. Muanz1m Ali iideba-y1 cedidenin ekseri vezne 
a�ina degildir diyor; hatta bir beyti hakk1yla okuyamayacakla
nm iddia ediyor! Bu iddialarmm ne dereceye kadar s1hhate ka
rin oldugunu tedkik etmek bana ait degildir. Ben yalmz �uras1-
m bilirim ki �airlik, ediblik tasalad1gm1z halde Naz1mii'l-hi
kem'in "Bi-siitun-1 felegi . . .  " beytini anlayamay1p bol keseden 
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bir "niih" ilave etmi� ve beytin veznini ihlal eylemi�tiniz. Hele 
Frans1zca bir manzum eseri bi-hakkm okumaktan acizsiniz. Siz 
Tiirk<;e aruzu n!'! kadar bilir iseniz, Frans1zca "versifikasyonu" 
ben de o kadar ve belki daha ziyade bilirim. Maahaza bunu bil
mek de benim i<;in elzem degildir, <;iinkii benim bahsim vezin 
ve kafiyeye ait degil, fikredir! 

"Edebiyat kitaplanyla i�tigali tavsiye ettigim gibi biraz da 
kamus ile tevaggulu tavsiye etsem bilmem danhr m1smiz?" 
buyuruyorsunuz. Bunda danlacak bir �ey yok! Edebiyat hak
kmda bir fikir has1l edecek kadar garbm asar-1 mii�tehire-i 
edebiyesini bir dereceye kadar okumu�tum! $imdi vakit bul
duk<;a kitab-1 fenniye okuyorum, bunlan b1rak1p otekilerine 
vaktimin bir k1smm1 hasretmek i<;in bir mecburiyet-i mahsusa 
laz1md1r. Oyle bir mecburiyet gordiik<;e vesayamza hacet kal
madan asar-1 edebiyeyi miitalaadan geri durmuyorum. Kamus 
tavsiyesine gelince, "Kendisi muhtac-1 himmet bir dede, nerde 
kald1 ahire himmet ede" beytini zikretmekten kendimi 
men' edemiyorum. Oyle bir miiracaata benim kadar siz de 
muhta<;s1mz. $ahs-1 ahire kamus tavsiye ederken muzibin biri 
gelip de size "Saadetlu Elhac ibrahim Efendi" yahud "Mual
lim Naci Efendi" geliyor dese idi betiniz benziniz kiil gibi kesi
lir, saklanacak delik arard1mz! Zaten ben istigrak kelimesi i<;in 
te'vilata kalk1�acagm1Zl tahmin eyledigimden buna mahall kal
mamak i<;in "meditation", "extase" lugatlanm ilave etmi�tim. 
istigrak kelimesinin suret-i isti'malinden dahi "extase" kelime
sinin manas1 murad olundugu anla�1hyordu. �iinkii ma'hud 
manzumede "istigrak ile" liigatmdan sonra gelen m1srada "pe
resti�" kelimesi var idi. Ben kelimenin siilasisine i�tikakma 
bakmaks1zm yalmz ondan murad eylediginiz mana iizerine 
idare-i efkar eyledim ve te'vile mahall kalmamak i<;in yukanda 
beyan eyledigim vechle Frans1zca iki kelimeyi ilave ettim. Siz 
"extase" kelimesi lisamm1za "vecd" tabiriyle terciime olunur 
diyorsunuz, ben de size cemiyet-i tabiiyenin liigatma miiraca
ah tavsiye edeyim. i�te o lugatta "extase" kelimesi i<;in ''beht, 
hal-i mebhutiyet, inzihal" suver-i miisellesesi gosterilmi�. Lisa
mm1za "extase" kelimesini terciime etmek murad eder isek ne 
"istigrak" ne de "vecd" tabirine ihtiyac1m1z vard1r. Bir cemiyet 
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tarafmdan mezkur kelimeye mukabil olarak te'sis olunan ii\ 
tabirden birini kabul ederiz. 

Bir miitefenninin dalgmhg1yla bir �airin dalgmhg1 arasmda 
nokta-i nazarlarm ba�ka olmasmdan gayri bir fark olmad1gm1 
beyan ediyorsunuz. Pekala! Bundan biiyiik fark m1 olur? $air 
hayaline dald1g1 yani alem-i hakikatle kat'-1 miinasebat eyledigi 
zaman hazain-i tabiatten miistagni oluyor. Halbuki bir 
miitefennin en miistagrak oldugu bir zamanda yine fikrini, 
hazain-i tabiatin bir nebzesini hemcinsi i\in elde etmeye sar
fediyor? Bunlarm arasmdaki fark gece ile giindiiz arasmdaki 
farka benzer ki bu da nokta-i tevecciihiin ba�ka olmasmdan 
ibarettir. 

NOTLAR 

1 Si.imbi.ilzade Vehbi 

Be�ir Fuad 
Terciiman-1 Hakikal, nr.2528-2530; 
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2 Nanuk Kemal, "Hilal-i Osmani", (Sadettin Ni.izhet, Nam1k Kemtil, 
Hayat1 ve Sanat1, istanbul 1933) 

3 Nam1k Kemal, "l<It'alar", aym yer, s.204 (Kitapta ilk m1sra §U §ekil
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4 Orhan Okay, bu sebebin Be§ir Fuad'm hasta annesini kaybetmesi ol
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K1s1m, istanbul 1303, 128 s.). 
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8 Nam1k Kemal, "Muhabbet", Niimune-i Edebiyat , (Haz1rlayan: Ebuzziya 

Tevfik), istanbul 1302, s.394-410 
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10 Muallim Naci , "Tefevvuk", Firuzan, istanbul 1303, s.26 
11 Muallim Naci, "irca-i Nazar", Tetiviin-i Akltim, nr.2,4, 1-24 Temmuz 

1302 
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11 Haziran 1886, s.88) Menemenlizade Mehmed Tahir'i kasteden Be§ir 
Fuad, §airlerin kalbi duygu merkezi olarak gostermelerini ele§tirerek 
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17 Nam1k Kemal, "Tahrib-i Harabat", Nam1k Kemal'in Tiirk Dili ve Edebiya
t1 Uzerine Goril§leri ve Yaz1lari, (Haz1rlayan: Kaz1m Yeti§), istanbul 1989, 
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Bak: s. 287-307 
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20 Menemenlizade Mehmed Tahir, "$iir Nas1l Yaz1hr?", Haver, nr.2, 1 

Receb 1301 
21 Ahmed Vefik Pa§a'mn Moliere' den adapte ettigi piyes. 
22 Menemenlizade Mehmed Tahir, "Hamid Bey Terakki mi Ediyor Teden

ni mi Yahut Makber", Gayret, nr.22, 30 May:ts 1302, s.87-88 
23 Ziya Pa§a, "Me§rO.t u Ahval-i $airi", Yeni Tiirk Edebiyati Antolojisi II, 
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III. Ekler 



Dezgir Kim Oluyor? 

Gazetenizde yine "Nekais-1 Ulviye Meftfinlanndan Birisi" 
"Sarpa� m1? Serpa� m1?" iinvam alhnda ikinci bir makale-i itira
ziye ne�retmi�tirl ki miindericat-1 mah1mesinden istidlal olun
duguna gore sahib-i nakise-ct1yi bir mu'teriz-i Iatife-gt1 olacak. 

Bu mu'teriz-i nev-zuht1r bir tavr-1 siihan-�inasane ile alem-i 
matbuata sevk-i hame-i gurur ederek cevelan-1 nak1daneye ba�
lam1�hr ki bedihe-gt1yan-1 Arab gibi meydan-1 edebiyah kesip 
atmak istiyor. 

Vak1a "sapa�"m sahihi "serpa�" olmayip "�aba�"tlr. 
Vak1a "serpa�" kelime-i tahsin olmay1p giirz-i giran mana

smdad1r. 
Vak1a "serpa�", "sarpa�"tan muhaffef degildir. Fakat Za

loglu Riistem'in "serpa�" isminde bir deste-c;fibu bulunduguna 
dair $ehname' de bir kay1t miisadif-i nazar-1 acizanem olmadi. 

Dezgir kim oluyor? Bu nam ile �ehir hi<;bir kahraman-1 di
lir i�itilmemi�. Dezgir isminde bir pehlivan, mukabil-i Riistem-i 
dastan-1 olmu�, Tehemten de "serpa�" ismiyle muanven bir 
deste-<;t1b-1 ser-efgen ile ba�1m paralam1�. 

Pekala! . .  Kissahanan zamanmdan bu zorba-i can-sitanm 
tarraka-i zehre-�ikenini kimse duymam1� m1? 

Dezgir isminde bir pehlivan, "serpa�" nammda bir giirz-i 
giran yoktur demek istemiyorum; bu isimde bir pelhivan bulu
nur, o namda bir deste-<;t1b olursa da Riistem'in ne oyle bir 
dii�man-1 maglubu ve ne de boyle bir deste-<;t1b1 oldugu i�itil
memi�tir demek isterim. 
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Sakm "Nekais-1 Ulviye Mefrunu" bu meclis-i vegay1 bed' -
namede goriip de $ehname'ye isnad etmesin. Zira, cenab-1 Fu
zuli'nin II Aldanma ki �air sozii elbette yaland1r" m1sra1 Ziya 
Pa�a merhuma atfolunuyor. Bu yanh�hk hayaliyuna gore 
ma'fiivv olsa da hakikiyuna gore affolunur hatalardan degildir. 
Sakm $ehname' den naklolunan f1kra hin-i terciimede tahrife ug
ramasm. Boyle tahrifat degil hakikat-perestin, hayal-perveranm 
bile merdududur. Maahaza cenab-1 Ziya'mn 

lster isen anlamak cihtim 
Ogrenmeli Avrupa lisam 

beytini hakikiyilndan birisi 

Bilmek istersen cihtim 
Ogren ecnebi lisam 

kelam-1 na-mevzunuyla tahrif edecek olursa, hayaliyfindan bu
lundugu maznun olan mu'terizin mezkur par<;ay1 hin-i tercii
mede tahrif etmeyecegi nereden malum? 

Binaenaleyh "Nekais-1 Ulviye Mefrunlarmdan Birisi"nin, 
"Ey zor-1 bazusuna giivenen kahramanlar! Tehemten'in nasll bir 
merd-i �ir-i efkar oldugunu anlamak isterseniz Dezgir gibi bir 
dilirin ba�1ru bir <;omak ile dagithgim tezkir ediniz! Meydan-1 
ma'rekede darbe-i zehre-giidazm1 goren Dezgirler eyn-el-meferr 
diyerek firar ettiler. Cenab-1 Riistem ka<;anlan takip etmeyip 
k1ble-gah-1 meydanda vakurane durdu ve firan eden �irzimenin 
arkasmdan hande-kiinan bakarak savt-1 biilend ile dedi ki: Ey 
serpa�1mm zorba-i can-sitamndan firara yiiz tutan ru'bunlar! Fi
rarda o kadar acele etmeyiniz. Kahramanlar hi<;bir vakit ka<;am 
kovmaz, kovandan ka911azlar" f1kra-i miitercemesinin ashm 
$ehntime' den 9kanp gazete ile ne�retmesi laz1m gelir. 

Zannederim ki �u liizumu derk ile ha.Ii bir zamamnda $eh
name'ye miiracaat ile fikra-i mezkurenin ashm " . . . . .  2 birisi" ga
zete ile ne�reder. 

An 
Saadet, nr.501, 31 Agustos 1886 
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Aynen Varaka3 

Hazret-i Muallim! 
Evvelk.i giinkii niisham1zm k1sm-1 edebisinde miinderic Ali 

(?) imzah varakada: 

Aldanma ki �air sozii elbette yalandir 

m1sramm Ziya Pa�a'nm olmay1p Fuzuli'nin oldugu ve: 

Bilmek istersen ciham 
Ogren ecnebf lisam 

beytinin ash: 

lster isen anlamak ciham 
Ogrenmeli Avrupa lisam 

oldugu beyan olunuyordu. Bu iki hata bendenizden sad1r oldu
gu cihetle tashihine miisaraat ile ve ihtar-1 vak1andan dolay1 sa
hib-i makaleye arz-1 te�ekkiir ederim. 

Fuzuli'nin ma'hud m1sra1m bir �air lisamndan Ziya Pa�a 
namma olarak i�itmi�tim. Beyti de on iki sene evvel bir kere Zi
ya Pa�a'merhumdan dinledim, hatmmda oyle kalm1�. 

Gerek m1sram Ziya Pa�a'ya atfolunmas1 ve gerek beytin o 
suretle hahrda kalmas1 esas-1 meseleyi kat'iyen ihlal eylemedi
ginden bu ehemmiyetsiz sehvler sahib-i varakanm zannettigi 
gibi affolunmayacak hatalardan degildir. 
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Sahib-i varaka akhm, zihnini elfaza hasretmeyip de bir par
<;a da ruh-1 meseleyi anlamaya sarfede idi, o hatalarm ne derece 
ehemmiyetsiz oldugunu anlard1. Bir beytin veznini ihlal baz1 
vezin ve kafiye dii�kiinleri indinde giinah-1 kebairden ma'dud 
olsa bile bu kavlin bizce kat'iyen ehemmiyeti yoktur. 

Muhibb-i hakikat oldugum i<;in i�te hatam1 itirafa miisara
at gosteriyorum. Saraheten degilse de z1mnen Ia-yuhtilik iddi
asmda bulunan baz1 hod-binlere niimune-i imtisal olur isem bu 
da hakikate bir hizmet demek olacagmdan kendimi bahtiyar 
addederim. 

Be�ir Fuad 
Saadet, nr.503, 2 Eyliil 1886 

"Be�ir Fuad Beyefendi biraderimizin dedigi gibi bunlarm 
esas-1 meseleye dokunur yeri yoktur. Bununla beraber Fu
ad'1mizm �u varaka ile hakikat-i hali ilan etmekten <;ekinmeme
si �ayan-1 takdir tevazulardan bulundugundan kendisine hubb-1 
hakikat namma arz-1 �iikran ederiz. 

Muallim Naci 
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Aynen Varaka4 

izzetlu efendim! 
Saadet gazetesinin niisha-i ahiresinde Be�ir Fuad Beyefen

di'nin Fuzuli'nin: 

Aldanma ki �air sozu elbette yalandir 

m1sra-1 me�hurunu Ziya Pa�a merhuma isnadm1, merhum-1 
mii�ariin-ileyhin: 

lster isen anlamak ciham 
Ogrenmeli Avrupa lisam 

beytini tahrif ile 

Bilmek istersen ciham 
Ogren ecnebi lisam 

suretinde irad1m gorerek Nekais-1 Ulviye Meftunu'na kar�1 ka
ralad1g1m makalede -mir-i muma-ileyhin meslek-i munsifane
sine magruren- bil-miinasebe tashih etmi�tim. 

Mir-i muma-ileyh tashihat-1 vak1adan dolay1 bir varaka ile 
beyan-1 te�ekkiir buyuruyorlar. 

Koca Fuad muhibb-i hakikat oldugunu yine ilan etti. Ben
deniz de hakikat lisanmdan mii:-i muma-ileyhe arz-1 �iikran 
ederim. 
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Cenab-1 Fuad'm yerinde miitefennin ge<;inenlerden birisi 
bulunayd1 te'vilat-1 baride ile hatasm1 setretmeye gayet ve belki 
te�ekkiir yerine ilan-1 adavet ederdi. 

Fuad Beyefendi boyle hallerin bir miitefennin-i hakikat
pervere yak1�mayacagm1 bilenlerden oldugu i\in itiraf-1 kusur 
buyuruyorlar. Ya�asm hakikat! Ya�asm ehl-i insaf! 

Fuad Beyefendi, varakasm1 bir flrka-i te�ekkiir ile tezyin et
tikten sonra hata-y1 vak1ay1 miihimsemeyip diyorlar ki: "Fuzu
li'nin ma'hud m1sram1 bir �air lisanmdan Ziya Pa�a namma 
olarak i�itmi�tim." 

Bendeniz de diyorum ki, mezkur m1sra1 Ziya Pa�a namma 
i�itmi� oldugunuz kimse �air degil, miite�air imi�! 

"Edebiyat-1 Cedide"ye intisab davasmda bulunan baz1 mii
te�airin-i zamane, asar-1 eslafa nigah-endaz-1 ragbet olmazlarsa 
da hi\bir �air ve muhibb-i �iir yoktur ki cenab-1 Fuzuli'nin di
vamm nazar-1 miitalaaya almasm. 

Mir-i muma-ileyhin �u soziinden hata-yi vak1ay1 �airlere 
yiikletmek gibi bir kii\iikliik isti�mam olunuyorsa da cenab-1 
Fuad'1 tamyanlar boyle bir kii\iikliikte bulunmayacagm1 pek 
iyi bilirler. 

Fuad Beyefendi de bilir ki �airier miite�airin-i zamane gibi 
bigane-i e�'ar-1 eslaf degildirler. 

Yine diyorlar ki, "On iki sene evvel bir kere Ziya Pa�a mer
humdan dinledim. Hatmmda oyle kalm1�." 

Bendeniz de yine derim ki, muhibb-i hakikat olanlarm hi\ 
bir �eyde miibalats1zhk etmemeleri Iaz1m gelir. Vezinsiz bir so
zii beyit diye Ziya Pa�a merhumun namma yazmak hakikat 
a�1k1 bir miitefennine yak1�ir m1? 

Yine diyorlar ki, "Gerek m1sram Ziya Pa�a'ya atfolunmas1 
ve gerek beytin o suretle hahrda kalmas1 esas-1 meseleyi 
kat'iyen ihlal eylemediginden bu ehemmiyetsiz sehvler sahib-i 
varakanm zannettigi gibi affolunamayacak hatalardan degil-
d. " .l lr. 

Bendeniz de derim ki, hataya-y1 vakia esas-1 meseleyi ihlal 
etti diyen var m1? 

Yine diyorlar ki, "Sahib-i varaka akhm, zihnini elfaza 
hasretmeyip de bir par\a da ruh-1 meseleyi anlamaya sarfe-
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deydi o hatalarm ne derece ehemmiyetsiz oldugunu anlar-
di." 

Bendeniz de yine derim ki, makalem Fuad Beyefendi'nin 
yazm1� oldugu muahezeye, mukaddimeye dair olsayd1 akhm1, 
zihnimi ruh-1 meseleyi anlamaya sarfederdim. 

Bilmek istersen cihani 
Ogren ecnebi lisam 

kelam-1 na-mevzununa beyit demek ehemmiyetsiz degil, epey
ce miihim sehvlerdendir. Hele hakikat-CU.yan-1 maariften vukua 
gelen bu gibi sehvler Ehemmiyetsiz degil, pek miihimdirler. 

Yine diyorlar ki, "Bir beytin veznini ihlal baz1 vezin ve ka
fiye dii�kiinleri indinde giinah-1 kebairden ma' dud olsa bile bu 
kavlin bizde kat'iyen ehemmiyeti yoktur." 

Bendeniz de yine derim ki, Fuad Beyefendi' den boyle bir 
soz i�itmek mucib-i hayrettir. 

Bendeniz bu babda daha ziyade soz soylemek istemiyo
rum. Binaenaleyh siikuta muvazabetle "Nekais-1 Ulviye Mef
tunlarmdan Birisi"nin verecegi cevaba intizar ile �imdilik tayy-i 
rumar-1 giiftar ederim. 

Au 
Ceride-i Hakay1k, nr.19, 4 Eyliil 1886 
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Alf meger la-yefhemundan imi�fs 

Kendisine Ali (!) namm1 veren zat cumartesi giinii Cerfde
tii'l-hakayik'la uzun bir makale ne�retmi�, evirip c;evirmi�, niha
yet Fuzuli'nin m1sra-1 ma'hudunun Ziya Pa�a merhuma atfo
lunmas1 ve Avrupa lisanmm liizum-1 tahsiline dair soylenmi� 
beyti suret-i aharla zikrederek beytin vezininin ihial edilmesi 
affolunmaz hatalardan oldugunu iddiada taanniid ve lSrar ey
lemi�tir. 

Ben min-gayr-1 taammiidin vaki olan hatalanm1 itiraf ile 
munsif oldugumu isbat eylemi�tim; kendileri iltizam-1 mugala
tat ile muannideye Iiyakat gosteriyorlar. Tabiatten bahsolun
maz ya! Belki zevk-i selimi (!) bunu icab ettiriyor! !  

Her ne hal ise biz bakahm (sozde) Ali isbat-1 miiddeasmda 
ne deliller serd ediyor: 

Evvela, "Fuzuli'nin ma'hud m1sram1 bir �air lisamndan Zi
ya Pa�a namma olarak i�itmi�tim" dedigime mukabil �unu soy
liiyor: 

"Mezkur m1sra1 Ziya Pa�a namma i�itmi� oldugunuz kim
se �air degil, miite�air imi�. Edebiyat-1 Cedide'ye intisab dava
smda bulunan baz1 miite�airin-i zamane, asar-1 eslafa nigah-en
daz-1 ragbet olmazlarsa da hic;bir �air ve muhibb-i �iir yoktur ki 
cenab-1 Fuzuli'nin divamm nazar-1 miitalaaya almasm. Mir-i 
muma-ileyhin �u soziinden hata-y1 vak1ay1 �airlere yiikletmek 
gibi bir kiic;iikliik isti�mam olunuyorsa da cenab-1 Fuad'1 tam
yanlar boyle bir kiic;iikliikte bulunmayacagm1 pek iyi bilirler." 

Her mevzun ve mukaffa soz soyleyen kendini �air ve fikri-
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ne muhalif olanlan miite�air addettigi �oyle bir zamanda kimin 
�air ve kimin miite�air olacagm1 ta'yin sarpa sarm1� ise de m1s
ra1 lisamndan i�itmi� oldugum zat �iir soylemekte olduk<;a 
muktedir addolunanlardandir. Zannettiginiz gibi edebiyat-1 ce
dide miintesiblerinden de degildir; Nefiyane kasideler soyler. 
Asar-1 esliif1 ise olduk<;a tetebbu etmi�lerdendir, fakat insan la
yuhti olamayacagmdan bazen sehv ve hata edebilir. Maahaza 
ben hatay1 i�te biisbiitiin iizerime ahyorum, "O dogru soyle
mi�tir ama benim hatmmda yanh� kalm1� olmah" diyorum. Bu 
sehv benim i<;in bir bar-1 sakil olamaz. Benden sad1r olan bir �e
yi digerine tahmil etmek gibi bir kii<;iikliigii irtikab etmeyece
gim beni tamyanlara mah1m oldugunu soylemekle bir hakikat 
beyan ediyorsunuz, ancak gerek ben ve gerek beni tamyanlar 
bu babdaki �ehadetinizden kiilliyyen miistagniyiz. 

Saniyen, lisan-1 beytini or\. iki sene evvel bir kere dinleyip o 
yolda hatmmda kald1g1m soylemi�tim. Buna mukabil diyor ki, 
"Muhibb-i hakikat olanlarm hi<;bir �eyde miibiilats1zhk etme
meleri laz1m gelir. Vezinsiz bir sozii beyit diye Ziya Pa�a mer
humun namma yazmak hakikat a�1k1 bir miitefennine yaki�1r 
m1?" 

Cenab-1 Ali ya soz anlam1yor veya anlamak istemiyor. Mu
hibb-i hakikat olanlann sehv ve hatadan salim oldugunu kim 
iddia etti ki sadir olacak hatalan �ayan-1 afv addolunmasm? 
Esas-1 mesele nedir? "Aldanma ki �air sozii elbette yalandir" 
soziiniin bir �air tarafmdan sad1r oldugunu beyan etmi�tim. Bu 
soziin kaili ister Ziya Pa�a olsun ister Fuzuli, soziin dogrulugu
na halel gelir mi? Bu m1sra Fuzuli'ye isnad olunur ise de haki
katte Ziya Pa�a tarafmdan soylenmi�tir, diye bir iddiada bulun
mad1m ki sehv-i vaki �ayan-1 ehemmiyet olsun! Erbab-1 fen bu 
gibi muhalif-i hakikat sozlerden nasil mesul olmuyorlar ise �a
irler de hakikati tahriften dolay1 muateb tutulmamahdirlar de
mek istersiniz ama, kaziyye oyle degil. Erbab-1 fen daima haki
kati iltizam eder, kasden yanh� soz soylemez. Hasbe'l-be�eriye 
kendisinden bir hata sadir olsa bile hatas1m anlad1g1 gibi itiraf 
eder. Halbuki �airlerin hakikati tahrif edi�leri k1smen iltizami
dir. Cehlden miitevellid tahrifah erbab-1 vukuftan birisi kendi
lerine ihtar ettigi zaman tashih etmekten ba�ka �airane olmak 
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i<;in o tahrifat Iaz1mdIT, zevk-i selim bunu icab eder, sizin ona 
akhmz ermez gibi te'vilata kalk1�1Tlar. i�te birinin ma'zur dige
rinin muateb tutulmas1 bu esbabdan ne�'et eder. 

Kezalik sizin Ziya Pa�a merhumun beytini elsine-i ecnebi
yenin tahsili liizumu mii�ariin-ileyhin taht-1 tasdikinde oldugu
nu i'Iam i<;in zikrettim, Ziya Pa�a'nm e�'an bu yoldadIT. Vez
ninde dii�iikliik vardIT demedim ki bundan dolay1 bana mesu
liyet terettiib etsin! Fikir ve kuvvet<;e iki soziin beyninde 
kat'iyen fark yoktur. Yalmz ikincisinde vezin dii�iikliigii var 
imi�. Fakat dii�iiniilmelidir ki o makamda murad olunan �ey 
sanayi' -i lafziye, vezin filan degildir, fikirdir. Bir �iirin mii�'ir 
oldugu fikirdeki isabeti aramaktan ise ha.vi oldugu sanayi' -i laf
ziyeye ehemmiyet verenlerin fikirlerine i�tirak etmedikten ba�
ka o bi<;arelerin hallerine acmm. 

Birader, "Bilmek istersen ciham, ogren ecnebi lisam" ke
Iam-1 na-mevzununa beyit demek ehemmiyetsiz degil, epeyce 
miihim sehvlerdendir" diyor. Benim sanayi' -i lafziyeye ait bir 
iddiam yok ki o sehvin bence ehemmiyeti olsun. Hadd-i zatm
da bir ehemmiyetin viicudu farzolunsa bile �airier ile omiirleri
ni sanayi' -i lafziyeye hasretmi� mevzun ve mukaffa soz soyler 
adamlara raci olabilir, bana taalluku olamaz. 

Erbab-1 fen kavaid-i aruzu bilmeye mecbur degildirler, bi
naenaleyh sanayi' -i lafziyeden bahsetmezler. Fakat fikir �iire 
tahsis olunamayacagmdan bir fikrin hakikate muvaf1k, mena
fi'-i umumiyeye ha.dim olup olmad1g1m muhakeme edebilmek
te daima haklan vardIT. 0 hakk1 onlara vukuflan verir. "Erbab-1 
fen aruzu bilmeye mecbur olamad1g1 surette �airier de fen tah
siline mecbur olamaz" fikrinde bulunur iseniz denir ki, fennin 
�iire ihtiyac1 yoktur, Ia.kin �iir fenne muhta<;hr, <;iinkii vazifesi 
inti�ar-1 maarife, terakki ve temeddiine ha.dim olmakhr. Eger �i
irin bu vazifesi kabul olunmaz ise o halde �iire de liizum kal
maz, binaenaleyh o halde in�a-i nazm ile i�tigal edenlerin mev
kii posteki sayanlarm derekesine tenezziil eder. 

Binaenaleyh Fuzuli'nin m1sramm Ziya Pa�a merhuma atfo
lunmas1 ve bir beytin muharref olarak zikrolunmas1 olsa olsa 
Fuzuli Divam'yla Harabat Mukaddimesi'nin haf1zamda olmad1g1-
na delalet eder ki �air olmad1g1m cihetle bunun bence ehemmi-
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yeti olamaz. Divan ve mecmua-i e�'ar ezberlemek veya ezberle
yecek derecede bunlan miikerreren okumak hence o kadar 
ehemmiyetsizdir ki bunlan blr kere bile ba�tan ahirine kadar 
okumad1g1m1 itiraf ettikten ba�ka Nef'i'leri, Veysi'leri vesaireyi 
dahi miitalaa eylemedigimi ve bundan boyle miitalaa etmeye 
de niyetim olmad1g1m itiraftan <;ekinmem. Arna bunlarm asan
na bigane olanlarm mahsul-i kalemleri hata-y1 edebiden salim 
olmazm1�, benim neme Iaz1m? Ediblik iddiasmda bulunmuyo
rum ki! �imdilik hata, savab ne demek istedigimi muhatab1ma 
anlatacak kadar yaz1 yaz1yorum, bu kadan kafidir. ifadede mii
kemmeliyetten ziyade vukufta kesb-i kemale sarf-1 mesai edi
yorum. Bu hususa muvaffak olur da bir de fevka'l-me'mul faz
la zamamm kahrsa o zaman da kemal-i ifadeye muvaffak ol
mak i<;in cehd ederim. Hatanm �ahsa gore ehemmiyeti tenakus 
edecegini bir misal ile isbat edeyim: 

Atufetlu Kemal Beyefendi'nin bir risale hakkmda Gayret'le 
ne�rolunan bir muahezenamesi miitalaa olundugu sirada �u 
ibareye tesadiif olunur (numro 28, siitun 1) :  

"Darii'l-harb, istilahat-1 f1khiyedendir; kavga makammda 
ltlak olunmaz. Nehb ii sebyi caiz olan bilad-i kiifre denilir. Bu 
ibarede darii'l-harb tabiriyle ifade olunmak istenilen manay1 
edebiyat-1 isiamiyede darii'l-cihad terkibiyle beyan etmi�ler." 

Darii'l-harb istilahat-1 f1khiyeden olabilir; fakat muaheze
name mi.italaasmdan anla�ild1g1 vechle tenkid olunan risale ka
nuna, hukuka miiteallik olmayip baz1 vukuat-1 askeriyeyi ha.vi 
oldugundan burada istilahat-1 f1khiyeden ziyade lstilahat-1 as
keriye nazar-1 itibara ahnmak Iaz1m gelir. 

Umum erkan-1 harbiye reisi Saadetlu Edhem Pa�a hazretle
rinin Sevkii'l-cey� kitab1 a<;ilacak olur ise ilk sahifesinde besme
leden sonra �u ibareyi goriiriiz: 

"Darii'l-harb: Yek-digerine muhas1m iki taraf-1 asakirin bir
birine hiicum ve taarruz edebilecekleri memalik ve bilad 
hey'et-i mecmuasma darii'l-harb ta'bir olunur." i�te sabit oldu 
ki Kemal Beyefendi'nin zehablan savab degil imi�, harb maka
mma askerler darii'l-harb nam1 verirler imi�, darii'l-cihad de
mezler imi�. 

Kemal Beyefendi'nin vaki olan iddialan benim gibi on iki 
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sene askerlik etmi� bir adam tarafmdan sad1r olayd1, biiyiik ve 
adeta affolunmaz bir hata addolunabilirdi. Halbuki Kemal Be
yefendi fiimJ.n-1 askeriyeyi bilmekle miikellef olmad1klarmdan 
�u vukufsuzluktan dolay1 muateb tutulamazlar. Maahaza be
nim sehvim bundan <;ok ehvendir. <:;iinkii sehv tamir olunduk
tan sonra benim iddiama asla halel gelmi yor. Halbuki Kemal 
Beyefendi'nin hatas1 tashih olundugu surette esas-1 iddia ha.hi 
oluyor. 

Umid ederim ki �u izahah ald1ktan sonra Ali'( !)ye kanaat 
gelir de siikuta muvazebette devam eder. Meger ki cebr-i nefs 
ederek zevk-i selimine (?) galebe edip de bir itiraf-1 insafkara
nede buluna! Napoleon'un bir diplomata, "Egip biikmeden 
ho�lanmam, ben askerim, bana lak1rd1y1 k1ra k1ra soylemeli" 
dedigi mervidir. Ben de bir par<;a askerlik ettigim i<;in o yolda 
sozleri severim. Binaenaleyh egip l;>iikmeye Meet yok. Ali cid
den bahse kan�mak istiyor ise nam-1 miisteardan filandan vaz
ge<;ip merdane meydan-1 miibaheseye <;iksm, biz de kemalat-1 
edebiyelerinden miistefid olahm. Yoksa oyle saman altmdan su 
yiiriitmek niyetinde devam ederler ise: 

Zan etme ki cevabszz kalzrszn 
Bizden boyle aferinler alzrszn 

ihtanyla hitam-1 kelam eylerim. 
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Kes Ne Guyed Ki Dug-z Men Tur�-est6 

Nekais-i Ulviye Meftunu'na kar�1 yazm1� oldugum varaka
da miinasebet getirerek "Sakm Nekais-i Ulviye Mefrunu bu 
meclis-i vegayi bed' -namede goriip de $ehname'ye isnad etme
sin. Zira boyle yanh�hklar degil hayaliyfinda, hakikiyunda bile 
goriiliiyor. Ez-ciimle cenab-1 Fuzuli'nin : 

Aldanma ki §air sozii elbette yalandzr 

m1sra1 Ziya Pa�a merhuma atfolunmu�. Bu yanh�hk hayaliyu
na gore ma'fiivv olunsa da hakikiyfuta gore affolunur hatalar
dan degildir. 

Sakm $ehname' den naklolunan f1kra hin-i terciimede tahrife 
ugramasm. Boyle tahrifat degil hakikat-perestanm, hayal-per
veranm bile merdududur. Maahaza cenab-1 Ziya'nm: 

lster isen anlamak cihtim 
Ogrenmeli Avrupa lisam 

beytini hakikiyfindan birisi 

Bilmek istersen cihtim 
Ogren ecnebf lisam 

kelam-1 na-mevzunuyla tahrif edecek olursa, hayaliyfindan bu
lundugu maznun olan mu'terizin mezkur par�ayi hin-i tercii-
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mede tahrif etmeyecegi nerden mah1m? f1krasm1 serd etmi� 
idim. 

Bu f1kralar Nekais-i Ulviye Meftunu'na bir misal goster
mek iizere irad olunup Fuad Beyefendi'nin Saadet'te goriilen ne 
makale-i itiraziyesine, ne de Usill-i Ta'lim'inin mukaddimesine 
dair olmad1g1 zahir iken "Gerek m1sram Ziya Pa�a'ya atfolun
mas1 ve gerek beytin o suretle hahrda kalmas1 esas-1 meseleyi 
kat'iyen ihlal etmeyeceginden bu ehemmiyetsiz sehvler sahib-i 
varakanm zannettigi gibi affolunmayacak hatalardan degildir. 
Sahib-i varaka akhm, zihnini elfaza hasretmeyip de bir par<;a 
da ruh-1 meseleyi anlamaya sarfede idi o hatalarm ne dereceler
de ehemmiyetsiz oldugunu anlard1" sozleriyle mukabeleye kal
k1�mas1 siihan-na-�inas oldugunu hiikmettirmi� idi. 

Ge<;en Sah giinii Saadet'le ne�rolunan makale-i malumesi 
ise bu hiikmii takviye ediyor. Mir-i muma-ileyh mukabele-i 
mezkurenin hatimesinde "Zannetme ki cevaps1z kahrsm, biz
den boyle aferinler ahrsm" giiftar-1 kafiyedanm "Bilmek ister
sen ciham ogren ecnebi lisam" kelam-1 na-mevzunu gibi mev
zun zannetmi�tir. i�te mir-i muma-ileyhin bu zanm da a�ina-i 
�iir olmad1gm1 da takviye ediyor. 

Fuad Beyefendi, mukabele-i mezkurede buyuruyorlar ki, 
"Her mevzun ve mukaffa soz soyleyen kendini �air ve fikrine 
muhalif olanlan miite�air addettigi �oyle bir zamanda kimin 
�air ve kimin miite�air olacagm1 ta'yin sarpasarm1� ise de m1s
ra1 lisamndan i�itmi� oldugum zat �iir soylemekte olduk<;a 
muktedir addolunanlardand1r; zannettiginiz gibi edebiyat-1 ce
dide mensublarmdan degildir. Nefiyane kasideler soyler. Asar-
1 eslaf1 ise olduk<;a tetebbu etmi�tir." 

Bendeniz de derim ki mir-i muma-ileyh daha �air kime 
derler, miite�air kimdir ogrenememi�. Vak1a Ta'lim-i Edebiyat 
ulemasmm tefrikten aciz bulunduklan bir meseleyi vezn-na-�i
nas olanlar temyiz edemezler. Fakat siihan-sencan-1 zamane �a
iri tefrikte gii<;liik <;ekmezler. Miite�airlerin kendilerini �uara
dan addetmeleri Fuad Beyefendi'nin zannettikleri gibi �airi, 
miite�airi ta'yin hususu sarpasarmam1�hr: "Kelamdan olur za
hir ki�inin kendi mikdan." 

Fuad Beyefendi, II Aldanma ki �air sozii elbette yalandtr" 
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m1sram1 bendenizin zannettigi gibi miite�airden degil, asar-1 es
laf-1 �uaray1 tetebbu etmi� bir �airden i�itmi� imi� ! ! ! . .  

Mir-i muma-ileyh m1sra-1 mezkuru Ziya Pa�a namma i�ittik
leri zat buyurduklan gibi �air ise avf-1 alilerine magruren yanh�hk 
�iirde olmayip, zat-1 hakimanelerinde bulunduguna hiikmediyor. 
Boyle bir hiikmii i'tada istinad1m ise "On iki sene evvel bir kere 
Ziya Pa�a merhumdan dinledim hahnmda oyle kalm1�" firkas1d1r. 

Nasil : 

lster isen anlamak cihtinz 
Ogrenmeli Avrupa lisanz 

beytini naz1mmdan istima ettigi halde 

Bilmek istersen cihtinz 
Ogren ecnebf lisanz 

kelam-1 na-mevzununu kemal-i ehemmiyetle yazm1� oldugu 
Usul-i Ta'lfm'in mukaddimesine Ziya Pa�a namma ser-levha it
tihaz buyurmu�lar ise bu m1sra1 da �airden Fuzuli namma i�itip 
Ziya Pa�a merhuma isnad etmi�lerdir. 

Eide boyle ser-ri�teler var iken mir-i muma-ileyhin "Ma
ahaza ben hatayi i�te biisbiitiin iizerime ahyorum; o dogru soy
lemi�tir, ama benim hatmmda yanh� kalm1� olmah diyorum" 
sozleriyle z1mnen yine hatay1 �airlere yiikletmek istiyorlar de
meye dilim varm1yor. 

Her halde cenab-1 Fuad mugayir-i �ime-i insaf-perveri olan 
bu gibi nakiselerden miiberra ve me�' al-i hakikatle zilam-1 ha
yalatta kalan giimrahan-1 �uaraya reh-niimadir. 

Yine buyuruyorlar ki, "Bu sehv benim i\in bir bar-1 sakil 
olamaz." 

Bendeniz de yine diyorum ki, ni\ih bar-1 sakil olam1yor 
imie Vak1a bu gibi sehvler hayaliyfin i\in bir bar-1 sakil olamaz 
ise de realistler i\in bar-1 girand1r! 

Mesela Emile Zola istanbul alemini musavver bir roman 
yazm1� olsa ve o romanda da miinasebet getirerek bir oda tarif 
etse ve odanm sol cihetinde duvarda Saib-i isfahani'nin: 
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Kununet ki imkdn-1 gii.ftar hest 
Be-gu ey birader be-lutf u h0$f 
Kiferda �u be-yek ecel der-resed 
Be-hii.km-i zaruret zeban der-ke$i7 

"k1t'as1m ha.vi bir levha miiteallik idi" demi� olsa bu sehvi affo
lunur sehvlerden midir? Bu sehv "Emile Zola" dan sudur ettigi 
ii;in affolunamaz. 

Nii;in mi? 
Nii;in olacak, igneden siirmeye kadar odada ne var ise 

mahsuslanyla tarife kalk1�an ve hayaliyunu daima tezyife i;ah
�an "Emile Zola" dan sudur ettigi ii;in! 

Yine buyuruyorlar ki, "Ali ya soz anlam1yor veya anlamak 
istemiyor. Muhibb-i hakikat olanlann sehv ve hatadan salim ol
dugunu kim iddia etti ki sari olacak hatalan �ayan-1 aff olun
masm? Esas-1 mesele nedir? 'Aldanma ki �air sozii elbette ya
landn' soziiniin kaili ister Ziya Pa�a olsun ister Fuzuli, sozii
miin dogruluguna halel gelir mi?" 

Bendeniz de yine derim ki, cenab-1 Fuad'm giicenmeyecek
lerini bildigim i<;in sozii bendeniz degil, adeta zat-1 alileri anla
m1yorlar. Bendeniz ne birinci varakamda, ne de Cerfde-i Hakayzk 
ile ne�rolunan cevapta Fuad Beyefendi, 

Aldanma ki $air sozii. elbette yalandzr 

mlsram1 Fuzuli'nin iken Ziya Pa�a merhuma isnad ettigi ii;in 
esas-1 meseleyi ihlal etti veyahud soziiniin dogruluguna halel 
geldi dedim ki soz anlamamazhkla itham olunabileyim. Bina
enaleyh soz anlamayan bendeniz degilim, Fuad Beyefendi' dir. 

Mir-i muma-ileyhin ''Meger Ali Ia-yefhemundan imi�!" de
dikten sonra "Soz anlamak istemiyor" buyurmalan ai;ik bir te
nakuz degil midir? Bir adama hem soz anlar, hem de anlamaz 
demek acaba miintesib bulunduklan fiinunun hangisinin diis
turuna muvaf1khr. 

Yine buyuruyorlar ki, "Ziya Pa�a merhumun beytini elsi
ne-i ecnebiyenin tahsili liizumu mii�ariin-ileyhin taht-1 tasdi
kinde oldugunu i'Iam ii;in zikrettim. Ziya Pa�a'nm e�'an bu 
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yoldad1r. Vezninde dii�iikliik vardu demedim ki bundan dolayi 
bana mesuliyet terettiib etsin! Fikr ii kuvvet<;e iki soziin beynin
de kat'iyen fark yoktur; yalmz ikincisinde vezin dii�iikliigii var 
imi�! Fakat dii�iinmelidir ki o makamda murad olunan �ey sa
nayi' -i lafziye, vezin filan degildir, fikirdir." 

Bendeniz de yine derim ki, madem ki elsine-i ecnebiyenin 
liizum-1 tahsili Ziya Pa�a merhumun da taht-1 tasdikinde bu
lundugunu gostermek i<;in UsUl-i Ta 'lfm'in mukaddimesine 
beyt-i mezkur tahrir, madem ki mukaddime-i mezkur merhum 
mii�ariin-ileyhden oniki sene evvel i�itmi� oldugunuz bir beyit 
ile tenvir buyrulmak istenilmi�, dogrusunu yazmah idi. 

Mir-i muma-ileyhe bu babda terettiib eden mesuliyet "Bil
mek ister isen ciham ogren ecnebi lisam" kelam-1 miisecca'1m 
Ziya Pa�a'nm: 

lster isen anlamak ciham 
Ogrenmeli Avrupa lisam 

beyti zannederek kemal-i ehemmiyetle yazm1� oldugu bir mu
kaddimeye ser-levha ittihaz buyurmalanndan ne�'et ediyor! 
Yani erbabmdan sual etmeksizin haf1zalarma giivenerek bunu 
Ziya Pa�a namma yazmak vezn-na-�inas bir hakikat-pereste ya
k1�maz, zira vezinsiz bir sozii mevzun diye Ziya Pa�a namma 
yazmak vezn-a�inayim demektir. Bu ise bilmedigini bilmemek
tir. 

Eger bigane-i vezn oldugunu Fuad Beyefendi bilmi� olsay
d1, kelam-1 mezkuru yazar iken bir �aire miiracaat eder idi. Mir
i muma-ileyhin adem-i miiracaah baz1 zevat gibi nazm u men
suru fark ederim zu'munda bulundugunu istilzam eder. Hal
buki nazm u nesri farka adem-i iktidan kelam-1 mezkuru beyit 
diye Ziya Pa�a namma yazmas1yla sabit oluyor. Binaenaleyh, 
bila-tahkik vezinsiz bir sozii beyit diye yazmak affolunur hata
lardan degildir. 

Fikir ve kuvvet<;e iki soziin beyninde fark bulunmamas1 id
dia-1 vak1ay1 hiikiimsiiz b1rakmaz. Hele taraf-1 aciziden bu ma
kamda murad olunan �ey fikir degildir, sanayi' -i lafziye, vezin 
filandu denildigini tahattur edemiyorum. 
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Fuad Beyefendi'ye gore divan ve mecmua-1 e�'ar ezberle
mek veya ezberleyecek derecede bunlan miikerreren okumak 
ehemmiyetsiz imi�! Olabilir ya! Fakat nasil olup da m1sra-1 
ma'hud ile beyt-i mezkuru hafizaya almak gayretinde bulun
mu�! 

Bir kitapta "darii'l-cihad" a "darii'l-harb" denilmesi ceha
letten miitevellid bir hatadir. Kitab-1 mezkuru tertib eden zat 
bila-tahkik -Fuad Beyefendi'nin kelam-1 ma'hudu beyit diye 
Ziya Pa�a namma yazd1g1 gibi- "darii'l-cihad" denilmesi Iaz1m 
gelir iken "darii'l-harb" diyormu�. Binaenaleyh mir-i muma
ileyh fikr-i alilerini tenvir i�in der-miyan buyurduklan "misal" 
ile iddia-1 vak1ayi isbat edemiyorlar. Bu babda denilecek pek 
�ok soz var ise de siikutu iltizam Iaz1m geliyor. 

Cenab-1 Fuad "Napoleon'un bir diplomata, 'egip biikme
den ho�lanmam; ben askerim, bana lakird1y1 kira kira soyleme
li' dedigi mervidir" buyuruyorlar. 

�u fikra Frans1zcadan miitercem olsa gerek, zira Napole
on' a isnad olunuyor. Fakat bendeniz bir �ey anlayamad1m. Bu 
nasil terciime? "Lakirdmm ba�1m goziinii yard1k" derler ama, 
"Lakird1yi kira kira soylemeli" tabirini i�itmedim. Sakm fikra-i 
mezkure hin-i terciimede beyt-i ma'hud gibi tahrife ugramasm! 

Hemehal ise Fuad Beyefendi'nin hakk-1 bende-ganemde 
mebzul buyurageldikleri hiisn-i tevecciihiin bekasm1 istirham 
ve "Cevaba etme tasaddi suali anlamadan" m1sra1yla hatm-1 
kelam ederim. 
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Nezdfk-i Men Sulh Bihter Zf-cengs 

Be�ir Fuad Beyefendi biraderimle II Ali" imzah zat beynin
de mi.ibahase tarzmda cereyan eden mi.ikatebe li.izumundan zi
yade uzadi. 

Ali, Fuad Beyefendi'nin bir beyti tahrif ettigini, kaili me�
hur olan bir m1sra1 da ba�kasma isnad eyledigini iddia etti. Fu
ad Beyefendi de bu babdaki sehvini itiraf etti. 

Ali, Fuad Beyefendi'nin esna-y1 itirafta boyle sehvlerin 
ehemmiyeti olamayacag1m iddia etmesini ser-ri�te addederek 
bin;ok soz daha soyleyip onu yine inabete davet etti. Fuad Be-:
yefendi, evvelki ifadesini tekrar ile cevap verdi. 

Ali yine si.ikO.t buyurmad1, izah-1 mesele yollu bir varaka 
daha yazdi. Fuad Beyefendi buna da mukabele etti, ama sert�e 
di.i�ti.igi.inden ne�rolunmadi. En sonra ikisi matbaada bulu�up 
soyle�tiler. Vak1a Fuad Beyefendi beyti degi�tirmi�, m1sra1 da 
ba�kasma isnad etmi� ise de bu sehvlerin -evvelce de soyledigi
miz vech ile- esas-1 meseleye halel vermedigi Ali tarafmdan da
hi tasdik olunmakla ortadaki mi.ikatebenin bir niza-1 lafziden 
ibaret oldugu hin-i mi.i�afehede bi.iti.in bi.iti.in meydana �1khgm
dan tarafeyn artik bu yolda yaz1�maktan keff-i hame etmeye 
karar verdiler. Pek de isabet ettiler. 
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Aynen Varaka9 

Hazret-i Muallim! 
Ali Efendi ile acizleri arasmdaki miibahasenin ne yolda ne

ticelendigini <;ar�amba giinkii niishada beyan buyurmu�tunuz. 
Ancak meselenin adem-i ehemmiyetinden na�i olmahdir ki ba
z1 fiiruah beyana liizum goriilmemi�. 

Baz1 kildan nem kapmak isteyenlerin su-i te'viline mahall 
kalmamak i<;in �u izahah ilaveye mecbur oldum: 

Ali Efendi cidden bahsetmekten ziyade tezyif maksad1yla 
ta'rizata ba�lam1�tl, makalelerine cevap verdim, Ali Efendi yo
lunda devam etti. Acizleri de tezyifane yolda olabilecegini gos
termek i<;in sert<;e dii�tiigiinii beyan buyurdugunuz makaleyi 
yazm1�hm. 

Makalenin ne�rolunmasmda hi<;bir mani yok idi. Ancak 
esasen bu yolda bahislerin aleyhinde oldugum ve bir mecburi
yet gormedik<;e miibahaseyi ciddiyet dairesinden <;1karmak 
emelinde bulunmad1g1m cihetle meselenin ne renk kesbetmek
te oldugu anla�ilmak iizere makale-i cevabiyemi Ali Efendi'ye 
verdim, okudu. Zaten netice vermek iizere yazacag1m cevaba 
mukabelede bulunmamaya karar verdigini beyan ve esasen �u 
miibahasenin vukuuna izhar-1 teessiif etti. Bu tarziye iizerine 
zaten meslegime muvaf1k olmayarak sert<;e yazilm1� makaleyi 
ben de geri ald1m. 

Hazir kalem elimde iken Ali Efendi'nin ta'rizatma hedef 
olan nikat hakkmda verdigim cevaplan muhtasaren �uraya ila
ve edeyim: 
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Fuzuli'nin m1sram1 Ziya Pa�a'ya isnaddaki sehv bana ait 
degil "N az1mii'l-hikem" e racidir. iki iii; sene evvel �air aleyhin
de imam �afi'nin beyti ile kaili mei;hulii olan Farisi bir beyti ve 
Kemal Beyefendi'nin "En parlagi . . .  " soylemi�ti. Hatta bu beyit
lerden ikisi kendi hatt-1 destiyle ciizdammda mukayyeddir. Ve
zfrt bahsine gelince miintesib-i fen olanlarm aruz bilmeye ihti
yai;lan olmad1gm1 soylemi�tim. Delil olmak iizere �urasm1 Ha
ve ederim ki eger tahsil-i ilm edenlere mutlak aruz bilmek la
z1m gelse idi devlet mekteblerinin programma bunun tedrisi de 
ilave edilirdi. Hele Ebuzziya Tevfik Beyefendi'nin tefrik-i ve
zinde hata ettigi ve aruzda vezinsizlige dair misal irad edilmek 
laz1m gelse yine �airlerin asarmdan niimune aramak zaruri bu
lundugu dii�iiniiliir ise benim beytin veznini min-gayr-1 taam
miid sekteye ugrathg1mdan dolay1 �ayan-1 muaheze goriilme
yecegim bedihidir. 

Napoleon'un "Lakird1yi kira kira soylemeli" soziinde kira 
kira tabirinin iist taraftaki "egip biikmek" tabiriyle miinasebeti 
vardir ve "ai;1ktan ai;1ga, keskin" soylemeli manasm1 ifade eyle
digi meydanda idi. Sozii egip biikmek, ag1zda i;ignemek ve hat
ta redd-i rica makammda soz kirmak tabirleri lisamm1zda kul
lamlan �eylerdendir. Maahaza otedenberi fesahata dair bir iddi
am olmad1gmdan bana o yolda bir itiraz varid olmaz. 

Sevkii'l-cey�'de "darii'l-cihad" denmeyip "darii'l-harb" den
mesi cehlden miitevellid degildir. Cihad din kavgas1 demektir, 
harb ale'l-1tlak kavga. Binaenaleyh cihaddan daha amm oldugu 
i<;in "darii'l-harb" tabiri digerine terdhan kabul olunmu�tur. 
Mana-y1 f1khisine halel gelmez. Bir kelimenin yerine gore birkai; 
manay1 ifade eyledigi pek i;oktur. Her fennin 1Shlah1 erbab1 tara
fmdan te' sis olunur, digerleri bunlardan ald1gi gibi kullamr. Mi
lel-i miitemeddinenin kaffesinde bu kaide caridir. �uara istila
hat-1 aruzu, askerler de mesleklerine ait fenlerin lshlahahm 
vaz'-1 te'sis ederler. 

309 

Be�ir Fuad 
Saadet, nr.521, 27 Eyliil 1886 



Ebuzziya Tevfik Bey Biraderime, 

Silistire'yi elsine-i �arkiye ile i�tigal eden Almanya iideba
smdan Heinrich Hartt nammda bir zat terciime etmesi iizere 
Berliner Tageblatt gazetesinde bu eser-i acizaneye dair miinderic 
olan f1kramn terciimesini gondermi�sin; bi't-tabii memnuniyet
le okudum. 

Demek ki Goethe ve Schiller gibi biri, bir eserinde hilaf-1 ta
biat iade-i �ebab eden bir ihtiyar tasavvur etmi� ve digeri tari
hin en ciddi bir vak'as1m biitiin biitiin tagyir ile Jeanne 
D' Arc'm ate�-i zulme bedel meydan-1 harb i�inde feda-y1 can 
ettigini gostermi� iki biiyiik �aire malik olan Almanlar, maarifin 
her cihetinde Avrupa' daki akvamm kaffesine tefevvuk ettikleri 
halde, edebiyatta, hakay1k-1 fenniye veya uh1m-1 miitearifeye 
miiteallik sozler aram1yor, yalmz efkar-1 �airaneye ve hissiyahn 
suret-i tasvirine bak1yorlar. Bu suret-i tasvir i�in de lisan-1 Os
maniye mahsus, �a'�aah bir belagat mevcud oldugundan ve o 
belagat ba�ka lisana naklolundugu zaman bile kuvvetini kay
betmediginden bahsediyorlar. 

Ciimlesi tabiat-1 �airaneden ve hele kimisi nesirde bile imla 
ve rabti yerinde iki sahr bir mektup ile ifade-i meram iktidarm
dan mahrum baz1 ne�riyat miibtelalarmm yazmaktan bir tiirlii 
usanmad1klan sahifeler dolusu sozler arasmda Avrupa'nm ka
vaid-i edebiyesinden olmak iizre diinyada hi�bir �eye benze
mez birtak1m garaibe tesadiif edip de �iir hakkmda bir miita
laa-i sahiha peyda edebilmekten aciz kalan edebiyat merakhlan 
i�in Silistire'nin bir Alman edibi nazannda terciimeye Iay1k go-
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riilmesi ve hususiyle Berliner Tageblatt'm bu eserde efkar-1 �aira
ne ve hissiyatm suret-i tasvirine sena-han olmas1, �ayan-1 nazar 
bir niimune-i ibrettir. 

Asar-I acizanemde olan baz1 tasavvurat-1 �airanenin bizim 
ashab-1 kalem i�inde -iddiasma delil istenilirse terettiib edecek 
acz ve maglubiyeti dii�iinmeksizin- hep Chateaubriand'dan, 
Alexandre Dumas'dan me'huz oldugunu iddia edenler bulun
dugu halde, Avrupa edebiyatmda ihata-i kiilliyesi olmad1k�a 
Berliner Tageblatt gazetesine muahazat-1 edebiye yazmak gibi 
bir vazife ile miikellef olamayacagi malum olan bir kudretli za
hn, Silistire'deki tasavvurat-1 �airanenin degil, hatta efkar ve 
hissiyatm bile biitiin biitiin Osmanh mahsusahndan olmad1gm1 
iddia etmemi� ve o eseri Osmanhlarda bir selamet-i fikr ve ah
lak-1 milliyede bir esas-1 kavi bulunduguna delil tuhnu� olmas1 
nefsimce ne kadar biiyiik bir medar-1 mefharet oldugunu izah 
iktiza etmez. $u kadar var ki milletin selamet-i efkar ve meta
net-i ahlakma bu esercik ile istidlal, bir arzm kuvve-i namiyesi
ne bir kii�iik yapragi delil tutmak kabilinden olur. Vak1a bir kii
�k yaprak kuvve-i namiyenin viicudunu isbat eder; fakat de
rece-i feyzini gosteremez. 

Osmanhlarm selamet-i efkar ve metanet-i ahlakta mertebe
i kemalini tarif ise alb yiiz seneden beri biitiin cihana kar�1 si
yaset ve �aha.met alemlerinde izhar ettikleri efa.1-i azime gayet 
belig bir lisan-1 hal addolunmak Iaz1m gelir. Kudemanm ikti
dar-1 ilm ve irfam, o selamet ve metanete kalemen dahi bir�ok 
deliller gostermeye kafi idi; fakat hayf ki edebiyat-1 iraniye .mu
kallidligi seyyiesiyle ilahiyatm haricindeki �iirler ya meddah
hk, ya bazi�e-i efkar kabilinden olarak soylenmi�; nesirler yal
mz sanayi' -i lafziyede maharet gostermek i(fin yazdm1� olmak 
cihetiyle arada efkar ve ahlak-1 milliyeyi gosterecek yolda asar-1 
edebiye meydana gelememi� idi. 

Asnm1zda lisamn mahiyetinde olan istidad-1 belagat kuv
vetiyle �arkm hayalat-1 �airanesi Osmanhhga mahsus bir tarz-1 
letafetle cilve-saz olmaya ba�lad1. Garibtir ki, memlekette en zi
yade terakkiye kabiliyet gosteren bu tarz-1 edeb, en ziyade hu
sumete ugrad1. Aglebdir ki mu'terizlik daire-i fasidesinde ifrat 
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ve tefrit noktalan biribirine iltisak ederek, tarz-1 atik taraftarla
nyle, Avrupa fikrine yeltenmekle me'h1f olanlar, tarz-1 cedid-i 
edebe adavette birbirinden geri kalmad1lar. Tarz-1 atik taraftar
larmdan biri <;1k1yor, iistad-1 belagat olmak iddiasma kalk1�ayor. � 
Bizim anlayamayacag1m1z bir maharet-i edibane ile "cami"i 
"tavile"ye, "talebe"yi "at"a, "s1byan"1 "fare"ye te�bih ediyor! 
Sonra digerlerinin bir eserinde olan "�ehbal" kelimesini "nihal" 
okuyor; ibarenin siyak ii sibakm1 dii�meye bile tenezziil etmek
sizin bir at, nihale benzemiyor diyor; Arabide bayagi Zemah�e
ri ile musavat davasma kalk1�acak derecelerde iktidar davasm
da bulunuyor! Sonra Kamus'ta "zaruret" maddesinde Yukalu 
el-ce'hutu ileyhi'z-zarurete ve'z-zarurate ve'z-zarur dericlO 
olundugu halde hem te'lif hem de mekatib-i aliyede tedris etti
gi bir kitapta, ba�ka birinin yazd1g1 "ilca-yi zaruret" terkibi 
yanh� oldugunu beyan ederek Kamus sahibini tahhe etmekten 
<;ekinmiyor.11 

Avrupa fikrine yeltenmekle me'lUf olanlardan biri <;1k1yor, 
Tiirk<;ede dogru bir beyit okumaya muktedir olmad1gt halde, 
yalmz Osmanhlarm degil, Frans1zlarm eaz1m-1 iidebasm1 da 
techil ediyor. Mesela kalbe his isnad etmek cehalet oldugundan 
ve binaenaleyh oyle bir hatayi ha.vi olan eserlere �iir denileme
yeceginden bahisler ederek, lisan-1 edebden mecaz1, kinayeyi 
biitiin biitiin kald1rmak istiyor! 

Bir miiddetten beri edebiyat-1 sahihaya miiteallik ne�riyat
ta goriilen noksan ise, bu yoldaki bi-vukufane ta'rizlerin neta
yicinden olduguna �iiphe yoktur. Bunlara lay1k oldugu gibi sii
kut ile cevap verilse, hakikatin maglubiyetine, ashab-1 tahsilin 
-gafletine sebebiyet verilmi� oluyor; delil ile mukabele olunsa, 
ashab-1 itiraz miinazara ile galebeye imkan goremedikleri gibi, 
herkesin kullanmaya tenezziil edemeyecegi birtak1m silahlar is
ti'maline kalk1�1yor, ez-ciimle soguyorlar! 

Hakikat nazarmda ise bu ta'rizler, bu tecaviizler hep ya ih
tiyarhk seyyiesiyle ayakta duramayanlarm veya hilkatinin mii
said olmad1gt yerlere <;1kmaya <;ah�1p da muktedir olamayanla
rm sukutundan etrafa dag1lan topraklar kabilindendir. Onlatm 
da zaman-1 severam <;ok-siirmez. in�aallah -miilkiinde vasait-i 
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maarifi an-be-an tevsie inayet buyuran Velinimet Efendimiz'in 
saye-i ikmalatmda- lisamm1zda, milletin selamet-i efkar ve me
tanet-i ahlakma cidden delalet ve belki hizmet edecek vesair 
milel-i miitemeddine indinde dahi mazhar-1 takdir olacak bir
<;ok eserler goriir de iftihar ederiz. Baki beka . . . .  

Nam1k Kemal 
Mecmua-i Ebuzziya, nr.52, 1304 (1887) 
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Yine $iir ve Hakikat Meselesi 

Mecmua-i Ebuzziya'nm elli ikinci ciiz'iinde miinderic bir 
mektupta edib-i a'zam atufetlu Kemal Beyefendi hazretleri ter
vic eyledigim meslek-i hakikate baz1 ta'rizatta bulunmu�lar. 

Kemal Beyefendi gibi terakkiyat-1 fikriye ve kalemiyemize 
pek biiyiik hizmeti sebk etmi� ve benim gibi daha nicelerini asar-
1 aliyyelerinden miistefid eylemi� bir edib-i �ohret-�iann �iir ve 
fen meselesine miidahaleye liizum hissetmeleri bence medar-1 if
tihardir. Ben Kemal Beyefendi boyle bir bahse giri�ir ise iddiala
nm delail-i muknia ve berahin-i miiskite serdiyle isbat etmek is
terler zannederdim. Teessiif ederim ki bu mektupta zanmm1 
te'yid edecek hi-;bir �eye tesadiif edemedim. Mektubun muhtevi 
bulundugu ta'rizat zaten soylenmi� ve taraf-1 aciziden esbab-1 
mucibesi beyan olunarak redd ii cerh olunmu� sozlerin bir ba�ka 
tarzda tekerriiriinden ibarettir. Edib-i mii�ariin-ileyh diyorlar ki 
"Goethe ve Schiller gibi, biri eserinde hilaf-1 tabiat iade-i �ebab 
eden bir ihtiyar tasavvur etmi� ve digeri tarihin en ciddi bir 
vak'asm1 biitiin biitiin tagyir ile Jeanne D' Arc'm ate�-i zulme be
del meydan-1 harb ic;inde f eda-yi can ettigini gostermi� iki biiyiik 
�aire malik olan Almanlar, maarifin her cihetinde Avrupa' daki 
akvamm kaffesine tefevvuk ettikleri halde edebiyatta hakay1k-1 
fenniye veya ulum-1 miitearifeye miiteallik sozler aram1yor, yal
mz efkar-1 �airane ve hissiyatm suret-i tasvirine bak1yorlar." 

Goethe'nin Faust'a iade-i �ebab ettirmesi ve Schiller'in bir 
vak' a-i tarihiyeyi tagyir eylemesi hayalin hakikate riichamm is
bat edemez. 
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Ansiklopedi rniiessisi koca Diderot (1713-1 784) bir derece
ye kadar tasv1r-i hakikate ba�larn1� ve La Religieuse gibi baz1 
eserleriyle realizrne bir <;1g1r a<;rn1� idi. Muahharen bu <;1gm tev
s1 eden Balzac, Schiller vefat eyledigi vakit (1805) heniiz alh ya
�mda bir sab1 ve Goethe Faust'u yazrnaya ba�lad1g1 zarnan 
(1 789) daha diinyaya gelrnerni� idi. Realizrnin kavaidini ta'y1n 
ve tasr1h eden Emile Zola ise rnuharrirlik alernine dahil olah 
yirrni sene kadar oluyor. Binaenaleyh Goethe ve Schiller'in za
rnanlarmda rne<;hul olan bir rneslege tebaiyyet eylernerneleri 
zan1r1 goriiniir. 

Faust esasen rnevcud olup on be�inci as1rda rnuarnrner idi. 
Bu adarn sihirbazhkla rnii�tehir oldugundan kendisine bir<;ok 
hurafat isnad edilrni� ve �eytanla ahd ii peyrnan ettigi dillere 
dastan olrnu�tu. Goethe bu hurafah esas ittihaz ederek eserini 
te'llf etrni�tir. Gerek bu eseri okuyan ve gerek ondan istihrac 
olunan operay1 sahne iizerinde terna�a eden i<;inde efkar-1 rnii
nevvere eshabmdan bir ki�i tasavvur olunarnaz ki "Mefistofe
les" in ibraz eyledigi havank1 goriip de gayr-1 ihtiyar1 olarak is
tihfafkarane bir tebessiirn etrneye rnecbur olrnasm! Hatta deni
lebilir ki Faust'un �ohret bulrnas1 Gounod'nun rnusikisi saye
sindedir. Halbuki Goethe'nin rnesela Werther gibi hilaf-1 tabiat 
ahvali rnusavver bulunrnak �aibesinden rnuarra olan asan, i�ti
har etrnek i<;in bir rnusiki�inasm rnuavenetine ihtiya<; gosterrne
rni�tir. Hilaf-1 hakikat �eyler bir eser i<;in rneziyet addolunarnaz; 
olsa olsa eserin hav1 oldugu baz1 rneziyetlere ragrnen bunlar 
rniisarnaha edilir. Schiller'in Jungfrau von Orleans iinvanh ese
rinde Jeanne D' Arc'm rneydan-1 harb i<;inde feda-yi can edi�ini 
tasv1r etrnesi, gerek rnuhakerne olundugu ve gerek ate�e atild1-
gi sirada Jeanne D' Arc'm ibraz eyledigi rnetanet en ziyade 
uliivv-i �anma biirhan iken �u rneziyetin feda edilrnesini intac 
eyledigi cihetle hakikat-i tarihiyenin tagy1rinden bir faide hasil 
olrnarn1�hr. 

Alrnanlar edebiyatta hakikat ararnarnakta boyle bir tahrlfin 
adem-i cevaz1 sabit olarnaz. Alrnanlar bir vakit de Victor Hugo 
i<;in "Hangt den Dichter an der Mauer auf"12 derni�ler, o koca 
�airin izale-i viicudunu tasv1b etrni�lerdi. Bu babda re'y-i alile
rine rniiracaat olunsa idi Alrnanlarm fikrini tervk eder rniydi-
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· niz? Maamafih Almanlar ic;inde Emile Zola'nm meslegini tervic 
edenler de bulundugu cihetle Almanlarm edebiyatta hakikat 
aramad1klarma mutlak surette hiikiim vermek de caiz olamaz. 

Mektupta bir de �u fikra goriiliiyor: "Ciimlesi tabiat-1 �aira
neden ve hele kimisi nesirde bile imla ve rabh yerinde iki sahr
hk bir mektup ile ifade-i meram iktidarmdan mahrum baz1 ne�
riyat miibtelalarmm yazmaktan bir tiirlii usanamad1klan sahi
feler dolusu sozler arasmda Avrupa'nm kavaid-i edebiyesinden 
olmak iizere diinyada hic;bir �eye benzemez birtak1m garaibe 
tesadiif edip de . . .  " 

Tabiat-1 �airane de �iirde hakikat aranmayacak olduktan 
sonra, hayale meyl ii inhimaktan ibaret kahr. Biz tedkik ve te
tebbu taraftan oldugumuz ic;in oyle bir Ml ile muttas1f olmak
tan teha�i ederiz. <;iinkii Balzac bile bir edib, hem pek biiyiik 
bir edib oldugu halde hayali "Une cause d'irregularite et d'ag
rement dans les productions des ceuvres d'art"13 diye tavsip 
ediyor. Hilaf-1 tabiat olan hayallerden hangisinin digerine ter
cih olunmas1 Iaz1m geleceginden bahsetmiyoruz ki hayaliyun
dan olmakhg1m1za liizum gosterilsin! ifadece olan aczimi siz 
soylemeden evvel ben miikerreren itiraf etmi�tim; ancak bu acz 
sanayi' -i Iafziyeden bahse mani olabilir; bir edebi eserin mii�'ir 
oldugu fikir ve manay1 muhakemeye degil. Vaktiyle bu yolda 
ta'riz edenlere delail-i Iaz1me ile muvazzahan cevap verdigim
den onu burada tekrara hacet goremem. Zaten soylenmi� bir 
�eyi tekrar etmekten ise serd eyledigim delaili bi-hakkm redde
debilecek derecede beyyine ikame edilmi� ola idi daha ziyade 
calib-i istifade olurdu. Yok o sozler tezyif ic;in soylenmi� ise tez
yif ile hak iptal olunamayacagi dii�iiniilmeli idi. 

Edebiyat hakkmda beyan eyledigimiz ve diinyada hic;bir 
�eye benzetemediginiz miitalaatm indiyat kabilinden olmad1g1 
Avrupa eaz1mmm ictihad makammda zikreyledigimiz sozleri
nin miitalaat-1 mesrudemizi te'yid eylemeleriyle sabittir. Eger 
bu sozler isnad ise veya ashab1 �ayan-1 itibar goriilmiiyorsa ha
kikat-i hali edille-i Iaz1mesiyle ortaya koyunuz da ashab-1 me
rak sayenizde edebiyat hakkmda bir miitalaa-i sahiha peyda 
edebilsinler. "Hayf ki edebiyat-1 iraniye mukallidligi seyyiesiy
le, ilahiyatm haricinde �iirler ya meddahhk, ya bazic;e-i efkar 
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kabilinden olarak soylenmi�; nesirler yalmz sanayi' -i Iafziyede 
maharet gostermek ic;in yazdm1� olmak cihetiyle arada efkar ve 
ahlak-1 milliyeyi gosterecek yolda asar-1 edebiye meydana gel
memi� idi" f1krasmdaki hakikati tarz-1 atik taraftarlan miyanm
da bile teslim etmeyecek az bulunur. Maahaza zat-1 alilerinin 
edebiyatta hakikat aramlmas1 liizumunu tervic yolunda Goethe 
ve Schiller'in asarmda hilaf-1 tabiat ve hakikat �eyler bulundu
gunu zikretmeniz kabili'nden olarak edebiyat-1 iraniye taraftar
larmdan biri c;1ksa da iltizam eyledigi tarz-1 edebin Firdevsi-i' 
Tusi gibi biiyiik �air yeti�tirdigini ser-ri�te ittihaz ederek bu c;1-
girdan aynlmamak liizumunu iddia etse kabul eder miydiniz? 

Bir de efkar ve ahlak-1 milliyeyi gosterecek yolda asar-1 
edebiyenin meydana gelmesi liizumunu beyan ediyorsunuz; 
pekala! i�te boyle bir eser viicuda getirmek ic;in bir edib efkar 
ve ahlak-1 milliyeyi tedkik edip netice-i tedkikahm bi-hakkm 
tasvir etmek iktiza eder ki realizm kavaidinden ba�hca biri de 
budur. Halbuki viicuda getirilecek eser indiyat ile mali veya 
netice-i tedkikat evham ve hayalahle miitegayyir bulunur ise 
efkar ve ahlak-1 milliyenin mir'at-1 sahihi olamaz. Bu yolda tas
virat, gelin odalarma asdan ve galiba "yeni diinya" ta'bir olu
nan kiireler iizerine miirtesem olan ve ashyla mii�abeheti kal
mayan e�kale benzer. 

"Aglebdir ki muanzlarm daire-i fasidesinde ifrat ve tefrit 
noktalan birbirine iltisak ederek tarz-1 atik taraftarlanyla Avru
pa fikrine yeltenmekle me'luf olanlar tarz-1 cedid-i edebe ada
vette birbirinden geri mi kahyor?" 

Biz bunda bir garabet goremiyoruz. Hatta, Fransa' da kla
sikler asirlarca bila-rakib hiikiim-ferma olduklan halde roman
tiklerin hiikmii elli sene ancak devam edebildi. Fikirler zama
nm murabba1yle mebsuten miitenasib denecek bir surette te
rakki eylemekte oldugundan terakkiyat-1 haz1ranm siir'ati ez
mine-i atikadaki bataetle klyas kabul etmez. Mazinin diim-dan 
ric' at etmeden istikbalin pi�-dan yeti�iyor. Bunun ic;in roman
tikler iki ate� arasmda kahyor! 

"Biri c;1k1yor Tiirkc;ede dogru bir beyit okumaya muktedir 
olmad1gt halde yalmz Osmanhlarm degil, Frans1zlarm eaz1m-1 
iidebasm1 da techil ediyor. Mesela kalbe his isnad etmek ceha-
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let oldugundan ve binaenaleyh oyle bir hatay1 havi olan eserle
re �iir denilemeyeceginden bahisler ederek lisan-1 edebden me
caz1, kinayeyi biitiin biitiin kaldirmak istiyor!" 

ilm ii cehl nisbidir. Bir �ahsa nisbeten alim addolunabilen 
bir adam digerine k1yasen cahil olabilir. Bundan maada bir lisa
nm kavaid ve gavam1zma usul-i aruza vukuf da bir nevi ilim 
addolunabilir ise de Avrupa'da alim denince ulum-1 sabite-i 
miicerrebede yed-i tUla sahibi bir zat anla�1hr. Avrupa eaz1m-1 
iidebasmm bu babdaki vukufu yine Avrupa ulemasma nisbeten 
dun oldugunu iddia edenlerin hakk1m teslimde tereddiid et
mezsiniz zannediyorum. Halbuki bu edibler kuvve-i kalemiye
lerine giivenerek o alimlerin efkar ve akvalini redd ii cerhe yel
teniyorlar. Bu hal farz-1 muhal olarak benim size kar�1 sanayi' -i 
lafziyeden bahsedi�ime benziyor, giiliin\ oluyor! Kalbe his is
nad etmekten dolayt �airleri istihfaf eden, maarifin her cihetin
de Avrupa' daki akvamm kaffesine tefevvuk ettiklerini beyan 
buyurdugunuz Almanlarm eaz1m-1 hiikemasmdan Buchner' dir. 
Alman gazeteleri edebiyat miinekkidlerinin edebiyatta hakikat 
aramamalanm hiiccet ittihaz etmek istiyordunuz. Yine o Al
manlarm hiikemasmm kavli itimad hususunda ediblerinkinden 
dun mudur? 

Lisan-1 edebden mecaz ve kinayenin ilgasma dair bir iddia 
serd olunmadi. Baz1 hislerin merkezi kalb olduguna yakm za
manlara gelinceye kadar cidden i'tikad olunmakta idi. Bilahire 
aksi tebeyyiin etti. Binlerce senelerden beri zihinlerde takarriir 
etrni� bir fikr-1 batildan ne�' et eden bu ta'bir taammiim eyledigi 
i\in yine sab1k1 vechle, hususiyle edebiyatta hakikat aramlama
yacagma istinaden isti'mal olunagelmi�tir, ancak lugat kitapla
rmda kalb tabiri bu makamda merhamet, �efkat, muhabbet, ce
saret, sahavet vesaire gibi hissiyatm mecmuuna delalet eder bir 
ta'bir-i mecazi oldugu tasrih edildi. Ancak bu tabiri kullananla
rm yiizde doksan dokuzu hakikaten kalbi merkez-i hiss adde
denlerdir. Gerek Avrupahlardan ve gerek bizden bu itikadda 
bulunanlarm pek \Oguna tesadiif ettim. Kalb hakkmda bu ka
dar sozler soylendigi halde yine boylelerine tesadiif etmekte
yim. Demek oluyor ki bir edib velev mecazen kalb tabirini baz1 
hissiyata delalet eylemek iizere kullansa bile yine halk onu ha-
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kikat olmak iizere telakki eylediginden bir hakikatin mec;hul 
kalmas1m intac ediyor. Odeba-yi atika "yand1 ciger oldu ke
bab" ve "ciger-suz" gibi baz1 ta'birat kullamrlard1, halbuki iide
bam1zdan bir zat (galiba zat-1 alileri) boyle ta'birah gordiikc;e 
kebapc;1 diikkammn oniinden gec;iyorum zannediyorum deme
si iizerine yine iideba-y1 cedide bu tabirden vazgec;tiler! Lisan-1 
edeb bu tabirin eksilmesinden fakirle§medi. Kebapc;1 diikkamm 
hahra getirdigi ic;in "ciger-suz" tabirinden vazgec;en edibleri
miz bari yiiregin o yagh cigerci sangma asild1g1m ve kedilere 
pe§ke§ c;ekildigini dii§iinseler de lisan-1 hakikati isti'male mey
letseler ne mazarrat hasil olurdu? 

Maamafih goniillii, dil-gir, yi.ireksiz, goniilsiiz vesaire gibi 
lisamm1zdan manas1 takarriir ve taammiim etmi§ ve soylendigi 
vakit maddi uzvu hahra getirmeyecek derecede bir hal veya 
hisse alem olmu§ ta'birat-1 mecaziyenin isti'malinde pek beis 
goriilemez. Ancak iideba kalb tabirini mecazen kulland1klan 
vakitlerde yine maddi kalbi nazarlardan ay1rmay1p daima te§
bihat ve mecazlanm vesaireyi bunun iizerine yiiriittiiklerinden 
kalb hakkmda mevcud olan fikr-i amiyanenin idamesine hiz
met ediyorlar. Hem boyle mecazm mecazmm mecaz1 adeta Ho
ca Nasreddin'in tav§ammn tiridinin suyunun suyu gibi bir §ey 
oluyor! 

"Bunlara (ta'rizlere) lay1k oldugu gibi siikut ile cevap veril
se hakikatin maglubiyetine, ashab-1 tahsilin gafletine sebebiyet 
verilmi§ oluyor. Delil ile mukabele olunsa, ashab-1 itiraz miina
zara ile galebeye imkan gormedikleri gibi herkesin kullanmaya 
tenezziil edemeyecegi birtak1m silahlar isti'maline kalk1§1yor, 
ez-ciimle sogiiyorlar." 

Bizim §U mukabeleyi yazmakhktan maksad1m1z da hakika
tin maglubiyetine eshab-1 tahsilin gafletine sebebiyet verme
mektir. Delil ile mukabele eder iseniz zaten benim arad1gim 
tarz-1 miibahaseyi ihtiyar etmi§ olacagm1zdan minnetdarm1z 
olurum. Fikirlerimin sakametini isbat eder iseniz hakkmm tes
limde kat'iyen tereddiid etmem. Miibahasede s1k1§tigi gibi her
kesin kullanmaya tenezziil etmeyecegi birtak1m silahlar is
ti'maline kalk1§anlar yak degildir, ben §imdiye kadar miibaha
sede s1k1§mad1g1m cihetle bu soziin bana taalluku olamaz. 51-
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k1�sam bile boyle �eyleri irtikab etmeyecegimi te'min ederim. 
Bu halin asil mi.irtekibleri edib-i a'zamm �u sozlerini gorsi.inler 
de ibret alsmlar! Sogmek bahsine gelince bu da pek <;irkindir. 
Ancak ba�hca mesuliyeti en evvel ba�layana aittir. 

Benim mi.ibahasede adetim muanz1mm kulland1g1 lisam is
ti'mal etmektir. "Hadd-i Te'dib" veya "Tahrib-i Harabat" dere
cesinde �iddetli lisan kulland1g1m1 hahrlam1yorum. 

Hakikiyiln nazannda ise bu ta'rizler, bu tecavi.izler hep "Hil
katin mi.isaid olmad1gi yerlere <;1kmaya <;ah�1p da muktedir ola
mayanlarm sukutundan etrafa dagilan topraklar kabilindendir." 

iddia olundugu vechle asar-1 edebiyede hakikat aramlma
mak icab eder ise bu sozi.in edebi oldugunu teslimde tereddi.id 
caiz degildir. Bu sozi.in delalet eyleyecegi bir mana var ise o da 
Kemal Beyefendi edebiyat Olimpos'unun Ji.ipiter'i olduldan ci
hetle bu cebele hrmanabilmek ve hatvede i.istad-1 a'zama kar�1 
ser-be-zemin-i ihtiram olan ashab-1 zevk-i selime mi.iyesser ola
cagm1 ve bilakis bir tavr-1 ahrarane ile tereffu etmek isteyenler 
usatdan ma' dud olacagmdan yagduacagi yildmmlara bunlarm 
tar i.i mar edilecegini i'Iamdu. Va-esefa ki di.ihat-1 fenden Frank
lin siper-i saikay1 ke�feyledigi tarihten beri Ji.ipiter'in gazab1 bir 
kaba gi.iri.ilti.i tevlid etmekten ba�ka bir tesir hasil etmiyor. 

Hem zaten kuvve-i namiyesi evham ve hayalat-1 �airane gi
bi <;ahhk ve hikmet-i Sokratiye gibi hazm1 bati meyve verir e�
cardan bir �ey yeti�tiremeyen o sengistanda bizim ne i�imiz 
var? Biz terakkiyat-1 hazua gibi semere yeti�tiren vadi-i fenden 
mi.irur ile �i.ikufe-zar-1 hikmet-i hakikiyeye mi.intehi olan tari
ki.i' s-selimde kat'-1 mesafe eylemek gayretinde bulunuyoruz. 
Zamamm1z on dort ya�mda mektep <;ocuklan yeti�iyor ki mi.i
sellesat terci.ime ediyor, hikmet-i tabiiye derslerinde hocalarma 
muavinlik ediyorlar. 

Edib-i muhterem! Siz bulundugunuz makam-1 alide daim 
olunuz, biz salik oldugumuz tarikde ilerlemek emelindeyiz! 
Lakin Birinci Napoleon'un �u sozi.ini.i de unutmay1mz: 

Vadilere hakim olan, cibal-i mi.irtefiaya da hakim olur!14 

Be�ir Fuad 
Terciiman-i Hakikat, nr.2592, 1 $ubat 1887 
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Gozya�lan'na Takrfz 

Edib-i selaset-perver! 
Muziplikten ne zaman vazge<;eceksin? Gozya�lari gibi s�la

set-i ifadesi letafet-i beyam gibta-bah� olan bir esere takriz yaz
maya beni icbar edi�ini cem'ii'l-ezdad ve kiyas-1 bi'z-z1d tari
kiyle eserinin meziyetini daha parlak, daha vaz1h bir surette 
enzara arzetmek maksadmdan ba�ka bir �eye hamletmek 
miimkiin olabilir mi? Bu muziplik degil mi? 

Kudret-i edebiyen zaten kari'lerce malum oldugu gibi ea
z1m-1 iidebam1zm asarm hakkmda yazd1klan takrizler 0 kudre
ti tamtmay1 tekeffiil etmi�ler. Mesail-i edebiyede reyleri hiiccet 
tutulan oyle biiyiik ediblerin hiisn-1 �ehadetine mazhar olmu� 
bir kalem hakkmda ben ne diyebilirim? 

Binaenaleyh bu babda beyan-1 miilahazat etmekten ise bir 
miiddet-i ciiz'iyye zarfinda sa'y ii ikdamm sayesinde, iktitaf et
tigin semerat-1 fenniyenin zeka ve istidadmm mertebesini tak
dir edemeyen ak1llara hayret verecek bir derecede oldugunu ve 
hissiyat-1 terakki-perveraneni bil-fiil isbat eyledigini goriip de 
miite�ekkir olmamak miistahil bulundugunu kemal-i memnu
niyetle beyan-1 kafi goriiyor isem de �urasm1 ilaveden kendimi 
men' edemiyorum: 

Gudde-i dem'iyeye vasil olan katrenin gozya�1 halinde su
durunu, "Efsus ki gudde-i dem'iye dahi dimagdan telgrafla al
d1g1 �iddetli emirler iizerine beni tarda mecbur olur" sozleriyle 
ifade etmi�siniz ki boyle hem hakikate muvaf1k, hem cemiyetli 
ve hem de gayet tabii bir te�bihi ha.vi olan ifadeler her edibin 
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kalemine mi.iyesser olur �eylerden degildir. Muhibb-i hakikat 
olanlardan hi«i;bir kimse tasavvur edemem ki bu sozi.ini.i takdir 
etmesin! 

Vak1a sermayeleri hayal ve binaenaleyh eserlerinde haki
kat bulmak beyabanda menba ke�fetmek kadar mi.iteassir olan 
baz1 hayal-perestan "dimag" tabirini ho�gormeyip, "Hissiyat-1 
a�1kanenin kalpte kopard1gi firhna seylab-1 gam1 cu� u huru�a 
getirdi" yollu sa«i;malan tercih etmek isterler ve belki hakikati 
hayale feda etmekte kendileriyle hem-Ml olmak istemedigin 
i�n aleyhinde VlZlldarlar ise de bunlann ne ehemmiyeti olabi
lir? Hakikati kendine rehber ittihaz etmekteki heves ve arzu
nun derece-i metanetini asar-1 fiiliyesi irae ediyor. ifadendeki 
isabet ve ni.ikteyi fark ve temyizden aciz �eb-pere tab'anm ilti
zam-1 zalam eylemesi mihr-i mi.inir-i hakikatten istinare eyle
mek hususunda gosterdigi �evk ve gayrete halel iras edemeye
ceginden eminim! 

"Bakahm deveran daha ne hale koyacak" kelam-1 hikmet
beyaru -ki katrenin deveramna dair makalene ha.time «i;ekmek
tedir- 0 derecede manidardir ki muhibb-i maani olup da bu 
ci.imleni alk1�lamamak mi.imki.in olamaz! 

Muvaffakiyetini halisane tebrik ederim. Bu sa'y i.i ikdam ve 
istidad i.i zeka sende var iken gi.inden gi.ine daha ali, daha nefis 
eserler yeti�tirecegine emniyet-i kamilem bulundugunu beyan 
eylerim, mirim! 

Be�ir Fuad 
G0zya$lan (Mustafa Re�id), 

istanbul 1304 (1886-1887), s.14-17 
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Gozya�lan'na Takrfz 

Muharrir-i $ehir Mustafa Re�id Beyefendi'ye 
Efendim! 
Gozya�lari iinvanh eserinizin miisvedahm h'.itfen gonder

mi�siniz, okudum. i�te iade ediyorum. 
istediginiz takriz tabiidir, <;iinkii oyle bir risale tertib ve 

tahririndeki fikriniz esasen pek giizeldir. Miisaade etseydiniz 
ta'riz i<;in de birka<; soz soyleyebilirdim. Belki yine soylerim. 
Fakat tashih dediginiz �ey elimden gelmez. 

Gozya�lar1 ne miibarek �eydir ki mazlumiyetin �efi'i, ma
sumiyetin tesellisidir. ihlas ve hakikatin terciiman-1 s1dk u be
yam gozya�1dir. Vicdanm serveti onunla belli olur, kalbin safve
ti onunla kaimdir. 

Gozya�1 vesile-i niizul-i rahmettir. Kendisi ise oyle bir rah
mettir ki safa-efza-y1 can hayat-bah�-1 insaniyettir. 

"Ve cedna mine'l-mai kiille �eyin hayy"15 buyrulmu�. Fil
hakika gozya�1 degil midir ki hazan-alud-1 elem ve lshrab olan 
yiirekleri taravet-yab eder? 

Cemal-i ismete bu cevher-i ulviden ziyade yak1�ir ne var
dir? Sima-y1 sevdayi ma'�uka-firib olacak bir haletle cazibedar 
etmeye gozya�mdan ba�ka hangi �ey medard1r? 

\:ehre-i yetimanede bir letafet-i melekane ile memzuc 
hiizn-i semavi -ki vuhu�a bile tesiri muhakkakdir- her biri bir 
diirr-i yetim tavsifine �ayan olan katarat-1 siri�k ile peyda degil 
midir? 

Gozya�1 degil midir ki �iir gibi, musiki gibi tesirah dogru-
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dan dogruya ruha ait olan -hedayi-i ulviye erbahmca en sami
mi nakdine-i miikafat, en hayat-nevaz caize-i takdir olmak iize
re telakki olunur? 

Ta'lfm'de hazen hir damla gozya�1 hir hiirhandan kuvvetli
dir demi� idim; ne kadar nak1s soylemi�im. Eali-i hissiyah, ea
z1m-1 ihtirasah gozya�1 kadar helagatle teheyyiin edecek ha�ka 
ne vas1ta hulunacak? 

$iikiifte hir giil-gonce-i letafet iizerindeki jaleleri hazen hir 
giizel <;ehrede gozya�ma henzetiyorlar .. Ho�a gidiyor. Soluk hir 
ru-y1 melekanedeki gozya�m1 hazen sari hir giilde jaleye te�hih 
ediyorlar .. Seviliyor. i�te hoyle en tatif, en nazik �eylere mii�eh
heh ve mii�ehhehiin-hih olmak meziyetini haiz oldugui<;iindiir 
ki gozya�1 �airlerce de pek muhterem pek miihimdir. 

Hele hen o kadar �air degil iken de -hilmem za'f-1 kalhi
yemden midir nedendir- girye-amiz, hiika-engiz �eyleri pek se
verim. Onun i<;indir ki iiruncu Zemzeme' deki: 

En hiika-engizidir e�'ardan miistahzanm16 

m1sra1yla ha�iayan muhammese kail oldum. 
Onun i<;indir ki Voltaire'in "En giizel eserler insam girye

bar-1 teessiif edenlerdir" soziine ziyadesiyle ehemmiyet veririm. 
Vaktiyle Mes Prisons'u terciimeye heves edi�im miiellifi 

olan �air-i hedhahh tasvir-i vukuatmda daima giryan huldu
gum i<;indir. Octave Feuillet'nin Bir Kadmin Jurnali iinvanh hi
kayesini sair hir<;ok asarma miireccah hulU�um hikayenin so
nunda o fedakar, o civan-merd kadma -gehvare-i zih-i safa 
olan yetimesine hitahen- "Evet, yavrucugum aghyorsun .. La
kin giryeler vardir ki meleklere g1hta-resan olur!" yollu soyletti
gi hir sozii girye-i yetiman kadar rikkat-aver huldugum i<;indir! 

Oyle hir eseri hen <;1karmah idim. <;:iinkii sermayem <;oktur. 
Buna siz muvaffak oldunuz. Hem de giizel yazm1�sm1z, -ihti
�amii'l-elfaz, azamet-i efkar merakma dii�mediginiz zaman za
ten iisluhunuz pek latiftir- tehrik ederim. 

Hatmmda iken �unu da soyleyeyim: Herkesin aglamas1 hir 
yolda degildir. insan vardir ki aglad1g1 zaman gozlerinden ya� 
yerine ate� seyelan eder de goriilmez .. Naleleri de siikut-1 muz-
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daribaneden i�itilmedigi gibi .. Ben de kendimi bunlardan ad
detmek isterim. 

Giryan idi gi:iziim fakat azade-i dumu' 
Yoktu lebimde nale fakat nale-kar idim17 

dedigim sahihtir, yalan degil. 
�imdi biraz da ta'rize dair soz soylemek zamam geldi. Ev

vela, eser pek gi.izel olmu�. Ni<;in biraz daha biiyiitmediniz? Be
yan ettiginiz ii<; vak' adan herbirini -isteseydiniz okuyanlan b1k
hrmamak �artiyla- tekmil risale kadar tevsi edebilirdiniz. �iin
kii kabiliyeti var .. Saniyen, ben o mukaddime-i mutasallifane-i 
f en-perdazaneden bir �ey anlamad1m. Masumane bir lisan, sa
de-dilane bir beyan ile nakl-i macera-y1 siri�k eden oyle ufac1k 
bir risalenin ba�mda birtak1m lShlahat-1 garibe ve tabirat-1 na-�i
nide ile imla olunmu� o koca dibace-i hace-i iracenin ne i�i var? 

"�iiri fenlendirmek veyahud fenne �iir katmak laz1md1r" 
fikr-i nev-zuhuruna bir taraftar-1 zi-iktidar oldugunuzu anlat
mak veyahud "fizyoloji" bilinmedik<;e gozya�mdan bahsoluna
mayacagi iddias1yla meydana 9kabilecek mu'teriz-i miitefen
ninlere bir cemile ibraz etmek i<;in mi bu iltizam-1 ma-la-yelze
me dii�tiiniiz? 

Edebiyat i<;in iktizasma gore mesail-i fenniye der-miyan 
olunabilecegini kimse inkar etmez. Fakat o iktiza izhar-1 fazilet 
ve hazakat, arz-1 dani� ve hikmet gibi s1rf hod-endi�ane tekel
liiflerden beri olarak bir miiddea-yi vacibii'l-isbati te'yid veya 
bir fikr-i laz1mii'l-tenviri izah gibi bir faide-i ciddiyeye- hizmet 
etmekle tahakkuk eder. 

Mukaddimede miinderic: 
"Fizyoloji gozya�1 hakkmda heniiz son soziinii soylememi� 

ise de bu mayiin gozlerin medar-1 aynda siihuletle donmesi i<;in 
�iddet-i liizumu ve f1kdam halinde bir<;ok emraz-1 ayniyenin 
zuhur edecegi beyne'l-etibba miittefikun-aleyhtir" f1kras1 suret
i ciddiyede telakki gorecek olsa alemde aglamak ne oldugunu 
bilmeyen ve en miiessir faciata bile tebessiim-alud bir nazar-1 
lakaydane ile bakmaya me'luf olan hande-perestan-1 bi-dilam 
hi<; olmazsa tibben liizumuna mebni ara s1ra azmayi�-i girye-i 
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na-be-hengama saik olmakla zahiren olsun haiz-i tavr-1 insani
yet gostermeye sebep olabilecegi�iin biitiin biitiin faideden hali 
degilse de . . . . .  "18 f1krasmdan kimlerin ne yolda istifade edecek-
lerini bilemem. 

' 

Hele hakkmda birtak1m tahkikat ve tedkikat-1 fenniyeye gi
ri�mekle gozya�1m erbab-1 biikaya durgunluk iras edecek siiret
te i'zam ettik�e eden o mukaddimenin sonunda, "Gozya�1 ka
dar kii�iik, gozya�1 gibi rikkat-engiz olan bu risalenin miitalaas1 
bais-i kelal olmaz sanmm" demek (li-kiilli makamun makal)19 
kaide-i belagata muhaliftir sanmm. 

Sanayi' -i edebiyeden olan "terdid" e bir nev-i diger ilave 
eden bu neticeye mukabil giicenmeyeceginizi bilsem: 

"Bilemem eyleyecek girye midir hande midir?"  

der idim. 
Bir de Voltaire'in "gozya�1 hiizn ii elemin lisan-1 halidir" 

tarifi dediginiz gibi nak1s degil belki "Gozya�1 siiriirun da li
san-1 halidir ve daha sair bir�ok �ey i�n gozya�1 dokiiliir" de
mek zaiddir. Zira "fizyoloji" okumaya da muhta� olmaks1zm 
az1c1k teemmiil ile bilinecek hakay1ktand1r ki hayret ve meser
ret gibi halahn ifratmda da gozya�1 dokiiliirse de aglamak her 
halde netice-i hiizn ii elemdir. 

Elhastl ben sizin yerinizde olsa idim gozya�1 dedigimiz o 
mayi-i miibarekin -zulmette ab-1 hayat arar gibi� menbam1 ta
harri veya men�eini tahkik ile ugra�acag1ma tasvir-i cereyamy
la iktifa ederdim. 

Zat-1 alinizi erbab-1 kalem l�inde hasisa-i zevk-i selim ve 
meziyet-i irfan ile temyiz etmi� hakay1k-perveran-1 edebden 
bilmesem miitalaat-1 mesriideyi oyle serbestane yazmaya cesa
ret edemezdim. 

Edebiyat-1 haz1ra-i Osmaniyeyi asar-1 kalemiyesiyle tezyin 
eden gen�lerimizden birisi de sizsiniz. Ne�r-i asar-1 miifideye 
ikdam ediniz ki feyz-yab olasm1z efendim. 

istinye fi 3 Te�rin-i evvel sene 1302 
Recaizade M. Ekrem 

Gozya§larz (Mustafa Re�id), istanbul 1304(1886/1887), s. 
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Agla Hey Gozlerim Agla 

Edib-i e�her Mustafa Re�id Bey Gozya�lari iinvanh eserinin 
mukaddimesinde gozya�larma dair baz1 miitalaat-1 fenniye 
serd eylemi� ve bu eser hakkmda taraf-1 aciziden bir takriz ya
ztlmasm1 taleb etmi�ti. 

Eserin miisevvedahm okudugum vakit edib-i �ehirin tevsi
i vukuf hususunda sa'y ii ikdam eylemekte oldugunu goriip 
hakikaten mahzilz olmu�tum. �ncak hakikati miinafi-i zevk-i 
selim addeden baz1 iidebam1zm Re�id Bey gibi "hasisa-i zevk-i 
selim ve meziyet-i irfan ile temeyyiiz etmi� hakay1k-perveran-1 
edebden" bulundugu saadeth1 Ekrem Beyefendi'nin �ehadetin
den miistedell olan bir zahn lisan-1 hakikate meyil gostermesi 
hayaliyG.n nazarmda adeta bir irtidad-1 edebi tarzm1 alacagm1 
tahmin ederek takrizimde: 

"Vak1a sermayeleri hayal ve binaenaleyh eserlerinde haki
kat bulmak beyabanda menba ke�fetmek kadar miiteassir olan 
baz1 hayal-perestan hakikati hayale feda etmekte kendileriyle 
hem-hal olmak istemedigin i\in aleyhinde v1z1ldarlar" demi� 
ve boyle v1z1lhlarm ehemmiyeti olmayacagm1 beyan ile teteb
buda devam eylemesini tavsiye eylemi�tim. 

Tahminim dogru \lkh; Iakin teessiif ederim ki onu dog
ruya \lkaran Ekrem Beyefendi gibi bir edib-i ali-kadr oldu. 
Gozya�lari'nm mukaddimesine edilecek itirazm mir-i mii�a
riin-ileyh tarafmdan sadtr olacagm1 ke�fedebileydim, ya yu
kanda soyledigim sozleri "Selamiin aleykiim kor kad1" dere
cesine vardtrmaz veya o bahsi hi\ kaale almazd1m, \iinkii 
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haklarmda hiirmet-i mahsusada bulunmay1 kendime vazife 
bilirim. 

Ekrem Beyefendi, edib-i �ehirin baz1 lshlahat-1 fenniyeyi 
havi mukaddimesini okuyunca, "Risalenin ba�mda birtak1m lS
hlahat-1 garibe ve tabirat-1 na-�inide (?) ile imla olunmu� o koca 
dibace-i Mc.e-i iracenin ne i�i var? Habis!" diyerek sahib-i eseri 
me�kinin ba� tarafm1 miirekkep dokerek karalam1� bir mektep 
<;ocugu gibi tekdire ba�lam1�lar ve meydan-1 edebiyatta falaka
ya yahrmak istemi�lerse de, yine tahminimiz vechile, bunlarm 
Re�id Bey' e giiriiltiiye pa bu<; birakhracak derecede tesiri goriil
memi� ve Gi:izya�larz musavviri hiirmet-i mahsusasm1 ibraz et
mek i<;in iistadmm ellerini operek zevk-i selim �ehadetnamesi
nin yedinden istirdad olunmamasm1 te'min etmekle beraber 
mualliminin haks1zhgm1 da siikO.t ile ge<;i�tiremeyip kar�1hk 
vennekten kendini men' edememi�tir. 

Her ne hal ise. Eger Ekrem Beyefendi hazretlerinin tevbih
namelerinde sahib-i esere edilen ta'rizlerin bir k1sm1 miidafaa 
eyledigim meslege taarruz olmaya idi bunlardan bahse liizum 
gormezdim. Fakat o ta'rizlerin vukuu beni �u miidafaanameyi 
yazmaya mecbur etti: 

Ekrem Beyefendi hazretleri, "Fizyoloji bilinmedik<;e gozya
�mdan bahsolunamayacag1 iddias1yle meydana 9kabilecek 
mu'teriz miitefenninlere bir cemile ibraz etmek i<;in mi bu ilti
zam-1 ma-la-yelzeme dii�tiiniiz?" istifham1yla tahrik-i Mme-i 
tezyife �iiru' edip Re�id Bey'in "Fizyoloji gozya�1 hakkmda he
niiz son soziinii soylememi� ise de bu mayinin gozlerin medar-
1 aynda siihO.letle donmesi i<;in �iddet-i liizumu ve f1kdam ha
linde bir<;ok emraz-1 ayniyenin zuhur edecegi beyne'l-etibba 
miittefikun-aleyhdir" f1krasm1 naklederek, bu f1kra "Suret-i 
ciddiyede telakki gorecek olsa, alemde aglamak ne oldugunu 
bilmeyen ve en miiessir faciata bile tebessiim-alud bir nazar-1 
lakaydane ile bakmaya me'luf olan hande-perestan-1 bi-dilam 
hi<; olmazsa hbben liizumuna mebni arasira azmayi�-i girye-i 
na-be-hengama saik olmakla zahiren olsun Miz-i tavr-1 insani
yet gostermeye sebep olabilecegi i<;in biitiin biitiin faideden ha.
Ii degilse de . . .  " miitalaasm1 ilave buyurmu�lard1r ki, bununla 
hem ilm-i vazaifii'l-a'zaya ait mesailin kendilerince <;in lisam 
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kadar me\hul oldugunu ve hem de fizyoloji bilmeden gozya
�mdan bahsedenler dusar-1 hata olmaktan vareste bulunmaya
caklarma <lair meydana \lkabilecek mu'teriz miitefenninlerin 
iddias1m te'yid eder bir delil irae eylemi�lerdir. 

Odeba bir meselede hiikiim vermek i\in "zevk-i selime go
re boyledir" deyip keyfi bir surette o meseleyi halle kalk1�irlar. 
Biz zevk-i selim ashabmdan olmad1g1m1z i\in keyfimizi mizan-1 
sahih bilmek hak ve imtiyazma malik bulunmad1g1m1zdan, her 
iddiamm delail ve berahin sen�iyle isbat etmek mecburiyetin
deyiz. Binaenaleyh yukandaki iddiamm isbat edelim: 

Ekrem Beyefendi'nin yukanda aynen naklettigimiz ibare
sinden ne anla�1hyor? insan goz agnlarma miibtela olmamak 
i\in arahkta aglamak mecburiyetindedir, anla�ilm1yor mu? Bu 
hiikmii nereden \lkarm1�lar? Re�id Bey ibaresinde gozlerin me
dar-1 aynda siihuletle donmesi i\in gozya�lanmn �iddet-i liizu
munu beyan ediyor, aglamahdir diyor. On alh punto ile dizil
mek laz1m gelse iki sahifeyi imla etmeyecek kadar kii\iik olan 
mukaddimeyi Ekrem Beyefendi hazretleri zihinlerinde biiyii
tiip, bir koca dibace-i hace-i irace yapacaklarma, ahiri (ce)li dort 
kelimeyi bir yere getirmek i\in sarfettikleri zamam Re�id'in 
mukaddimesindeki �u "Velhas1l dimagm her nev'i �iddet-i ta
harriikiinde guded-i dem'iye ifrazahm tezyid ederek seyelan-1 
dumu' vaki oluyor" f1krasi_m anlamaya hasretselerdi, itirazm 
meal-�inasane olmas1m Takdir-i Elhan'da kendileri beyan edip 
dururken takrizlerinde aksini iltizam etmezlerdi. 

Ekrem Beyefendi zevk-i selimlerine yedirip de bir par\a te
tebbuat-1 fenniyede bulunmu� olayd1lar bilirlerdi ki: 

Ost goziin d1� ko�esinin fevkmda, ag1zda bulunan salya 
bezlerine mii�abih bir bez vardir ki, "la-yenkati"' tedricen goz
ya�1 ifraz eder. Bu gozya�1 miicerred s1kleti sayesinde a�ag1 
dogru ak1p goz kapaklan a\1hp kapand1k\a bunu goziin i\ -ya
ni burun tarafmdaki- ko�esine kadar yayar. Anas1r-1 mihaniki
yeye vak1f olanlarca malumdur ki delk ii temas olan yerlerde 
hararet has1l olur. Gozya�1 bu harareti bel' ederek gozii iltihap
tan muhafaza eder. Karniyeyi kurumaktan men' ile �effafiyetini 
muhafaza eden yine gozya�1d1r. i�te ale'd-devam infirag eden 
bu gozya�1 makineye verilen yag kabilinden olarak vazife-i 
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mahsusasm1 ifa ettikten sonra yine bir ba�ka vazife ifa eder. Bu
nun ic;in goz a0k bulundugu vakit kapaklarm te�kil ettigi kav
sin burun tarafmda dirsek peyda ettigi noktada alt ve iist ka
paklarda igne deliginden kii\iik bir delikcegiz vardu, gozya�1 
bu delikten girip burun tarafmda bir keseye ve oradan dahi 
mecari-i mahsusa ile burnun i\ine vasll olur. Teneffiis ettigimiz 
havanm rutubeti derece-i kifayede degildir. Agizdan nefes ald1-
gim1z vakit cigerlerimize giden hava salyam1zm buharahyle 
derece-i kifayede kesb-i rutubet ettigi gibi burundan nefes alm
d1g1 vakit de gozya�1 buradan ge\en havay1 tartibe hizmet eder. 
i�te gozya�mm vazife-i miihimmesi evvelen gozii delk ii tema
sm tesirat-1 muz1rrasmdan vesaireden muhafaza etmek; sani
yen teneffiis olunan havaya rutubet-i Iaz1meyi vermektir. Bu 
vazife-i esasiyenin ifas1 i\in goz kapaklarmdan bir damla ya�m 
harice akmasma liizum yoktur. i�te Re�id'in bahsettigi gozya�1 
hal-i tabiide Ia-yenkati' infirag etmekte olan gozya�1du. Gozleri 
muhafaza i\in aglamaya ihtiya\ yoktur, bilakis, bir uzva kan fa
aliyet nisbetinde hiicum eylediginden aglamaktan goze iltihap 
gelebilir. <;ok aglayan adamm gozlerine kan geldigini elbette 
gormii� ve "Aglaya aglaya alil oldu" denildigini i�itmi�sinizdir. 

Aglamak, infirag eden gozya�1 mecra-y1 mahsusundan ge
\emeyecek surette \Ok olup da goz kapaklarmdan ta�hg1 vakit 
olur. Bu ise dimag ve daha dogrusu nigah-1 �evki aksammdan 
olan hadebe-i halkaviyenin bir tarz-1 mahsusta taharrii�iinden 
ileri gelir: Hiddet gibi, keder gibi, siirur gibi ahval, tezyid-i infi
rag-1 diimu'a badi olacak derecede hadebe-i halkaviyeyi tahri� 
eyledigi gibi, s1cak \Orba i�ek, keskin hardal yemek, goze bir 
toz ka�ak, goziinii bir noktaya -ale'l-husus parlak bir �ey iize
rine- dikip bakmak ve alam ve evca1 mucib olan �air ha.lat dahi 
aym tesiri icra ederlf'r. Gozya�1 yalmz ba�ma hi\bir �eye delalet 
etmez, \iinkii bir �ahsm goziiniin kenannda mii�ahede olunan 
damlanm hudusuna sebebiyet veren ahval o kadar \Oktur ki, 
bunun ne suretle zuhur eyledigini anlamak i\in birtak1m emarat 
daha Iaz1md1r. Lisan-1 halin ifade eyledigi bir ciimle veya keli
mede gozya�1 adeta bir harf demektir. Diger alaim-i vechiye ve
saire mevcud olmadlk\a hadd-i zahnda gozya�l hi\bir �eyi tef
him etmez. 
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Kaffe-i alaimiyle girye mutlak surette ne ihlas ve hakikatin 
terciiman-1 sad1k1 olabilir, ne safvete delalet eder, ne de safvet 
miimeyyize-i insaniyedendir. 

Gozya�lan hulusa delalet eyledigi gibi bir<;ok miirailere 
cerr-i menfaat i<;in de alet olabilir (Frans1zcada miistamel "dii
mu' -i timsah" tabiri elbette malum-1 edibaneleridir). Aglamak 
insanlara mahsus bir meziyet olmayip hayvanatm bir<;ogu ag
lar, hatta ytlanlarda bile guded-i dem'iye vard1r. Aglamak mut
lak surette kemalat-1 insaniyeden de degildir. �iinkii heniiz akh 
kemale ermemi� olan sabiler, ateh getirmi� ihtiyarlar, av1k sar
ho�lar, baz1 emraz-1 asabiyeye miibtela olanlar, sinn-i rii�d ii ke
male ermi�, akh ba�mda, s1hhati yerinde olan adamlardan ziya
de aglarlar; hatta bir ya�ta iki sabi bulunup da biri giirbiiz, di
geri miisteski olsa birincisi arahkta aglarsa, ikincisinin z1rlakh
gmdan ge<;ilmez. Munsifane dii�iiniirseniz, teslimde tereddiit 
etmezsiniz ki bir masum sabinin <;ehresi bir tebessiimle tezey
yiin ettigi vakit gayet ho� goriindiigii ve bu hal sevildigi halde, 
yine o <;ocuk <;ehresini somurtup, dudaklanm sark1tlp "ve! ! !" 
di ye bag1rarak . <;ehre mosmor kesildigi vakit <;irkin bir levha 
te�kil eder. Aman hahra gelmi�ken soyleyeyim, Beyoglu'nda 
kitap<;1 Lorenc Vikayl'de iki fotograf var. Birinde bir<;ok <;ocuk
lar aghyor, digerinde hepsi giiliiyor. Bunlara bakm1z da agla
mak ile giilmenin beynindeki fark1 goriiniiz. 

Hatta hiikema-y1 kadime bile insam hayvanat-1 saireden 
tefrik i<;in d1hk-1 tabiiyi s1fat-1 miimeyyize addederek "dahkak-1 
bi't-tab' " di ye tarif etmi�ler, ''bak-i bi't-tab' " dememi�ler! 

Vak1a baz1 ahvalde bir damla gozya�1 pek belig, pek mani
dar, pek miiessir olabilir; ancak tebessiimde oyle tesirler yok 
mudur? 

Esasen takdir olunan hazin hissiyat ise bunun viicudu da
ima gozya�mm zuhuruna badi olmaz, nitekim burasm1 "insan 
vard1r ki aglad1g1 zaman gozlerinden ya� yerine ate� akar da 
goriilmez" tabiriyle teslim ediyorsunuz; madem ki insanm goz
ya�1 dokmeksizin fevkalade hazin olmas1 miimkiindiir, bu hal
de o ya�m viicuduyle adem-i viicudunun ne fark1 olur? 

Ben daha ilerisine gideyim. insan tebessiimii dudaklarm
dan b1rakmad1g1 halde de batmen aglayabilir. Hem pek me'yfi-
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sane girye-bar olur da sairleri aksine zahib olabilir. Alem-i insa
niyetin su-i ahvalini gori.ip tezyif ve istihza tarikiyle ahval-i be
§erin lslahma hizmet eden eaz1m bu yolda aglarlar. Ni.imunesi 
Voltaire! 

i§te gori.ili.iyor ki, gozya§mdan bahsetrnek ic;in fizyoloji bil
mek ve kitab-1 kainah tetebbu etmek de Iaz1mm1§. Hissiyat-1 be
§eriyeden bahseden bir edib ic;in fizyolojinin li.izumu bir maran
gozun hendeseye ihtiyaa gibidir. Bir mi.ihendis bir masa yapa
mad1g1 halde hie; hendese okumam1§ olan bir marangoz kullam� 
h masa, iskemle yapabilir, fakat sanatmda mertebe-i kemale var
mak, akran ve emsaline tefevvuk etmek, yapacagi i§lerde erbab-1 
dikkat i.i vukufun gozi.ine ili§ecek bir noksan bulundurmamak 
isterse, sanahna taalluku olan sair hususat ile beraber, li.izumu 
nisbetinde hendese bilmek de laz1md1r. Hendesenin ismini bil
meyen bir marangoz gorenek sayesinde bir muvazi c;izmesini, 
bir daire resmetrnesini bilir; bu da malumat-1 hendesiyedendir. 
Yalmz btinlan kitapta esbab-1 laz1mesiyle ogrenecegine ustasm
dan gonni.i§ti.ir. Ancak bu yolda tedarik olunan denne c;ahna 
malumat hic;bir vechile matlub derecede olamaz. i§te bu kabil
den olarak fizyolojiye ait baz1 hususat-1 basite vard1r ki, aynca 
fizyoloji okumaya hacet kalmaks1zm insan bunlan dikkat saye
sinde bulabilir, nitekim di§lerin c;ignemeye, gozi.in gormeye, ku
lagm i§itrneye ilh. hizmet ettiklerini bilmek gibi. Ancak yine de 
bu mebahisin dekay1kma giri§ilecek olursa, o zaman kendi tedki
kahyle kanaat edenler ic;in "ya duralar veya sac;malayalar'' dir. 

Ekrem Beyefendi gibi bir i.istad-1 ede'oden en metin, en ha
kimane fikirler beklenirken kaziyyenin ma'kus olmas1 muhibb
i terakki ve hakikat olanlardan aglatmad1k kimse b1rakmaz; an
cak Ekrem Beyefendi'nin girye-amiz §eyleri pek sevdigini itiraf 
ve Gozya�z'nm bedayi-i ulviye erbabmca en samimi nakdine-i 
mi.ikafat, en hayat-nevaz caize-i takdir olmak i.izere telakki 
olundugunu beyan eylemelerine nazaran mir-i mi.i§ari.in-ileyh 
hem takrizleri sevdikleri yolda olmak ve hem de ci.imlemizi ag
latarak §imdiye kadar Re§id Bey'e yazd1g1 takrizlerin mi.ikafah
na birden nail olmak emeliyle bil-iltizam o yolda idare-i efkar 
eylemi§tir mi.ilahazas1 varid-i hahr olmakta ve bu cihet ma'kul 
gori.ilmekte ise de bizi aglatmak ic;in bu kadar ozenip giryeden 
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ho�land1klanm ve bunu bedayi' -i ulviye erbabmca en samimi 
miikafat oldugunu beyan eyledikten ve bir de fazla olarak "Ag
lamak goze �ifadtr" gibi te�vikatta da bulunduktan sonra, bi
zim ic;in birkac; damla gozya�1m dirig etmek �iar-1 insaniyete 
muva£1k olamayacagmdan digerlerine niimune-i imtisal olmak 
iizere i�te ben aglamaga ba�lad1m: Hi! Hi! Hi ! Hi! Hi! 

Be�ir Fuad 
Saadet, nr.606, 5 Kanun-1 sani 1887 
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Nazfre 

Volter'i taklid edenler bizde nadandir biitiin 
$arlatanlik onlara �ayeste iinvandir biitiin 

Giildiiriir durur garibiyle biitiin akillari 
Feylesofi taslayanlar herze-gilyandir biitiin 

Hi� insanlar bakar mi �ive-i kelbtineye 
Her ne soylerse rakibtin sirf biihtandir biitiin 

Huzur-1 Naci heman sag ol ki ilm ii hilmine 
Her kelamm bi-giiman ferhunde biirhandir biitiin 

Her makalm ma-dun-1 fazl ii belagattir senin 
Nazm ii nesrin cevher-i tabende-i candir biitiin 

Sala hi 
Saadet, nr.618, 1 8  Kanun-1 sani 1887 
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Nazfre 

Volter'i takdir edenler ehl-i irJand1r biitiin 
Na$ir-i envar olanlar medhe $dyand1r biitiin 

Ey muhibb-i Jenn ii hikmet pey-rev ol diihhata sen 
Ta'n ii ta'riz eyleyenler bil ki nadand1r biitiin 

Reh-zen-i Jeyz ii terakki olmadan sen k1l hazer 
Yol kesen haydutlarm encam1 h1rmand1r biitiin 

Talib-i Jenn ii hakikat olmal1 ak1l olan 
$ure-zar-1 cehle saik kaht-1 iz'and1r biitiin 

Vakif-1 ahval-i alem olmal1 insan olan 
Aksini tervic edenler bence hayvand1r biitiin 

Ey Fuad-1 hasm-1 $air, sen de soyle bir gazel 
Boyle $eyler giif tanmm1$ gerfi asand1r biitiin 

$u gazeli soylemekten maksad1m �air iinvanma namzed 
olmak degildir; murad edilir ve birka(f saatlik zaman zayi et
mek goze aldmhr ise �air olmayanlarm da mevzun ve mukaffa 
sozler soyleyebileceklerini irae etmektir. 

$airlerimiz de muhabbet-i cavidana dair bir makale-i fenni
ye yazarlar ve bu makalelerinde fence hatalan bizim gazelin 
nevakism1 tecaviiz etmez ise tarz-1 atik ve cedide muvaf1k �iir
ler soyleyecegimi beyan ederim. 

Be�ir Fuad 
Terciiman-1 Hakikat, nr2590, 29 Kanun-1 sani 1887 
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Aynen Varaka20 

Kalem-i ali-i Naci, edebiyat-1 Osmaniyenin cidden terakki
sine medar olabilecek bir �eh-rah ke�fine muvaffak oldu. $im
diye kadar hi�bir edib-i Osmaniyenin dakayikdan-1 hayaline 
ugramayan bir �eyi bir kudret-i icad-perveranesiyle irfan-sera
yi Saadet'te bir kere mevki-i takdire vaz' eyledi. 

Tetebbu-1 hakayik-1 lisan-1 garba iktidan istifadegah-1 umu
mide gezen asar-1 miitercemesinden a�ikar olan bir kalem-i ali
nin meziyyat-1 lisan-1 garb1, lisan-1 Osmaniye elbas etmek gay
retinde bulunmas1 hakikaten �ayan-1 te�ekkiirdiir. $u "Ukkaz-1 
Osmani" ser-levhasma bakm1z! Garb i�inden e�rak ile afak1 
gark-1 envar eyleyen mihr-i alem-tab-1 islam gibi ufk-1 edebi
yat-1 Osmaniyede zuhur etmi� bir �ems-i nev-tulu' degil midir? 
Saadet'in bu parlak ser-levhas1 altma yaz1 yazmas1m arzu etmez 
bir sahib-i kalem tasavvur edemem. 

lftihar eyleriz bununla ki biz 
Miistefiz-i measir-i Arabiz 

"Ukkaz-1 Osmani"nin ikinci ictimam1 te�kil eden gazelleri 
de kemal-i �evk ii halavetle nazar-1 miitalaadan ge<;irmek �ere
fine nail oldum. Derece derece hakikaten hepsi giizeldi. Garib
tir ki fikirler bir noktada ictima edemiyor; kimi �iir-i Osmani
nin irtikasma hizmet etmek niyetiyle a�1lm1� o �eh-rah-1 irfana 
dehaletle kesb-i iftihar ediyor, kimisi yazllan gazellere nazire 
olmak iizere soylemeye �ah�hg1 ebyatta dii�man-1 �iir oldugu
nu gostermekle telezziiz eyliyor. 
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Tercuman-z Hakikat'm diinkii niishas1 elbette manzur-1 ali 
olmu�tur ve bu sozlerimin karin-i savab oldugu tasdik buyrul
mu�tur. Be�ir Fuad Beyefendi, "Biitiin" redifindeki gazellere 
yazmak istedikleri nazirenin nihayetinde: 

Ey Fuad-z hasm-z §air! Sen de soyle bir gaze! 
Boyle §eyler gu9 tanznmz§ ger9i asandzr butun 

buyuruyor. Sonra istitradda "Birka� saat zaman feda eyledikten 
sonra" diyorlar. �imdi buyrun! Dort be� sahr sozden ibaret ol
dugu halde Fuad Bey'in kavlince birka� saatte meydana gelen 
bir esere nasd "asandir" denebilir? Fuad Beyefendi'yi dort be� 
saat kadar ve yirmi giinden sonra ne�redildigine nazaran belki 
daha bir�ok saatler makalat-1 fenniye yazmaktan men'eden na
zireyi nazar-1 tedkikten ge�irecek olursak pek adi bir �ey kahr 
degil mi? Fakat bunu Be�ir Fuad Bey'e anlatmak muhal ! .. Zira 
zevk-i �airaneden mahrum bir zathr. Fuad Beyefendi �airligi 
yalmz mevzun soz soylemekten ibaret zannediyor. 

Hakikat boyle degil! 
Olduk�a selamet-i vicdana malik olanlar velev tekelliiflii 

olsun mevzun soz soyleyebilirler, fakat �air olamazlar. Saadet-i 
�airiyet cenab-1 feyyaz-1 hakikinin mevhibe-i mahsusasma maz
har olmu�

·
bir sm1f-1 miimtaza inhisar eder. 

0 cevher-paredir insanda mader-zad olur peyda 

Tuhafhr ki asnm1zda Fuad Bey gibi ne kadar fen-a�ina ze
vat var ise hepsi dii�men-i �iirdir denebilir; �airier ise fiinun-1 
sairenin dahi terakkisini arzu ederler. �airlerin uliivv-i efkara 
malik olduklarma bu da bir delildir degil mi? 

Miintesib-i fen Fuad Beyefendi naziresinin ikinci beytinde 
"Ey muhibb-i fen ii hikmet pey-rev ol diihhata sen!" diyor. 
"Diihhat"a dikkat buyruluyor mu? Sahib-i "deha" ge�inen Fu
ad-1 fen-a�inamn dehanma yak1�hnlabilir mi? Fuad Beyefendi 
bunu �imdiye kadar kim bilir ka� defa kullanm1�hr; fakat tees
siif olunur ki nenin nesi oldugundan zavallmm haberi yokmu�! 
Vezinli soz miyanma kan�1verince hakikat meydana �lk1verdi. 
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Fuad Bey'in fen-a§inahgmm derecesi de tahakkuk eyledi. Ser
mayeleri Frans1z lisam sayesinde asar-1 garbiyeye olan miinase
betlerinden ibaret bulunan bu gibi zevahn edebiyat-1 Osmani
yenin k1sm-1 eaz1mm1 te§kil eyleyen §iire itale-i lisan-1 istihfaf 
etrnesi cidden teessiif olunacak hallerdendir. Telehhiif-i fevka
Iadeyi dai bir §ey varsa o da §U m1sradir: 

Volter'i takdir edenler ehl-i irfandir biitiin 

Giizel dii§iiniiniiz! Bunu kim yaz1yor? Nevreside-gan-1 
millete ta'lim-i edeb ve ahlak etmek, maali-i ilmiyeyi ogretmek 
fikriyle ne§r-i asar etmekte olan bir kalem! !. . Hezar efsus . .  

Voltaire'in eaz1mdan oldugu inkar olunamaz. Lakin bu ka
dar ekabir-i iimmet duruyorken hic;birisini lisan-1 necible alma
yip da dinsizlikle §Ohret bulmu§ bir adamm ismini gayet miil
tezimane nazirenin birinci m1sramda ve hatta birinci kelime ol
mak iizere gaze sokmak Muhammedilikle nasll kabil-i tevfik 
olur bilemem. Din-i Miibin-i Ahmedi aleyhinde sozler soyleyen 
Victor Hugo'ya mersiyeler soyleyi§ nasll c;irkin dii§mii§ ise bu 
da dogrusu oyle c;irkin dii§mii§tiir. 

, Kit' a 
$arlatanlik etme gel soz dinle fenci feylesof 
Yazdigm efsaneler mahritm-1 irfandir biitiin 
Pey-rev oldun fiinkii sen Volter gibi bir dinsize 
Sozlerin bdr-1 giran-1 ehl-i imandir biitiin 
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Aynen Varaka21 

Hazret-i Muallim! 
Hey'et-i tahririyesinin reisi bulundugunuz "Saadet'' gazete

sinin �ar�amba giinkii niishasmda "Ziilfikar" nam-1 miisteany
la bir hezeyanname ne�rolundu. 

Kemal Beyefendi, "Ashab-1 itiraz miinazara ile galebeye 
imkan goremedikleri gibi herkesin kullanmaya tenezziil ede
meyecegi silahlar isti'maline kalk1�1yorlar" buyuruyorlardi. iki 
yiizlii oldugu, �ir-i Yezdan'm seyf-i celadeti meydan-1 miibaha
seye yiizii nikabh c;ikmaya liizum gorecek derecede cebin olan
larm c1hz ellerine yak1�mayacagmdan biz bu nam-1 miistearm 
ihtiyarma ba�ka bir mana vermemekte ma'zuruz. intihab eyle
digi nam-1 miisteardan anla�llan muharrir-i makale, fen ve ede
biyat meselesine bir mesele-i mezhebiye siisii vermeye yelten
mekle kendisinin ma'hud mu'terizler ziimresine dahil oldugu
nu meydana koymaktan ba�ka bir netice has1l edememi�tir. 

Ger�i mukabele-i bil-misl kaidesine riayete mesag var ise 
de (inquisiteur) casusluk gibi evsafa namzed olmaya herkesin 
f1trah miisaade etmiyor. Tervic-i itiraz i�in taassubu alet edin
mek, isbat-1 miiddeadan aciz kalanlar i�n bin ti.irlii te'vilat ve 
tezvirat irtikab1yla hasmm1 tekfire kalk1�mak bazllan indinde 
maharet addolunuyor. istenilir ise bu yolda da bir�ok sozler 
soylenebilir, ancak kalem nazanmda pek muhterem oldugu ci
hetle, kendisini idarede en aciz bulundugum halde bile onu bu 
yolda su-i isti'mal etmeye vicdamm asla kail olmuyor. Ben o 
yolda maharet gostermemekle miiftehirim! Vak1a bu yolda �ey-
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lere en Iay1k cevap "adem-i tenezziil!" ise de k1sm-1 edebiye 
dercini tasvib etmemekle beraber re'y-i alileri munzamm olma
d1k�a Saadet gazetesine bir bend derc olunmad1g1 dahi mah1m 
oldugundan miicerred hatmmza riayeten bir defahk olmak 
iizere o tenezziilii ihtiyara mecbur oluyorum: 

Cazel soylemek gii� degildir iddias1yla soyledigim gazel 
i�in birka� saat zaman sarfeyledigimi beyan etmekligim arasm
da bir tenakuz goriilmek istenilmi�, halbuki bunda tenakuz 
yoktur. Benim gibi birinci defa olarak gazel soyleyen birka� sa
at sarfederse bu yolda riisuh kesbedenlerin daha az bir zaman 
zarfmda o neticeyi istihsal eylemeleri Iaz1m gelir. Bundan ma
ada yek-avaz olarak soylenen gazeller i�in �airlere birka� giin 
miihlet verildigine bak1hr ise bizim sarfettigimiz birka� saati 
�ok gormek giiliin� olur! 

Bir de kolayhk ile gii�liik nisbidir; bir �eye nisbeten gii� 
olan �ey digerine k1yasen kolay olur. $airlere mebhas-1 cavida
na dair bir makale kaleme almalanm teklif eyledigimizden de 
anla�ild1g1 vechle gazel soylemek bir makale-i fenniye yazmak
tan kolay oldugunu iddia etmi�tik, iddiam1z savab goriilmii
yorsa mu'teriz teklifimizi kabul ile aksini isbat etmeli idi. Hem 
ne hacet, Haleb orda ise ar�m burada, derler. Mu'teriz efendi 
veya kendisine gii venen herhangi bir , �airimiz gelir ise gelsin; 
hokka, kalem ve kag1t tedarik ederek bir odaya kapanahm, 
onun ta'yin eyledigi vezin ve kafiyede ben gazel soyleyeyim; o 
da benim ta'yin edecegim bir fenni mebhasa dair bir makale 
kaleme alsm, bakahm hangimiz evvel bitiririz! $ayed der-uhde 
olunan vazife itmam olunmadan odadan d1�an �1kmamak da 
me�rut olacak olur ise �air i�in miiebbeden mevkuf kalmak teh
likesi varid-i hatir olabilir. 

Ben makale-i fenniyenin mebhas-1 cavidana dair olmasm1 
teklif eyledigim vakit gen� ediblerimiz ve bilhassa tarz-1 cedid-i 
edebe miintesib olanlar i�inde mekatib-i aliyede ikmal-i tahsil 
edenler bulundugunu hatmma getirmi�tim; baz1 �airler i�in oy
le derin meselelerden sarf-1 nazar ederek yalmz ilm-i hesabtan 
bir lslah-1 misalin hallini teklif etmek de kafi goriiniir! 

Gazelin yirmi giin sonra ne�rolunmasmdan bunu soyle
mek i�in daha ziyade zaman sarfeyledigine ve hatta bu me�gu-
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liyet-i azime (!) beni bir hayli zaman makalat-1 fenniye yazmak
tan men' eyledigine hiikmedilmek istenilmi�. "Biitiin" redifli 
gazeller soylendikten ne kadar zaman sonra gazel soylemek ar
zusunda bulundugum ve soylenilecek gazele esas olmak iizere 
bu gazellerden bir m1sra1 hangi giin kayit eyledigim mah1mu
nuzdur. Bundan maada o giinden beri Terciiman' da hemen hi<; 
bir giin bir bendin eksik olmad1gm1 da herkes gordii. Mu'teriz 
gormek hassasmdan mahrum ise benim bunda ne ka,bahatim 
var? "Diihat" kelimesinin "ha"s1 hasbe'l-vezn gazelde �eddeli 
okunmak laz1m gelip halbuki asil telaffuzunda boyle �edde bu
lunmad1g1 bahsine gelince derim ki "diihat" kelimesini dogru 
telaffuz i<;in Arap<;aya isnad olmah, halbuki Arap<;a bilmedigi� 
mi ben bin kere soylemi�tim, ha.la anlatamad1k m1? Mu'terizin 
kudret-i samias1 basaras1yla hem-hal mi? 

Ben kelimeyi i�ittigim gibi sarfettim. $imdi dogrusu anla
�1ld1. Bundan boyle bi-hakkm telaffuz ederiz; vezni sekteden 
kurtarmak i<;in dahi m1sram k1sm-1 sanisi "pey-rev ol dahilere" 
suretine tahvil ederiz. Arap<;a bir kelimenin yanh� tahrir ve te
laffuz olunmas1 eaz1m-1 iidebam1zda dahi vaki olmu�tur. Ez
ciimle "Hiisn-i alihesi teverriim etmi�" m1sramdaki "alihe"nin 
dogrusu "ilahe" oldugu mukaddema taraf-1 muallimanelerin
den meydana konulmu�tu!22 

Fen bilip bilmemek "diihat" kelimesinin "ha"smda �edde 
olup olmad1gma vak1f olmakla tebeyyiin edecegine dair serd 
olunan o mudhik iddiaya ne demeli ! ! ! .  . .  

Bizim gazelin "Volter'i takdir edenler ilh . . .  " m1sra1yla bed' 
etmesinin sebebi zat-1 alilerince malum oldugundan onu izaha 
hacet goremem. "Ekabir-i iimmet dururken . . .  " ta'rizine kar�1 da 
"diihat" kelimesinin cem' olundugunu ve binaenaleyh ekabir-i 
iimmet de onda dahil bulundugunu beyan etmekle iktifa ede
rim. Voltaire'in asanm, miitalaa serd eyledigi efkarm nik ii be
dini temyiz ile bu dahinin alem-i insaniyete etmi� oldugu hiz
meti takdir edebilmek de herkesin kan olmad1g1 cay-1 tereddiid 
degildir! Aksini iddia edenler bulunur ve bizimle Voltaire hak
kmda �ifahi bir saat kadar miidavele-i efkar ihtiyar edilir ise ki
min davas1 muvaf1k-1 hakikat oldugu tebeyyiin eder! 

Voltaire'in H1ristiyanlara kar�1 islamiyeti ne yolda ve nasil 
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bir zamanda miidafaa eyledigine dair terciime-i halinde bir-iki 
niimO.ne gostermi�tim. Buna kar�1 gerek makalenin sonlarmda 
ve gerek nihayetindeki kit' ada bulunan tiirrehahn hi<;bir tesiri 
olamayacag1 der-kardir. 

Asil �arlatanhk Voltaire'den bahsedenler i<;in bi<;ilmi� kaf
tan oldugundan kendileri i<;in yapilm1� hil1 ati bize uymad1gm
dan aynen iade ederiz. Efsaneleri ise benim asanmdan ziyade 
�airlerin mecmO.a-i asarmda aramak muvafik-1 hakikattir. Zaten 
�airier ile miibahesemiz �iirden efsanenin lagv1 liizumunu id
dia ettigimizden ileri gelmiyor mu? 

Mu'terizden �uras1m soray1m ki Be�ir Fuad alem-i isiami
yet dii�manlarmm yagdird1klan mermiyat i<;inde dola�irken 
mu'teriz efendi ne yap1yordu? 

Hazret-i muallim! Boyle garazkaran ve sebiik-magzanm 
safsatiyah Saadet' e derc olunacagma �iir ve fen bahsini beyni
mizde yiiriitsek veya Hugo'ya zeyl olmak iizere "intikad" na
m1yla ne�rolunacak muhaberahm1z1 enzar-1 ammeye koyup 
icab eder ise bunun alt tarafma devam etsek hem edebiyat me
rakhlan bu babda ciddi bir fikir hasil ederler, hem de bu gibi 
mu'terizlere merdane miibahaseye adab-1 miinazaraya dair �a
yan-1 imtisal bir niimO.ne gostermi� olurduk! Yine her halde 
re'y sizindir, efendim. 

Be�ir Fuad 
Tercuman-1 Hakikat, 'nr.2595, 4 $ubat 1887 
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Be�ir Fuad Beyefendi'ye, 

Muhterem biraderim, 
Cuma gi.inii c;1kan Terciiman-1 Hakikat bana hitaben yazilm1� 

bir mektubunuzu ha.vi idi. Okudum. "Ziilfikar" imzas1yla ge
c;en giin Saadet' e derc edilen -aleyhinizde baz1 ifadah ha vi- va
raka medar-1 makal ittihaz buyrulmu�. 

Ziilfikar'm nam-1 miistear oldugunu iddia ediyorsunuz, 
hakhsm1z. Boyle miibahaselerle ortaya nikabs1z c;ikabilecek 
adam -nedendir bilmem!- pek az bulunur. Acaba korkakhktan 
m1? Oyle ise bir korkagm kendine Ziilfikar nam1m vermesi 
hayli giiliinc; addolunabilir. 

0 varaka}'l matbaada ibtida okudugum zaman Ziilfikar'm 
nam-1 miistear oldugunu zannettigim cihetle sahibine hitaben 
gazeteye "Varakamzm ne�ri kendinizi bildirmenize miitevak
k1fhr" yollu bir ihtar yazmak istemi� idim. Hatta o arahk riife
kadan biri Vas1fm me�hur: 

"Sana kim derler sual-1 ayb olmasim namin nedir" 

m1sramm bu ihtara ilave edilmesi miinasib olacagm1 latife tar
zmda soylemi� idi. 

Muahharen bu kiilfetin ihtiyanndan vazgec;ildi. Varaka da 
ne�rolundu. Galiba iki gi.in sonra ehibbadan ••• Efendi matba
aya gelerek bana Ziilfikar'm kim oldugunu haber vermekle be
raber varakay1 isteyip gozden gec;irdi. Okuyup bitirdikten son
ra dedi ki: 

"Hatmmza gelir mi bu zat-1 ali vaktiyle sizin miidahiniz 
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oldugu halde muahharen zemmamm1z olmu� idi. Evvelden 
medhinize, sonra da zemminize dair yazd1g1 �eyler kar�1la�hnl
sa epeyce eglenceli bir tekabiil husule getirilmi� olur sanmm. 
Baksamz a, �imdi yine donmii�, sitayi�inizde bulunuyor! 'Ka
lem-i all' sizde, 'Edebiyat-1 Osmaniyenin cidden terakkisine 
medar olabilecek bir �eh-rah ke�fine muvaffak olmak' sizde, 
'$imdiye kadar hi\bir edib-i Osmaniyenin dakay1kdan-1 hayali
ne ugramayan bir �eyi, bir kudret-i icad-perverane ile irfan-se
ra-y1 Saadet'te bu kere mevki-i takdire vaz' eylemek' sizde, 'Te
tebbu-1 hakay1k-1 lisan-1 garba iktidar' sizde, 'Garb i\inde i�rak 
ile afak1 gark-1 envar eyleyen mihr-i alem-tab-1 islam gibi ufk-1 
edebiyat-1 Osmaniyede zuhur etmi� bir �ems-i nev-tulu' olan 
'Ukkaz-1 Osmani' ser-levhasm1 bulmak sizde. Yine bahtiyar ol
mu�unuz! Allah verse de Ziilfikar bit daha donmese! Fakat hi\ 
akhm kesmiyor! Hulasa efkanm1 soyleyeyim mi? Ben bu vara
kayi miihim bir ahlak dersi gibi telakki ediyorum. Arhk siz ne 
nazarla bakarsamz bakm1z." 

Bu sozler digeri kadar nazar-1 dikkatimi celbetmekle bera
ber "Bu kadar ahlaks1zhk olmaz. Tahkikinizde yanh�hk olmah" 
dedim. "Sahib-i Ziilfikar hakk1 i\in yanh�hk yoktur. Boyle ol
dugunu kat'iyen biliyorum" dedi. Ben lak1rd1yi kestim. i�imle 
i�tigale ba�lad1m. 

Varaka ne�rolundugu takdirde sizin buna kar�1 bir �ey ya
zacagm1z1 biliyordum. 0 halde benim de birka\ soz soylemekli
gim tabii goriiniiyordu. i�te bunun i\in ne�rine muvafakat gos
terdim. Ciimleden ziyade yek-renk olmalan laz1m gelen erbab-1 
kalemdeki televviin-1 efkara -velev o kadar ehemmiyeti olma
sm- bir niimune daha gostermek istedim. Miilahazamda hata 
etmi� isem affedilsin. Ahlak1m1zm her halimizden ziyade �a
yan-1 1slah oldugu itiraf buyruluyor zannederim. Bu 1slah i�ini 
giiya edebiyat gorecek! . .  

Sizin hakkm1zda bir kit' a soylenmi� de ne olmu�? Benim 
hakk1mda bunca hicivler soylendi ha.la da soyleniyor. Bir ada
m1 otekinin berikinin medh veya zemmetmesi onun mahiyetin
ce bir tagayyiir husule getirebilir mi? 

Degi�ir mi si.izle hakikatim bana ta'nenin ne ziyam var 
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Ez-ciimle bir vakit Terciiman-1 Hakikat' e derc edilmi� olan 
bir gazelin �u pan;as1m bir kere okumaya tenezziil buyrunuz: 

Rakzdan hangi harabatiyi gordiin mesud 
Ciimlesi renc ii elemde kopegin alt yanzdzr 

Nasil buluyorsunuz? i�te bu beni tahkir i<;in soylenmi�tir. 
Halbuki Allah'm i'zaz ettigim kimse izlal edemez. 

Ben bu kabilden olan te�niata mukabele edebilirdim. Sa
hipleri de hiciv nasil yaz1hr goriirlerdi, fakat i�i o dereceye var
d1rmay1 tecviz etmedim. Samnm ki isabet ettim. Mukabele-i 
bil-misl her zaman vacib olmuyor, olsa �imdiye kadar hemen 
hicivden ba�ka bir �ey yazmamakh�m1z Iaz1m gelirdi. 

Voltaire'i takdir etmemek cehl oldugunu bilirim, ama tak
dir etmek kiifr oldugunu bilmezdim. Nedir bu ifrat ve tefrit! 
Kimisi Voltaire'i tamyam ikfara kalk1�u, kimisi ibni Sina'y1 hi<; 
tammak istemez. ikisini de hakk1yla tamsak, ikisinden de 
miimkiin oldugu kadar hakimane istifadeye <;ah�sak olmaz m1? 

Voltaire'i takdir edip etmemek de aram1zda bir mesele mi 
olacak? Asan meydanda. Okuruz, anlanz, i�imize geleceklerini 
almz, gelmeyec�klerini buakmz, i�te bu kadar. 

Okusak, anlasak, ho� olurdu; fakat anlamak �oyle dursun, 
okumaya bile liizum gormiiyoruz. Halbuki okumu�, anlam1� 
gibi miibahaseye giri�iyoruz. Netice bir �eye benzemiyor. 

isterseniz lntikad'm yaz1lm1� olan par<;alanm gazetelerle 
ne�re ba�layahm, alt tarafm1 da yiiriitiiriiz, !akin bilmem kitab1 
"Cep kitaphanesi" eczasma katmak isteyen izzetlu Mihran 
Efendi buna raz1 olur mu . .  

NOTLAR 

Muall�m Naci 
Saadet, nr.634, 6 $ubat 1887 

1 Nam1k Kemal, Recaizade Mahmud Ekrem'in Mes Prisons <;evirisi ilzeri
ne kaleme ald1g1 bir yaz1da, <;eviride ge<;en "mazhar-1 dest-zen-i sar
pa�" ibaresini "kohne edali" bularak ele�tirir. Ostelik "sarpa�"m da 
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"�erpa�" seklinde yazilmas1 gerektigini soyler (Mecm1ia-i Ebuzziya, c.IV, 
nr.45-47, 1302 I 1886). Bunun iizerine Saadet gazetesine "Nekais-i Ulvi
ye Mefrunlarindan Birisi" imzas1yla gonderilen yaz1da, Nam1k Ke
mal'in de kelimeyi manaland1rmakta yamld1g1 ileri siiriiliir ( nr.492, 21 
Agustos 1 886). 

2 Metinde bo� b1rakilm1�hr. 
3 Muallim Naci'ye gonderilmi�tir. 
4 Muallim Naci'ye gonderilmi�tir. 
5 Muallim Naci'ye gonderilmi�tir. 
6 "Kimse ayramm ek�idir demez." 
7 "�imdi konu�ma imkanm var; ey karde�, lutuf ve ho�lukla konu�; ya

rm ecel gelip <;atmca mecburen susacaksm." 
8 "Bana gore bar1� sava�tan daha iyidir." 
9 Muallim Naci'ye gonderilmi�tir. 

10 "Denir ki zaruretim yiiziinden s1gmd1m." 
11 Nam1k Kemal'in "tarz-1 atik" taraftan dedigi bu ki�i, donemin eski-ye

ni edebiyat tartl�malan s1rasinda eski edebiyatm savunuculanndan 
olan Haa ibrahim Efendi'dir (1826-1888). Mekteb-i Hukuk'ta belagat 
dersi veren Haci ibrahim Efendi Nam1k Kemal'in su<;lamalanm 
"Redd-i Evham" adh bir yaz1yla cevaplar (Tercuman-1 Hakikat, nr.2594, 
3 �ubat 1887). 

12 "�airi duvara asm." 
13 "Sanat eserlerinin imalinde bir siis ve kurals1zhk sebebidir." 
14 Nam1k Kemal, Haci ibrahim Efendi'nin itirazlanm cevaplad1g1 mektu

bunda Be�ir Fuad'm bu yaz1sma da ka�1hk verecegini bildirmi� ( Mec
m!ia-i Ebuzziya, nr.53, 1304/1 887), ancak mektup yay1mland1g1 s1rada 
Be�ir Fuad olmii� oldugu i<;in buna gerek kalmarm�hr (Nam1k Kemal'in 
Mektuplan, Haz1rlayan: F. A. .Tansel, c.IV, Ankara 1 986, s.408, 419). 

15 "Her canhy1 sudan yarathk." 
16 "Bilmem Kimin<;in Aglanm?", (Recaiztlde M. Ekrem-BUtun Eserleri II, 

Haz1rlayanlar: I. Parlahr, N. <;etin, H. Sazyek, istanbul 1 997, s.307). 
17 "Yakac1k'ta A�amdan Sonra Bir Mezarhk Alemi", aym yer, s.300. Ki

tapta ilk m1sra su �ekildedir: 
"Girytln idim .. Fakat gozum tlztlde-i dumU!" 

18 Metinde bo� b1rakilm1�hr. 
19 "Her yerin kendine uygun bir sozii var." 
20 Muallim Naci'ye gonderilmi�tir. 
21 Muallim Naci'ye gonderilmi�tir. 
22 Ali Ulvi, bir gazelinde "ilah"m <;ogulu olan "alihe" kelimesini yanh� 

olarak tekil yerine kullanm1� ve bu hata Muallim Naci tarafmdan ele�
tirilmi�tir. Saadet, nr.297, 21 Kanun-i evvel 1885, (Celal Tarak<;1, Muallim 
Naci Efendi'nin Hayat1 ve Eserlerinin Tedkiki, Samsun 1994, s.113-115). 
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. . 

INTIKAD 



Be�ir Fuad Beyefendi'ye, 

Efendim! 
Bir zamandan beri gittik\e tevessii etmekte oldugu \e�m-i 

iftihar ile goriilmekte olan matbuat-1 Osmaniye alemine bir 
ba�ka arayi� vermeye ba�layan asar-1 kalemiyenizden bu kerre 
ne�rolunan Victor Hugo iinvanh iki cild bilhassa celb-i nazar-1 
dikkat etmi�tir. 

Bu eserin umum tarafmdan oyle ehemmiyetle telakki olun
mas1 zann-1 acizaneme gore �u giinlerde gazetelerimizde edebi
yat-1 Osmaniyeye <lair yine bir\ok lak1rdilar der-miyan edil
mekte olmasma ve bu lak1rdilarm k1sm-1 kiillisi yaveden ibaret 
bulunmasma mebni, maksatlan erbab-1 dikkate gore celi bulu
nan birtak1m adamlarm ne�riyatmdan arhk usanan halk\a ede
biyata dair birka\ dogru soz i�itmek i\in bir i�tiyak-1 tabii hasil 
olmasma zamimeten Victor Hugo gibi on dokuzuncu asrm e�
her-i eaz1m1 olan bir adamm terciime-i haline tamamiyle vukuf 
herkes\e bir emel-i mahsus hiikmiine girmi� bulunmasmdan 
ileri geliyor. 

$u ciltlerin ne�rinde isabet buyurdunuz. Bunlarda ale'l
umum edebiyata, ale'l-husus o zata dair malumat-1 miifide ve
riyorsunuz. 

Teceddiid sayesinde �imdi gerek edebiyati ve gerek oyle 
biiyiik zevah nazar-1 ehemmiyetten sak1t-1 itibar edecek kadar 
gaflet-zede hi\bir gencimiz bulunmad1gmdan bu kitab1mzm er
bab-1 �ebab arasmda fevkalade ragbet-yab olacag1 vareste-i irti
yabd1r. 

Mukaddimede Victor Hugo'nun sal-i omriinii seksene isal 
eden 1882 sene-i miladiyesinde ta'bir-i �airaneniz vech ile 
"Nurlar i\ine gark olmu� bir biiyiik salon" da edib-i mii�ariin-

349 



ileyhin o sinne vasil olmas1 miinasebetiyle izhar-1 meserret i<;in 
ictima eden efkar-1 muhtelife erbabmm �air hakkmda Fransa 
namma ne derecelerde arz-1 ta'zimat eylediklerini gostermek is
tediginiz s1rada "Umum tarafmdan bu derece mazhar-1 ta'zim 
ii ihtiram olan bu ihtiyar daima boyle bir muamele gormii� mii 
idi? Ne gezer" diye sozii edibin evail-i ahvaline intikal ettirerek 
o zamanlar ne�reyledigi asar aleyhinde gazetelere neler yazild1-
gim ve kendisinin bayagi izale-i viicudu vacib e�hasdan addo
lundugunu enzar-1 itibara arzeyledikten sonra "�u ifrat ve tefri
tin sebep ve hikmetini ise fitrat-1 be�erde aramahd1r" soziiyle 
bahse yine bir reng-i diger vererek "Victor Hugo bir miiceddid 
idi, ekseriyet be�er ise daima teceddiide has1md1r" diyorsunuz 
da ekser-i nasm teceddiid aleyhinde bulunmalan esbabm1 izah 
z1mmnda bir muhakeme-i hakimane yiiriitiiyorsunuz ki buna 
hence hi<;bir diyecek olmad1gmdan arz-1 takdir-i mahsus ile ik
tifa etmek hatmma geliyor ve bu suret <;ok dinleyip az soyle
mek kaidesine muvaf1k gibi goriiniiyorsa da haz1r soz a<;1lm1� 
iken -velev has1h tahsil kabilinden addolunsun- miisadenizle 
biraz da ben soylemek istiyorum. 

ifadenize nazaran vaktiyle Fransa iidebas1 kudema-pesend 
ve bi't-tabii onlarm ag1zlarma bakan erbab-1 miitalaa dahi bu fi
kirden geregi gibi hisse-mend olduklarmdan, Victor Hugo bun
lara galebe ile kendi meslek-i edebisini tervice muvaffak olun
caya kadar pek <;ok mii�kilata tesadiif etmi�tir. 

Tabiidir ki boyle miicedidler oyle olurlar. Halkm hiisn ii 
kabuliine mazhariyet nokta-i nazarmdan bakilmca mucidlik 
miiceddidlikten kolay goriiniiyor; zira icadda eski bir fikrin 
mahv1yla onun yerine yeni bir fikrin ikamesi suubeti o kadar 
olmad1g1 halde tecdid de bilakis bu suubet tamamiyle mevcud 
bulunuyor. 

Bir fikir evvelden hi<; yok iken onu miifekkireden <;1kanp 
meydana koymak icad, bir fikir evvelden mevcud oldugu hal
de onu tarz-1 ahire dokmek tecdiddir. 

Bahsimiz tecdidde olmas1yla icadda bundan ziyade dem 
vurmaya liizum gormem. Binaenaleyh tecdid ve teceddiide 
hasr-1 kelam etmeye mecburiyet goriiriim. 

Medrese Hatzralarz iinvanh mecmua-i acizanemde miinderic 
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"Ya�amak i�in olmeli imi�!" ser-levhah bendin evahirinde ber
vech-i ati beyan-1 efkar etmi� idim: 

"Bir biiyiik adamm ne�rettigi dogru bir fikrin birden bire 
mazhar-1 kabul-i alem olmamas1 evvelden o fikrin hilafmda ha
rekete ah�m1� olan halkm noksan-1 istidadmdan ileri gelir. Be� 
on ehl-i idrakin fikr-i mezkuru i�itir i�itmez hiisn-i telakki ile 
miimkiin oldugu kadar tervicine dahi �ah�malan tesir-i seri 
gosteremez. Belki de onlarm boyle bir te�ebbiiste bulunmalan 
ekseriyet i�in medar-1 hande-i istihza olmaktan ba�ka bir �eye 
yaramaz, fakat zaman ile o fikrin hakikatten ibaret oldugu an
la�1ld1g1 halde onu kabulden istinkaf edecek hi�bir ak1l buluna
mayacagmdan fikrin sahib ii na�iri olan zat hakkmda fevkalade 
bir tevecciih-i umumi peyda olur. Herkes namm1 tebcil ile yad 
etmeye ba�lar. Halbuki �u muvaffakiyetin zaman-1 husuliinde o 
zat diinyadan gitmi� bulunur. i�te ekser-i eaz1mm hayatta iken 
kadri bilinmedigi halde ba' de'l-memat ammenin takdirine 
mazhariyeti bu zemin ile olur. Bundan anla�1hr ki bir fikrin ka
bul veya reddolunmas1 ve sahibinin k1ymeti bilinip bilinmeme
si ahkam-1 zamaniyedendir. 

Ezmine-i maziyenin k1sm-1 kiillisi ekser-i eaz1ma kadri bi
lindigini gostermeyecek bir halde ge�mi�. !;)imdi ise bir zaman
day1z ki cihan-1 insaniyetten redd-i hakikat istidad1 min-taraf
illah mahvedilmektedir. Vaktiyle o k1ymeti bilinmeyen biiyiik
ler �u zamanda zuhur etmi� olsayd1lar omiirleri ne kadar k1sa 
olsa ne�rettikleri efkar-1 saibenin kabul-i umumiye mazhar ol
dugunu gormeden olmezlerdi. Zamamm1z diyecek yok. i� ea
z1mdan olmada!" 

!;)u miitalaat-1 acizanem dahi zannederim ki "insanlarm �o
gu hasm-1 teceddiiddiir" miiddeasm1 bir dereceye kadar olsun 
�erh edebilir. 

Buna �urada irade-i cesaret edi�im bu babda sizinle daha 
evvelden hem-fikir oldugumu gostermek maksadma mebnidir, 
yoksa bilirim ki o miiddea erbab-1 akla gore zaten izahtan miis
tagnidir. 

Victor Hugo ne bahtiyar edib imi� ki tuttugu meslek-i edebi
yi kuvve-i kalemiyesiyle tervice muvaffak olduktan sonra bunun 
kabul-i ammeye mazhar oldugunu dahi doya doya gormii�! 

35 1 



Eski olsun, yeni olsun bir fikrin kabul veya reddi hususun
da gosterdiginiz kaideyi de pek dogru bulurum. 

"Ne bir fikri yenidir diye kat'iyen reddetmek caizdir, ne de 
kabule miisaraat gostermek. 0 yolda bir fikri tervic edenlerin 
delailini dinlemeli, dii�iinmeli, muhakeme etmeli; eger nefsii'l
emre muvaf1k, muhassenat ve riicham der-kar ise kabul etmeli, 
degil ise reddetmeli" buyuruyorsunuz. Ne parlak hakikat! 

i�te bu "iki kere iki dort eder"in bir ba�ka tiirliisii, fakat bu 
hakikatten goz yumanlar her millette bulundugu gibi bizde da
hi hesaps1zd1r. 

Boyle bir hakikatten a'raz etmemek meziyetini haiz olmak 
i<;in insanda kuvve-i miimeyyize olduktan ba�ka bir de bi-ga
razhk fazilet-i aliyesi bulunmak Iaz1m gelir. Bizde ise kuvve-i 
miimeyyize istemediginiz kadar n�k1s, garazkarhk dahi gordii
guniiz kadar ber-kemal! $u halde redd ve kabulii gosterdiginiz 
kaideye tevfikan yiiriitebilmek bizce muhal! . .  

Burasm1 "\:i-faide ki cemiyet-i be�eriyede daima ifrat ve 
tefrite inhimak goriiliiyor; hayrii'l-umun evsatuha ahkamma 
riayet eden pek az bulunuyor" diye siz de miiteessifen itiraf 
ediyorsunuz. 

Oyle ya! Victor Hugo bir zaman makduh-1 alem iken mu
ahharen neden en memduh bir adam olmu�? i�te bundan! 

Edebiyat-1 Osmaniyenin haline bir kere atf-1 hazar-1 dikkat 
buyurulsun: Tarz-1 atik muhafazakaram var, tarz-1 cedid taraf
daram var, fakat ortada garazs1z bir miimeyyiz yok! 

Kimisi tarz-1 atiki medh ile tarz-1 cedidi kadhediyor; kimisi 
tarz-1 atiki kadh ile tarz-1 cedidi medhediyor, ama bu kadh ii 
medh i<;in esbab-1 hakikiye gosterebilen parmakla gosteriliyor. 

Bu neden? K1llet-i temyizden, kesret-i garazkariden! 
Mesela evvelce: 

"$u gefen o dil-�iken olmasm yine gonliimiin halecam var" 

diyen makduh oldugu halde ondan acemicesine alime olarak: 

"Bak bak �u gefen o dil-�ikendir" 
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diyenin bilakis merpduh olmas1 gibi giiliin\ haller neye hamlo
lunabilir? Ya idraksizlige, ya garazkarhga degil mi? Ba�ka bir 
mahmil-i sahih bulunabilirse gosterilsin de idraksizligi, yahud 
garazkarhg1 kabul etmeye biz mecbur olahm. Bunu gosterebile
cek bulunmad1ktan ba�ka biz �unu gosterdigimiz halde insaf 
edip de "hakkm var" diyen bile pek nadir bulunur. 

Eski asar-1 edebiyemiz i\inde zamamm1zm sahih addettigi 
efkara kar�1 \irkin goriinecek �eyler \Ok ise de bunlarm giizelle
ri de yok degildir. Hatta o kadar giizelleri vard1r ki bu gun bi
zim i\in onlara hiisnen tefevvuk edebilecek eserler viicuda ge
tirmek �oyle dursun, bunlara birer nazire peyda eylemek dahi 
hemen istihale derecesindedir. 

Yeni asar-1 edebiyemizin dahi giizeli de var, \irkini de. 
Asar-I cedidede gordiigiimiiz \irkinliklerin en fenas1 manas1z
hktir. Bi-mana soz soylemekte eslaf1 \Ok geride b1rakhk. Buna 
terakki denilip derrilemeyecegini bilemem! 

Vak1a eslaf-1 iideba-y1 Osmaniye �ive-i hayal-perveride 
taklit ettikleri Acemleri bile hayrette b1rakacak dereceyi bul
mu�lar ama bizim kadar manaya bigane durmaya tenezziil bu
yurmam1�lar. 

Yeni itibar olunan e�'anm1z i\inde manas1zlan 0 kadar \Ok
tur ki bunlan herkes gormii� olacagi cihetle �urada bir iki misal 
iradma liizum gormekte mani yoktur. 

Bu bela pek fena! Gide gide yave-guluk hepimize sirayet 
ve taammiim edecek olursa biz ediblerin eslafa ne derecelerde 
tefevvuk etmi� sayilacagtm1z1 hayal ediniz! 

Bu gidi�le bir zaman gelecek ki milletin erbab-1 iktidan ta
rafmdan yapilacak miikemmel lisan-1 Osmani diksiyonerleri 
a\1hp "�iir" kelimesine bakild1gt vakit ez-ciimle "manasm1 ka
ilinin dahi anlamad1gt soz" tefsiri goriilecek. Bu diksiyonerlerin 
"�air" lafzm1 nasil tarif edeceklerini tahayyiil buyuruyor musu
nuz? Giilmeyiniz, te�ekkiir ediniz ki �u zamanm �airlerinden 
degilsiniz. Bahtiyarsm1z, \iinki o �air tarifi sizin hakkm1zda sa
d1k olmayacak. 

Zaten sizin ale'l-1tlak �airlige tenezziil etmeyeceginiz "Hele 
bir zii'l-haddeyn diisturunda gordiigum ulviyeti en ali, en latif, 
en belig addolunan e�'arda bulamad1gtm1 itiraf eder isem bu 
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ciir' etimi bir kat daha biiyiik bulursunuz" demenizden de anla
�1hyor. 

Evet! 'fabiat ne ile iilfet ederse ondan lezzet ahr nede ulvi
yet bulursa onu ali tamr. 

Alemde herkesin me�rebi bir ba�ka �eye maildir. Kabiliyat 
miitehalifdir. Meseia siz bir �aire zii'l-haddeyn diisturunun ul
viyetini tefhim etseniz onu tasdik etmekle beraber bir �iir-i ali
de buldugu letafeti ne kadar arasa diisturunda bulamaz. Bila
kis siz diisrurunuza nisbetle o �iiri safil gorebilirsiniz. Zaten oy
le bir diistur ile �iir beyninde hi�bir miinasebet yoktur zanne
derim. Binaenaleyh bunlardan birini seven zatm digerini o ka
dar sevememesi tabiidir. $iir ile miitevaggil bir adamm riyazi
yat ile i�tigali olsa bile bunda �airlik kadar maharet gosterebil
mesine, bilakis riyaziyat ile miitevaggil bir adamm �iir ile i�ti
gali olsa bile bunda riyaziyattaki iktidarma miisavi bir iktidar 
peyda edebilmesine bir beyne yalmz bir akil vermi� olan tabiat 
miisaade etmez samnm. 

$iire o kadar hiisn-i tevecciihiiniiz olmad1gt halde nevresi
de-gamm1zm istifadesi i�n Victor Hugo'nun terciime-i ha.Ii ara
smda edebiyahm1za dair baz1 millahazat irad etmeniz sizce bir 
tenezzill sayilabilirse de bu sa'yiniz edebiyat iinvam alhnda bin 
tiirlii sa�ma ne�redilmekte olan boyle bir zamanda halktm1zm 
bu babdaki efkanm bir dereceye kadar olsun tashihe hizmet 
edecegi cihetle hakikaten �ayan-1 �iikr ii sitayi� goriiliir. 

Muvaffakiyetinizi tebrik ile beraber hisse-i acizaneme dii
�en �iikram halisane ifaya miisaraat eylerim. 

Muallim Naci 
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Muallim Naci Efendi Hazretlerine, 

Hazret-i Muallim! 
Victor Hugo'nun terciime-i ha.line dair yazm1� oldugum bir 

eserden dolay1 iltifat-1 muallimanelerine mazhar olu�um bence 
iimidimin fevkmda bir saadettir. 

Gen;i hakk1mda mebzul buyrulan iltifatlan "Topal e�ekle 
karbana kan�mak isteyen" bir muharriri te�vik maksad-1 mii
riivvetkaranesinden ne�' et etmi�tir. Ancak sizin gibi muktedir 
bir edibin te�vikahna nailiyet de az bahtiyarhk degildir. 

Her �ey te�vik sayesinde terakki eder. ikdam ii gayreti te�
vik, muhafaza ve tezyid eder. Medeniyet-i cedidenin hemen za
manm murabba1yla mebsuten miitenasib denecek surette bir 
siirat-i fevkalade ile terakki ve inti�ar eylemesi yine o nisbette 
tezayiid eden te�vikin semeresidir. 

insanlarm efal ve harekatmca te�vikin tesir ve ehemmiye
tini Miz olan bir �ey var ise o da "tenkid" dir. Terakkiyat-1 cid
diye bu iki kuvve-i miiessirenin i�tirak ve hiisn-i isti'maliyle 
hasil olur. 

insanlarm hatasm1 tenkid meydana kor; fikirlerindeki sa
kameti tenkid tashih eder; evham iizerine miiesses olan hurafa
h tenkid tahrib eder; der-miyan olunan fikirleri hadde-i tedkik
ten gec;irerek savab1m kabul ve aksini reddeden tenkiddir. 

Tenezziilen te�vik buyurdugunuz bu tenezziilii bir derece 
daha ileri gotiiriip de eser-i acizanemin muhtevi oldugu fikir
lerden savab gormediklerinizi tenkid buyurur iseniz "el-ihsan 
bi't-tamam"l kaidesine riayet etmi� olursunuz; ben de sizin gi
bi bir miir�id-i kamilden istinare ve istifade ederek cidden 
miistefid olurum. 

intisab1m olmad1g1 halde edebiyat ve �iir hakkmda baz1 
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miitalaat beyanma ciir'et etmi�tim! Bu miitalaahn tasvib buyru
lup buyrulmad1g1 hakkmda beyan-1 efkar olunur ise minnetda
nmz olurum. 

Miitalaat-1 mezkure miyanmda ulum ve fiinunun �iire riic
hamm �airlerin bunlardan behre-mend olmalan liizumunu, ul
viyet ve letafetin hakikatte aramlmas1 miinasib oldugunu, bir 
fikrin hakikate mukareneti nisbetinde mergub ve hakikatten 
miibaadeti nisbetinde merdud olmas1 Iaz1m gelecegini, mesela 
bir �eyin hakikat ve mahiyetine vukuf miimkiin iken bu babda 
kesb-i lttila etmek kiilfetini ihtiyar etmeyip de o �ey hakkmda 
s1rf kuvve-i muhayyileye giivenerek fikirler sarfetmek veya te
ali ettirecegim iddias1yla hakikati tagyir ve tahrif etmek caiz ol
mayacagm1 iddia etmi�tim. �u iddialanm ne suretle telakki 
buyruluyor? Burasm1 lutfen izah buyurmamz1 rica ederim. 

Edebiyat-1 cedide ve atikaya dair beyan buyurduklan mii
talaat arasmda "Vak1a eslaf-1 iideba-y1 Osmaniye �ive-i hayal
perveride taklit ettikleri Acemleri bile hayrette birakacak dere
ceyi bulmu�lar ama bizim kadar manaya bigane durmaya te
nezziil buyurmam1�lar" ibaresi goriiliiyor. 

Bendeniz miibalagah tasvib etmedigim gibi manas1z soz 
soylemekte ne mana oldugunu da anlayamam. Zaten efkarm 
suret-i mutlakada atik ve cedid olarak tefrikini tecviz etmem, 
belki savab u hata namlanyla ikiye taksim olunmas1 cihetini il
tizam ederim. 

Ulum-1 riyaziyede gordiigum ulviyeti �'arda goremedigi
mi itiraf etmekligimden �air olmaya tenezziil etmeyecegim is
tidlal olunmak istenilmi�. Halbuki gerek bi-hakkm �air ve ge
rek miitefennin olmak bir biiyiik iktidar ve kemale miitevakk1f 
oldugundan 0 gibi meratib-i aliyeye teali etmek istidad ve kabi
liyeti benim gibi acizlerin harc1 degildir. Binaberin ben ne �air 
ve ne miitefennin namma kesb-i istihkak edebilirim, bize veri
lecek nam "muhibb" iinvanmdan ibaret kahr. Bence fen, �iirden 
ali oldugu i<;in tabii meyl ii muhabbetim �iirden ziyade fenne
dir. 

Bendeniz esasen �iir aleyhinde degilim; �iirin miibalagata, 
evhama, hayalata hasrolunmas1 aleyhindeyim. "En parlag1 en 
biiyiik yalandir; dogrusunu bul beni inandir" ve "Aldanma ki 
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�air sozii elbette yalandir" kavillerini te'yid eder yolda soyle
nen �iirler elbette merduddur. Fakat bendeniz bu yoldaki e�'ara 
�iir demem, hezeyan derim. Bendenizce as1l �iir cemiyet-i be�e
riyenin tehzib-i ahlakma tenvir-i efkarma hizmet eden manzu
melerdir. Ger\i �iirin hurafah tecviz etmemekle beraber sirf ha
kimane olmayan ve miicerred hakimane oldugu i\in merdudi
yeti laz1m gelmeyen k1s1mlan da vard1r, ancak cemiyet-i be�eri
yeye en ziyade hizmet eden e�'ar ne�r-i hakikate, halk1 ir�ada 
medar olan manzumeler oldugu i\in bunlarm aksam-1 saire-i 
�iire riicham nezd-i muallimanelerinde miisellemdir, zannede
rim. 

Daima �iirin bu k1smma liizumu nisbetinde ehemmiyet ve
rilmemesinden miinbais olmahd1r ki imam $afi Hazretleri: 

Ve levle'�-�i'ru bi'l-ulemai yiizrl 
Le-kiintii el-yevme e�'ara min lebldin 

buyurmu�lard1r ki miifad1 "Eger �iir in�ad1 �an-1 ulemaya iras-1 
�eyn etmese idi, hen bu giin Lebid denilen me�hur Arap �airin
den daha kuvvetli bir �air olurdum" imi�. 

"imi�" tabirine dikkat buyrulmasm1 rica ederim. <;iinkii �a
yed bu beytin taraf-1 aciziden terciime olunduguna zahib ol
mak gibi miistahak olmad1gim bir hiisn-i zanda bulunacak olur 
iseniz, lisan-1 Arabiye a�inadir itikad1yla cevabnamenizde Ara
bi bir ibarenin aynen nakline ihtiya\ messederse terciimesini 
ilaveye liizum gormezsiniz ki buras1 benim i�ime gelmez. 

Ger\i zat-1 alilerine hitaben kaleme ahnm1� olan �u arizam
da Arabi bir beytin manasm1 yazmak abes goriiniir ise de mu
haberahm1z1 okuyacak kari'ler miyamnda lisan-1 Araba vukuf
lan benden ziyade olmayanlan bulunabileceginden onlan mii
tercim aramak kiilfetinden azade etmek maksad1yla beytin ma
nasm1 ilaveye liizum gordiim. 

$airler miyanmda cemiyet-i be�eriyeye cidden hizmet eden 
eaz1m bulundugu gibi meziyet-i insaniyelerini pa-mal edercesi
ne belagatlerini alet-i miidahene ve tabasbus edinerek menafi-i 
�ahsiyelerinden ba�ka bir �ey gozetmeyenler de gelmi�tir ki ka
ili me\huliim olan bir �airin "$iir hadd-i zatmda fena degildir, 

3 5 7  



benim feryad1m refiklerimin bed-hynet olmasmdand1r" me
alindeki: 

$i'r der-asl-1 hfys hem bed nist 
Nale-i men zi-hzsset-i �ureka'st 

beytiyle �ikayetini davet etmi�lerdir. Ben de �ikayet ediyorum, 
lakin esasen �iirden degil, her �eyde hakikat mergub ve mu'te
ber oldugu halde baz1 �airlerin bunun aksini tervic eylemele
rinden! UhJ.m-1 riyaziyeye dair bir f1krada, "Evet! Tabiat ne ile 
iilfet ederse ondan lezzet ahr nede ulviyet bulursa onu ali tamr. 
Alemde herkesin me�rebi bir ba�ka �eye maildir, kabiliyat 
muhteliftir" ibaresiyle der-miyan olunan efkar-1 hakimaneleri 
pek dogru, pek musibtir. Ancak muhtelif olan kabiliyet ve me�
reblerden hangisinin miireccah oldugu tedkik ve muhakeme 
olunabilir itikadmdayim. 

Alel-1tlak uh1m ve fiim1nun ve bilhassa bunlann esas1 olan 
uhJ.m-1 riyaziyenin �iire miireccah olup olmad1gma dair izahah 
�iir ve edebiyat hakkmda der-miyan eyledigim efkarm suret-i 
telakkisine dair beyan buyurulacak miitalaat-1 aliyelerinin neti
cesine ta'lik ile iltifat-1 te�vikkaranelerine mazhariyetimden do
lay1 beyan-1 te�ekkiirat eder ve sizin gibi bir zat-1 ali-kadr ile 
muhabere etmek �erefine nail olmakla beyan-1 iftihar eylerim. 

B�ir Fuad 
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Be�ir Fuad Beyefendi'ye, 

Efendim! 
Mektub-1 acizanemi mutazammm-1 mana-yi iltifat addet

meniz bir Jatife-i miiltefitane sayilsa becadir. 
Te�vike gelince: Ben hakikaten sizin mii�evvik1mz olabili

rim. Bu miiddeay1 isbat i<;in �u cevabnameniz �ahid-i kafidir. 
Ben size o mektubu yazmam1� olayd1m siz de bana bu cevab
nameyi yazmazdm1z. Kezalik siz Victor Hugo'nun terciime-i 
halini -edebiyata dair baz1 miitalaat zamm1yla beraber- kaleme 
almam1� olaydm1z ben de o mektubu yazmaya liizum gormez
dim. Demek ki siz de benim mii�evvik1m oldunuz, hizmetleri
miz esasen tekabiil ediyor, k1smen ode�iyoruz. 

�u "k1smen" kaydmdan dahi anla�Ilacagi vech ile "ode�i
yoruz" tabirinden "arhk ahp verecek kalmad1" demek �1kmaz. 
insanlar daima teati-i efkar ile i�tigal etmelidirler ki nail-i terak
ki olabilsinler. Zaten alemde gordiigiimiiz her tiirlii terakkiyat 
hep bu sayede husule gelmemi� midir? 

Dediginiz gibi hiisn-i isti'mal edilmek �arhyla "tenkid"in 
fevaid-i azimesi nasil inkar olunabilir ki bunun ihmali halinde 
hi�bir fikrin hi�bir �eyin tashih ve tahsinine liizum goriilme
mek Iaz1m gelir? Halbuki insanlarm -birinci Adem'in zaman-1 
zuhurundan beri- hi�bir vakitte sehv ii hatadan beri kalabildik
leri yoktur. Binaenaleyh tenkide liizum hissolunmayacak bir 
devr-i ekmeliyetin b�eriyet alemine ugramayacagi itikadmda 
bulunanlar muhti addolunamazlar zannederim. 

Burada sadedden hari� birka� soz soylemeye mecburiyet 
goriiyorum. "Tenkid" Jafz1 dogru olmad1gmdan onun yerine 
"intikad" denilmesi liizumunu ge�enlerde baz1 Arabi-a�inanan 
tarafmdan gazetelerde der-miyan olunmu� ve galat demek 
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olan boyle bir kelimenin terk-i isti'mali tervic edilmek istenil
mi� idi. 

Bu babdaki tetebbuum nak1s ise de ikmal edilecek olsa 
zannedirim ki bu zatlarm dedikleri yani fusaha-y1 Arabm ten
kid demedikleri sabit olur. 

Halbuki Araplarm bu lafz1 kullanmamalarmdan bizim de 
isti'mal etmemekligimiz laz1m gelir mi, burasm1 pek anlaya
mam. 

Araplar kendi liigatlerinin vaz' ii kavaidine riayette bizim 
kadar taassub gostermiyorlar. Bize ne oluyor? Bu adeta mal sa
hibinin nzas1 oldugu halde tellalm raz1 olmamasma benziyor. 

!?imdi Araplarm tenkid lafzm1 isti'mal etmekte olduklanm 
haber vermek istemiyorum. !?imdiki muharrerat-1 Arabiyede li
san-1 Arabm kavaid-i mevzuasma muhalif pek <;ok �eyler bu
lundugunu soylemek istiyorum. ister tenkidi isti'mal etsinler, 
ister etmesinler. 

Tenkid kelimesi bizim lisamm1za intikaddan daha tath geli
yor. Maamafih intikad1 da isti'mal edip duruyoruz. !?imdi Arap 
bunu isti'mal etmemi�, yahud isti'mal etmiyormu� diye kald1-
np atahm m1? Arap begenmiyorsa biz begeniyoruz. Eger biz 
Arabm keyfine tabi' olacak olur isek <;ok<;a yaz1 yazmakla i�ti
gal eden erbab-1 lthla tarafmdan tasdik edilecegi vech ile elimi
ze kalem ald1k<;a pek <;ok ezilip biiziilmeye mecbur oluruz. 0 
kadar da esaret i<;inde yaz1 yazilmaz. Lisamm1z var ise onda ta
sarruf etmeye hakk1m1z da vard1r, fakat bu tasarruf erbabma 
tevdi edilmek laz1m gelir. Yoksa her eli kalem tutan lisanda ta
sarrufa kalk1�acak olursa ne soyleyecegimizi, ne yazacag1m1z1 
�a�mr kalmz. 

Bunun <;are-i miinferidi muktedir bir cemiyet-i edebiye te�
kiliyle Osmanh lisanma mensup addolunacak bil-ciimle keli
mah cami' bir miikemmel diksiyoner meydana getirmektir. Bu 
muvaffakiyet hasil olursa o zaman tenkid dahi elfaz-1 fasiha-i 
Osmaniye s1rasma kaydolunur. Bu liigat kitabm1 a<;an kelime-i 
mezkG.reyi orada mukayyed goriince isti'malinde kat'a tered
diid etmemeye ba�lar. Bunu Arabm nasil isti'mal eyledigini 
tedkike liizum bile gormez. 

Haberle�mek manasma olan "muhabere" kelimesini de 
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Arap isti'mal etmezmi§. Onun yerine "miinabe'e" demek laz1m 
gelirmi§. Bu liizumu da varsmlar Araplar dii§iinsiinler. 

Rey-i aeizaneme gore lisan-1 Osmaniyenin tamamiyle kava
id-i lisan-1 Arabiyeye tatbiki muhalattand1r. iltizam-1 muhal ise 
aklle yak1§ir bir hal degildir. Ben derim ki, Osmanh i.idebas1 li
samm1zda isti'mali laz1m gelen kelimat-1 Arabiyede dahi tasar
ruf hakkma maliktirler. Binaenaleyh her yerde mezak-1 Arabi 
gozetmeye hi\bir meeburiyetleri yoktur, fakat yukanda arzetti
gim veeh ile bu tasarruf bir kanun-1 kaviye miirtebit olmahd1r, 
yoksa lisan biitiin biitiin here ii mere olur. 

Mesela, "nezaket", "felaket" gibi kelimeleri galatattan ad
dederek isti'mal edilmemesi reyinde bulunmak -bunlann yeri
ni tutabileeek daha giizel kelimeler bulup umuma kabul ettir
mek miimkiin olmad1g1 eihetle- lisam nezaketten dii§iirmek fe
lakete ugratmak demek olmaz m1? 

Hakikatte fesahat nedir? Bir kavmin isti'mal eyledigi keli
mat ve terakibin onlarea dogru addolunmas1 degil mi? 0 halde 
iidebam1z hangi kelimeyi hangi terkibi fasih addederlerse onda 
bizee fesahat tahakkuk eder. Akvam-1 sairenin bizim lisamm1za 
kan§mak hi\ haddi degildir. 

Zaten kavaid-i lisan dedigimiz §ey neden ibarettir? Suver-i 
isti'malatm gosterdigi niimunelerin bir yere toplanmasmdan 
ba§ka bir §ey midir? Demek ki isti'mal kaideye degil, kaide is
ti'male tabi' imi§. Hakikatte kaide isti'mali gostermiyor, isti'mal 
kaideyi meydana getiriyor. Bizde ise isti'mal var da heniiz ka
ide yok! i§te onun i\in kavaid-i lisaniyesi mazbut olan akvamm 
ag1zlanna bakmaya meebur bulunuyoruz; yoksa biz dahi is
ti'malden kaide \lkarabileeek kadar lisan kadri bilir adamlar 
olabilsek lisammlZl taht-1 mazbutiyete alarak ve giinden giine 
ikmaline \ah§arak kavmiyetimizi i'la ederdik. �u halde boyle 
kuru giiriiltiilerle vakit ge\irmeye de hi\ mahall kalmazdi. 

Bu babdaki efkar-1 acizanem daha bir hayli izahata ihtiya\ 
gostermekte ise de bu makamm o kadar itnaba tahammiilii ol
mad1gmdan izahat-1 mezkurenin itasm1 bir ba§ka vakte ta'lik 
ederek epeyee uzakla§ml§ oldugum sadede riieu eylerim. 

"Eser-i acizanemin muhtevi oldugu fikirlerden savab gor
mediklerinizi tenkid buyurur iseniz 'el-ihsan bi't-tamam' ka-
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idesine riayet etmi� olursunuz" diyorsunuz. Victor Hugo' da 
serd eylediginiz efkar-1 edebiyeyi hakk1yla tenkide iktidanm 
olmad1g1 benim dahi miisellemim ise de bu babda biitiin biitiin 
de aciz olmad1g1m1 bildigimden birinci mektubumu zaten siz
den boyle bir cevap alabilmek iimidi iizerine yazm1� idim. Ma
dem ki miikatebenin devam1 sizce de mucib-i memnuniyet ola
cakhr, miitalaas1yla miistefid olmakta bulundugum eserinizin 
ha.vi oldugu baz1 efkara dair haddimce beyan-1 miilahazat et., 
mekten «;ekinmem. 

Birinci mektubum kitabm yalmz mukaddimesine miiteallik 
idi. Alt taraflarma <lair olan miilahazalanm1 dahi pey-der-pey 
yazar yollanm. $imdilik bu mektubunuzun baz1 f1karatma ait 
bulunan efkanm1 beyan ile iktifa edecegim: 

Ulum ve fiinunun ehemmiyet-i hakikiye cihetiyle �iire riic
hamm, �airlerin bunlardan behre-mend olmalan liizumunu her 
sahib-i �uur teslim eder. $u kadar var ki bir adam ulum ve fii
nuna vak1f olmakla iyi bir �air olmak Iaz1m gelmez. Seciye-i �i
iriye aynca bir mevhibe-i ilahiyedir. Bu mevhibeye mazhar 
olan insan ulum ve fiinundan ne kadar behre-dar olur ise o ka
dar sencide-giiftar olur. 

Kabiliyet-i �iiriye kuvve-i natikaya benzer. Bir adam ne ka
dar alim olsa kudret-i nutkiyesi olmaymca ilmini layik1yle gu�-l 
kabul-i samiine isal edemez. Bir alim �air dahi olursa onun yazd1-
gi �eylerde revnak-1 diger goriiliir. $air olmayan bir alimin �akir
di olan bir �air yine ondatt ogrenmi� oldugu bir meseleyi mualli
mini dahi hayrette b1rakacak bir sfuet-i Iatifede ifade edebilir. i�te 
buras1 yalmz alim olmaya degil �air dahi olmaya tevakkuf eder. 

Bir fikrin hakikate mukareneti nisbetinde mergub ve haki
katten miibaadeti nisbetinde merdud olmas1 liizumu dahi mii
sellem ise de �airiyet nokta-i nazanndan bak1hrsa latif bir haya
lin letafet-bah�-1 tabiat ve hissedar-1 hiisn-i hakikat olabilecegi 
de inkar olunamaz. 

$iirin kisve-i hayalden kamilen tecridi bir dilberin hiisn ii 
amm tezyide hizmet eden elbise-i ho�-niimasm1 \lkanp da ken
disini iiryan buakmak kabilinden olur. Maamafih hayal, cemal
i alem-a�ub-1 hakikate bir kat daha revnak vermek i«;in isti'mal 
edilmezse bi't-tabii «;irkin goriiniir: 
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Hakikati hayal ile tezyin edebilmek evvela hakikati bil
mekle olur; binaenaleyh cahilden �air olmaz. Bir nadan �air ol
maya yeltenirse manas1z soz soylemeye heves ediyor demek 
olur. Bu hal ise muhibb-i maani olanlar nazarmda o kadar men
furdur ki en muktedir bir �air gii(f tarif edebilir. 

Riyaziyata olan meyl-i ulviyet-pesendaneniz her halde �a
yan-1 takdir ve tebriktir. Biz sizi bir �air halinde gormii� olsa 
idik bu kadar memnun olmazd1k, (fiinkii bize �iiriyundan ziya
de �uuriyfin Iaz1m! 

$iir dahi hadd-i zatmda bir fen sayild1g1 halde bu asr-1 te
rakkide kendisini sizin gibi bir fiinun-�inasa bir kat daha be
gendirecek derecede teali edemezse utansm! 

Mektubunuzun "Bendeniz esasen �iir aleyhinde degilim" 
ciimlesiyle ba�lay1p birtak1m efkar-1 sahihayi ha.vi bulunan f1k
rasm1 te'yiden irad buyurulan beyt-i $afi'de �ayan-1 dikkat bir 
cihet vard1r ki buras1 nazar-1 dakika-cuyanenizden kurtulma
m1�hr zannederim. 

Hazret-i imam �iirin �an-1 ulemaya nakise verebilecegi fik
rini yine �iir ile ifham buyuruyor! 

Mii�ariin-ileyhin hali bu babda Hakim Senai'nin halini an
d1rmaktad1r: Me�hurdur ki cenab-1 Senai muhtaz1r yani mii�er
ref-i mevt iken yamnda bulunan zevat kendisinin dudaklan k1-
mildamakta oldugunu gorerek bir �ey soylemekte bulundugu
nu anlaymca dehan-1 miibarekine takrib-i gfi�-1 dikkat ederek 
"$imdiye kadar soylediklerimden riicu ettim, zira sozde mana 
olmad1gi gibi manada da soz yoktur" mealinde olan beyt-i atiyi 
okudugunu i�itmi�lerdir: 

Baz ge§tem zan�e goftem zanki nist 
Der-siihan ma'ni vu der-ma'ni siihan 

Bunun iizerine huzzardan birisi "Ne garib �ey, soz soyle
mekten vazge(ftigi bir zamanda soz soylemekle me�gul bulunu
yor" demi�tir. 

Hazret-i imam $afi kendisinin zikrolunan beytini miitea
k1b: 
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Ve levla ha�yetii'r-rahmani indi 
Ce' altii'n-nase kulluhum ubeydi 

buyurmu�tur ki, "Eger nezdimde havf-1 ilahi olmasayd1 biitiin 
halk1 kendime kul ederdim" demek olur. Ne fahriye!. . .  

imam'm bu sozii dahi Ebu'l-Hasenii'l Harkani'nin �athiya
tmdan olan ve "beni tamsamz bana secde ederdiniz" mefhu
munda bulunan "Lev araftiimO.ni le-secedtumO.li" kelam1m ih
tar eylemektedir. 

Biilega-y1 Arabm eaz1mmdan olan Hazret-i �afi'nin pek 
i;ok e�'an oldugu halde bunlardan kendisinin uliivv-i �am 
hii;bir vech ile nakise-dar olmam1�hr. Bilakis eimme-i saire mi
yanmda �airiyet cihetiyle dahi bir mevki-i temeyyiiz tutmu�tur. 

E�'ar-1 biilegas1 ii;inde "Erbab-1 hiirriyete ihsan etmeye bak 
ki rakabelerine malik olarak onlann muta'1 olmak derece-i ali
yesine suO.d edebilesin; bir sahib-i keremin edebilecegi ticaret
lerin en nafi'i budur" medlO.liinii gosteren: 

Ve ahsin ile'l-ahran teri1likii rikabehum 
Ve hayru ticarati'l-kerimi iktisabuhii 

beyti gibi hakimane olanlan az degildir. 
"�airler miyanmda cemiyet-i be�eriyeye cidden hizmet 

eden eaz1m bulundugu gibi meziyet-i insaniyelerini pa-mal 
edercesine belagatlerini alet-i miidahene ve tabasbus edinerek 
menafi-i �ahsiyelerinden ba�ka bir �ey gozetmeyenler de gel
mi�tir" miitalaasma hi<; diyecek yoktur. 

�uara-y1 Acem'den Binai kendi me�reb-i menfaat-peresta
nesini �u kit' a ile tarif eder: 

Duhterani ki bikr-ifikr-i menend 
Her yekira be �evheri dadem 
Her ki kabin ne-dad 'anin bud 
Zi-o gi.riftem be-digeri dadem 

Diyor ki "Ebkar-1 efkanmdan ibaret cilan k1zlanmm her bi
rini bir adama tezvic eyledim; bu zevclerin arasmda mehr-i 
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muaccel (caize) itasma muktedir olamayan bulunduk<;a onu m
nin hiikmiinde tuttugumdan k1Zlm1 kendisinden ald1m, ba�ka
sma verdim." 

Bir �air mesela bir kaside yazar, bunu iimid-i ihsan ile bir 
biiyiik zata takdim eder. 0 zat kasidenin i<;indeki yalanlardan 
nefret veya ba�ka bir fikre tebaiyyet ederek bi<;arenin iimidini 
bo�a <;1kanr. $air o zaman ne yapar? Evvelce medhettigi zah 
otede beride zemmetmeye ba�lad1ktan, belki de hakkmda bir 
manzume-i hicviye yazd1ktan sonra kasidede mezkur bulun
mas1 Iaz1m gelen nam-1 memduhu tahvil ederek bunu bir ba�
kasma takdim eyler. Umdugu caizeyi kim ihsan ederse kaside 
onun namma soylenmi� olur. 

Binai kit' asmda i�te buralanm anlatmak istiyor. Bununla 
beraber fazla olarak efkanm kendi k1zlarma da te�bih ediyor. 
Zihi uliivv-i cenab! Degil mi? 

$air-i me�hur Enveri, Ebu'l-Feth Tahir namma soyledigi bir 
kasidede: 

Zi-gayet-i Kerem-i Tust ya zi-hami-i men 
Ki ba-giinah fiinan miinkirem iimid-i 'atast 

yani "Senin fevkalade kerim olu�undan m1, yoksa benim henii.7 
na-puhte bulunu�umdan m1d1r bilmem, 0 kadar <;irkin bir gii
nah1 irtikab etmi� oldugum halde senden yine ihsan iimidinde 
bulunuyorum" dedikten sonra bir de: 

Be-din dakika ki biirdem giiman gediye meber 
Be-bende gerfi gada-y1 $eri'at-i $U1arast 

soziinii soylemi�tir ki, "$airlerin �eriati dilencilikten ibaret ise 
de senden heniiz ihsan iimidinde bulunduguma dair arzetti
gim mazmuna bak1p da tese'iil ediyorum zannetme" demekte
dir. 

$ual-i �airanenin bu da bir ba�ka ti.irliisii! 
Acem'in kaside-serahk cihetiyle en biiyiik �airi demek olan 

Enveri �eriat-1 �uara olmak iizere gedahg1 gosteriyor. Ne mas
karahk? . . .  
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Bir �eriat ki dilencilikten ibarettir, uliivv-1 cenab erbab1 na
zarmda ta-be-k1yamet seza-var-1 nefrettir. Bu hale gore �air ol
mamak, hatta hic;bir �airle gorii�memek insan ic;in medar-1 ulvi
yettir. 

Enveri'nin lafma nazaran �air dedikleri mahh1k-1 bedbah
hn esfel-i nas olmas1 laz1m geliyor, halbuki bizim tasavvuru
muza gore �air oyle olmayacak, insanlara niimune-i sefalet gos
termeyecek, ders-i ulviyet verecek, ahlak-1 milliyeyi tehzibe c;a
h�acak, mensub oldugu milletin giinden giine ali oldugunu 
gormek isteyecek diinyanm bir saadet-abad kesilmesi arzusun
da bulunacak, haliyle, lisamyla kalemiyle bu, maksad1 tervice 
sa'y edecek, has1h �air muhyi-i fazail, miimit-i rezail olmak fik
rinden hic;bir vakitte ha.Ii kalmayacak. 

Bu �airi nazar-1 dikkate ahmz, bir de dilenciligi tenezziilen 
tasavvur ediniz. 

�air denilecek adamm nasil olmas1 laz1m gelecegini burada 
istedigim gibi soyleyemedim. Miimkiin olursa ba�ka bfr yerde 
�airi daha ziyade biiyiitmeye c;ah�mm. 

"�airi daha ziyade biiyiitmeye c;ah�mm" deyi�im bu nam1 
alacak adam1 �air-i hakiki ne demek oldugunu bilmeyenler na
zarmda tasvir etmek arzusunda bulundugumdan dolay1d1r, 
yoksa �airi biiyiitmeye c;ah�mak ne laz1m! Zaten biiyiik olma
yan �air olamaz ki . . .  

Maahaza �air iinvamm alamayanlar arasmda bu iinvam 
alabilenlerden daha biiyiik adamlar bulunabilecegini me�ahir-i 
eslaf ve muassirini nazar-1 tedkikten gec;iren hic;bir kimse inkar 
etmez. insanlarda tecelli etmekte olan feyz-i ilahinin payam 
yoktur. �u kadar var ki bir adam her hangi hiinerin miintesible
rinden ise intisabda kendisiyle mii�terek bulunanlar hakkmda 
sairlerine nisbetle daha ziyade incizab gosterir. Bu da herkesin 
temayiilat cihetiyle kendine benzeyen hem-nev'ini digerlerin
den c;ok sevmesi tabii oldugundandir. 

Muallim Naci 
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Muallim Naci Efendi Hazretlerine 

Hazret-i Muallim! 
Te'kid buyrulan iltifahmza te�ekki.irler takdim ederim. "Te

ati-i efkar" ta'bir-i tevazukaranesiyle acizlerini ir�ad buyura
caklarma dair teb�ir-i aliyeleri bendelerini cidden minnetdar et
ti. Di.iri.ist ifade-i merama muktedir olamad1gtm halde hakk-1 
kemteranemde mebzul buyrulan lutf-i ali.i'l-alin fariza-i �i.ikra
niyetini bi-hakkm ifadan aciz oldugum vareste-i kayd ii izah 
bulundugundan cevabname-i muallimanelerinin muhteviyah
na dair mutalaat-1 na<;izanemin arzma ictisar eylerim: 

Lisamm1z hakkmda beyan buyrulan miilahazat-1 aliyeleri o 
derecede muvaf1k-1 hakikattir ki hi<;bir sahib-i idrak tesliminde 
tereddi.id gostermez. Alet-i temeyyi.izlerini hi.isn-i isti'mal et
mek kabiliyetinden mahrum kalanlar miyamnda efkanmz1 ka
bul etmeyenler bulunsa bile "ilmi.i'l-elsine" diye terci.ime edebi
lecegimiz Lengi.iistik (Linguistique) nam1yla ma'rUf olan fenn-i 
celilin netayici reyinizi tasvip edip dururken bunlarm kabul 
edip etmemelerinde ne tesir olur? 

Zaten kelimat bir �ahsm miifekkiresinde tevelli.id eden ef
kan �ahs-1 ahire tefhim i<;in isti'mal olunan i�arattan ba�ka bir 
�ey degildir. Her kavmin kendine mahsus i�arati vard1r. Diger 
kavimde mi.ista'mel olan i�arati tamamiyle kabul etmek mec
buriyetini dai hi<;bir sebep yoktur. Fikir bir halde bulunmay1p 
daima tevsi ve tezayyi.id ettiginden eskiden mevzu olan i�ara
tm yeni fikirleri ifhama adem-i kifayeti goriili.ince mi.iceddiden 
i�arat vaz'ma li.izum gori.ili.ir. Diger kavimlerde o fikirlere mah
sus i�arat bulundugu surette ale'l-ekser az veya <;ok tahrif ile 
kabul olunur. Nitekim Rumlarm "feylosofya"sm1 Araplarm 
"felsefe" yaptiklan gibi. "Feylosofya" demeyip de "felsefe" di-
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yen Araplara galat ediyorsun demek caiz olmad1g1 gibi bizim 
de Arapc;adan ya sair lisanlardan az veya c;ok tahrif ile ahz ey
ledigimiz kelimeleri ne suretle alm1� isek o yolda isti'mal eyle
meye hakk1m1z der-kardir. Avrupa lisanlarmda me'huz olan 
kelimelerin hemen kaffesinin as1llan miinharifdir. Bu lisanlann 
kelimelerin as1llanm irae eder diksiyonerlerine miiracaat olun
dugu surette mezkur kelimatm ne derecede inhirafata ugrad1g1 
goriiliir. Ez-ciimle "hiisn" manasmda olan "Bellitatom" kelime
sini Frans1zlar "Beaute", ingilizler "Beauty" ve italyanlar "Bel
ta" ilh . . .  haline koymu�lar, bundan dolay1 hic;bir zaman duc;ar-1 
muaheze olmam1�lar. Latincenin bu lisana nisbeti ise Arapc;amn 
lisamm1za olan miinasebetinden ziyade degilse az da degildir. 
Bu tahrif meselesi yalmz kelimat-1 me'huzaya miinhasir degil
dir, bir lisanm esasen kendi mah olan kelimat bile zamanla de
gi�ir, manas1, imlas1, telaffuzu tebeddiil eder. Lisanlarm kendi
lerine mahsus hayatlan vardir: Dogarlar, ya�arlar, nihayet oliir
ler. Bir kararda kalmak elsine-i meyyiteye mahsustur. Binaena
leyh madem ki bir kavim kendi kelimahm bile tagyir ediyor, 
digerlerini ashyla kabul ve muhafaza etmek mecburiyetinde 
neden bulunsun? Bir fikri tefhime mahsus ma'ruf bir i�aret bu
lunsun da, varsm ash ne olur ise olsun, ashna gerek manen ve 
gerek Iafzen mii�abehet ve miinasebeti olup olmamasmda 
hic;bir beis yoktur; hatta "Galat-1 me�hur liigat-1 fasihadan yeg
dir" kaide-i umumiyesi dahi bu fikri te'yid eylemektedir. Bir 
terkibin fesahata muvaf1k olup olmad1gm1 miirekkeb oldugunu 
kelimatm aslen mensub olduklan lisanlann kavaidine tatbiken 
halletmek istenilmesi lisamm1zm kavaidi heniiz mazbut olma
yi�mdan ne�' et eylemektedir. Elsine-i mevcudenin hic;birisi ka
vaidini diger bir lisanm kavaidine tevfik etmedikleri halde bu 
hali lisamm1z ic;in tecviz etmek elbette iltizam-1 garabet olur. 

Kavaidin isti'male tabiyeti ise zaruridir, c;iinkii insanlar li
sanlanm kaide tahtma almak liizumunu hissetmezden pek c;ok 
zaman evvel nattkiyet hassas1yla hayvanat-1 saireden temeyyiiz 
etmi�lerdi. Elsinede mevcud olan �azzlar/istisnalar zabt-1 kava
idde isti'male tabiyet mecburiyetinden ileri gelmi�tir. Sarfiyun 
ve nahviyun elsineyi ne halde bulmu�lar ise kavaidini ona gore 
zabtetmekten ba�ka bir �ey yapmaya kadir olamam1�lardir. 
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Gelelirn �iir bahsine: 
"Uh1rn ve fiim1nun ehernrniyet-i hakikiye cihetiyle �iire 

riichamm �airlerin bunlardan behre-rnend olrnalan liizurnunu 
her sahib-i �uur teslirn eder" buyruluyor. Bendeniz de zat-1 rnu
allirnanelerinden ba�ka yolda bir cevap beklernezdirn. Uh1rn ve 
fiim1na vak1f olrnakla bir adarnm �air olrnak Iaz1rn gelrneyecegi 
tabiidir; yalmz �iirde degil her �eyde istidad �arthr. Bendeniz 
alirn ve rniitefennin olanlarm �air olabileceklerini iddia etrne
dirn; �iirin tenvir-i efkar, ne�r-i hakikat yolunda isti'rnali liizu
rnunu der-rniyan ettirn. Bu ise �airlerin hakay1k-1 e�yaya vak1f 
ve binaenaleyh uh1rn ve fiim1ndan behre.,.rnend olrnalarma 
inen'uttur. Ziya Pa�a rnerhurnun Harabat Mukaddimesi'nde �ii
rut-1 �airiyete dair yazd1gi rnanzurnenin zire naklonunan k1srn1 
dahi bu fikri te'yid eylernektedir: 

Vardir iki �art-z �airiyet 
Evvelkisi kabili-i hilkat 

Sanf-i �iirut-z �airiyet 
Tahsil-i ma'aruf u fazilet 
llm olmasa �air olmaz insan 
Dilsiz soze kadir olmaz insan 

Geise bir araya saye vii mihr 
Olmaz bir arada cehl ile �iir 
Olsa ne kadar kavf tabiat 
Yoktur cahil soziinde kuvvet 
Pek tabzna itimtid eden/er 
Bulsa dahi bazz ho� siihanlar 
Bilmezlik ile dii�er hattiya 
Ugrar ba�z cehl ile belaya 

ilh . . .  

Cevabnarne-i aliyyelerinin rneali de zaten bu fikri te'yid 
eylernektedir. \'.i-faide ki �air narnm1 alanlar rniyanmda �art-1 
saniyi liizurnu nisbetinde ifaya hirnrnet eden \Ok goriilrniiyor. 

Zat-1 ali-i edibaneleri "Hayal, cernal-i alern-a�ub-1 hakikate 
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bir kat daha revnak vermek i�in isti'mal edilmezse bi't-tabii �ir
kin goriiniir" buyuruyorsunuz. Halbuki hakikatle kat' en mii
nasebeti olmayan evham-1 acibeyi cami' olan birtak1m ham ha
yalah baz1 �airlerin niimune-i letafet olmak iizere kabul ettir
mek vadilerine sap1�lan da goriilmemi� bir �ey degildir. 

Mesela "Naz1mii'l-hikem"in efkar-1 hakimane ile kat'en 
miinasebeti olmayan �u: 

Bi-siitun-1 felegi bir ah ile berbad ettim 
Kuhkenlik yolun ogretmek i�in Ferhdd' a 

beyti elbette latif zanmyla soylenmi�tir. Bu beytin pek Iatif bir 
hayal-i �airaneyi cami' oldugunu iddia edecekler de bulunur. 
Fakat bir kere teemmiil olunsun. Bir yerde yalmz oturup durur
ken, birisi gelip de "Yahu! Haberin var m1 bir nefesle diinyayi 
altiist ettim!" dese insan ne hal kesbeder? 

imam $afi Hazretleri'nin beyti ne maksada mebni soylen
mi� olduguna dair arzeyledigim zehab-1 acizanem esasen �iirin 
�an-1 ulemaya nakise getiremeyecegini ve bu beytin �iir nam1y
la tedaviil etmekte olan birtak1m tiirrehat aleyhinde olarak te
lakki olunmas1 Iaz1m gelmeyecegini i�rab eylemekte oldugun
dan bu babda daha ziyade izahata liizum goremem. 

$air "insanlara niimune-i sefalet gostermeyecek ders-i ulvi
yet verecek, ahlak-1 milliyeyi tehzibe �ah�acak, mensup oldugu 
milletin giinden giine ali oldugunu gormek isteyecek, diinya
nm bir saadet-abad kesilmesi arzusunda bulunacak, haliyle, li
samyla, kalemiyle bu maksad1 tervice sa'y edecek, has1h �air 
muhyi-i fazail, miimit-i rezail olmak fikrinden hi�bir vakitte ha.
Ii kalmayacak" buyuruyorsunuz. $u evsaf1 cami' olan adam is
ter �air olsun, ister ba�ka bir meslege mensup olsun -c;iinkii bu 
evsaf �air olmayanlarda da bulunur- daima mukaddestir. An
cak mahiyetlerini pek giizel te�rih buyrumu� oldugunuz Bi
nai'ler, Enveri'ler vesair bunlara makis birtakim adamlar daha 
vard1r ki kendilerine "�air" iinvam ve soyledikleri soze �iir na
m1 veriliyor! $airier ale'l-umum taayyiin buyrulan evsaf1 cami' 
olmak ve sozleri evsaf-1 mezkure ile mutab1k bulunmak Iaz1m 
gelse idi, �airi, �iiri takdis etmeyecek kimse bulunmaz idi. Hay-
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fa ki evsaf-1 matlubeyi cami' olmayanlar onlardan se<;ilip ayn
lacak olsa kafile-i �uara bir biiyiik koleraya ugrayacakhr. Bu 
halde ger<;i �air namm1 takmanlardan bir<;ogu alem-i �iire veda 
edecekler ise de �airiyet alemi biiyiik bir �ey kaybetmi� olmaz, 
bilakis meziyet ve ulviyeti daha iyi takdir olunur. $iir ve �airin 
bazen du<;ar-1 ta'riz olmas1 da ta'yin buyurdugunuz evsaf1 ca
mi' olmayanlara �air ve bunlarm sozlerine �iir denilegelmekte 
olmasmdan ne�'et eylemektedir. 

Binaberin �air-i hakiki kimdir? $iir nedir? $iir mutlak mev
zun ve mukaffa m1 olmak laz1m gelir? Nesir de �iirden ma' dud 
olabilir mi? Buralanm lutfen izah buyurur iseniz hem bendeni
zi miistefid etmi� ve hem de bu mesail hakkmda tedaviil et
mekte olan baz1 zehab-1 bahlayi tashih ile �iire bir biiyiik hiz
mette bulunmu� olursunuz. Ger<;i ta' yin buyrulan evsaf bi-hak
km �air namma miistahak olmak i<;in elzem ise de yukanda da
hi arzeyledigim vech ile bunlar �air olmayanlarda da mevcud 
olabileceginden �airlerin evsaf-1 mahsusas1 neden ibaret oldu
gunu tefsir buyurmamz1 temenni ederim. 

"$iirin kisve-i hayalden kamilen tecridi bir dilberin hiisn ii 
amm tezyide hizmet eden elbise-i ho�-niimasm1 <;1kanp da ken
disini iiryan b1rakmak kabilindendir" te�bihi hayalin liizum ve 
ehemmiyetini bazilarma inkar ettirebilir. Ez-ciimle Fransa ser
amedan-1 �uarasmdan Alfred de Musset bu miinkirlerin reisi 
olacagma "Namouna" nammdaki manzumesi delil-i kafidir. 
Hayal hususunda muhtac-1 izah bir nokta vardu ki o da haya
lin daire-i tabiat ve imkam tecaviiz edip etmemesi meselesidir. 
Mesela Emile Zola'mn romanlan muhayyel oldugu halde bun
larda hakikate mugayir bir �ey bulundurmamak iltizam olun
mu�tur. Halbuki bazilan hayalin hakikate muvafakatine liizum 
gormemekte, hakikati az <;Ok tagyir ederek hayal sayesinde le
tafeti tezyid olunur fikrinde bulunmaktadirlar. Bu babdaki mii
talaat-1 aliyyelerinin beyan ii izah buyrulmasm1 temenni ede
rim. 

Be�ir Fuad 
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Be�ir Fuad Beyefendi'ye 

Efendim! 
Lisan-1 Osmani hakkmda der-miyan ettigim baz1 miilaha

zatm muvaf1k-1 hakikat oldugunu "ilmii'l-elsine"ye istinaden 
tasdik buyuru�unuz hence �ayan-1 tebrik bir muvaffakiyet ad
dolunur. 

Nasd addolunmasm ki, �imdiye kadar lisamm1z1 bilmek 
iddiasmda bulunan erbab-1 mah1mattan sizin gibi munsif ve 
hakikati adete tercih etmek meziyet-i h1red-perveranesiyle 
muttas1f hemen hi-rbir sahib-i fikre tesadiif eyledigimi der-hahr 
edemiyorum. 

Garaibten saydacak te'hirat-1 sab1ranedendir ki ben sizinle 
�u muhabereye ba�laymcaya kadar lisamm1za dair tahriren 
boyle bir fikr-i serbazane der-miyan etmek ciir' etinde bulunma
m1�1mdIT. 

Bunun sebebi meydandadIT: Yaz1 yazmaya yeni ba�lad1gim 
SITada oyle bir cesarette bulunmu� olayd1m mazhar-1 techil-i 
umumi olmaktan ba�ka bir netice hasd edemezdim. 

Mesela teshil zabt-1 imla nokta-i nazarmdan bakarak keli
mat-1 Arabiyeden "da'va", "fetva" gibi ahirinde "ya" suretinde 
elif bulunan elfazm "ya"lanm elif �eklinde yazmay1 iltizam ile 
"takva"yi "takva", "tfiba"yi "tG.ba" yazacak olsayd1m imla bil
memek �ohretini kazanmaktan ba�ka bir �ey yapm1� olmazd1m. 

Kezalik "hikmet-i ilahiye" yerine "hikmet-i ilahi" desey
dim s1fatla mevsfif beyninde miitabakat Iaz1m oldugunu bilme
yen cahillerden say1hrd1m. Has1h usul-i ma'rufeye az -rok mu
gayir her ne yazsam ilan-1 cehl etmi� olurdum, derdimi kimse
ye anlatamazd1m. 

$imdi ise arhk o kadar da cahil olmad1g1m umum nazarm-
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da tebeyyi.in etmi�tir sanmm. Binaenaleyh heni.iz lay1k1yla ka
vaidi vaz' edilememi� olan lisan-1 Osmani hakkmda baz1 mi.ila
hazat beyan etmekten benim i<;in <;ekinecek bir cihet kalmam1�-
hr. Olsa olsa baz1 erbab-1 taassub "bilir amma . . . . . . .  dan2 boyle 
soyler!" derler. Bunun hi<; hi.ikmi.i yoktur, <;iinki.i ote tarafta or
taya koyacagim efkan kabule mi.istaidd olanlar pek <;oktur. 

Bu vech ile Osmanh lisanma dair soz soylemeye cesaret 
edi�im bir Ti.irk oldugumdandir, yoksa mesela bir Arap olsay
d1m bu lisana mi.iteallik olan mesailde oyle ahrarane idare-i li
san edemezdim. Maamafih lisan-1 Osmani hakkmda bahse gi
ri�mekten maksad1m bu lisanm te' sis-i kavaidine iktidanm var 
demek olmayacagi bedihidir. Bir adam bir lisana kavaid mi 
vaz' edebilir? Hususiyle benim gibi aciz olursa! 

Boyle �eyler daima ehliyeti mi.isellem bir cemiyet marife
tiyle yapilmahdir ki hem mi.ikeinmel hem de mazhar-1 kabul-i 
amme olabilsin. En dogrusu aramrsa bizim i�imiz sizin gibi te
rakki-cuyan-1 vatanla boyle kar�1 kar�1ya ge<;ip "Ah, lisamm1z 
yolunda olsa da rahat rahat yaz1 yazabilsek!" gibi baz1 temen
niyat ile goni.il avutmaktan ibaret kahr. 

Bununla beraber asil sozi.imi.iz lisamm1z1 nasil lslah edebi
lecegimizde olmay1p elsine-i sairenin kavaid ve �ivesine itba 
edip etmeyecegimizdedir. 

Biz demek istiyoruz ki lisamm1z diger hi<;bir lisanm kavaid 
ve �ivesine itbaa mecbur degildir. Osmanh lisam ba�h ba�ma 
bir lisandir. i<;inde elsine-i saire li.igatleri bulunmas1 bu mi.idde
aya kat'en mi.inafi di.i�mez. Her lisan digerinden istiane edegel
mi�tir. Biz de istiane ederiz. Fakat ald1gtm1z kelimeleri zevkimi
ze tevfikan isti'mal eyleriz. Bir dereceye kadar imla hususunda 
dahi keyif bizimdir. 

Mesela Ti.irk<;e soyler ve yazarken "ya" ile "bedayi" demek 
lisamm1za halavetli gel_digi halde kaide-i Arabiyeye itba ederek 
hemze ile "beda'i" yaz1p bunu okurken dahi hemzeyi gi.izelce 
mahrecinden <;1karmak i<;in aym <;atlatmaya mecbur olurcasma 
ki.ilfetlere girmek bir Ti.irki.in nesine gerek? 

Bizim i�imiz <;ok tuhafhr. Mesela "ziya" Iafz1 Arabide hemze 
ile "ziya' II suretinde kullamld1g1 halde bunun ahirine edevat-1 
Ti.irkiyeden biri Iahik olunca hemzeyi atmaktan <;ekinmiyoruz 

373 



da "beda'i"in hemzesine bedel "ya" yazmaktan istinkaf ediyo
ruz. Bir harfin biitiin biitiin viicudunu kaldirmak m1 miihimdir, 
yoksa onu harf-1 digere kalb etmek mi? Halbuki hemzenin -yeri
ne gore- "ya" ya kalbi kaide-i Arabiyeye dahi muvafikhr. 

"Saib' de Soz" iinvamyla yazmakta oldugum sahifelerde bu 
babda epeyce tafsilat verdim.3 Sizinle de yine soyle�iriz. �imdi
lik biraz da bedayi-i �iiriyemizden bahsedelim: 

Dediginiz gibi baz1 ehl-i evham tarafmdan pek latif bir ha
yal-i �airaneyi cami' oldugu iddia edileceginde �iiphe olmayan: 

Bl-siitun-l felegi ah ile berbiid ettim 
Kuhkenlik yolun ogretmek if in Ferhad' a 

beytine dair yazd1gm1z "Fakat bir kere teemmiil olunsun. Bir 
yerde yalmz olurup dururken, birisi gelip de 'Yahu! Haberin 
var m1? Bir nefesle diinyay1 alt iist ettim!' dese insan ne hal kes
beder?" miilahaza-i Iatife-gU.yanesi beytin ha.vi oldugu garabeti 
mudhik bir surette �erh ediyor. 

Ben de �arih-i sani olarak giile giile derim ki, o arahk insan 
kendini hayretten alabilse de o adama "Camm, ni�in oyle yap
hn?" diye tutmu� oldugu i�in hikmetinden sual eylese "Fer
had'a dag kazmak usuliinii ogretmek i�in!" cevabm1 ahnca ne 
ya par? 

Benim de vaktiyle: 

Bin Hiisrevi berbiid kilar tl$e-i iihzm 
Vermem ele $irinimi Ferhad mzyzm ben 

demi� oldugum hatmma geliyor. Ben de berbad etmi�tim ama 
-zanmma kahrsa- o kadar degil! 

Kendi hakk1mda izhar ettigim bu hiisn-i �ehadet garib gO
riilmesin. "Herkes-ra akl-1 hod be-kemal niimayed ii ferzend-i 
hod be cemal" yani "Herkese kendi akh haiz-i kemal, oglu sa
hib-i cemal goriiniir" derler. 

Arhk bu berbad edi�lerden hangisinin ehven addolunmas1 
laz1m gelecegini -bi-taraf bulunacagm1z cihetle- bi-hakkm siz 
ta'yin edebilirsiniz. 
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"Ben sa<;ma miimeyyizi degilim" deyip de bunlara dair soz 
soylemeye tenezziil buyurmayacak olursamz daha ziyade 
memnun oluruz, <;iinkii bunlarm kaale almmamas1 bizim i<;in 
bahtiyarhk say1hr. Kalemimizden boyle lakird1lar sad1r olmu� 
bulunmas1 bizi -havf-1 i'tikad ile- bi-huzur edip duruyor. Hal
buki miibalagat-1 kudema muhiblerinden birisiyle konu�acak 
olursak bu kabilden olan sozlerimizin yeni yeti�meler tarafm
dan �ayan-1 tezyif goriilmekte bulunduguna dair -kemal-i tees
siirle- bahsa<;tlg1m1z s:rrada: 

lhtiraz-1 ta'neden kalmaktadir ahim nihan 

yollu �ikayetler der-miyan edecegimiz �iiphesizdir. 
Naci'nin fikr-i ciddisine gelince: Mazhar-1 takdiriniz olmak 

�erefini kazanan: 

Zevki hakikatte arar ademim 

kavli iizere: 

Bir hakikat kalmasm alemde Allahim nihan 

feryadma devam eyleyec�gi sizce de muhtac-1 tahkik olmayan 
mevaddandir zannederim. 

$air hakkmda arzma ciir' et ettigim evsafm seza-var-1 kabul 
goriildiigii "$u evsaf1 cami' olan adam istet �air olsun, ister 
ba�ka bir meslege mensup bulunsun �iinkii bu evsaf �air ol
mayanlarda da bulunur- daima mukaddestir" buyuru�unuz
dan anla�1hyor. 

Onu miiteak1b "$airier ale'l-umum ta'yin buyrulan evsaf-1 
cami' olmak ve sozleri evsaf-1 mezkure ile mutab1k bulunmak 
Iaz1m gelse idi �airi, �iiri takdis etmeyecek kimse bulunmaz 
idi" dedikten sonra �air-i hakiki pek az bulunabilecegini goste
rir yolda idare-i kelam eyliyorsunuz. 

Onda �iiphe mi var? Her �eyin iyisi az bulunur. 
"Ger<;i ta'yin buyrulan evsaf bi-hakkm �air namma miista

hak olmak i<;in elzem ise de yukanda arzeyledigim veche bun-
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lar �air olmayanlarda da mevcud olabileceginden �airlerin ev
saf-1 mahsusas1 neden ibaret oldugunu tefsir buyurmamz1 te
menni ederim" f1krasmm Mvi oldugu temenniye kar�1 kendimi 
pek ki.il;i.ik gordi.igi.imden midir nedir, buna cevap olarak "Bu 
evsaf1 cami' bir �air bulahm da �airin evsaf-1 mahsusas1 neden 
ibaret oldugunu ona sorahm" demekten ba�ka bir soz bulam1-
yorum. 

Et'ime i.izerine �iir soylemekle i�tihar etmi� olan Ebu ishak 
$irazi hakkmda yazd1gtm bend-i mahsusta ber-vech-i ati be
yan-1 efkar etmi� idim: 

"Vak1a merhum, 

Be-dag-1 ser ko ceriye� be-telhi reftem ez-diinya 
Ve-likin �ir-i �irinem be-maned ta-cihan ba�ed 

beytinde iddia ettigi vech ile ibka-i nama muvaffak olmu�tur; 
fakat birakhgt asar �ikem-perveran-1 dehri �irin-mezak etmek
ten ba�ka bir �eye yaramad1g1 cihetle, 

Hani ke�ide-em zi-siihan kaf ta be-kaf 
Hem-kasei kucast ki ayed beraberem4 

yollu tabbahane fahriyeleri pek tats1z di.i�mi.i�ti.ir. 
Bu me�rebde bu tecellide olan �airier edebiyata degil, egle

nip eglendirmeye hizmet ettiklerinden hakikat-perveran-1 �u
ara �le mi.inasebetleri yalmz mevzun soz soyleyebilmekten iba
ret kahr. 

Hakikatte edebiyat, edeb lafzmm cami' oldugu maani-i ali
ye ve Iatifeyi insanm levha-i vicdanma nak�edecek derecede 
haiz-i tesir olan belig sozlerdir. 

Bu manaca asar-1 Ebu ishak ile edebiyat arasmda ne mi.ina
sebet bulunur? 

Edeb tacist ez-nur-1 ilahi 
Binih ber-ser birev hercaki hahi 

beytini tenvir eden tac-1 edebi a�<;1 tablasma tahvil edecek ka-
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dar abdii'l-batn olmakla iftihar edenler zevk-i ruhani-i edebi
yattan mahrum bulunuyorlar demek olur. 

Bir edib vazife-i esasiyesi milletinin efkanm terbiye ve i'la 
etmeye �ah�mak oldugunu bilecegi cihetle hezliyat ile i�tigali 
nefsine ziill goriir. insan �ohret ararsa bu yolda aramahdir ki 
hiisn-i ifasma �ah�hg1 hizmet-i milliyenin ne�redecegi avaze 
sit-i nebi gibi her i�itenin fikrine i'tila-bah� olsun." 

�u sahrlann i�inde en ziyade begendigim soz "Hakikatte 
edebiyat, edeb lafzmm cami' oldugu maani-i aliye ve latifeyi 
insanm levha-y1 vicdanma na�edecek derecede haiz-i tesir 
olan belig sozlerdir" fikras1dir. 

Zanmma gore ben -kemal-i aczim cihetiyle- edebiyata dair 
heniiz bundan iyi bir soz soyleyemedim. 

itikad1mca lafz-1 edeb her tiirlii meali ve letaifi cami'dir. 
Bununla bi-hakkm ittisaf edip de maani-i aliye ve latifeyi insa
nm levha-y1 vicdanma nak�edecek derecede haiz-i tesir olan 
belig sozleri soyleyen var ise �airdir. 0 sozler de -ister mevzun 
ve mukaffa olsun ister olmasm- �iirdir. 

"�iirin kisve-i hayalden kamilen tecridi bir dilberin hiisn ii 
amm tezyide hizmet eden elbise-i ho�-niimasm1 �1kanp da ken
disini iiryan b1rakmak kabilindendir" te�bihi hayalin liizum ve 
ehemmiyetini bazllarma inkar ettirebilir. Ez-ciimle Fransa ser
amedan-1 �uarasmdan Alfred de Musset bu miinkirlerin reisi 
olacagma "Namona" nammdaki manzumesi delil-i kafidir
buyruluyor. 

Vak1a Alfred de Musset o manzumede -e�has-1 vak'adan 
olan- "Hiisn" bi�aresini �1r�plak olmak iizere tasvir ediyorsa 
da bizim bahsimiz hiisniinde degil, �iirde oldugundan hayalin 
liizum ve ehemmiyetini Alfred de Musset'nin inkar etmesi �oy
le dursun, yine o manzume bu babda mii�ariin-ileyhin bir ik
rarnamesi hiikmiinde tutulabilir. Zavalh hiisn iiryan, ama onun 
bu halini musavver olan manzume kisve-i hayale biiriinmii�! 
Kisve ba�ka, kisve-i hayal yine ba�ka! Degil mi? 

Alfred de Musset manzume-i mezkurede hiisniin iiryanh
gm1 goz oniine getirmek i�in: 



Hassan etait done nu, 
Mais nu comme la main, 
Nu comme un plat d'argent, 
Nu comme un mur d'eglise, 
Nu comme le discours d'un academicien 

diyerek bi1Jareyi kah ele, kah giimii� kaba, kah kilise duvarma, 
kah akademi a'zas1 nutkuna te�bih etmiyor mu? Bunlar hep ha
yal degil midir? 

Hayal daire-i tabiat ve imkam tecaviiz edip etmemesi bah
sine gelince: Sizin gibi erbab-1 hakikat derler ki: Hayal daire-i 
tabiat ve imkamn dahilinde olmah. Haricinde bulunacak olursa 
Iatif olmad1ktan ba�ka cinnet kadar giiliinlJ olur. 

Maamafih baz1 hayalat dahi vardir ki tabiilikten epeyce ba
id oldugu halde insanm ho�una gitmemesi fikri ten�it etmeme
si imkanda degildir. 

Asd hiiner hakikati hayal ile tagyir degil, tezyin etmektir. 
Yoksa hayal-i ham hi(fbir vakitte makbul-i ehl-i ifham olamaz. 

Mesela Sabri'nin: 

Benim za'fim gibi alemde za'f-z ber-devam olmaz 
Bugunden ba�lasam bir naleye yarm tamam olmaz 

beytindeki miibalaga 1Jekilir bela mldir? 
Zaafi ber-devam imi�, binaenaleyh bir naleye bugiin ba�la

sa yarm tamam olmaz imi�. Ne demek olacak? Zaaf1 ber-devam 
olan adam o kadar uzun uzad1ya nale edebilir mi imi�? 

Oyle bir feryad-1 medidin tasavvurundan cam s1kdmad1k
tan ba�ka bunu mazmun diye beyit suretinde soyleyen �airin 
rikkat-1 tab'ma ne demeli? 

Saika-1 hayal-peresti ile insanm paye-i cennete kadem basa
cagmdan �iiphe edilemeyecegini isbat i(fin igrak1J1 �airlerin her 
biri bir �ahittir. Hele �uara-yi Acemden hangisinin asan miita
laa edilecek olursa i(finde sahibinin mecnun olduguna medar-1 
hiikm olabilecek pek IJOk sozlere tesadiif olunur: 

Orfi gibi biiyiik bir �air bile: 
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Afitab amed ii der-zfr-i serem balfn �ud 
<;tin be-hab-1 adem ez-hasret-i canan reftem 

yani, "Sevdigim hasretiyle adem uykusuna dald1g1m vakit gii
ne� geldi de ba�1mm alhnda yashk oldu!" gibi mahmumane 
sozler soylemekten ha.Ii kalmam1�hr. 

Giine�in cesed-i Orfi'ye dogru gelmesini ve geldik�e biiyii
mesini pi�-i nazara getirmeli, bir de merhumun ba�mm altma 
girip yashk olmasm1 tasavvur etmelidir. 

Mii�ariin-ileyhin "Asuman benim elimde durur bir �i�edir; 
bir kere ayag1m kayip da dii�ecek olursam bu �i�e kmhr, alem 
harap olur" mealinde olan: 

$f�e-i asuman be-dest-i menest 
Ger be-yuftem cihan harab �eved 

beyti dahi bu kabildendir. 
Boyle �eyleri sevmem. Her halde ma'�uka-i hakikati takdis 

ederim. 

Muallim Naci 

379 



Muallim Naci Efendi Hazretleri'ne, 

Gerek lisamm1z hakkmda ve gerek hususat-1 saireye dair 
beyan buyrulan efkar ve miitalaat-1 aliyyelerinden pek biiyiik 
istifadeler ettim. Miisaadeniz olur ise bendeniz de bu babda ef
kar beyan edeyim. 

Baz1 makineler vardir ki bir taraftan ham e§ya verilir, obiir 
taraftan isti'male salih ve miiheyya ma'mul e§ya ahmr. Eskiden 
baz1 "katibler" var idi ki hpk1 bu makinelere benzerler idi. Bu 
makinelerin i§leyip meydana bir §ey c;1karabilmesi ic;in nasil 
ham e§yaya ihtiyac1 der-kar ise o katipler de bir §ey kaleme ala
bilmek ic;in diger bir adamm kendilerine fikir vermesine muh
tac; idiler. Bu katiplerin beyinlerindeki hiicerat-1 asabiyeyi mu
ayene ve h1fzettikleri §eyi mii§ahede miimkiin olsa baz1 gozleri 
leb-a-leb dolu, digerleri hemen biisbiitiin ha.Ii bir miiTettib ka
sas1 manzarasm1 arzederdi; dolu olan gozleri lisana mahsus 
olan k1s1m olup bunlarda birtak1m me'nus ve gayr-i me'nus ke
limeler, te§bihler, cinaslar, miidaheneler, dualar, ilh .. bulunur
du; bo§ gozler ise ahval-i aleme dair vukuf ve malumata aittir. 

Gerc;i katib namm1 verdigimiz bu yadigarlarm fi-yevmina
haza niimunesi yoktur denemez ise de bunlara §U devr-i terak
kinin bakiyyetii's-siiy11fu nazanyla bakilmahdir. Usul-1 tedrisce 
vukua gelen lslahat lisanm giinden giine sadele§mesi, mektep 
programlarmda ulum ve fiinuna dair tedris olunacak kitaplarm 
tedricen teksiri bundan boyle o gibi acibelerin yeti§meyecegini 
tekeffiil eylemektedir. 

Kusurlu dogan c;ocuklar nasil bu hallerinden mesul tutula
maz iseler o katibler de ahvale adem-i vukuftan dolayi bi-hak
km muateb tutulamaz. Onlan bu hale sevkeden ba§hca lisam
mlZl tahsil hususunda c;ekilen mii§kilathr: 
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Vak1a mehdden Jahde kadar tahsil-i ilm ii irfan elzem ve 
miimkiin ise de flkdan-1 maarif bu liizumu hisse mani oldugu 
gibi velev bu liizumu hissedenler bulunsa bile te'min ii teda
rik-i mai�et hususundaki me�agil ekseriya mektepten <;lk1ld1k
tan sonra bunlarm bir<;ogunun tahsil ve taalliimde devamlan
na mani bulundugundan tahsile miisaid olan zamam "katib" 
olmak i<;in bilinmesi Iaz1m gelen �eyler taht-1 inhisara ahyor, 
binaenaleyh ba�ka bir �ey ogrenmeye meydan kalm1yordu. 
Milel-i miitemeddine-i saireden terakki hususunda geri kah�1-
m1za sebep olan �eylerden biri de lisamm1z1 tahsil hususunda
ki gii<;liiktiir. 

lmdadu'l-Midad riifekamzdan e's-selam muharrir-i yegane-i 
sab1k1 ve Varna Mekteb-i Rii�diye muallim-i lahik1 Necib Nadir 
Efendi "Frans1zca <;ocuk oyuncag1d1r, altt ayda ogrenilir; halbu
ki Tiirk<;eyi ogrenebilmek i<;in Ia-akall on sene tahsil Iaz1md1r" 
mealinde bir fikir beyan etmi�ler ve adeta Tiirk<;enin tahsilinde 
suubeti bir meziyet olmak iizere telakki etmi�ler idi. Bu hale 
meziyet nazanyla bak1p tefahhur etmekten ise mahzur nazany
la bakmak, biisbiitiin defi miimkiin olamaz ise hi<; olmazsa 
tehvinine <;ah�mak evlad1r, <;iinkii mani-i terakkidir; zira bir 
Frans1z alh ayda degil ise de ii<; sene tahsilden sonra fesahatle 
tefhim-i merama muktedir olabilir. Halbuki bizde on sene tah
sil etmi� olanlarda o derecede fesahati bulmak ekseriya miim
kiin olmaz; Arabi veya Farisi ta'birat ve terakibinde bir nakisesi 
goriiliir. Tahsil-i lisandan murad miidavele-i efkar oldugundan 
bu maksad1 Frans1zlar ii<; senede istihsal eyledikleri halde biz o 
maksad1 on senede hayyiz-1 husule getirememekle nas1l iftihar 
edebiliriz? Bir miiddette tahsile bed' eden iki talibden biri ii<; 
senede lisamm tahsil ettikten sonra digeri daha yedi sene bu 
maksadm istihsali i<;in <;ah�makta iken bu yedi senelik miiddeti 
ulum ve fiinunun tahsiline hasrederek refikma tefevvuk etmez 
mi? 

Frans1zlar miidavele-i efkar hususunda s1kmh <;ekmiyorlar; 
gerek edebiyat gerek ulum ve fiinun ve gerek sanayi' hususun
da bizden istianeye mecburiyetleri olmad1ktan maada bilhassa 
fiinun ve sanayi'e dair 1shlahat<;a biz onlardan istianeye muhta
c1z. $u ihtiya<; tabiri mutlak Frans1zlar' dan aynen kelime kabul 
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edelim, maksadma hamlolunmamahd1r. Murad1m lisamm1zda 
tabiri mevcud olmayan ve binaenaleyh ifadesinde zahmet <;eki
len fiim1n ve sanayi' e miiteallik bir<;ok �eylerin Frans1zca ta'bir
i mahsusu bulundugunu ifhamd1r. 

Hatta diyebilirim ki baz1 asar-1 edebiyenin terciimesini bile 
bi-hakkm ifa edebilemeyiz. $u ifademin s1hhatini kabul etme
mek isteyenlerin i<;inde kendine giivenenler var ise mesela 
Emile Zola' nm Au Bonheur des Dames nam eserini bi-hakkm ter
ciime etsinler, meydana koysunlar da hen haks1zhgim1 itiraf 
edeyim. Yoksa serd olunabilecek safsatalara "Kos dinledim tab
la kulak asmam" der ge<;erim. 

Almanlar'm tutmu� oldugu istatistiklerde yiizde doksan 
dokuz ( ! )  okur-yazar buluyorlar, bizde bunun aksi, yani yiizde 
bir (!) bile bulunamaz. 

Mehdten lahde kadar tahsil-i ilm ile miikellef olan ve bir 
harf ogretene kul olacak derece meziyet-i ilmiyeyi takdir eden 
Osmanhlarm okumak yazmak hususunda bu derecede geri kah
�1 tahsildeki arzeyledigim suubetten ve bunun intac eyledigi te
sirat-1 muzirradan miinbaistir. Binaenaleyh lisamm1zm sadele�
mesine ne kadar <;ah�1hr, tahsili ne mertebe teshil edilir ise Os
manhlara o nisbette biiyiik bir hizmet edilmi� olur. Bu ise elsine
i saire gibi lisamm1zm da hiir ve miistakil olmasma va-bestedir. 

"Asll soziimiiz lisammlZl nas1l lslah edebilecegimizde ol
mayip elsine-i sairenin kavaid ve �ivesine ittiba etmeyecegimiz
dendir" ciimlesiyle giiya lisanm suret-i lslahmdan bahsetmek 
istemiyor imi� gibi goriiniiyorsunuz, halbuki �u tebaiyyet me
selesini ortaya atarak bu babda yapllabilecek lslahatm en esash
sm1 meydana koyuyorsunuz. "Biz demek istiyoruz ki lisamm1z 
diger hi<;bir lisanm kavaid ve �ivesine itbaa mecbur degildir. 
Osmanh lisam ba�h ba�ma bir lisand1r. i<;inde elsine-i saire lu
gatleri bulunmas1 bu miiddeaya kat'en miinafi dii�mez. Biz de 
istiane ederiz. Fakat ald1gim1z kelimeleri zevkimize tevfikan is
ti'mal eyleriz. Bir dereceye kadar imla hususunda dahi keyif bi
zimdir" buyuruluyor ki ahval-i elsineye az <;ok vak1f olanlar
dan sozlerinizdeki isabeti teslim etmeyecek kimse tasavvur 
edemiyorum. Bu babdaki hakkm1zm miidafaasm1 oteden beri 
"ilmii'l-lisan" miiteahhiddir. 
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Avrupa lisanlan nasll Latin ve Yunan lisanlanndan istiane 
etmi�ler ise biz de oylece lisan-1 Arabi ve Farisiden istimdad et
mi�iz. Bu lisanlan dogru yaz1p soyleyebilmek i\in Latin ve Atik 
Yunan lisanlannm kavaidini aynca tahsile li.izum yoksa Ti.irk\e 
i\in dahi bilhassa Arap\a ve Farisicenin kaidelerini ogrenmeye 
ihiyac messetmemelidir. 

Ey! Arabi, Farisi tahsilini terk edelim mi? 
Bilakis! Madem ki ingilizler, Almanlar, Frans1zlar ilh. bu li

sanlann alel-husus lisanlanyla pek mi.inasebeti olmayan Arap
\a'mn tahsiline li.izum hissediyorlar, bizce bu li.izum vazife ha
lindedir. Arabi ve Farisiyi tahsil etmeliyiz; !akin �imdiki oldugu 
gibi harf-i cerrlerin te�rifahm yani "ba" nm "min" e vech-i ta
kaddi.imi.ini.i ogrenmek papagan gibi i'lal yapmak i9n yanm ya
malak degil, bu lisanlarda mevcud olan asar-1 ilmiye, hikemiye 
ve edebiyeden istifaza edebilmek ve bu lisanlarda tefhim-i me
rama muktedir olmak i\in! 

Yazd1g1m �eyler hata ile mali ve bunlan tashih ve 1slah li.i
zumu der-kar bulundugu halde lisamm1zm 1slah1 hakkmda ba
na soz soylemek di.i�mez gibi gori.ini.iyor ise de Avrupa lisanla
rmdan birka\ma vukufum, ilmi.i'l-lisana <lair baz1 ki.iti.ib-i 
mu'tebereyi nazar-1 mi.italaadan ge\irmi� bulunmakhg1m lisana 
dair baz1 mesail-i umumiye hakkmda mi.ilahazat beyan etmek
ligime salahiyet verebilir zanmyla boyle bir ci.ir' ette bulundum. 

Gelelim ma-nahnu fihimize: 
Naz1mi.i'l-hikem'in ma'hud beytinde bahsolundugu s1rada: 

Bin Hiisrev'i berbad kilar tf�e-i ahim 
Vermem ele �frfnimi Ferhad m1y1m ben 

beytini vaktiyle soylemi� oldugunuzu der-hahr ederek "Ben de 
berbad etmi�im ama -zanmma kahrsa- o �adar degil!" dedik
ten sonra buna nefse hi.isn-i �ehadet manas1 vererek bu iki bey
tin hangisi daha mi.ibalagah oldugunun ta'yinini acizlerine iha
le buyuruyor iseniz de �iddetli bir bora en metin binalan tahrip 
ederek bir\ok telefat vukua getirebilecegi malum; halbuki feza
y1 bi-intihaya kar�l hi\bir tesiri olmayacag1 a�ikar oldugundan 
bu babda hi.iki.im nasbma hacet yoktur. Nefesle bora husule ge-
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tirebilmek vak1a muhal ise de miibalagada Acemlerden geri 
kalmayan Yunanhlar beyninde boyle bir hayal mevcud idi. 
"Bora" nam1m verdikleri riizgar ma'budunu yanaklan tulUm 
gibi �i�mi� oldugu halde iiflemekte ve nefesinin �iddetinden 
dalgalar kabarmakta olarak tasvir etmi�lerdir. Halbuki bir ne
fesle kainah altiist etmek havsala-i idrake s1gar miibalagalar
dan olmad1gmdan buna ne Acemlerin hayalhanesinde tesadiif 
edebiliriz, ne de Yunanilerin! Bu miibalagadaki manas1zhk ka
ilinin de teslim-kerdesidir. Boyle olmasa idi "bad" kelimesinin 
riizgar manasma oldugundan ge<;enlerde istifade ederek "ber
bad" ettigi �eyi "ber-heva" ettim diyerek te'vile kalk1�mazd1. 
Vak1a bu suretle beytin miinasebetsizligini itiraf ederek munsif 
oldugunu gostermi� ve bu yiizden �ayeste-i tahsin olmu� ise de 
zirva te'vil gotiirmeyecegi cihetle te'vil hususunda emeline 
muvaffak olamayacagi bedihi bulunmu�tur. 

$imdi ilk arizada der-miyan ettigim iddialan ve bu hususta 
taraf-1 alilerinden beyan buyrulan rey ve miilahazatlan ta' dad 
edelim, bakahm ne netice hasd olmu�? Ulum ve fiinunun �iire 
riichamm, �airlerin bunlardan behre-mend olmalan liizumunu 
tasdik ettikten maada bunun her sahib-i �uurun teslim edecegi
ni beyan buyurdunuz. 

Bir fikrin hakikate mukareneti nisbetinde mergub, hakikat
ten miibaadeti nisbetinde merdud olmas1 liizumunu esasen tes
lim ile beraber "$airiyet nokta-i nazanndan bak1hr ise bir haya
lin letafet-bah�-1 tabiat ve hissedar-1 hiisn ii hakikat olabilecegi" 
kaydm1 ilave buyurdunuz ki bu babdaki miitalaat-1 acizanemi 
a�ag1da beyan edecegim. 

Bir �eyin hakikat ve mahiyetine vukuf miimkiin iken bu 
babda kesb-i lthla etmek kiilfetini ihtiyar etmeyip de kuvve-i 
muhayyileye giivenerek fikirler sarfetmek veya teali ettirece
gim iddias1yla hakikati tagyir ve tahrif etmek caiz olmayacag1-
na dair vaki olan iddiam1 �u sozlerle te'yid buyurdunuz: 

"Hayal, cemal-1 alem-a�ub-1 hakikate bir kat daha revnak 
vermek i<;in isti'mal edilmez ise bi't-tabii <;irkin goriiniir. Haki
kati hayal ile tezyin edebilmek evvela hakikati bilmekle olur; 
binaenaleyh cahilden �air olmaz. Bir nadan �air olmaya yelte
nirse manas1z soz soylemeye heves ediyor demek olur. Bu hal 
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ise muhib-i maani olanlar nazarmda o kadar menffirdur ki en 
muktedir bir �air gii\ tarif edebilir." 

Ulviyet ve letafetin hakikatte aramlmas1 miinasib oldugun
da dahi acizler ile hem-efkar old ugunuz: 

"Naci'nin fikr-i ciddisine gelince: 

Zevki hakikatte arar ademim 

kavli iizere: 

Bir hakikat kalmasm lilemde Allahzm nihlin 

feryadma devam eyleyecegi sizce de muhtac-1 tahkik olmayan 
mevaddand1r zannederim" soziiyle sabit oldugu gibi zevk ve 
ulviyet-i hakikat hususunda zat-1 muallimanelerinden birka\ 
seneler taalliim edebilecegim zaten bendenizce miisellemdir. 
Binaenaleyh ulviyet-i hakikati te'yid ve tavzih yolunda a�ag1da 
irad edecegim bir iki soz size hitab olmay1p muhaberahmlZl 
miitalaa edecek kari'lere aittir: 

Bu alemde asgar-1 na-miitenahiden tut da a'zam-1 na-miite
nahiye kadar bil-ciimle e�ya ve mevcudatm hakikati bi-hakkm 
tedkik ve ta'mik olunur ise insan hahr ve hayaline s1gmayan 
mesail-i aliyeye tesadiif eder, bunlarm halline muktedir olabil
mek hafaya-y1 tabiatten birini meydana koymak olacagmdan 
�u muvaffakiyetten hasd olan siirur ve zevk hi\bir �eye k1yas 
kabul etmez. Ar�imed'in hayatmm en mesud zamam mayiat 
kanunu bulup da "buldum, buldum" diyerek \Ir\lplak hamam
dan sokaga f1rlad1g1 and1r. 

Vak1a herkes ka�if olamayacagi cihetle zevk-i hakikatin bu 
derecesini hissedemez ise de kendince 0 ana kadar muhtefi ka
lan seraire kesb-i vukuf eyledik\e buldugu lezzet, bunlarm inti
�arma vesatetle ebna-yi cinse hizmet gibi bir vazife-i celileyi ye
rine getirmekten hasd olan zevk-i vicdani az bir zevk midir? 
Hususuyla bu vukuf nev-i beni be�erin mevalid-i selase iizerine 
hiikm ii fermamm tezyid ve tenfiz ediyor: Tuvana buved her ki 
dana buved! (Mu'terize i\inde �unu ilave edeyim ki Firdevsi-i 
Tusi vefat edeli 866 sene oluyor, halbuki bu m1sra bir hakikati 
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cami' oldugu i<;in dokuz as1r evvel haiz oldugu tesiri kaybet
mek �urada dursun belki artm1�hr. C::i.inki.i mi.i�'ir oldugu fikr-i 
hakimane zaman ile daha iyi takdir olunmaya ba�lam1�hr. Bun
dan maada herhangi yerde olur ise olsun �u m1sra1 takdir ve 
tahsin etmeyecek kimse bulunmaz. Yine o �airin soyledigi ha
yal-perestane mi.ibalagah m1sralar bu derecede mazhar-1 ragbet 
olamazlar. Hakikati cami' olan bir soz antika gibidir. Eskidik<;e 
k1ymeti artar. Vak1a vehle-i ulada baz1 �eylerin mahiyet!ne vu
kllftan cemiyet-i be�eriyece bir faide hasil olamayacagma zehab 
mi.imki.in ise de mesele ta'mik olundugu surette gori.ili.ir ki 
bunlardan her biri ya dogrudan dogruya veya min-cihetin �a
yan-1 istifadedirler: Bir vakitler oyuncak nevinden olan bir ki.i
reyi <;evirmekten ba�ka bir i�e yaramayan buhar bugi.inki.i gi.in
de fabrikalan i�letiyor, �imendi.iferleri yi.iri.iti.iyor, vapurlan ha
reket ettiriyor. Kehri.ibada elektirik bulundugunu milattan 700 
sene evvel Thales ke�fetmi� idi, 1795 tarihinde dogup 1827' de 
vefat eden Volta nam hakime gelinceye kadar elektirik kuvve
tinden kimse istifade edemedi. Fi-yevmena-haza bu kuvvetin 
vi.icuda getirdigi ve k1yasen bundan boyle husule getirecegi be
dayi tasavvur olunsun, bir de bu kuvveti insanlarm yirmi be�(!) 
as1r muattal b1rakhgi goz oni.ine getirilsin! i�te eslaf boyle mi.i
him bir kuvveti nasil mi.ihim gorememi�ler ise biz de zahiren 
bir hakikatin ehemmiyetsizligine zahib olabiliriz; fakat ahfad1-
m1z bu gibi zehabm butlamm isbat eder. Nitekim biz eslaf1m1-
zmkini ediyoruz. Mevcudatm herhangi birini tedkik edecek ol
sak evvel emirde iki �ey nazar-1 dikkatimizi celbeder: Madde, 
kuvvet! $u iki kelimenin haiz oldugu ehemmiyeti takdir edebil
mek i<;in 0 nam ile zuhur eden bir kitabm alem-i felsefece bir 
tarih-i teceddi.id te�kil eyledigini beyan etmek kafidir. 

Hulasa bu alemde hi<;bir �ey yoldur ki nazar-1 dikkat ve 
hayreti celbedecek birtak1m mesail-i aliyeyi cami' bulunmasm. 

Bir �air bir bah<;eyi vasfeder, bu bah<;e i.izerine nazar-1 dik
kat ve ragbetimizi celbedebilir ve belki bizce o ana kadar mek
tum kalm1� olan baz1 letafetlerine bizi agah eder. Halbuki bir 
alim, �airin ehemmiyet vermeyip de ayagmm alhnda <;igne
mekte oldugu otun ci.iz'i bir par<;as1m ahr, kendisi i<;in bu kadar 
kafidir. Hurdebinini 9kanp o par<;anm birtak1m hi.icerah ha.vi 
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oldugunu bize irae ettikten sonra bunlarm tevelliid ve hayat ve 
ili'timalah bahsine girili'ecek olur ise tekevviin-i hayata, mebhas-
1 cavidana taalluk eden mesail-i kaffesi gelir ki bunlan halle 
kalk11i>mak ister ise belagati sayesinde alemi hayrette b1rakan 
li'airdeki hayret ve istigraba hadd ta'yin olunamaz. Hurdebinin 
nas1l enayi biiyiik gosterdigini ve insan i<;in rii'yet ne yolda 
vaki oldugunu izah da cabal 

Tabiah tedkikten hasil olacak netayicin ulviyeti ve kitab-1 
kainah hecelemekten insan i<;in has1l olan fevaid-i azime li>U su
retle sabit olduktan sonra ulum ve fiinunun miftah1 olan ulum-
1 riyaziyenin ulviyetini meydana koymak has1h tahsil kabilin
den olur ise de yine soylemili' bulunahm: 

Voltaire "Ulviyet-i s1rfa muhassenat hususunda her li'eye 
tefevvuk edendir" diyor. Ulum-1 riyaziye olmaz ise digerleri 
viicud bulamayacag1 her bir davas1 yakinen sabit oldugu cihet
le s1hhat hususunda dahi ulum-1 saireye faiktir. Marangozdan 
tutun da ecram-1 semaviyeyi rasad eden alime varmcaya kadar 
ifa-y1 vazife hususunda ulum-1 riyaziyeden istimdada mecbur
dur. Mesahalarmda bir milimetrenin biri vahid-i k1yasi addolu
nan hiicerat-1 hurdebiniyenin eb'adm1 ulum-1 riyaziye sayesin
de ta'yin ettigimiz gibi yaz1hanemizden <;1kmadan bir par<;ac1k 
kagit iizerinde giineli'in ka<; . . . . s geldigini hesap edip bulmak ve
ya ziyas1 iki yiiz senede bize gelen ecram-1 semaviyenin bize 
olan bu' dunu mesaha etmek i<;in dahi yine bu ilme iltica ederiz. 
Yine o ulum-1 celile-i riyaziye sayesindedir ki o ana kadar 
hi<;bir ras1dm miisadif-i nazan olmayan N eptiin seyyaresini Le 
Verrier bulmak ve ol anda bu seyyarenin mevkii neresi oldugu
nu ta'yin etmek i<;in bir tabaka kag1t ve bir par<;a miirekkepten 
bali>ka bir fedakarhkta bulunmam11i' ve hatta yaz1hanesinden 
'flkmak li>Urada dursun pencereden kalk1p semaya bakmak kiil
fetini ihtiyara bile mecbur olmam11i>! ili'te ulum-1 riyaziyenin bu 
gibi bedayi-i azimeleri durup dururken li'iirin bununla ulviyet 
yanli'ma 9kmas1 biilbiiliin li>ahinle pen<;eleli>mek arzusunda bu
lunuli'una benzer. 

Hem ne hacet! iki kere iki dort eder, ii<; kere ii<; ilh .. den 
ibaret olan sathi nazarana gore ehemmiyetten sak1t olan kerrat 
cetveline mi insanlarm daha ziyade ihtiya<;lan vard1r yoksa 
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e�'ara m1 burasm1 dii�iinelim ve bunlardan birinin izalesinden 
hasil olacak netayici goziimiiziin oniine getirelim. 

$iir namm1 alan asarm hepsini ma'dum ve insanlan yeni-' 
den bu yolda eser yeti�tirmek kabiliyetinden kiilliyyen mah
rum farzedecek olur isek bundan tevelliid edecek netice lisanca 
bir biiyiik zayiat olur, yani iislub-1 miizeyyen ortadan kalkar; 
fakat �u halden insanlarm refah haline halel gelmeyecegi gibi 
terakkiyat-1 maddiye ve maneviyelerine de pek o kadar su-i te
siri olmaz. Hatta ibtidalarmda o yolda bir tesirin vukuu farzo
lunsa yani yalmz �iir suretiyle i�aa etmi� olan baz1 efkar-1 haki
manenin ezhan-1 umumiyeden izalesiyle fikirlerce cii�'i bir te
denni tasavvur olunsa bile bu tedenni muvakkattir. $iir addo
lunmayan asarda 0 gibi hakay1k e�'arda bulundugundan ziya
de mevcud oldugundan miirur-1 zaman ile bunlar inti�ar edip 
zayiah yerine getirir. 

$imdi bir de iki kere iki dort ederi kitaplardan hakkedelim, 
insanlarm zihninden c;ikarahm bunu dii�iiniip tekrar bulmak 
kabiliyetinden dimag1 tecrid olunmu� farzedelim: 

$u halde ne netice hasil olur? Muamelat-1 be�er adeta zen
beregi kopmu� bir saat gibi derhal durur: Ticaret, sanayi', ma
arif hepsi mahv ii heba olup hal-i bedavete ve belki ondan a�a
gi bir derekeye riicu ve tenezziil etmekten ba�ka insanlar ic;in 
bir tarik tasavvur olunamaz. 

Vak1a iki kere ikinin dort ettigini bilmek ic;in it'ab-1 zihne 
ihtiyac; gormedigimiz cihetle �u diistur-1 hakikate hor bakanlar 
bulunur ise de bu hal onun ulviyet-i hakikiyesini izale edemez. 
Nitekim hava-y1 nesimi mebzul bulunmak hasebiyle k1ymeti 
lay1k1yle takdir olunmuyor ise de bunun hayat-1 insani ic;in der
kar olan liizum ve ehemmiyeti asla tenakus etmez: 

Hava-y1 nesiminin hayat ic;in derece-i liizum ve ehemmiye
tini birine bi't-tecriibe takdir ettirebilmek ic;in 0 zata agz1m bur
nunu hkay1p bir miiddet nefes almaktan fa.rig olmasm1 tavsiye 
kifayet eyledigi gibi i�te bu kabilden olarak iki kere ikinin dort 
ettigini bilmekteki ehemmiyeti anlatmak ic;in dahi bunun mec;
hul oldugunu farzetmek vefa eder. 

iki kere iki dort eder! Bu oyle parlak bir hakikattir ki �eb
pere tab'amn envar-1 hakikati gormemek ic;in yumduklan goz-
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lerinin kapaklan bile biisbiitiin envarmm niifU.zuna mani ola
mazlar. i�te bunun icrindir ki bir adam ne kadar hasm-1 hakikat 
tasavvur olunur ise olunsun, oyle goze crarpan bir parlak haki
kati inkara ciir' et edemez! 

"iki kere iki dort eder" bir diistur-1 hakikat, bir meslek-i 
hikmettir ki buna tebaiyyet edenler daima tarik-i temeddiin ii 
maarifte hatve-endaz-1 terakki olurlar; muhalefette bulunanlar 
ise zalam-1 cehle dalarak na-bedide olurlar. 

Gelelim yine biz �iir ve hayal bahsine: 
"$airiyet nokta-i nazarmdan bak1hrsa bir hayalin letafet

bah�-1 tabiat ve hissedar-1 hiisn-i hakikat olabilecegi de inkar 
olunamaz" buyurmu�tunuz. Bendeniz zaten �iirin aleyhinde 
olmad1gim gibi hayalin de aleyhinde degilim; ancak zanneder
sem bu babda lay1k1yle murad1m1 anlatam1yorum zannederim. 
Bu hayal meselesine dair diger zevat ile cereyan eden miibaha
sat bu zanmm1 te'yid eylediginden burasm1 bir �erh edeyim: 

Benim as1l maksad1m bir roman yazild1g1, bir alem tasvir 
olundugu vakit o romam okuyan o alemde ya�am1� gibi olmah; 
bir bahk icrin su ne kadar Iaz1m ise tasvir olunan e�hasm ya�aya
bilmesi icrin �airin hayalhanesi o kadar elzem olmamah; o e�ha
sm niimuneleri alemde goriilebilmeli; yani bunlar �air keyfine 
gore icad eyledigi acibeler olmay1p tabii olmah. Eger �air fazail-i 
memduhadan bahsetmek istiyor ise niimunesini yine insanlarda 
aramahd1r. Eger murad eyledigi fazail icrin insanlar miyanmda 
niimune bulam1yor ise o halde murad olunan �ey kudret ve isti
dad-1 be�erin fevkmda olacagmdan temenni-i muhal demek 
olur; bu ise abestir. Bir �air bir mevkii veya bir vak' ayi tasvir ey
ledigi vakit kari'leri o mevkii mii�ahede ediyor, o ".'ak' ada haz1r 
bulunuyor gibi olmah, �air te�bihat ve istiarat vesaire gibi sana
yi' -i edebiyeyi kullanmakta hiirdiir: Yalmz hiir degil mecburdur. 
Bu mecburiyet yalmz �aire de mahsus degildir, az1c1k dikkat 
edecek olur isek lisan-1 avamda bile bunlan buluruz. "Cebi de
lik, hafiflikten ucruyor" I "Kaptan Pa�a koyunlanm otlamaya cr1-
karm1�" gibi daha ne kadar ta'birat vard1r. Hatta "Bin kere soyle
dim anlatamad1m" gibi baz1 miibalagattan da vazgecrmek miim
kiin olamaz. Hatta Fransa iidebasmdan biri, "Bir giin zarfmda 
bahk pazarmda yapilan mecazlar mikdarca bir sene zarfmda 
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Enciimen-i Danii{te yap1lan mecazlara faiktir" demi�tir. Bu ha
kikati teslim etmek, yani lisan-1 avamda mecaz vesairenin ne 
derece isti'mal olundugunu takdir etmek i<;in Emile Zola'mn 
amele lisamyla yazm1� oldugu Assommoir nam romam okumak 
kafidir. Baz1 ufak tefek te�bihat pek de muvaf1k-1 hakikat goriin
mese bile arhk o kadarc1k bir �ey i<;in taassub gostermekte mana 
yoktur. Hususiyle bunlar lay1k1yle tefhim-i merama, tasvir olu
nan �eyin goz oniinde bi-hakm tecessiim etmesine hizmet eder 
ise ho� bile goriiliir, ancak bu ciheti su-i isti'mal etmemek �arthr. 
Hulasa tarif olunan �ey, tasvir olunan vakayi' ve e�has tabii ol
mah, ama bunlann tarifinde isti'mal olunacak baz1 ta'birat yu
kanda arzettigim gibi bir liizuma, faideye miibteni bulunur ve 
daire-i i'tidali tecaviiz etmez ise reddolunamaz. 

Mesela bir �air bir bostam tarif etmek murad eyledigi vakit 
bunu begenmeyip nazar-1 dikkati calib olmak i<;in hudud-1 im
tidadm1 miibalaga, arklan dere, akan ufak sulan nehir ve seb
zelerin her birerlerini bin senelik hirer aga<; farzeder ve emeline 
nail olmak i<;in muhayyilesinde birtak1m tagyirat ve ta' dilat ic
ra eder ise tarif olunan �ey bostanhktan <;1kacagi cihetle maksat 
has1l olmaz. As1l hiiner o bostam ne halde ise o yolda tasvir ve 
tecsim etmek ve herkesin nazar-1 dikkatine miisadif olmayan 
baz1 letafetlerini bulup ortaya koymakhr. Bir surette ki kari'ler
den birini bir miiddet sonra bi't-tesadiif bilmeyerek o bostana 
girecek olsa vaktiyle vasfm1 okudugu bostan o anda bulundu
gu mevki oldugunu kendiliginden bulabilsin! 

"As1l hiiner hakikati hayal ile tagyir degil, tezyindir" ciim
lesi zaten bu fikri te'yid eylemektedir. Tezyin-i hakikat bahsine 
gelince hence bu iki tiirlii olur: Mii�ahede olunan bir vak'ayi 
dogrudan dogruya zahirde ne yolda ise soyleyip ge<;i vermeye
rek kuvve-i muhayyile ve miifekkireye miiracaatla o vak'anm 
esbab ii netayicini ariz ii amik tekdik ile bunlardan nazar-1 dik
kati celbedecek �eyleri zikr ve vak'anm sathi bak1�la farkma va
nlmayan baz1 miihim cihetleri iizerine nazar-1 dikkati celbede
rek kari'lerini miistefid etmektir. ikincisi ise vak' a daha vaz1h 
bir surette zabt ii h1fz olunabilmek i<;in baz1 te�bihat, istiarat gi
bi sanayi' -i edebiye veya cinas, vezin, kafiye gibi sanayi'-i lafzi
ye isti'malidir. 
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Bu iki tiirlii tezyinat mezc olunur ise hepsinden ala olur. 
Miibalaga hususundaki fikrimi Menemenlizade Tahir Bey 

biraderimize olan mukabelemde izah eyledigimden burada 
tekrarma Meet yoktur. 

Hulasa �uras1m ilave edeyim ki kainatta zerrattan �iimusa 
kadar herhangi bir �eyin tasviri murad olunuyor ise 0 �eyde ca
lib-i hayret, mucib-i istifade bir veya birka� cihet bulunabilir. 
Kiittab-1 kainatm her bir harfi bir mucizeye i�arettir; hiiner 
bunlan heceleyip �1karabilmektedir. Voltaire "Biiyiik bir hikmet 
olmad1k�a �ijrri hakiki viicuda gelmez" diyor, vak1a dogrudur. 
Her hakim olan �air olamaz ise de bir i" . ;san hakikaten �air ol
mak i�in hakim olmahd1r. 

Jean-Jacques Rousseau ahfad ii ahlafa hitaben "Ode a la 
Posterite" nam1yla yazd1g1 bir manzumeyi Voltaire' e gonderir, 
reyini sorar. Voltaire de "Korkanm ki bu nameniz yerine vasil 
olmayacak" diye mukabele eder ki bu soz Rousseau'nun Volta
ire iizerine husumetini davet etmi� ve beynlerinde miinaka�aya 
sebep olmu�tur. 

Hakim olmayan �airlerin asan hakkmda dahi boyle bir 
korku beyan olunabilir! "Hayal, cemal-i alem-a�ub-1 hakikate 
bir kat daha revnak vermek i9n isti'mal edilmezse bi't-tabii �ir
kin goriiniir. Hakikati hayal ile tezyin edebilmek evvela haki
kati bilmekle olur; binaenaleyh cahilden �air olmaz" demeniz
den dahi bu babda hem-efkar oldugumuz anla�ilmaktad1r. 

Daire-i imkam tecaviiz eden hayalatta letafet bulmak ve 
bunlan hiisn-i hakikatten hissedar addetmek 0 hayalah oteden 
beri o yolda telakki eylemeye yani iilfet etmeye va-bestedir. Bu 
letafet ve hiisn hakiki olmay1p itibari �eyler oldugundan tab'a 
gore tahalliif eder. Hiisn ii kubh1 temyiz miistehil oldugunu 
bendenizden evvel siz soylediniz. Madem ki hakikaten bunu 
temyizden aciziz, benim begendigimi sizin, sizin begendiginizi 
benim begenmemek ihtimali vard1r. $u halde o hayalatm mak
bul veya merdudetine nasil hiikiim vermeli? Herkesin zevki 
mizac ve istidad ve mekan-1 muhitin tesiratma tabi' dir. Bunlar 
hemen her �ah1sta az �ok tehalliif eylediginden sabit olmayan 
bir �eyi nasil mizan olarak kabul edebiliriz? Odebanm kendile
riyle hem-efkar olmayanlan hiisn-i tabiatten, zevk-i selimden 
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mahrumiyetle itham etmeleri kendi mizaclanm mizan-1 sahih 
ve aksini kazib zann ii i'tikad eylemelerinden ne�'et etmiyor 
mu? Hususiyle bu gibi hayalattan cemiyet-i be�eriyece bir isti
fade mutasavver olmad1gmdan letafeti me�kuk, faidesi mefkud 
soz soyleyip de bir vakit sonra itibardan sak1t olacagma "tuva
na buved her ki dana buved"6 m1sra1 yolunda edebiyet kazana
cak sozler soylense hem kaili, hem sami' ve kari'leri i<;in hay1rh 
olmaz m1? 

Arna denebilir ki "Vak1a bu sozler dogrudur. Oyle olsa da
ha evlad1r. Ancak insan her istedigi zamanda o yolda soz bula
maz. Bulunabile idi o sozlerin ehemmiyet ve k1ymeti tenakus 
ederdi. $u halde bir �air bu yolda bir soz buldugu vakit soyle
meye mi.isaraat eyledigi gibi boyle sozler bulamad1g1 esnada 
mi.ifekkiresinde tevelli.id eden ve kendisine ho� gelen hayalah 
tasvir etmekten kendini men'etmezse gi.inah m1 etmi� olur? 
Herkesin kendine mahsus bir zevki, bir eglencesi vard1r. Bir �a
ir de eglencesini, zevkini bu yolda buluyor. Bundan dolay1 
mi.istahak-1 itab m1d1r?" 

Hay1r! Ne gi.inah etmi� olur, ne de mi.istahak-1 itabd1r. Yal
mz bunda gozetilecek iki nokta vard1r ki biri bu sozlerin terak
ki-�ikenane olmamas1; ikincisi dahi madem ki bu sozlerden 
alem-i insaniyetce bir {aide muntaz1r degildir, madem ki bunla
n �air kendi zevki i<;in soylemi�tir, madem ki bir adam alm1� ol
dugu zevki umuma kar�1 bir meziyet addedemez, �u halde �a
irin de 0 sozleri soyledim diye cemiyet-i be�eriyeden bir min
netdarhk beklememeleri, o sozleri bir hak-1 imtiyaz addetme
meleri laz1m gelir. Bu soz yalmz kaillerinin zevkine gitmeyip o 
yolda �eylerden ho�_lanan daha bir<;ok ki�ilerin de o zevkten 
hisse-mend olduklanm der-miyan ederek bu cihetten dolay1 �a
irin bir hakk1 vard1r denebilir ve bu hakk1 da tammamak mi.im
ki.in olamaz. Ancak boyle bir hak i<;in, isabet edecek �eyi pay
la�mak i<;in Karagozci.iler, Kavuklular, hokkabazlar ilh .. meyda
na <;1k1p da bir �irket davas1 ikame edecek olurlar ise bu iddi
alanm redde insaf ve adalet kail olur mu? 

$iirin meziyyatmdan biri de kolay ezberlenebilmek, h1fz1 
kolay olmakhr. Ezmine-i atikada �iire edilen ragbetin esbab-1 
mucibesinden biri ve belki birincisi �u haldir. $u meziyetten is-
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tifade olunabilmek i<;in soylenen soz hahrlarda ni�ane olmaya 
�ayandir. Binaenaleyh �iir efkar-1 aliye-i hikemiyeyi cami' bu
lunmak icab eder. Bu viicubu "Bir edib vazife-i esasiyesi mille
tinin efkanm terbiye ve i'la ehneye <;ah�mak oldugunu bilecegi 
cihetle hezliyat ile i�tigali nefsine ziill goriir" kavliyle ortaya 
koymaktasm1z. 

$iir ve �airi tarif hususunda diyorsunuz ki, "Hakikatte ede
biyat edeb lafzmm cami' oldugu maani-i aliye ve latifeyi insan
larm levha-y1 vicdanma nak�edecek derecede haiz-i tesir olan 
belig sozlerdir. 

itikad1mca lafz-1 edeb her tiirlii meali ve letaifi cami' dir. 
Bununla bi-hakkm ittisaf edip de maani-i aliye ve latifeyi insan
larm levha-yi vicdanma nak�edecek derecede haiz-i tesir olan 
sozleri soyleyen var ise �airdir. 0 sozlerde -ister mevzun ve 
mukaffa olsun, ister olmasm- �iirdir" buyuruyorsunuz. Bu so
ziiniiz �imdiye kadar �iir ve �air hakkmda tesadiif edebildigim 
tarifahn en vaz1h, en miikemmeli, en alisi olmakla beraber yine 
muhtac-1 izahhr. Mesela �u tarife nazaran edib ile �air, makale-i 
edebiye ile �iir beyninde bir fark olmad1g1 tebeyyiin ediyor. 
Halbuki insana bunlarm beyninde bir fark olabilecek gibi geli
yor! 

Bir de gerek felsefeye dair ve gerek ulum ve fiinun-1 saire
ye dair bir<;ok asarda �iir i<;in ta'yin buyurdugunuz evsaf1 cami' 
par<;alara tesadiif olunuyor. Bunlara �iir, kaillerine �air nazany
la bakmak caiz olur mu? Olur derseniz adet-i ammeye muhale
fet etmi� olacag1z. Bu babda misal olarak Voltaire'in Lugat-z Hi
kemiye (Dictionnaire Philosophique) nam eserini de zikredebiliriz. 
Vak1a Voltaire �air ise de eser-i mezkure �iir namm1 vermek 
�imdiye kadar kimsenin hatmna gelmemi�tir. Halbuki bunun 
pek <;ok yerlerine tarifinize nazaran �iir denmek icab edecek! 
Bu babda ne yapmak laz1m gelir? Yoksa edeb lafzmm cami' ol
dugu her tiirlii maaninin ne oldugunu ben lay1k1yle anlayama
d1m da tatbikinde mi kusur ediyorum? Lutfen �u mii�kilimin 
halli i<;in mebzul buyurulacak miiriivvet, acizleri hakkmda bir 
biiyiik ahfet olacakhr. 

Be�ir Fuad 
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Be�ir Fuad Beyefendi'ye 

Efendim! 
Miikatebemiz pek tuhaf gidiyor. Tahminime gore ben bi

rinci mektubumu yazah bir sene kadar oldu! Demek oluyor ki 
bu miiddet zarfmda ben ve siz ii<;er mektup yazm1�1z. Ne se
riii'l-kalem �eyleriz! 

Ben ii<;iincii mektubumu alh ayda yazm1� idim. Siz de 
ii<;iincii mektubunuzu hemen o kadar bir zamanda yazdm1z. 
Beni tanzir ettiniz. 

Herhangimize bu te'hirlerin hikmeti sorulacak olsa zanne
derim ki "i�in iyisi alh ayda <;1kar" demekten ba�ka muvafik bir 
cevap bulamay1z. 

Bereket versin tabi'miz Mihran Efendi'nin ihtarat-1 miite
valiyesine! Yoksa biz bu i�leri -iyi, kotii- alh�ar ayda da <;1kara
mazd1k. 

Arkada�! Me�agilemiz de <;ok, hali vaktimiz yok. Biz saat 
sekizde kaleme gidip dokuzda dokuz bu<;ukta avdet eden 
beylerden miyiz ki bu babda bi-hakkm hedef-i itiraz olabile
lim? 

Ne ise! Ben i�te dordiincii mektubumu da yazmaya ba�h
yorum. Bakahm itmamma ne vakit muvaffak olabilirim! 

Bunu ba�lad1g1m giin bitiremem. Yaz1 masamm iizerinde 
ii<; dort tiirlii i� bekliyor. Onlan kim gorsiin? Te'hiri kabil degil 
ki yarma birakay1m. Sizinle soyle�mek i<;in yalmz teneffiis za
manlan kahyor, o da pek az geliyor. 

Arhk bir kere ba�lad1m degil mi? Ardm1 birakamam. �im
diden �urasm1 arzedeyim ki buna yazacagm1z cevab1 oyle ay
larca geciktirmeyiniz. Ben de bir daha bu kadar te'hiri tecviz et
meyecegime dair size i�te soz veriyorum. 
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Miikatebemiz bir hiisn-i miibahase niimunesi olacak da 
onun ic;in biraz daha uzamasm1 arzu ediyorum. 

�imdiye kadar birbirimize hic;bir ac1 soz soyleyemedik. Biz
de boyle miibahase cereyan ettigi var m1d1r? iki miibahis c;1kar, 
yaz1�maya ba�lar; biri tecaviizde bulunur, digeri de mukabele-i 
bil-misle kalk1�1r. Miibahase miinazaa rengini ahr. Ortada mak
sad kaybolur. Bir dmlhdir gider! 

Ne bela �ey! Bakm1z zuhur-1 hak ic;in en giizel vas1ta olmak 
laz1m gelen miibahaseden su-i isti'mal ile nasll c;irkin neticeler 
c;1k1yor! 

Boyle baz1 miibahasatta hen de bulundum, fakat istemeye
rek! Durup dururken hie; kimseye tecaviizde bulundugum hah
nma gelmiyor. Miibahisler daima bana tecaviiz ederlerdi. Ben 
de bi'z-zarure mukabele ederdim. Bizim memlekette -velev bir 
terbiyesize kar�1 olsun- ihtiyar olunacak siikutu acze hamle
derler. Bir dereceye kadar �iddetli lisan ile yazd1g1m miidafaat 
erbab-1 insaf nezdinde ma'zur tutulur sanmm. Ne yapay1m? 
Melek degilim, "El-badi azlem."7 

Bu hal muahharen sizin de ba�1mza gelmedi mi? Bir arahk 
miibahislere "Sadedden c;1kmaym1z. Miinazara mii�ateme de
mek degildir. Tarafeyn edibane idare-i lisan etsin. Ortadaki me
sele hallolunsun bitsin. Miinazaa tarzmda olan miibahaseden 
ne c;1kar? Boyle �eyler miifid olmaz, can s1kar. Herkes okumak
tan, dinlemekten b1kar"8 diye gazetelerle nasihat verdiginiz 
halde sonradan gordiigiiniiz tecaviizata kar�1 me�reb-i hakima
nenize muvaf1k dii�meyecek surette miidafanameler yazm1� 
idiniz. 

Maksad1m "Fiiliniz kavlinize uymad1!" demek degildir. 
Adami mecbur ediyorlar da onu soylemek ve size de tasdik et
tirmek isterim. 

Avrupa milletlerinden terakki hususunda geri kah�1m1zm 
sebeplerinden biri de lisamm1zm tahsilindeki giic;liik oldugu 
inkar olunamaz. 

Frans1zcamn c;ocuk oyuncag1 olduguna alh ayda ogrenile
bilecegine, halbuki Tiirkc;eyi tahsil ic;in la-akall on sene c;ah�
mak laz1m gelecegine kail olan zevat ile soyle�emem. <;:iinkii 
-bilmem nedendir- oteden beri boyle �eylere akhm ermez. 
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intizam ve miikemmeliyeti meydanda olan bir lisana c;o
cuk oyuncagi neden denilsin? Boyle bir lisan alh ayda nasil og
renilebilsin? Hususiyle Tiirkc;eyi tahsil ic;in Ia-akall on sene c;a
h�mak nic;in Iaz1m gelsin? 

Bir lisanm kac; senede tahsil olunabilecegi onun meydanda 
miikemmel usul-i ta'limi olmakla, birc;ok mekteblerde tecriibe 
olunmakla olur. irzim lisamm1zm oyle �eyleri var m1 ya? He
niiz bir imla kitab1m1z yak. Tiirkc;e ogrenecek bir c;ocuk "geliir" 
mi yazsm, '1gelir" mi? "Gelme kac; tiirliidiir?" diyene "iic;" mil 
desin, ''be�" mi, yoksa "dokuz" mu? 

"Bir Frans1z alh ayda degil ise de iic; sene tahsilden sonra 
fesahatle tefhim-i merama muktedir olabilir. Halbuki bizde on 
sene tahsil etmi� olanlarda o derecede fesahati bulmak ekseriya 
miimkiin olamaz; Arabi veya Parisi ta'birat ve terakibde bir na
kisesi goriiliir" buyuruyorlar. Neden goriiliir? Bedihidir ki tah
silin yolsuzlugundan! 

Bir kere lisan intizam altma almsm da bakm1z iic; dart sene 
tahsil ile ugra�an bir sahib-i istidad kemal-i fesahatle ifade-i 
meram edebilir mi, edemez mi! Fakat boyle karmakan�1k gi
derse on senede degil, on be� senede dahi miikemmel Tiirkc;e 
ogrenilemez. 

i'tikad-1 acizaneme gore iic; dart sene c;ah�an kabiliyetli 
gene; bir Tiirk benim kadar fasih Tiirkc;e yazabilir. 

"Benim kadar" deyi�ime ba�ka mana vermeyiniz. Ben Var
na' da bir mahalle mektebinde Kur'an-1 Kerim, tecvid okudum; 
siiliis yazd1m, i�te o kadar. 

Sonra medresede emsile, bina, maksud, avamil, ezhar oku
dum. Biraz da nk'a yazd1m; bu da i�te o kadar. Bundan ziyade 
olarak iistaddan ettigim istifade birkac; maani dersiyle birkac; 
Giilistan hikayesi gormekten ibarettir. 

Bir kere dii�iiniiniiz, "Rii�diye" dahi gormemi�, hic;bir ka
leme devam etmemi�, kimseden kitabet dersi almam1� bir ada
mm bu kadarc1k Tiirkc;e yazmaya ah�mcaya kadar ne derece
lerde suubet c;ekmi� olmas1 laz1m gelir! . .  

Ben bunca zahmetlerle has1l ettigim �u melekeyi miistaid, 
mukaddem bir Tiirk gencine iic; dart senede nakledebilirim. 

Tiirkc;eyi dogru yazmak ic;in miikemmel Arabi, Parisi bil-
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mek laz1m m1dir? Hayir! Tiirk<;eyi dogru yazmak i<;in yalmz 
Tiirk<;eyi miikemmel bilmek laz1mdir. 

Bu nasil olur? Dedigimiz gibi bir kavaid kitab1, yine dedi
gimiz gibi bir liigat kitab1 meydana getirmekle! 

Bunlar yapilmad1k<;a lisamm1zm tahsili hakk1yla teshil olu
namayacakhr. 

Bunlan kim yapacak? Orasm1 bilemem!.. 
"Avrupa lisanlan nas1l Latin ve Yunan lisanlanndan isti

ane etmi�ler ise biz de oylece lisan-1 Arabi ve Farisiden istim
dad etmi�iz; bu lisanlan dogru yaz1p soylemek i<;in Latin ve 
Atik Yunan lisanlarmm kavaidini aynca tahsile nas1l liizum 
yoksa, Tiirk<;e i<;in dahi bilhassa Arap<;a, Farisicenin kaideleri
ni ogrenmeye ihtiya<; messetmemelidir" diyorsunuz. Ben de 
derim ki, zanmma gore Avrupa lisanlarmm Latin ve Yunan li
sanlarmdan ald1klan kelimat az <;ok tagyir ile temelliik edil
mi�tir. Bir Avrupa lisamnm hari<;ten ald1g1 bir kelime o lisanm 
�ive-i telaffuzuna tebaiyyetle biisbiitiin onun mah oluyor; bir 
surette ki o kelimenin evvelki haliyle sonraki hali beynindeki 
farka bakanlar onun mesela Latincelikten bil-kiilliye <;1khgma 
hiikmediyorlar . .  Bizde ise hal boyle degildir. Arabiden, Farisi
den ald1g1m1z kelimeleri olduklan gibi kullamyoruz. Hemze 
tayyetmek, hemzeyi "ya" gibi okumak "ya"y1 elif suretinde 
yazmak, "p"yi ''b" telaffuz etmek, zammeye bedel kesre getir
mek kabilinden baz1 tagyirahm1z var ise de bunlar Avrupa li
sanlarmm hari<;ten ald1klan kelimata verdikleri e§kal ile k1yas 
kabul etmez hiikiimsiiz �eylerdir. Binaenaleyh bizce kavaid-i 
Arabiye ve Farisiyyeyi -liizumu kadar- tahsile ihtiyac-1 kat'i 
vardir. Tiirk<;eyi dogru yazmak ba�ka tiirlii kabil olamaz. Ma
ahaza -liizumu kadar- dedigim kavaid�i Arabiye ve Farisiyyeyi 
bellemek pek gii<; bir �ey degildir. Belletmenin yolunu bilmeli! 
Arabinin, Farisinin aynca tahsili elzemdir, o yine ba�ka mese
le. 

Meydanda miikemmel bir "kavaid-i Farisiye" yoksa da 
-dediginiz gibi- �imdiki Arabi usul tahsili biitiin biitiin miina
sebetsizdir. 

Bu babda iistad-1 �ehir El-hac ibrahim Efendi Hazretle
ri'nin gosterdikleri niimunenin muhassenah kabil-i inkar degil-
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dir. Bugi.in "Dari.i't-ta'lim" deki efendiler yedi sekiz sene Arabi 
tahsiliyle ugra�m1� olan talebe kadar Arapc;a biliyorlar. 

"Gelelim yine biz �iir ve hayal bahsine" den "$iir ve �airi 
tarif hususunda diyorsunuz ki"ye kadar verdiginiz tafsilah tas
dik edip etmeyecegimi evvelki mektuplanm gosterir. Binaena
leyh o babda sozi.i uzatmaya li.izum gormem. 

"Hakikatte edebiyat edeb lafzmm cami' oldugu maani-i 
aliye ve Iatifeyi insanlarm levha-i vicdanma nak�edecek derece
de haiz-i tesir olan belig sozlerdir" ve "itikad1mca lafz-1 edeb 
de maani-i aliye ve Iatifeyi insanlann levha-i vicdanma nak�e
decek derecede haiz-i tesir olan belig sozleri soyleyen var ise 
�airdir. 0 sozler de -ister mevzun ve mukaffa olsun, ister olma
sm- �iirdir" dedigime bak1p diyorsunuz ki: 

" . . .  yine muhtac-1 izahhr, mesela �u tarife nazaran edib ile 
�air, makale-i edebiye ile �iir beyninde bir fark olmad1g1 tebey
yi.in ediyor. Halbuki insana bunlarm beyninde bir fark olacak 
gibi geliyor." 

"Bir de gerek felsefeye dair ve gerek ulum ve fi.inun-1 saire
ye dair birc;ok asarda �iir ic;in ta'yin buyurdugunuz evsaf1 cami' 
parc;alara tesadi.if olunuyor. Bunlara �iir, kaillerine �air nazany
la bakmak caiz olur mu? Olur derseniz adet-i ammeye muhale
fet etmi� olacag1z. Bu babda misal olarak Voltaire'in Litgat-1 Hi
kemiye nam eserini zikredebiliriz. Vak1a Voltaire �air ise de eser
i mezkure �iir nam1m vermek �imdiye kadar kimsenin hatmna 
gelmemi�tir. Halbuki bunun pek c;ok yerlerine tarifinize naza
ran �iir denmek icab edecek! Bu babda ne yapmak Iaz1m gelir? 
Yoksa . . .  " 

i�te yalmz buralanm izaha li.izum gori.iri.im. "Nesir", "na
z1m" namlanyla ikiye taksim olunan "soz" ya giizel olur yahut 
c;irkin. Gi.izel olursa -nesir olsun, naz1m olsun- edebiyattan ad
dolunur; c;irkin olursa -nesir olsun, naz1m olsun- edebiyattan 
addolunmaz. 

Edebiyattan addolunmayan soze "�iir" denilmemek Iaz1m 
gelir, c;i.inki.i herhalde "�iir" mefhumu "edebiyat" mefhumunda 
dahildir. 

$u halde bir sozi.in "�iir" namm1 alabilmesi edebiyattan 
ma' dud olmasma tevakkuf eder, manzum olmasma degil. 
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Bir soz manzum olur da edebiyattan ma'dud olmaz, buna 
"�iir" denilemez. "Hayvan" mefhumunda dahil olmayana "in
san" denilebilir mi? 

Madem ki soz, edebiyattan sayilabilmek ic;in giizel olmak 
laz1m geliyor, madem ki soz manzum olmakla giizel olmak la
z1m gelmiyor "�iir" denilecek soziin mutlaka manzum olmas1 
iktiza etmez. Mesela Fuzuli'nin me�hur $ikayetname'sindeki 
"Selam verdik rii�vet degildir diye almadllar!" sozii giizeldir, 
binaenaleyh edebiyattan ma'duddur. Buna "�iir" diyenlere de 
bir �ey diyemeyiz, fakat yine Fuzuli'nin bir cevabnamemde9 
nefrete �ayan oldugunu gosterdigim: 

Pare pare dil-i mecruh u peri�anzmdan 
Ser-i kuyunda gezen her ite bir pare feda 

beyti -bizim zevkimize gore- "�iir" namm1 alamaz. Nasil ala
bilsin ki evvel emirde edebiyattan addolunamaz. 

Buna dense dense "naz1m" denir. Halbuki -yukanda arzet
tigim vech ile- manzum bir soziin edebiyattan ma' dud olama
mas1 caizdir. Edebiyattan ma' dud olmayan soz ise hic;bir vakit
te "�iir" olamaz. 

"Edebiyat" denilen giizel sozlere ruh-1 insani miincezib 
olur. Bu incizab1 hasil etmeyen hic;bir soz edebiyat dairesine gi
remez. Edebiyat ic;inde ruhun en ziyade miincezib oldugu soz
ler �iirdir. Diyebilirim ki "Edebiyat, ruhun miincezib oldugu 
giizel sozlerdir; �iir, ruhun en ziyade miincezib oldugu giizel 
sozlerdir." 

Bu tarife nazaran �iir, edebiyatm en giizideleri olmak icab 
eder. Binaenaleyh her �iir edebiyattan ma' dud oldugu halde 
her "edebiyat"tan ma' dud olan soz �iir olamaz. 

Bu ifade nesir ve nazma �amildir. Bir soz mensur olur da 
�iir olur. Bir soz manzum olur da �iir olmaz. Has1h, �iir hem ne
sir, hem naz1m kisvesinde tecelli edebilir. Bir soze -manzum ol
dugu ic;in- "�iirdir" denilemeyecegi gibi -mensur oldugu ic;in
"�iir degildir" de denilemez. $u kadar var ki tabiat manzum 
olan �iire, mensur olan �iirden ziyade meyleder. Mesela ali, latif 
bir mana nesir ile "�iir" denilecek Surette ifade olunsa, yine 0 
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mana naz1m ile kezalik "�iir" denilecek surette beyan edilse ta
biat nazma nesirden ziyade miincezib olur. Hele naz1mda bir 
de "kafiye"ye riayet edilecek olursa biitiin biitiin letafet peyda 
eder. Bunun i<;indir ki insana kafiyeli naz1m kafiyesiz naz1m
dan ho� gelir. 

Zannederim ki "�iir"in oteden beri "Kelam-1 mevzun ve 
mukaffa" diye tarif olunmas1 -arzolundugu iizere- tabiatm ke
lam-1 mevzunu kelam-1 mensura, kafiyeli nazm1, kafiyesiz naz
ma tercih etmek istidadmda bulunmasmdan ne�' et etmi�tir, 
yoksa �iirin mutlaka manzum, mukaffa olmas1 i<;in liizum-1 ha
kiki yoktur. 

Manzum soze "�iir" diyorlar, <;iinki bu nama en lay1k gorii
lecek cazibeli sozler naz1m arasmda bulunuyor. 

Biz ruhun miincezib oldugunu giizel sozlere "edebiyat" 
demekle beraber bu sozlerin i<;inde ruhun en ziyade miincezib 
oldugu giizel sozlere "�iir" diyoruz. Manzum veya mensur ol
masma kaydetmiyoruz. Bununla beraber "�iir" denilebilecek 
bir soziin manzum olmasmdan -mensur olmasma nisbetle- da
ha ziyade safa-yab oldugumuzu itiraf eyliyoruz. Biz "�iir"i ne
sir ve nazma ta'mim ediyoruz. Onlar nazma tahsis ediyorlar. 
Bu tahsis �ayi olmu�. "�iir" denildigi gibi "kelam-1 mevzun ve 
mukaffa" hahra geliyor. Halbuki -balada gosterildigi iizere
oyle mevzun ve mukaffa sozler var ki "�iir" olmak �oyle dur
sun, bayag1 "edebiyat"tan dahi ma'dud olam1yor. Bilakis oyle 
mensur sozler vardir ki nice manzumata faik bulunuyor. 

itikad1ma gore "nutk" yarahlah "�iir" mevcuttur. 

Anki evvel �iir goft Adem safiyullah bud 
Tab' -z mevzun huccet-i ferzendi-i Adem bud10 

miiddeasm1 isbat i<;in Hazret-i Adem'in: 

Tegayyur-1 gUl zf vech melfh 
11 

buyurdugunu iddiaya ne hacet! Tab' -1 be�erin bu babdaki te
mayiilatma dikkat etmek kafidir. 
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Vezin, kafiye yok iken �iir var idi. Hi<; "nutk" olur da �iir 
olmaz m1? 

Bu halde �iirin nazma tahsisi hadis oldugu tebeyyi.in etmez 
mi? 

"Gerek felsefeye dair ve gerek uh1m u fi.im1n-1 saireye dair 
bir<;ok asarda �iir i<;in ta'yin buyurdugunuz evsafi cami' par<;a
lara tesadi.if olunuyor" buyuruyorsunuz. Olmayacak m1 ya! 
herkesin �iiri bir ti.irli.i degil. Tabiatler muhtelif, benim giizel 
gordi.igi.imi.i siz <;irkin gorebilirsiniz. Bilakis hen de sizin gi.izel 
buldugunuzu <;irkin bulabilirim. Bir soz ki sizce gi.izel degildir, 
onu -manzum olsun mensll;r olsun- �iir olmak i.izere telakki et
mek ihtimaliniz var m1d1r? Sizce "iki kere iki dort eder" bir �iir 
olabilir, <;i.inki ulviyeti, letafeti onda buluyorsunuz. Bir koyli.i: 

Karpuzu kestim sulandz 
da boynuma dolandz 

sozi.ine bay1hr, onun �iiri odur. Bir �ehirli bundan mi.iteneffir 
olabilir, <;i.inki.i onun da �iiri ba�kad1r. 

<;aya gittim susuzum 
Susuzum uykusuzum 

lak1rd1smda ne ulviyet, ne letafet bulabilirsiniz? Hi<;, degil mi? 
Halbuki onu en giize bir �iir olmak i.izere telakki eden tabiatler 
var. 

"Biz birtak1m ne soyledigini bilmez cehele-i avamdan bah
setmiyoruz" demeyiniz. Di.inyada �iirsiz adam olmaz, �iir 
"i.imid" gibidir. 

Varna' da "si.ili.is, nesih" hatlanndan icazet alacagim zaman 
yazd1gim bir iki par<;a yaz1 tezhib olunmak i.izere "$emni"ye gon
derilmi� idi. Aradan birka<; ay ge<;ti. Bunlardan eser zuhur etme
di. Kemal-i heves ve ishrab ile bekler dururdum. Bir giin teessi.i
riim tezayi.id etti, bir kagidm iizerine �u kelimeleri yaz1verdim: 

Bakarzm yollara kzt'am gelmedi 
Yezid herif k1t'ac1g1m yapmadz 
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i�te o vakit bu, benim en giizel �iirim idi. Ttflane bir makam-
1 mahsus ile kendi kendime okuduk«;a gozlerimden ya� akar
d1. 

Sonunda bunu hocama gosterdim. Meger birka«; yerinde 
imla yanh�1 var imi�, tashih etti. Bir de "aferin" verdi. 

Oralan Iaz1m degil. 
Ben bu soziimii heniiz �iir olmak iizere okurum. 0 kadar 

teessiir ile soylemi� idim ki ha.Ia hahnma geldik«;e gogiis ge«;ir
memek elimden gelmez. 

Halbuki sonralan: 

Ben ne Mesihi ne Mesihd-demim 
Zevki hakikatte arar ademim 

gibi sizin bile tahsine mecbur olacagm1z surette sozler soyle
dim. Bu �iir de o degil mi? ikisi de �iir! 

Hulasa ruhu en ziyade miincezib eden sozler �iirdir. Bu 
tabiidir. �iire "Kelam-1 mevzun ve mukaffa" demek ise sma
idir. 

Bu babda tabiilik smailige elbette takaddiim eder, «;iinkii 
insanm hi\ begenemeyecegi bir soz manzum olabilir. Pek be
genecegi bir soz de mensur olabilir. Otekine �iir demeye beri
kene dememeye mecbur mu olsun? Hangi soz ruhunu en zi
yade cezbediyorsa ona "�iir" der. Cazibesi onun ma-dununda 
bulanlara �iir dememekle beraber "edebiyat" diyebilir. Ken
disince hi«;bir meziyeti olmayan lak1rdllara -miicerred man
zum oldugu i«;in- "�iir" demedikten ba�ka "edebiyat" dahi 
demez. 

Yazacagm1z cevaba gore bu babda istediginiz kadar izahat 
vermeye hazmm. 

Muallim Naci 

<;ocuk iken koynumda ge�dirdi�m mecmuaya goz gezdir
seydiniz birinci sahifesinde "A�1k Omer"in �u ne�idesini mu
harrer bulurdunuz: 
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Har dibinde biten giile minnet eylemem 
Arabi Farisf bilmeyen dile minnet eylemem 

1 2  

0 zaman hen bunu �iir tamrd1m, halbuki ne vezni var, ne 
kafiyesi! 

NOTLAR 

1 "iyilik yap1hnca tamam olur." 
2 Metinde bo� b1rak1lm1�t1r. 
3 Muallim Naci, Saib'de Siiz, istanbul 1303, 32s. 
4 "Dagdan daga sozden bir sofra kunnu�um; beraber geldigim arkada� 

nerede." 
5 Metinde bo� b1rak1lm1�t1r. 
6 "Bilgili olan giii;lii olur." 
7 "(Kavgaya) ilk ba�layan daha zalimdir." 
8 Be�ir Fuad, "Udebadan istirham", Saadet, nr.402, 4 May1s 1886 
9 Muallim Naci, "Bir Cevab", Mektuplarim, Konstantiniye 1 303, s.143-

1 49. 
10 "ilk �iir soyleyen Adem Safiyullah idi; vezne (�iire) yatkm yarad1h�1 

ademoglunun delilidir." 
11 Metinde bo� b1rak1lm1�hr. 
12 Metinde bo� b1rak1lm1�t1r. 
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MEKTUBAT 





1 

Selanik, 8 Te�rin-i sani 301 

Edib-i hikmet-aferin! 
Sahib-i sergiize�tin ulviyeti derecesinde ali bir surette taraf-1 

edibanelerinden yazilan Victor Hugo'nun terciime-i halini bir 
dikkat ve takdir-i fevkaiade ile okudum. Aciziniz zaten o ferid-i 
zamanm tabiat-1 hikmet-i ulviyetinin meftunlarmdan oldugum 
i�n eserinizi miitalaa edi�im o hakim-i zi-�an ile kesb-i muarefe 
eylemi� kadar meserret ve memnuniyetimi mucib olmu�tur. 

Lebib-i muhterem! Bize bir �air-i a'zam1, be�eriyetin bir 
niisha-i miikemmelini takdim ettiniz; alem-i edebiyahm1z size 
ebediyen minnettar kalacakhr. Fakiriniz mensubiyetiyle miifte
hir oldugum bir edib-i miimtazm �anmdan, �erefinden hisse
yab olacag1m i<;in, derecesi tarif edilemeyecek kadar memnun 
old um. 

Bu eser-i k1ymetdan bir degil birka<; defalar okudum. Ez
ciimle bir defasmda idi ki arkada�larla birlikte miitalaa ettik. 
ikinci ciltte olan baz1 muhakemah i<;in itirazatta bulunuldu. 
Bir<;ok miibahase cereyan etti. Dogrusunu soyleyeyim ki soyle
nilen sozleri muhikk buldum. Bu babda fikr-i hakimanelerine 
miiracaat etmek hahnma geldi. 

i�te �u arizaaj;im1 takdime cesaret-yab old um. 
Bana bu cesareti veren eserin nihayetindeki miilahazat-1 

edibaneleridir. Ba-husus ki maksad1m -haddimin haricinde ol
dugunu bildigim i<;in- itiraz etmek degil, fakat bir istizah-1 ha-
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kikattir. Serbest soylemekten <;ekinmeyecegim, bunu hi.isn-i ni
yetime bag1�layacagm1za eminim. Her halde bir cevap i'tas1yla 
bir aciz �akirdi ir�ada tenezzi.il buyurulur efendim. 

i�te mi.i�killerim! 
Eserin 200. sahifesinde ba�layan muhakemat, realistleri 

pek mi.iltezimane bir surette yaz1lm1� oldugunu zannediyorum. 
Diyorum ki Be�ir Fuad Beyefendi realizm meslegini tercih ettigi 
i<;in hep realistleri iltizam eylemi� ve bahsi bi-tarafane yi.iri.it
meyerek meseleye ha.rid bir nazarla bakmam1�hr. Bu sozi.im 
pek kavl-i mi.icerred degildir, delillerim de var. Sozi.imi.i isbat 
i<;in bir "<;i.inki.i" Iaz1m, diyelim: 

<;:i.inki.i, realistlerin tabirat-1 avam-pesendaneyi isti'mal 
edi�lerine Hugo'nun itiraz1, bu misi.illi.i tabirat 16. asir i.idebas1 
ba-husus Voltaire tarafmdan dahi isti'mal olunmu� bulunmas1-
na istinaden pek vahidir, buyurulmu�. Fikrimce bu delil tabi
rat-1 necibane durur iken avam-pesendanenin isti'maline cevaz 
gostermek i<;in bir delil-i �Mi olamaz. Zira o Voltaire vesaire 
i.ideba o tabirat-1 avam-pesendaneden ziyade necibanesini ter
cih ve isti'mal etmi�ler ve bazen bir li.izum i.izerine onlan da is
ti'mal etmekten <;ekinmemi�lerdir. 

Bir muharririn tasvir edecegi e�hasm haline gore soz soy
lemesi muktezi oldugu kabil-i inkar degildir. Zaten mesela 
bir tenekeciye feylesofane muhakemat yaphrmak kadar bi.i
yi.ik bir garabeti hi<; ki�se tecviz ve ihtiyar etmez. Sozi.i, efka
n halince olmah, ancak tabirah asilane ve necibane yaz1lmah
dir. 

Victor Hugo'nun kendisinin de bizzat o tabirat-1 avam-pe
sendaneyi kullanm1� olduguna delil olmak i.izere gosterilen iki 
m1sra -velev boyle bin m1sra1 bulunmu� olsa bile- onun hakk-1 
tenkidini iskat edebilir mi? .. insaf edelim Victor Hugo yi.iz bin
lerce m1sralar soylemi�tir. Bu mikdar i<;inde boyle iki m1sra bu
lur isek yi.izi.ine vurmakta muhikk olabilir miyiz? 

Sonra, 203. sahifede Victor Hugo'ya edilen itirazatm birinci 
f1krasmda realistlerin tasvir ettikleri aleme tabib s1fahyla gire
rek emraz1 te�his eyledikleri beyan buyrulmu�. Bu kadan kafi 
oldugunu i'tikad buyuracagmlZl hi<; i.imid etmem. Zira malum-
1 edibaneleridir ki emraz1 te�histen maksad <;are-f tedavi bul-
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makhr. Bu marazm tedavisi �aresi gosterilmedikten sonra te�hi
sinden ne menfaat iimid olunabilir? 

Hakiki bir nazarla bakar isek goriiriiz ki bugiin cemiyet-i 
be�eriye bu emraza bir ila� vermiyor. 0 ilac1 vermemek kabil
dir. Hakikatte yok ise boyle bir ila� tasavvur ve tahayyiil edile
rek icad olunmahd1r. Ancak bu icada realistler muvaffak ola
maz. Bu maraz1 tedavi edecek ila� yalmz bir ilm ii maarifet ol
dugu dahi iddia edilemez zannederim. 

ikinci itirazda Victor Hugo'nun "Ben tasavvur ettigim e�
has-1 zelileyi daima teali ettiriyorum" soziine mukabil, Sefiller 
romam e�hasmdan olan Tenardiye familyasm1 teali ettirmesi 
�oyle dursun esfel-i safilin derecesine tenzil ettigini irae buyur
mu�sunuz! Dogrudur tenzil etrni�tir. Fakat �urac1g1m dii�iin
meliyiz ki Victor Hugo' nun teali ettirdigi e�has ile tenzil eyledi
gi e�has miyanelerinde pek biiyiik bir fark vard1r. Evvelkiler 
cemiyet-i be�eriyenin mazh1mu, makhuru, digerleri zalimi, �a
kisi ! Evet mazlumlan teali ettirmelidir, fakat zalimleri hayir! 

O�iincii itiraz1mzda Victor Hugo'nun "Sefalet ve zarureti 
iiryan bir halde gostermeye salahiyetiniz yoktur'' demesine 
mukabil kendisinin alemi dogru soylemekten men' etmek sala
hiyetini nereden ald1gm1 anlayam1yorum, buyurmu�sunuz. 
Bendeniz pek ziyade dii�iindiigiim i�in anlayabildim zannedi
yorum. Doktor marizin familyasma �are-i tedaviyi gostermekle 
beraber marazm deh�etini saklamak salahiyetini nereden al
m1�hr . . .  

Dordiincii itiraz1mzda buyruldugu gibi Hugo teali ettirece
gim diye hakikati tagyir edenlerden degildir zanmnday1m. Zira 
194. sahifede Victor Hugo'nun bir fikr-i hakikati nasll teali ettir
digine niimune olmak iizere gosterdigi Shakespeare' in ciimlesi
ni ve onun edibane ve �airane suretini derc buyurmu�sunuz. 
Hugo'nun yazd1g1 tarzda hakikat tagayyiir etmi� midir? $iiphe 
yok ki hay1r. 

Bendeniz realistlerin asarmm �ayan-1 istifade olmad1g1m 
iddia etmemekle beraber Hugo'nun asanmn daha ziyade �a
yan-1 istifade bulundugunu dava ederim. Gelelim Emile Zo
la'.mn tenkidatma: 

Zola Hugo'nun meslegi iizerine idare-i efkar etmeyerek 
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asan tenkit ile ugra�ml�, bununla me�gul olmu�, buldugu hata
lan -ki hemen umumu ehemmiyetsiz �eylerdir- meydana koy
mu�, bununla Hugo' ya galebe \almak istemi�. Heyhat! 

Alemde her �eyin bir kusuru olmas1 mukteza-y1 be�eriyet
tir. Elbette Hugo'nun da baz1 kusurlan olur. Fakat yazd1g1 �ey
lerde savab1 hataya pek ziyade galip geldigi i\in miikemmeli
yeti teslim olunur. 

Bir edibimizin dedigi gibi, tenkid etmek kolaydir. i� o eseri 
viicuda getirmektedir. Eger Hugo, Emile Zola'nm asar1m tenki
de tenezziil etmi� olsa idi acaba ne kadar garabetler gosterirdi. 

229. sahifede realizm ve romantizm meslegi reisleri beynin
de bir mukayese yapmak i\in irad buyrulan muhakemat dahi 
baz1 cihetlerle nazanma iltizamkarane gibi goriindii. Hugo'nun 
Zola hakkmdaki ta'rizah ciddi delail-i metineye miistenid oldu
gu gosterilmi�. Ben derim ki Hugo Zola hakkmda hi\bir gune 
ta'rizatta bulunmam1� ve onu tenkit ile hi\bir vakit ugra�ma
m1�hr. Eser-i edibanelerinin 192. sahifesinde gosterilen bahis 
mu'terizane bir tenkid degil dostane bir miibahaseden ibarettir. 

Zola gibi Hugo da ciddi olarak ugra�sa, tenkide kalk1�sa 
idi o da gosterdiginden ba�ka daha bir\ok delail gosteremez mi 
idi? Maamafih o muhaverecikte gosterilen delaili de 'kolayhkla 
vahidir diye atamay1z. Tezyif ve hakaret-amiz ise hi\ degildir. 

230. sahifenin a�agilarmdan ba�layarak gosterilen efkar ta
mamiyle fikrimi te'yid ve Zola'nm haks1zhgm1 gosterir, degil 
mi? 

231 . sahifede "Hakikatte bulunan zevk-i letafet-i ulviyet 
hi\bir yerde bulunamaz" buyrulmu�. Acaba Hugo hakikatten 
inhiraf ediyor mu idi? Hay1r! Fakat hakikate bir �airiyet mezc 
eyliyor, tezyin ediyor, daha ali bir heyete koyuyordu. 

Realistlerin meslegini tasvib buyurmalan romantiklerden 
ziyade hakikate itina eyledikleri i\inmi�! Ancak realistler haki
kati enzara \iplak bir surette arzediyor. Hugo ise onu calib-i na
zar-1 dikkat olacak derecede tezyin eyliyor. Soranm hangisi 
miireccahtir? 

Hugo'nun asarmda baz1 muha.Iat bulundugu irae buyrul
mu�. Bu muha.Iat ne gibi �eylerdir gosterilmemi�, soz kavl-i 
miicerredde kalm1�. Nihayet kitabm nihayetinde 250. sahifede 

4 1 0  



on dokuzuncu asir Hugo'ya hasredilmeyeceginden bahis buy
rularak Hugo'ya faik olinak iizere bin;ok zevat ta'dad buyrul
mu�. Bunlann Hugo'ya tefevvuklanm kabul edemem. 

Kendilerinin Hugo kadar �ohret kazanmamalan kadr ii 
meziyeh;e ondan daha dun olmalanna biirhan olamaz buyurul
mu�. Halbuki ben biirhan olur derim. Biirhan olamayacagma il
let olmak iizere "Hizmetlerinin derece-i ehemmiyeti umumun 
bi-hakkm takdir edebilmesine miisaid olacak derecede ulum ve 
maarifin inti�ar ve taammiim etmedigi" gosterilmi�. 0 halde 
Victor Hugo'nun iktidan dahi takdir olunamamah idi. Onlarm 
da Hugo kadar iktidarlan, meziyetleri olsa idi Ia-biid onlarmki 
de Hugo gibi takdir olunmaz m1 idi? 

Fikr-i acizanem Zola'mn Victor Hugo'ya tefevvuk etmesi 
�oyle dursun rekabet etmek degil, hatta ka'bma bile vas1l ola
mayacagi hakkmda olan fikrimin butlamm gosterir surette Zo
la'y1 iltizam buyurmalarmm delailini zaif gordiigiimden arz-1 
hal ile bir istizah keyfiyetidir. 

$u arizac1g1m Terciiman'da ne�rettirilip de cevab-1 edibane
leri dahi i'ta buyrulur ise bendenizle beraber umum dahi miis
tefid olmu� olur. Bu istifadeyi yalmz bendenize tahsis ederek 
bir cevap tahrir ve irsali takdirinde dahi minnettar kahnm. 

Fikrimi dogrudan dogruya gazete vas1tas1yla ilan etrnekten 
hicab eyledigim i<;in i�te zat-1 edibanelerine ediyorum. iradeni ... 
ze tabi'im. 

Muhlis-i bi-riyamz 
Fazh Necib 

Terciiman-1 Hakikat, nr.2232, 2 Kanun-1 evvel 1885 
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2 

Bir ad er! 

Lai.ibalilik samimiyetin en vaz1h bir delili oldugu i<;in �u 
yolda hitaba ci.ir'et ediyorum. iltifat-1 vak1amza te�ekki.irler 
ederim. Meziyet ve kudret-i edebiyeleri asar-1 nefise-i aliyyele
rinin mi.italaas1yla mi.istefid olanlarca zaten mah1m oldugun
dan gostermi� oldugunuz tevazu-1 fevkalade fart-1 nezaketinize 
hamlolunacag1 bedihidir. Maahaza ifrat hi<;bir �eyde tecviz olu
namayacagmdan mahviyetin bu derecesi tasvib olunamasa be
cad1r. Hakk-1 acizanemde "edib" gibi mi.istahak olmad1g1m bir 
bi.iyi.ik i.invan kullamlm1�. Bu babdaki senamza arz-1 te�ekki.irle 
beraber adem-i istihkak1m1 beyana mecburum. <;i.inki.i edib i.in
vam asan ni.imune-i fasahat ve belagat olabilecek ashab-1 ikti
dara mahsustur. Benim asanm da ni.imune olabilir, fasahat ve 
belagata degil, ancak galata. 1 

Mi.ilahazat-1 aliyyelerini a<;1ktan a<;1ga der-miyan buyurdu
gunuz cihetle minnettanmz1m. Bundan boyle dahi bu yolda de
vam buyurmamz1 temenni ederim. 

Hugo'da ili�ilen yerler ba�hca iki noktaya mi.inhas1r oluyor. 
Birincisi Hugo'ya kar�1 realistlerin iltizam olundugu zannolun
mas1, ikincisi ulum ve fi.inunu ke�fiyat ve tedkikat-1 vakialany
la ihya eden Claude Bernard vesaire gibi asr-1 haz1r eaz1mmm 
Hugo'ya tercihi savab gori.ilememesidir. Evvel emirde birinci 
nokta hakkmda mi.italaahm1 arzedeyim. "Tabirat-1 necibane 
durur iken avam-pesendanenin isti'maline cevaz gostermek ca-
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iz olamayacag1" der-miyan buyuruluyor. Halbuki realistler su
ret-i mutlakada tabirat-1 necibanenin terkiyle avam-pesendane
nin isti'malini iltizam etmiyorlar. Bu tabirleri bir liizum-1 hakiki 
iizerine kullamyorlar. Boyle bir liizum iizerine isti'mal olunan 
ta'birattan dolay1 sair iideba (Hugo dahil oldugu halde) nasil 
muaheze olunamaz ise realistlerin de muaheze olunamamalan 
zaruridir. "Bir tenekeciye feylesofane muhakemat yaphrmak 
kadar biiyiik bir garabeti hi<; kimse tecviz ve ihtiyar etmez, an
cak ta'birat asilane ve necibane yazilmahd1r" buyruluyor. Hal
buki tasvir olunan bir �ahsm sozii ve efkan ha.line muvaf1k ol
mak liizumu kabul olunduktan sonra tarz-1 ifadesini degi�tir
mek neden Iaz1m gelsin? Ale'l-husus Hugo da Sefiller'de "argo" 
denilen sarik ve kiilhanbeyi lisamm kullanmaktan <;ekinme
mi�tir. Her yerde tabirat-1 asilane ve necibane kullamlmak mec
buri ala idi Hugo o yolda tabirah bulmaktan aciz degildi ya! Se
filler'de "argo" tabirah bulunmakla eserin meziyet-i asliyesine 
halel gelmedigi gibi realistlerin asarmda liizum iizerine isti'mal 
olunan tabirat-1 avam-pesendane bu eserlerin kadrini tenzil ve 
tenkis edemez. Biz Hugo'yu ma'hud m1sralardan dolay1 tahhe 
etmek istemedik, belki kendisinde vaki olan bir halden dolay1 
digerlerini itham etmek istedigini muvafik-1 insaf gormedik. 

Realistler yalmz te�his-i emraz ile iktifa etmiyorlar. Emra
zm esbab-1 hakikiye ve tabiiyesini tedkik ile enzar-1 ammeye 
vaz' ediyorlar. Bu gibi emrazm tedavisi onlan tevlid eden es
bab ve ahvalin indifa'1yla has1l olacagmdan bu sebeplerin ne 
gibi �eyler oldugunu meydana koymak zaten <;are-i tedaviyi 
gostermek degil midir? 

Victor Hugo suret-i miitalaada "Ben tasvir ettigim e�has-1 
zelileyi daima teali ettiriyorum" dedigi cihetle biz de bu kaziy
yenin her zaman dogru olmad1gm1 gostermek i<;in misal olarak 
Tenardier'yi zikretmi� idik. Siz ise "Mazlumlan teali ettirmeli
dir fakat zalimleri hay1r" buyuruyorsunuz. Halbuki Victor Hu
go'nun iddiasmdan sizin fikriniz istintac olunmuyordu. Ale'l
husus tenzil ve teali ettirmek liizumunu esasen anlayam1yo
rum, <;iinkii bir �ey hadd-i zatmda iyi ise onu hakk1yla teces
siim ettirmek kafidir. Hakikatte mazlum olan zaten �ayan-1 
merhamettir. Rikkat ve merhameti celb i<;in ba�ka bir renkte 
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gostermeye mahall yoktur. Aksi de bu kabildendir. Teali ettir
mek maksad1yla bir �eyin mahiyeti tagyir olunmamahd1r. Tabib 
marizin familyasma crare-i tedaviyi gostermekle beraber mara
zm deh�etini saklamak salahiyetini nereden alm1�sa Hugo da 
realistleri dogru soylemekten men' etmek salahiyetini oradan 
ald1g1 beyan buyruluyor. Halbuki bu k1yasm1z1 savab goremi
yorum. �iinkii marizin emr-i tedavisi tamamiyle tabibe mu
havveldir. Her ne der ise o yap1hr, vermi� oldugu edviyenin te
sirah hakkmda kimseye izahat vermeye borcrlu degildir; hasta
hgm deh�etini ailesine soylemekten marizin emr-i tedavisince 
ekseriya bir siihulet beklenmez; maamafih oyle bir siihulet 
me'mul olundugu zaman o deh�eti tamamiyle yalmz ailesine 
degil hatta bizzat marize bile tefhim ve beyandan kat'iyen cre
kinmemek vazifesidir. Cemiyet-i be�eriyenin miibtela oldugu 
emraz ise �1kk-1 ahirden ma' duddur. Bundan maada iidebamn 
gosterdigi tedavi derhal icra olunmak imtiyaz1m da haiz degil
dir. Binaberin marazm deh�etini halka ifham etmeli ki liizum-1 
tedavi Iayik1yle hissolunsun; gosterilen crare muvaf1k-1 masla
hat goriilsiin. 

Hugo'nun bir fikri teali ettirdigine dair gostermi� oldugu 
niimune yalmz tabirat ve te�bihatta kahr. Yoksa tasvir ettigi e�
has ve vakayi'in daima muvaf1k-1 hakikat oldugunu Hugo'yu 
iltizamda en ileri varm1� olan romantiklerin ser-amedam bile 
iddia edememi�lerdir. 

Zola'nm tenkidatmda nakleyledigimiz baz1 parcralar zaten 
Hernani ve Ruy Blas'daki e�hasm ahval ve harekah hakikate 
mukarin olmad1gm1 gostermektedir. Maamafih Zola'nm gerek 
meslegini tervic ve gerek romantiklerin asanm tenkid yolunda 
yazm1� oldugu makalelerin yedi cilt te�kil eyledigi ve bunlarm 
esamisini zikr ve beyan eylemi� idik. Zat-1 alileri zaten lisan-a�
na bulunduklarmdan bu eserleri nazar-1 miitalaadan gecrirmeye 
ragbet buyrulur ise realistler hakkmda hiisn-i tevecciihiiniiz ar
tacagm1 kaviyen iimid ederim. Bunlan bi-tamamiha miitalaa 
buyurduktan sonra yine kanaat has1l olmazsa ala-kadrii'l-isti
taa arz-1 izahata hazmm. 

Hugo'nun hakikate tamamiyle riayet eylemedigi muhtac-1 
izah degildir zanmyla bu babda misal iradma liizum gormemi� 
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idik. Maamafih ifademiz buyurdugunuz vechle kavl-i miicer
redde kalmamak ic;in bir iki tanesini zikredelim: Evvel emirde 
Cromwell nam eserin e�hasmdan "Lord Rochester" goriiliiyor. 
Cromwell 1658 tarihinde vefat eyledigi halde Rochester 1648 
tarihinde tevelliid etmi� idi. Tasvir olunan vak'a Cromwell'in 
vefatmdan bir sene evvel cereyan eyledigi cihetle �air hakikat-i 
tarihiyeye riayet etmek laz1m gelse idi Rochester'i dokuz ya�m
da bir c;ocuk gostermek icab eder idi. Saniyen, Les Burgraves 
nam eseri sirf hayal-i muhaldir. Hugo'nun asarmda bu gibi tah
rifat ve muhalat nevadirden degildir. Binaenaleyh edib-i mii�a
riin-ileyhin asanm hakikate muvaf1k olup olmad1g1m tedkik 
maksad1yla miitalaa buyuracak olur iseniz bu yolda pek c;ok 
�eylere tesadiif edebileceginizden daha ziyade misal iradma lii
zum gormedik. Zaten maksad da asarmda hakikate mugayir 
�eyler oldugunu gostermekten ibaret degil mi idi. 

Alfred Bardeau Hugo ile olan muhaveresini realistleri ten
kid ve tezyif maksad1yla ne�reylemi�tir. Bu muhaverenin mii
zeyyifane oldugu ise Courbet'nin duvarmdaki noksanm ne ol
dugunu sual eylemesi iizerine Hugo'nun "Ekseriya duvarlarm 
dibinde bulunan �ey ki sizden daha realist olmak isteyen bir 
adam gelip onu oraya koymakta kusur etmeyecektir" demesi
dir. Eger bu tezyif degil ise tezyif nas1l olmak icab eder? 

Realistler esasen tasvir ettikleri vakayi' ve e�hasm hakikate 
muvaf1k bir surette oldugunu iddia ediyorlar. Bu iddialanm ise 
zaten Hugo teslim ediyor. Gerek Emile Zola'nm ve gerek Alp
honse Daudet'nin kudret-i kalemiyesini Avrupa'da hic;bir kim
se inkar etmemi�tir. Romantikler ile realistlerin beyninde olan 
miinazaa ise hakikatin her ne sebeple olur ise olsun tagyiri caiz 
olup olamayacag1 kaziyyesidir. Romanc1hk sanah nokta-i naza
rmdan baktlacak olur ise bir �eyi bi-hakkm tasvir etrnek onu 
hayal ile mezc etmekten daha ziyade vukuf ve maharete va
bestedir. <;iinkii herhangi alemi tasvir murad olunur ise onun 
haline, efkarma, etvanna, me�rebine, lisanma tamamiyle mut
tali ve agah olmak icab eder. Bu ise az bir himmetle viicuda ge
lir �ey degildir. 

Bir eseri tenkid etmek kolayd1r. i� o eseri viicuda getirmek
tir, fikri pek dogrudur. Hatta Emile Zola realizm meslegini is-
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tihfaf etmek isteyenlere o yolda bir eser viicuda getirmelerini 
teklif eyledigi halde muanzlarmdan heniiz bu davete icabet 
eden olmadi. 

Hakikate bir �airiyet mezc eylemek ve daha ali bir heyete 
koymak demek bence hakikati az \Ok hal-i aslisinden inhiraf et
tirmenin hiisn-i tabiridir. Hakikat hadd-i zatmda ali ve ibret
amiz oldugu i\in muhtac-1 teali degildir. Muallim Naci Efendi 
hazretleri Saadet gazetesi niishalarmm birinde Hazret-i Risalet
penahinin "Yarab bize enay1 hakikati iizere goster"l yolunda 
bir miinacaatlan oldugunu zikretmi�ler ve bu temenniye mil
let\e amin diyelim buyurmu�lar idi. 

Alem-i insaniyetin oteden beri miistefid olagelmekte oldu
gu bunca terakkiyat ve bedayi baz1 enay1 hakikati iizere gor
meye miiyesser olmakla hastl olmu�tur. Fevz ii felah ancak e�
yay1 hakikati iizere gormeye sa'y ii ikdam ile olur. Binaberin 
hakikate �airiyet mezc etmek hakikati teali ettirmek, yok haki
kate kanat vererek semanm tabakat-1 siireyyasmda U\Urtmak 
filan gibi birtak1m tabirat ile tagyir-i hakikati tecviz etmemeli
yiz. Her �eyin mahiyet ve hakikatine tamamiyle kesb-i vukuf 
eylemeye cehd etmeli ve bu yola hizmet edenlerin mesleklerini 
digerlerinkine tercih etmeliyiz. 

Gelelim ikinci noktaya: 
Her �ahsm kadr ii meziyeti �ohretiyle mebsuten miitenasib 

olduguna dair vaki olan iddiamz1 zat-1 faz1lanelerine yak1�hra
mad1m. Miicerred Hugo'yu isimlerini ta' dad eyledigimiz zeva
ta faik gostermek maksad1yla iltizam olundugu i\in boyle bir 
iddia der-miyan edildigine zahib olmakta ma'zurum. Bir �ahsm 
kadr ii meziyetine �ohreti mizan-1 sahih olabilmek i\in alemde 
�ohret-i kazibe olmamak, her �eyin mahiyetini ·bi-hakkm takdir 
ve temyiz edecek derecede halkm kuvve-i miimeyyizesi mii
kemmel, hatadan salim bulunmak icab eder ki vukuat bunun 
aksini gostermektedir. 

Hugo halen mazhar-1 takdir ve tebcil olan asarmm k1sm-1 
a'zamm1 �ohreti hemen yok diyecek derecede dun oldugu bir 
zamanda viicuda getirmi�ti. 0 zamanda �ohret\e Hugo'ya faik 
pek \Ok zevat var idi ki fi-yevmena heza namlan Hugo'nun 
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�ohretine nisbeten gu�e-i nisyanda kalm1� gibidir. Der-miyan 
olunan iddia muvaf1k-1 hal ve maslahat ola idi ta o zamanda 
Hugo �ohret�e digerlerine tefevvuk etmek icab etmez mi idi? 

Enciimen-i Dani� a'zahgma Hugo namzed oldugu vakit 
Dupaty ile Mole'nin tercih olunmas1 isbat-1 miiddeam1za delil-i 
kafi degil midir? 

Jean�Jacques Rousseau'nun ibka-yi nam1 i�in rekz olunan 
heykellere sarfedilen meblagdan onda biri saghgmda eline ge�
mi� olsayd1 �ocuklanm pi�haneye b1rakmak mecburiyetinde 
bulunur mu idi? 

Amma denecek imi� ki o zamandan beri hayli miiddet mii
rur etmi� ve bu miiddet zarfmda fikirlerce hasil olan terakki er
bab-1 iktidarm meziyet ve kadrini takdire kifayet edecek merte
beye vasil olmu�tur. Vak1a ezmine-i salifeye nisbeten kadir�i
nashk hayli terakki etmi� ise-de bu terakki nisbidir. Heniiz mer
tebe-i kemale vusul miimkiin olamam1�hr. $u iddiam1z1 isbat 
i�in bir misal irad edelim: 

E�her-i mii�errihinden Froveille'in [?] vefat eyledigi giin 
tesadiif kabilinden olarak Paris'te Opera Komik muganniyele
rinden biri terk-i hayat eder. Gazeteler Froveille hakkmda "Mii
�errih-i me�hur Froveille'in bugiin vefat eyledigi maateessiif 
haber ahnm1�hr" mealinde birer fikrac1k derciyle kanaat eyle
dikleri halde muganniyenin sitayi�ine ve vuku-1 vefahndan do
lay1 hasil olan teessiir-i azime dair yaz1lan makaleler tamam bir 
hafta Paris gazetelerinin siitunlanm i�gal etmi�ti. $u niimayi�
lere bakilsa ma'hud muganniyenin kadr ii meziyet�e Froveil
le' e tefevvuku kabul olunmak Iaz1m gelir ki buna hi�bir vechle 
vicdan-1 alilerinin kail olamayacagma eminim. Froveille'in ve
fah 1874 tarihine miisadiftir, tarih-i mezkurdan beri miirur 
eden miiddet-1 ciiz'iyye zarfmda bu gibi haks1zhklarm tekerrii
riinii men' edecek derecede fikirlerce bir biiyiik inkilab vukua 
geldigi iddia olunamaz zannederim. 

i�te �u arzeyledigim misal, isimlerini ta' dad eyledigimiz 
zevatm alem-i insaniyete ettikleri hizmetleri bi-hakkm takdir 
ettirecek derecede ulUm ve maarifin inti�ar ve taammiim etme
digini pek vaz1h bir surette isbat eylemektedir. 

"Madem ki Victor Hugo'nun kadr ii meziyeti takdir olun-
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mu�tur, sairlerinin de Hugo kadar iktidan ola idi onlarmki de 
takdir olunmaz m1 idi?" mealinde irad buyrulan sualinize 
"Olunmazd1, olunmad1 ve olunamazd1!" mukabelesinden ba�
ka bir cevab-1 savab bulunamaz. �iinkii, Victor Hugo'nun asa
nm az i;ok anlayabilmek ii;in lisan-1 Franseviye a�ina olmak ki
fayet eder. Halbuki esamilerini ta' dad eyledigimiz zevattan me
sela Claude Bernard'm asan yalmz Frans1zca bilmekle anla�il
maz. Lisan-a�na olmakla beraber biri;ok ulum ve fiinunun me
bahis-i esasiyesine agah olmak da �art-1 a'zamd1r. Vak1a Hu
go'nun asarmda tesadiif olunan baz1 efkar-1 hakimanenin daka
yik ve gavam1zma muttali olabilmek i<;in de hayli vukuf Iaz1m 
ise de buralanm anlayamayanlar da Hugo'nun asanm miitalaa 
edebilirler. Herkes behresi nisbetinde hisse-mend olur; kimi 
tarz-1 ifadeyi takdir eder, kimi romanlardaki maceralardan mii
telezziz olur, kimi tiyatrolanm seyrederek ho� vakit gei;irir, ki
mi edebiyat-1 �airanesinden mahzuz olur, bu suretle nam1 ko
layhkla ma'rUf olur. Biri;ogu da hii;bir eserini okumad1klan hal
de yalmz nam ve �ohretini i�itmekle "kulaktan a�1k" olurlar. 

Ale'l-husus Hugo meslek-i ahirinde payidar oluncaya ka
dar biri;ok meslek degi�tirmi�ti. Tevarih-i muhtelifede kabul 
eyledigi meslekleri tervic yolunda e�'ar tanzim eyledi. Binabe
rin �air-i mii�ariin-ileyhin asan miyamnda herkes kendi meslek 
ve me�rebine muvaf1k fikirler bulabilir. Hugo'nun tezyid-i �oh
retine badi olan esbabdan biri ve belki birincisi de baz1 sade
mat-1 siyasiyeye hedef olmas1d1r. 

Hugo'nun asan s1rf fenni eserlere nisbeten harc-1 alem ol
dugu ii;in kadr ii meziyeti daha kolay anla�ilabilir. Ba�ka bir 
mahallde sarfolunan "demir leblebi" te�bihini Claude Ber
nard'm asarma tatbik edebiliriz. Bu leblebileri hazmedecek mi
de degil, dimagd1r. Ancak bunlan hazmedebilmek ii;in vaktiyle 
binbirtak1m agdiye-i mukavviye ile tehyie olunmak icab eder. 
0 mukavvi gidalar ise ulum ve fiinun-1 tabiiyenin mebahis-i 
esasiye ve miihimmesidir. Ba�ka suretle o leblebiler hazmolu
namazlar. 

Felsefe hususunda Hugo ortaya yeni bir fikir koymam1�hr. 
1792 tarihinde tevelliid edip 1867 tarihine kadar muammer 
olan Victor Cousin'in ta'lim ve tedris eyledigi hikmet-i ruhani-
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yete intisab ve tebaiyyet etmi�tir. Siyasiyat hususunda dahi te
siri zaten mevcud olan fikirleri ne�r ii ta'mim eylemi�tir. Hugo 
hekim ve siyasiytindan olmaktan ziyade �airdir, �iiri ihya et
mi�tir. Claude Bernard ise muhibb-i fendir. Bu iki zatm hangi
sinin kadr ii meziyet�e digerine faik oldugunu anlamak i�in te
rakkiya t-1 medeniyeye fen mi yoksa �iir mi daha ziyade hizmet 
eder, buras1m nazar-1 miitalaaya almak kafidir. 

i�te birader, akhmm erdigi kadar miitalaahm1 arzettim. 
Tasvib buyrulmayacak veya muhtac-1 izah goriilecek fikirlerim 
hakkmda miilahazat-1 aliyyelerinin beyan buyrulmas1m niyaz 
ve iltimas ederim. 

Be�ir Fuad 
Tercuman-1 Hakikat, nr.2237, 2239; 2, . 9  Kanun-1 evvel 1885 
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3 

Selanik, 20 Te�rin-i sani 301 

CevabmlZl liizumu derecede dikkatle okudum. istizahah
ma i'ta buyrulan izahahn bazilarma kand1m; fakat bir k1smm1 
giizel anlayamad1g1mdan olmahdir, pek muhikk ve vaz1h bula
mad1m. 

Haks1zhgim1 anlad1g1m cihah itiraf edecegim; kani olama
d1g1m cihata olan itirazahm1 da tekrar ve izah eyleyecegim. 

Birinci derecede, tabirat-1 necibane dururken avam-pesen
danenin isti'maline cevaz gostermek caiz olamayacagi hakkm
daki fikrime cevaben "Realistler suret-i mutlakada tabirat-1 ne
cibanenin terkiyle avam-pesendanenin isti'malini iltizam etmi
yorlar" buyrulmu�. �u kadar var ki, eser-i alilerinin 189. sahife
sinde Zola'nm ai;tigi i;1girda "Romanlann e�has1 mensub ol
duklan sm1fa mahsus lisan ve tabirah kulland1klan gibi amele 
alemini tasvir eden Assommoir nam eserini dahi ba�tan ahire 
kadar amele lisamyla yazm1�hr" diye muharrer idi. Binaena
leyh bu ifade-i alilerine ve Zola'nm okudugum Nana nam ro
mamn revi�-i tahririne istinaden ekseriyetle tabirat-1 avam-pe
sendaneyi isti'mal ettiklerini zannettim. Madem ki roman tasfi
ye-i ahlak ii;in yaz1hyor, mad em ki ahlak edebiyattan ma' dud
dur bir romamn da revi�-i tahririnin edebiyat kavaidi dairesin
de ve asilane ve necibane tabirat ile yazilmas1 iktiza eder" de
dim. Sonra bu fikr ii miitalaa iizerine o ciimleleri yazd1m. 

Daha a�agida "Tasvir olunan bir �ahsm sozii ve efkan hali-
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ne muvaf1k olmak liizumu kabul olunduktan sonra ifadesini 
degi�tirmek neden laz1m gelsin?" buyrulmu�. Romanlar arzet
tigim gibi edebiyattan ma'dud oldugunu zanneyledigim i<;in 
bu fikirde bulunurum. 

Hugo'nun da Sefiller'de "argo" lisamm kullanmas1 eserin 
meziyet-i asliyesine halel getirmedigi beyan buyrulmu�. Fakat 
malum-1 edibaneleridir ki Hugo romanmda tasvir ettigi sarik 
ve kiilhanbeylerinin ciimlesine "argo" lisamyla soz soyletme
mi�tir. "Argo" lisanmdan olan ciimleler ma' d udd ur. Onlar da 
ancak bir liizum ve maksad iizerine yazilm1�hr. Realistler de bu 
tabirah bir liizum iizerine isti'mal etmi� olsalard1 hi<; itiraza lii
zum gormezdim. Fakat onlar ser-a-pa tabirat-1 avam-pesenda
ne ile roman yaz1yorlar. Buyurdugunuz gibi bir liizum iizerine 
tabirat-1 avam-pesendanenin isti'mali bir eserin kadrini tenzil 
ve tenkis etmez. Arna hep o tabirat ile yazilm1� bir roman ede
biyattan ma'dud olamaz derim, boyle zannederim. Bunun i<;in 
bu babdaki izahatm1z kanaat-bah� olamaz. Realistlerin tasvir 
ettikleri aleme tabib s1fatiyla girerek maraz1 te�his ettiklerine 
dair eser-i alilerinde olan f1kra iizerine ettigim istizaha i'ta buy
rulan izahat muvaf1k-1 hakikattir. Tamamiyle kani ve miistefid 
old um. Te�ekkiir ederim. 

Victor Hugo'nun "Ben tasvir ettigim e�has-1 zelileyi daima 
teali ettiririm" soziine mukabil irad buyrulan miitalaat iizerine 
ettigim istizaha, "Tenzil ve teali ettirmek liizumunu esasen an
layam1yorum, <;iinkii bir �ey hadd-i zahnda iyi ise onu hakk1yla 
tecessiim ettirmek kafidir . . .  Teali ettirmek maksad1yla bir �eyin 
mahiyeti tagyir olunmamahd1r" diye cevap i'ta buyrulmu�, bu
na kani olamam. Maksad1m1 izah edeyim: 

Victor Hugo Sefiller' de Fan tine isminde bir kadm tasavvur 
ve tasvir , etmi�tir ki hadd-i zahnda yiiregi, vicdam pek iyi, 
mazlum, namuslu bir k1z idi; igfal olundu, terk edildi bir de <;o
cugu var idi. Hem onun hen kendisinin taayyii�ii i<;in <;ah�ma
ya mecbur oldu. Sefaletin son derecesine kadar tahammiil etti, 
elinden geldigi kadar <;ah�h. Nihayet bir "namuslu" kadmm 
fikriyle kovuldu. Bar-1 ihtiyac tazyik ediyordu. Sa<;lanm, di�le
rini sath. Felakete bu dereceye kadar tahammiil etti. Sonra ce
miyet-i be�eriye bu mazlumu seza-var-1 tahkir gordii. Cevabna-
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me-i alilerinde buyruldugu gibi bu mazh1m �ayan-1 merhamet 
goriilmedi, reddolundu; tahkir, tezlil edildi. Hugo da enzarda 
zelil olan o mazh1mu teali ettirdi. Jean Valjean da boyle. Fakat 
bunlan teali ettirdigi vakit mahiyet-i asliyelerini tagyir etmedi, 
olduklan gibi enzara arzetti, zannolundugu gibi zelil olmad1k
lanm gosterdi . . .  �iinkii ol suretle goriiniiyorlardi. . . 

Tabib marizin familyasma (fare-i tedaviyi gostermekle bera
ber marazm deh�etini saklamaya mecbur oldugunu k1yasen 
gostermi�tim. Bu k1yas1m savab goriilmemi�. Pek giizel, buna 
kani olurum. Fakat k1yas1mm savab olmamas1yla davamm but
lam sabit olmaz. $imdi esasa bir nazar atfedelim. Eser-i alileri
nin 196. sahifesinden 199. sahifesine kadar imtidad eden Victor 
Hugo'nun miitalaat ve delailinin butlamm gostermege 204. sa
hifede "salisen" ile ba�layan f1kra kafi midir? 0 f1krada Victor 
Hugo'nun haks1z oldugu delail ile isbat olunmu� mudur? Seta.
let ve zarureti iiryan-1 miithi� bir halde gostermekten ne faide 
has1l oldugu izah eqilmi� midir? Hugo'nun gosterdigi mazar
ratlar ve mazeretlerin vahi olduguna senedat var m1? Bunlar ol
mad1g1 halde bu fikr-i selim onun davasmm butlamm kolayhk
la teslim edebilir mi? Zannetmem! 

"Hugo'nun bir fikri nas1l teali ettirdigine dair gosterdigi 
niimune yalmz tabirat ve te�bihatta kahyor" buyruldugu gibi 
tasvir ettigi e�has daima muvaf1k-1 hakikat olmad1gt dahi ilave 
olunmu�. Daima muvaf1k-1 hakikat degilse ekseriya oyledir. 

Zaten bir fikr-i hakikat tabirat-1 aliye ve te�bihat-1 ulviye
den ba�ka bir vas1ta ile teali ettirilemez. Bil-farz "alemde saadet 
hiisn-i hale va-bestedir" hakikah, �oyle sadece bir ciimle ile ar
zoldugu vakti mi, yoksa bu hakikat ali, ulvi, miikemmel te�bi
hat ve tabirat ve delail ve fasih ve belig bir manzume ile enzara 
vaz' olundugu takdirde mi daha ziyade ruhlu, tesirli olur? Bu 
suretle hakikat mestur mu kahr? Hakikat bu kadar ulviyet i(fin
de takdir olunamazsa iiryan bir halde goriildiigii vakit hilf de 
takdir edilemez. Hakikat-bin olanlar hakikati her surette tamr
lar. Bu surette ise bir ulviyet-i diger miinceli oldugu i(fin daha 
ziyade calib-i nazar-1 dikkat olur. Eger bir fikri hakikate iltizam 
ile ulviyet bah� etmeye liizum yoksa, bu bir meziyeti haiz de
gilse acaba ulviyette ne meziyet kahr. Tezyinat-1 edebiye ile ha-
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kikat tezyin olunmayacak olduktan sonra o meziyyata ne lii
zum kahr? Yoksa o tezyinat ile efsaneleri mi teali ettirmeye c;a
h�mahd1r? 01 kadar kavaid ve sanayi' -i edebiyeye libas-1 haki
kat diyecek yere, kalb yald1z m1 diyelim? 

imdi Victor Hugo'nun bir fikri tabirat ve te�bihat ile teali 
ettirmesi haiz-i ehemmiyet degil mi? Daire-i hakikatten c;1kma
yarak, elfazda, efkarda ol kadar sanat, ol derece ulviyet goster
mek bir fikri teali ettirmek degil midir? 

Zola'mn tenkidahm cami' olan asan ihtar-1 edibaneleri 
iizerine celb ic;in yazd1m. Onlan miitalaa ile realizm meslegine 
muhabbetim ihtimal ki artar, fakat Victor Hugo'nun asarma 
olan muhabbetime tekabiil edemeyecegini zannederim. \:iinkii 
fikrimce daima gordiigiimiiz, bildigimiz bedihi hakay1k1 tekrar 
daha miikemmel surette gormekten ise daire-i imkan ve haki
katte mevcud olup da herkesin goremedigi tamyamad1g1, tasvir 
edemedigi esrar-1 hakikati bir parlak fikrin tasvir ve iraesiyle 
gormek, miitalaa ile ogrenmek daha ziyade faide ve lezzet-bah� 
olur zannederim. 

Alfred Bardeau Hugo ile olan muhaveresini realistleri ten
kid maksad1yla ne�reylemi�se, Victor Hugo o tenkidah Alfred 
Bardeau'nun ne�rettirmesi ic;in degil soz s1ras1 gelmi� de soyle
mi�tir. Tekrar ederim ki Victor Hugo me�gul olsa idi mutlak 
Emile Zola' nm asannda da birc;ok hakikate mugayeretler goste
rebilirdi. \:iinkii bir hakim "Madem ki insan nak1s bir mahlUk
tur, ondan miikemmel hic;bir �eyin suduru beklenmemelidir" 
demi�tir. Victor Hugo'nun hatalan iade olunup da Emile Zo
la'nm la-yuhti olmad1g1 dava edilemeyecegi tabiidir. 

ikinci noktaya gelince! 
Claude Bernard ve riifekasmm Hugo'ya tefevvuklan kabil 

olamayacag1 hakkmda der-miyan ettigim fikir iizerine i'ta buy
rulan izahata k1smen kani oldum, kani olmad1g1m cihetler de 
vard1r. Kani oldum c;iinkii bir insanm gordiigii, begendigi bir 
�eyden daha alisinin adem-i viicudunu, kendisinin goriip bil
memesi hasebiyle dava etmesi muvaf1k-1 akl ii hikmet olama
yacagm1 dii�iindiim. Bendeniz Victor Hugo'nun asanm ba-hu
sus e�'arm1 fevkalade sevdigim ve hayram oldugum ic;in alem
de bundan daha ali bir �ey olamayacagm1 zannediyordum. iti-
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raf ederim ba-husus fenne adem-i intisab1m hasebiyle ta' dad 
buyurdugunuz esamini!l birka\mm hatta isimlerini bile i�itme
mi� idim. $u kadar ki Victor Hugo'nun kadr ii meziyetinin ul
viyetini ve ferid-i zaman oldugunu iddia eden Academie Fran
\aise ile beraber bil-ciimle Frans1z iideba ve hiikemas1dir. 

"On yedinci asir Moliere, Racine, Corneille asn, on sekizin
ci Voltaire asn oldugu gibi, on dokuzuncu as1r da Victor Hugo 
asn olacakhr" diye:n yine bunlard1r. "Hugo'nun nur-1 hikmeti 
bu asrm iki siiliisiinii tenvir ettigi gibi nihayetine kadar da ten
vir edecek ve daha bir\ok a'san parlatacakhr" soziinii yine on
lar soylediler. Ben de bu davaya istinad etmi�tim! Ma'zurum! 

Bir de Victor Hugo'nun �airiyetinin meziyeti bir miitefen
ninin hizmetinden pek de dun oldugunu teslim etmek istemi
yorum. Bizde �airligin meziyeti umumen takdir olunamam1�hr. 
<;iinkii ma' dud olan birka\ml tefrik ettikten sonra mevzun soz 
soylemekten ba�ka bir �ey yapm1yorlar. Fakat Victor Hugo 
e�'anyla zevkten ziyade ahlaka hizmet etti. Hissiyat-1 cemiyet-i 
medeniye Hugo'nun asanndan m1 yoksa miitefenninlerin ke�
fiyatmdan m1 daha ziyade miistefid oldugunu nazar-1 dikkate 
alahm, ol vakt hakikat meydana \lkar. 

Cevabname-i edibanelerinde buyruldugu gibi Hugo'nun 
asan harc-1 alem oldugu i\in istifad� de 0 nisbette taammiim 
etmez mi? ilm ii maarifet ne kadar terakki ederse etsin efrad-1 
be�er fenden mukaddem hizmet ve ahlaka arz-1 ihtiyac eyleye
cegi kabil-i inkar m1dir? Victor Hugo'nun i�tiharm1 bir �ohret-i 
kazibe addedebilir miyiz? Bunu tasdik ve iddia eder misiniz? 
Omid etmem! 

Bu babda tatvil-i makala liizum gormeyerek meseleyi na
zar-1 edibanelerine arzederim. Tekrar tasdi'e ciir'et edi�im i'ta 
buyrulan miisaade-i edibanelerine miisteniden vaki oldu. 

Yine bir cevap i'tas1yla bendenizi miistefid buyurur iseniz 
minnettar kahr ve arhk bu babda bir daha tasdi'e k1yam etme
yecegimi arzederim. Tevecciihat-1 edibanelerinin kema-kan iize
rimde lem' a-nisar olmas1 aksa-y1 emelimdir. Arizamm ne�ri hu
susu ise yine rey-i edibanelerine muhavveldir. 

Fazh Necib 
Terciiman-1 Hakikat, nr.2256, 29 Kanun-1 evvel 1885 
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4 

Birader! 
Cevabname-i acizinin muhtac-1 izah goriilen mevadd1 hak

kmda miitalaat-1 aliyyelerini kanaat-1 vicdaniyelerine muvaf1k 
bir izahahn arzma miibaderet eylerim: 

Realistlerin isti'mal eyledikleri tabirat-1 avam-pesendane, 
mukaddemada arzolundugu vechle, tasvir ettikleri e�hasa 
kendi lisanlanm soyletmek, hakikatten aynlmamak maksad1-
na ve liizumuna mebnidir. Assommoir'm ba�tan ahire kadar 
amele lisamyla yazilmas1 tabirat-1 mezkurenin letafet-i asila
neye tercihinden degil, amelelere sa'y ii ikdamdan hasil olan 
refah1 ve aksinden tevelliid edecek netayic-i vahimeyi tefhim 
i�in yazilan bir eserden herkesten ziyade ameleler miistefid 
olacaklarmdan bunlarm anlayabilecegi bir lisan iltizam olun
mu�tur. Zola'nm Une Page d'Amour, La Joie de Vivre gibi asa
rmda isti'mal olunan lisan gerek Assommoir'm ve gerek Na
na'nm revi�-i tahririne �ebih olmamas1 isbat-1 miiddeam1za 
kafidir. 

Realizm, tabirat-1 avam-pesendaneyi tercih ve iltizam et
mek, cemiyet-i be�eriyenin tabakat-1 siifliyesindeki su-i ahlak1 
tasvir etmek meslegi degildir. Herhangi alemin tasviri murad 
olunur ise onu dogru ve hakikat-i hale muvaf1k bir surette tas
vir etmektir. Bir vechle ki o yolda bir eseri okuyan adam miid
det-i medide o alemde ya�am1� gibi e�hasmm ha.line efkarma, 
etvarma, me�rebine, lisanma tamamiyle muttali ve agah olabil
sin. Zola bu meseleyi muanzlarma anlatmak istemi� ise de mu-
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anzlan anlamamayi iltizam ettiklerinden tefhim-i merama 
muktedir olamam1�hr. 

Balzac ile Alphonse Daudet realisttir; maamafih bunlarm 
nazar-1 miitalaa-i acizanemden gei;en asan Assommoire hakkm
da varid olan ta'rizattan masundurlar. �u izahat tabirat-1 avam
pesendanenin realistler nezdinde elfaz-1 necibane ve asilaneye 
miireccah olmad1gm1 ve tabirat-1 mezkurenin isti'mali hakikat
ten aynlmamak veya (Assommoir'da oldugu gibi) muhatablan
na tefhim-i meram edebilmek liizum ve maksadma mebni tec
viz olundugunu isbata kafidir zannederim. 

Assommoir veya Nana'nm edebiyattan ma'dud olup olma
yacag1 bahsine gelince deriz ki bir eserde edibane addolunma
yan tabirat bulunmakla o eserin edebiyattan ma' dud olmamas1 
Avrupa iidebas1 miyanmda kaide ittihaz olunmak Iaz1m gelse 
idi mesela Moliere'in asan klasik yani kitab-1 tedrisiyeden 
ma'dud olunmamak icab ederdi. Hele Voltaire'in "La Pucelle" 
nam manzumesi hi<;bir edebiyat meslegine idhal olunmamah 
idi. Halbuki kaziyye ber-akistir; Condorcet gibi bir hakim Vol
taire'in terciime-i haline dair kaleme ald1g1 eserinde mezkur 
manzumeyi miidafaa etmekten i;ekinmemi�tir. Zola'nm meb
hus eserlerinde en avam-pesendane goriilen kelimat i<;in Litt
re'in biiyiik diksiyonerine miiracaat olundugu surette kelimat-1 
mezkure hakkmda irad olunan misallerin Fransa me�hur edib
lerinin asarmdan muktebes oldugu mii�ahede olunuyor. Hal
buki bu edibler Zola gibi muhafaza-i hakikat maksad1yla o ta
birah kabul etmediklerinden evvela bunlar muateb tutulmad1k
<;a Zola'y1 muahezeye kalk1�mak muvaf1k-1 adl ii insaf olamaz 
zannmday1m. 

Klasikler miyanmda en ziyade Hugo'nun hiisn-i teveccii
hiine mazhar olan Moliere' dir. Voltaire ise edib-i mii�ariin-iley
hin hiirmet-i fevkaladesine nail olanlardand1r. Bunlarda tabirat-
1 avam-pesendaneyi ho�goriip de realistleri <;iiriitmek ile o tabi
rah romantiklerin ser-ri�te ittihaz eylemeleri asar-1 rekabet ad
dolunsa becad1r. Asar-1 edebiyede bir tabirin isti'mali tecviz 
olunduktan sonra tekerriiriine de mesag gosterilmi� olur; husu
siyle Zola'nm asarmda oldugu vechle bu tekerriir bir liizuma 
miistenid bulunur ise. 
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Gelelim teali ettirmek meselesine: Bu mesele hakkmda ef
kar-1 acizanemi lay1k1yle izah edememi� oldugumu ifadat-1 
aliyyelerinden anhyorum. Hugo'nun tasvir ettigi e�hasm mahi
yet-i asliyesini tagyir etmeyip olduklan gibi enzara arzeyledigi
ni, yani hadd-i zatmda Hugo da realist olup yalmz hakikati ta
birat ve te�bihat-1 aliye ile teali ettirdigi beyan buyruluyor. Eger 
Hugo'nun asan bu yolda olsa idi bir �ey denemez idi. Hugo 
tasvir ettigi e�has1 kendilerinde olmayan bir meziyeti vererek 
teali ettiriyor. Mesela Lucrece Borgia'ya veya Triboulet'ye evlad 
muhabbeti veriyor. Tasvir eyledigi Marion de Lorme'un tarihin 
gosterdigi Marion de Lorme ile miinasebeti kalm1yor. �u halde 
tasvir olunan e�hasm mahiyet-i asliyeleri tagayyiir ediyor. Teali 
ettirmek maksad1yla tecviz olunan miibalag'at ve tabirata delil 
olmak iizere Rousseau'nun Ruy Blas'a tahvilini ve Matmazel 
de Berazil'in ispanya krali<;esi olmasm1 zikredebiliriz. 

Gelelim Sefiller' de bir kiirek ka<;km1 ile bir fahi�enin teali 
ettirilemesine: Hugo teali ettirecegi Jean Valjean'1 evvel emirde 
masum, gayur, <;ah�kan ve fedakar olarak gosterdikten sonra 
kiirek cezasma mahkumiyetine sebebiyet veren vak' a, kocas1-
nm saghgmda kendini beslemi�, biiyiitmii� olan dul hem�iresi
nin yedi <;ocugunun en �iddetli bir k1�ta a<;hktan telef olmalan
na kail olamad1gmdan ve kendisi de o arahk i� bulamay1p pa
ras1z kald1gmdan bir ekmek sirkatinden ibaret kahyor ki �u ah
valde boyle bir sirkat miistelzim-i ceza olmamak laz1m gelir. 
Kiirekten <;1khktan sonra da bunu kiirek arkada�larmm tesirat-1 
muzirrasmdan tathir etmek maksad1yla Hugo hayalhane-i �a
iranesinden ba�ka bir yerde viicudu olmayan Rahib Myrie} gibi 
bir melegin tasvir ve ihtirama liizum goriiyor. Alem-i Hiristiya
niyetin bir<;ok Borgia'lar yeti�tirdigi malum ise de Rahip Myri
el'den niimune goremeyiz. Demek oluyor ki Hugo e�hasm1 te
ali ettirmek i<;in harikadan ma'dud olan esbaba miiracaat edi
yor. Jean Valjean'm mahkumiyetine sebebiyet veren vak'anm 
miimkiinattan oldugu ve Rahip Myriel gibi bir insan-1 kamilin 
viicudu gayet baid-i ihtimalattan olmak iizere kabul olunabilir 
ise de bunlarm tesadiif ve tecemmuu muhalat dairesine girer. 
Fantine de bu kabildendir. izah-1 meram edelim: 

Fantine'i teali ettirmek i<;in bunu gayet masum ve refikala-
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rmm su-i ahvalinden masun gosterdikten sonra buna fevkalade 
bir evlad muhabbeti veriyor. Fantine'in i\inde ya�ad1g1 aleme 
mensub olan kadmlann te'min-i mai�etlerine medar olduklan
m bildikleri i\in muhafazasma fevkalade itina ettikleri sa\ gibi 
di� gibi sermaye-i hiisnii fedaya kail olmad1klan malum oldu
gu ve boyle bir fedakarhg1 ihtiyardan ise ISkat-1 cenin veya ev
ladlarm1 pi\haneye terk gibi vesait-i denaetkaraneye miiracaat 
edecek kadar ahlaks1z olduklan emsal-i adidesiyle sabit iken 
Fantine'e o fedakarhklan ihtiyar ettiriyor. Yani Fantine'i i\inde 
ya�ad1E;i alem ile miinasebeti yok denecek derecede nevadirden 
olmak iizere gosteriyor. Binaberin alem-i insaniyetin merhame
tini e�has-1 muhayyeleye hasrediyor. Jean Valjean'm Fantine'in 
fazail-i mefruzasma haiz olmayan e�has-1 sefile �ayan-1 merha
met degil midir? Bu mesele felsefe nokta-i nazarmdan tedkik 
olundugu surette en zelil addolunan ve evsaf-1 memduhadan 
bil-kiilliye mahrum olan e�hasm da muhtac-1 merhamet olduk
lan goriiliir. <;iinkii fizyolojinin ciimle-i asabiye bahsi nazar-1 
im'ana almd1E;i surette insanm efal ve harekah bir fiil-i 
miin'akisten ibaret oldugu mii�ahede olunur. Efal-i miin'akise 
ise miinebbihlerin tesiratma tabi' dir. i�te realistler romanlanm 
bu noktaya istinad ettiriyorlar. Tasvir ettikleri e�has1 miibalaga
ta liizum gormeksizin hal-i tabiilerinde gosterdikleri halde yine 
du\ar olduklan z1llet ve sefaletin e�has-1 mezkurenin yed-i ihti
yarmda olmayan birtak1m tesiratm netice-i tabiiyesi oldugunu 
meydana koyarak ma'zur ve �ayan-1 merhamet olduklanm bil
diriyorlar. 

Fantine ile Gervaise mukayese olundugu surette goriiliir ki 
Fantine ya�ad1g1 alemde (yok dememek i\in) pek nevadirden 
yeti�ebilen ve sefalet i\inde fazail-i ahlakiyesini muhafaza eden 
bir k1zdir. Jean Valjean ise hem daima tesadiif olunabilenlerden 
ve hem Fantine'in fazailinden mahrum oldugu halde magduri
yet ve merhamete liyakat hususunda Fan tine' den a�ag1 kalmaz. 

Cemiyet-i be�eriyenin cerihalarma nazar-1 bi-kaydi ile ba
kanlar Jean Valjean veya Fantine'den bahsolunur ise "Bunlar 
tuluat-1 �airaneden, e�has-1 muhayyeleden ibarettir. Hakikatte 
onlara tevafuk edenleri gosterir iseniz, biz de onlar hakkmda di
rig-i merhamet etmeyiz" diyebilirler. Halbuki realistlerin tasvir 
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ettikleri e�has hakkmda boyle bir soz soylenemez, <;iinkii tasvir 
olunan e�hasm hakikatte emsali pek <;oktur. 

�u izahattan anla�Ilacag1 vechle Hugo'nun teali ettirmek 
tabirinden murad1 hakikati begenmeyip ona bir �airiyet mezc 
etmek, yani hal-i aslisinden inhiraf ettirmektir, yoksa zann-1 ali
leri vechle tasvir-i hakikatte isti'mal olunacak iish1b-1 beyana 
ait degildir. 

Osh1b-1 beyan hususunda realistlerin meslegi bir romanm 
e�hasma, miikerreren arzolundugu vechle daire-i hakikatten 
\lkmamak i<;in, lisan-1 tabiilerini soyletmek cihetini iltizamdIT. 
Sanayi' -i edebiyenin, belagatin aleyhinde bulunmak gibi bir ga
rabeti iltizam edecek degil realistler diinyada hi<;bir kimse ta
savvur edemiyorum. Ciiheladan miirekkeb bir alem tasvir 
olundugu vakit muharrir ger<;i e�hasma bir iish1b-1 miizeyyen 
veya ali veremez, bunlara efkar-1 aliye ve hakimane serd ettire
mez; ancak kendi efkar, mi.ilahazat ve muhakemahm beyan et
tigi vakit suasma gore esalib-i beyanm her nev'ini isti'mal eder. 

Romantiklerin teali ettirmekten muradlan ne oldugu �u ar
zeyledigimiz misallerden anla�Ild1 zannederim. �imdi bakahm 
teali ettirmek maksad1yla daire-i hakikatten 9kmakta m1 faide 
vardu, yoksa realistlerin iltizam eyledikleri vechle i�i oldugu 
gibi yani miithi� ise miithi�, menfUr ise menfUr, mergub ise 
mergub olarak gostermekte mi? 

Bu hususta Hugo'nun Marion de Lorme'u, Alexandre Du
mas-zade'nin La Dame Aux Camelias's1 Zola'mn Nana'sm1 ele 
alahm. Bu muharrirlerin ii<;ii de Fransa' da "kokot" nam1 veri
len a<;1k-me�rep birer kadm tasvir etmi�lerdir. Ancak Hugo Ma
rion de Lorme'a, Dumas-zade La Dame Aux Camelias'ya teali 
ettirmek maksad1yla her fedakarhg1 ihtiyar ettirir birer a�k ve 
muhabbet vermi�ler; Zola ise Nana'y1 hakikat-i ha.Ide kokotlar 
ne ise o yolda tasvir etmi�. 

Frans1zlarm "demi-monde" dedikleri "kokot alemi" hak
kmda bir<;ok tecri.ibesi sebk etmi� Avrupahlardan tahkik-i me
sele olunur ise anla�1hr ki kokotlar suret-i zahirede kendilerini 
Marion de Lorme veya La Dame Aux Camelias gostermek iste
dikleri halde hakikatte hemen hepsi Nana' du. 

Teali ettirmek maksad1yla yazilan mebhus romanlan miita-
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laa eden tecriibesiz gern;ler her gordiigii ve begendigi aktirisi 
bir La Dame Aux Camelias zanneder; oyle fedakar ve sad1k bir 
ma'�ukaya nail olacagm1 iimid ve hayal eder; nihayet bir Na
na'nm dam-1 ziilfiine dii�er; bunun cerr-i menfaat i<;in ca'li ne
vazi�lerini samimi olarak telakki eder. Vak1a vukuat sonunda 
kendini ir�ad eder; La Dame Aux Camelias zannettiginin Nana 
oldugunu isbat eder ise de hayalat-1 �airane ile hakikat beynin
deki fark1 anlaymcaya kadar ba�1 bin belaya ugrar. Nana'y1 
okuyanlar ise alem-i sefahatin ne mertebe mezmum ve menfur 
oldugunu goriirler; oyle bir aleme dii�seler bile sahte yap1h�la
ra kolayhkla kap1lmazlar, <;iinkii kar�ilarmdakinin Nana olmak 
ihtimalini zihinlerinden <;1karmazlar. 

Romantiklerin hikayelerini okuyan gen<; k1zlar da her gor
diikleri giizel delikanhy1 bir Marius veya Hemani zannederler. 
Bunlarm va' d ii vaidlerine kap1larak istikballerini berbad eder
ler; bilahire pek <;ok nedamet ederler ise de son pi�manhk faide 
vermedigi malumdur. Kimi z1llet ve sefalete dii�er, kimi de a�1-
kmda tahayyiil ettigi kemalat ve fazaili bulamad1gmdan dolay1 
du<;ar-1 ye's ii fiitur olur; bu hal ise ekseriya "ihtinak-1 rahm" 
denilen bir nevi miithi� sinir hastahgma netice verir. 

Paris mekteb-i tibbiyesi emraz-1 dahiliye hocas1 Axenfeld 
tarafmdan te'lif olunup bilahire Henri Huchard tarafmdan bir
tak1m ilaveler edilerek 1883 senesinde tab olunan Traite des Nev
roses (Tavsif-i Emraz-1 Asabiye) nam eserin biri 74. sahifesinin 
33. ve diger alt sahifenin 38. sahrmdan bed' eden iki f1kray1 
miitalaa buyurur iseniz der-miyan ettigimiz iddianm muhikk 
oldugunu teslimde tereddiit etmezsiniz. Realistlerin romanlan 
ise bu gibi netayic-i vahimeyi tevlid etmezler. 

Zaruret ve sefaleti iiryan ve miithi� bir surette (yani haki
katte oldugu gibi) gostermekten has1l olacak faide ise bu zarO
ret ve sefaleti hangi sebepler tevlid eyledigini dii�iinecek olur 
isek meydana <;1kar. 

Malum-1 alileri oldugu iizere bir hastahga kar�1 en miiessir 
en miihim tedbir o hastahgm husuliine meydan vermemektir. 
Bunun i<;in de o emraz1 tevlid eden esbab1 lay1k1yle bilip ondan 
tevakki ve ictinab etmek laz1m gelir. Bu sebebe mebnidir ki h1f
zii' s-s1hha kitaplarmda kavaid-i s1hhiyeye adem-i riayetten te-

430 



velliid edecek netayic-i vahime tamamiyle tafsil ve tefsir olu
nur; insan ise ihtiyari olarak fenahgm1 istemeyeceginden bir 
hareketin neticesi ne derecede miithi� oldugunu anlar ise o nis
bette o harekette bulunmaktan <;ekinir. i�te Assommoir'1 okuyan 
ameleler de tembellik ve i�rete inhimakm tevlid edecegi netayi
cin vahametini ne derecede anlarlar ise tabii o nisbette o gibi 
ahvalden tevakki eylemeye mecbur olurlar. 

Realistlerin tasvir ettikleri hakay1k zann-1 alileri vechle her
kesin bilip gordiigii �eyler addolunamaz; <;iinkii herkes i<;inde 
ya�ad1g1 alemin ahval ve dakay1kma muttali ve agah olabilir. 
Bu vukuf ise ekseriyet i<;in sathidir. 0 ahval ve dakay1km es
bab-1 mucibe-i tabiiyesine agah olabilmek i<;in bir hayli tedki
katta bulunmah ta'mik-i fikr etmeli. Bir insan kendi alemine ta
mamiyle vak1f olsa bile diger alemlerin ahvali kendince az <;ok 
me<;hul olacagmdan �u halde realistlerin asarmda da bilinme
yen bir<;ok hakay1ka tesadiif olunur. Ez-ciimle eminim ki Na
na'yi okumadan evvel Fransa'nm "demi-monde" denilen ale
minin ahvaline bi-hakkm muttali degildiniz; bu lthla1 Nana'nm 
miitalaasmdan sonra hasil ettiniz. Realistlerin sair asanm da 
miitalaa edecek olur iseniz Frans1zlarm bir<;ok ahvaline daha 
muttali olursunuz. 

Realistlerin asarmda zu'm-1 acizanemce bir meziyet daha 
vardIT ki o da birka<; yiiz sene sonra Fransa ahalisinin miiretteb 
oldugu sm1f-1 muhtelifenin asr-1 hazITdaki adat, ahlak, me�reb 
ve lisam ne yolda olduguna dair bir tedkikatta bulunulmak is
tenilse asar-1 mezkureye miiracaat olunabilir. Romantiklerin 
hangi ciheti hakiki ve hangi ciheti keyfi oldugunu tefrik etmek 
mii�kil olacagmdan bunlann i<;inden <;1kilmaz. 

Gelelim la-yuhtilik meselesine! 
insan i<;in kemal-i mutlak tasavvur olunamayacagm1, insan 

hatadan salim olamayacagm1 Hugo'nun 234. sahifesinde soyle
mi�tik. Hatta "Realistlerin meslegini tasvib edi�imiz romantik
lerden ziyade hakikate itina ettikleri i<;indir" ciimlesi de Zo
la'ya la-yuhtilik isnad1 gibi bir garabeti iltizam etmedigimizi 
gostermektedir. zaten Zola da boyle bir iddiada bulunmuyor. 
Hatta meslegini "Tabiah bir mizac arasmdan gormektir" diye 
tarif ve tavsif ediyor. Bence realistlerin �ayan-1 takdir olan mes-
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lekleri bir �eyi dogru ve hakikate muvaf1k bir surette tasvir 
miimkiin iken onu hayalat mezciyle daire-i hakikatten bil-ilti
zam -;1karmay1 tervic eylememeleri ve imkan derecesinde mu
hafaza-i hakikate itina eylemeleridir. Mesele realistlerin hatas1 
bulunup bulunmad1gmda degil, mukaddema arzolundugu 
vechle teali ettirmek, �airiyet mezc etmek veya bir hiisn-i mu
hayyel vermek gibi bahanelerle tagyir-i hakikat caiz olup ola
mayacagmdandir. Romantikler caizdir diyorlar, realistler aksini 
iltizam ediyorlar. Akl-1 kasiranemce ikinci kavl birinciye mii
reccahhr, sebeb-i riicham ise yukandan beri vermekte oldugu
muz izahattan anla�Ilm1�hr. 

$imdi hulasa edelim: 
Hugo'nun realistlere kar�1 itirazah �unlardir: Tabirat-1 

avam-pesendane isti'mali, alem-i sefalete bi-kaydane girilmesi, 
e�hasm teali ettirilmemesi, hakikatin iiryan bir surette iraesi. 
Tabirat hakkmda icab eden izahah verdik. Realistlerin alem-i 
sefalete bi-kaydane girmeyip tabib s1fatila girdiklerini, zaten 
teslim buyurdugunuz teali ettirmek maksad1yla hakikatten te
baiidiin intac edecegi mahaziri arzettik; hakikati oldugu gibi 
gostermek ne liizuma mebni oldugunu beyan eyledik. Bir de 
avam tak1mmm du-;ar oldugu z1llet ve sefaletin te�hir edilmesi 
bu sm1fm dii�mam olan sunuf-1 saireye alet olacagm1 beyan et
mi�ti. $u iddianm savab olmad1gma dair miitalaahmlZl 202 ve 
203. sahifede beyan eyledik. $imdi asr-1 hazmn Hugo'ya hasre
dilip edilemeyecegi meselesine nakl-1 kelam edebiliriz zanne
derim. Bu hususta Academie Fran-;aise'le bil-ciimle Fransa iide
ba ve hiikema(?)smm kavline istinad olundugu ve Hugo'nun 
zevkten ziyade ahlaka hizmet eyledigi ve meziyetinin bir miite
fenninin hizmetinden pek de dun olmad1g1 ve bu misiillii sair 
miilahazat beyan buyruluyor. 

Yalmz edebiyat nazar-1 ehemmiyete ahmp da cemiyet-i be
�eriyenin minnetdan bulunmas1 Iaz1m gelen sair mevaddan 
sarf-1 nazar olundugu surette on yedinci asrm Moliere, Racine, 
ve Corneille'e; on sekizincinin Voltaire'e (yalmz Fransa edebi
yah murad olunmad1g1 surette Voltaire ile Goethe'ye) ve on do
kuzuncu asrm Hugo'ya hasr ve tahsisi muvaf1k-1 maslahat go
riiniiyor ise de terakkiyat-1 medeniyeye cidden hizmet hususu 
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nazar-1 itinaya ahmrsa /1 Academie Franc;aise"le Fransa iidebas1-
nm fikrine tebaiyyete kanaat-1 vicdaniyen mani olur. Fransa hii
kemasmm da bu fikirde bulundugu beyan olunmu� ise de 
Fransa asr-1 haz1rda iki biiyiik hakim yeti�tirdi: Biri Auguste 
Comte, digeri Littre' dir. Vak1a Hugo' nun miir�idi olan Cousin 
ile Geoffroy da asr-1 hazir hiikemasmm me�ahirlerinden 
ma' dud iseler de birincisi esasen Alman hiikemasmdan Kant, 
Fichte, Schelling, Hegel'in miiridi, ikincisi iskoc;ya feylesoflan
nm pey-revi olup Comte ve Littre gibi felsefeye bir yeni c;1gir 
ac;mad1klarmdan Avrupa hiikemas1 indinde kadr ii meziyetc;e 
bunlara muadil tutulmuyorlar. ($u ifademize kani olmak iste
meyenlere ingiltere hiikemasmdan Lewes'in tarih-i felsefe The 
History of Philosophy nam eserinin miitalaasm1 tavsiye ederiz). 
Ne Auguste Comte, ne Littre'nin ve ne de bunlara iktida eden
lerin ondokuzuncu asra Hugo asn demek Iaz1m gelecegine dair 
bir fikir beyan ettiklerini iddia edebiliriz. 

Gelelim II Academie Franc;aise�' bahsine: Malum-1 alileri ol
dugu iizere Fransa'da enstitii (Institut) nam1 verilen Enciimen-i 
Dani� be� �ubeye miinkas1m olup bunlardan /1 Academie Fran
c;aise11in a'zalan iktidar-1 edebiyeleriyle temeyyiiz etmi� zevat
tan miirettebdir. Bu �ube vaktiyle klasiklerden ibaret iken nasil 
Victor Hugo'nun kadr ii meziyetini digerinden dun gordii ise 
miirur-1 zaman ile romantikle�tikten sonra efzun gorebilir; hu
susiyle bunlar mesleklerinin reisini sair diihata tevakkuf ettir
mekte kendi mesleklerinin diger meslekler iizerine riichamm 
iddia etmi� ve binaenaleyh kendilerini biiyiitmii� olurlar. $u 
halde 11$eyhin kerameti kendinden menkul11 diyebiliriz. Bu mii
talaat Fransa iidebasma da racidir Hugo'nun cenazesine edilen 
niimayi�lerin bir maksad-1 siyasiye miibteni oldugu da unutul
mamahdir. 

$imdi meseleye giri�elim: On yedinci asrm cazibe-i umu
miye kanununu ke�feden koca Newton duruken Moliere'e, 
Corneille' e, Racine' e bah� olunmas1m kat'iyen tecviz etmem. 
Kepler ile Galile'nin de bu as1rda muammer olduklanm unut
mayahm. On sekizinci asra Voltaire asn denilmesinde pek o ka
dar beis yoktur; c;iinkii Voltaire terakkiyat-1 fenniyeye mani 
olan hurafat-1 H1ristiyaniyeyi temelinden tahrip ederek taharri-
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yat ve ke�fiyat meydamm erbab-1 fenne a«;1k birakti; fennin tev
siine biiyiik hizmet etti; fikir ve mahimat hususunda muassirla
nnm hi«;birinden a�ag1 degildi. Bu dahinin asanna miiracaat 
olunur ise on dokuzuncu asirda insanlarm vukuu ne derece 
tevsi ettigi anla�ilabilir. 

Voltaire'in Dictionnaire Philosophique nam eserine tamamiy
le tekabiil edecek Hugo'nun bir eseri oldugunu bilemiyorum; 
Hugo Voltaire'den (tarih-i tevelliid itibariyle) tamam yiiz sekiz 
sene sonra geldigi halde fikirleri mukayese olunur ise Voltaire' 
in Hugo'dan sonra geldigine hiikmolunur itikadmday1m. Vol
taire' e fen minnettardir; maamafih on sekizinci as rm Franklin 
gibi, Lagrange gibi Laplace gibi, Goethe gibi diihah yeti�tirdigi
ni de hahrlardan «;1karmamahdir. 

Voltaire en mean ve miiessir silahlanm, Moliere' den, Raci
ne' den, Corneille'den almad1; Galile gibi, Newton gibi diihat
tan istiare etti. Voltaire'in bir biiyiik meziyeti de yalmz iktibas 
ile iktifa etmeyip zamanma gelinceye kadar bilinmeyen birta
ktm delail-i metineyi tedkikat-1 zatiyesiyle bulup ortaya koy
mas1dir. 

Hugo gerek mesail-i siyasiyede ve gerek hakimanede na
�irlikle iktifa etti. Mesail-i mezkure hususunda muass1rlan mi
yanmda kendine tefevvuk edenler yok degildir; Hugo ba�hca 
�iir ve naz1mda teferriid etti. 

Zaten malum olan bir �eyi parlak bir surette irae eylemek
ten ise herkesin bilmedigi esrar-1 hakikati bulup meydana koy
mak cemiyet-i be�eriyenin daire-i malumahm tevsi etmek her 
halde miireccah oldugunu i�rab eden fikriniz pek dogrudur. i�
te bu fikir mesela Claude Bernard'm Hugo'ya riichamm size 
kabul ettirecektir zannederim; «;iinkii Hugo miikerreren soyle
digimiz vechle zaten mevcud olan fikirleri parlak bir surette 
ifade etti. Halbuki Claude Bernard ise (sair ka�ifler misiillii) 
kendilerine gelinceye kadar bilinmeyen bir«;ok hakayik1 mey
dana koydu. 

Hugo muvahhid olmakla beraber edyan-1 malumenin 
hi«;birine mensub olmad1gmdan ta'lim eyledigi ahlak akliyata 
miibtenidir. Akliyata miibteni olan �eyler ise ulum ve fiinunun 
terakkiyahna tabi' dir. Bu babda ta bi' ile matbu beynindeki fark 
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gozetilmemelidir. Akliyata miistenid olan kavaid-i ahlak felse
fenin bir �ubesidir; Thales'ten �u ana gelinceye kadar feylesof
larm der-miyan ettikleri fikirlerdeki sakameti ke�fiyat-1 fenniye 
tashih ve lslah ediyor. Su-i ahlak1 tevlid eden esbabdan en bi
rincisi zaruret ve sefalet oldugunu bizzat Hugo beyan ediyor. 
Erbab-1 fen ise ke�fiyat-1 vakialanyla milyonlarca niifusun taay
yii�iine sebep oluyorlar. Vak1a niifus meselesinin ilm-i bedenin 
ehemmiyet-i fevkaladesi teslim-kerde-i alemdir. Bir derde miib
tela oldugumuz vakit erbab-1 fennin ke�fiyatmdan miistefid 
oluyoruz. Amerika'y1 goziimiiziin oniine getirelim; bu k1t'a 
Homer, Dante, Shakespeare, Schiller, Hugo yeti�tirmedi; Frank
lin yeti�tirdi. Amerikahlar Avrupahlardan bedbaht m1d1r? T1ba
at gibi, �imendifer gibi, vapur gibi erbab-1 fennin ke�fiyati ol
masa idi Hugo'nun ne tesiri olabilirdi. Asanm ka«; ki�i miitalaa 
edebilirdi? 

"Hugo'nun asan harc-1 alem oldugu i«;in istifade de o nis
bette taammiim etmez mi?" buyruluyor. Vak1a erbab-1 fennin 
asanm miitalaa etmeyenler, hatta isimlerini bile i�itmeyenler 
bunlarm ke�fiyatmdan miistefid olurlar. Miiddet-i omriinde bir 
hastahk ge«;irmemi� pek az adam'bulunur. Bir mariz tabibe mii
racaat eyledigi vakit ilm-i celil-i tibba hizmet eden diihatm ke�
fiyatmdan faide-mend olur da mesela Claude Bernard'm ilm-i 
tibba ettigi hizmetlerin derece ve ehemmiyetinden ve hatta bu 
namda bir zatm diinyaya geldiginden bi-haber olabilir. Fabri
kalarda i�leyen ameleler, ticaret sayesinde ge«;inenler ilh . .  hep 
ke�fiyat-1 fenniyeden miistefid olmaktad1rlar. Paul de Kock'un 
asan Hugo'nun asarmdan ziyade harc-1 alemdir; bunun asanm 
okuyanlarm mikdan Hugo'nun kari'lerininkinden ziyadedir. 
Paul de Kock da romanlannda ahlak-1 haseneyi iltizam, aksini 
tezyif etti; daha garibi �uras1d1r ki Frans1zlarm Hugo'suna mu
kabil ingilizler Shakespeare'lerini, italyanlar Dante'lerini yine 
Almanlar Goethe'lerini gosterebildikleri halde eglenceli roman 
yazmak hususunda Avrupa milel-i sairesi Paul de Kock' a mu
adil bir hikaye-niivis gosteremez. Vak1a ingilizlerin Charles 
Dickens' l var ise de bu iki muharririn asannda ne�ve, �etaret 
hususunda mevcud olan fark bir Frans1z'la bir ingiliz'in mizac1 
arasmda �enlik«;e goriilen farka miisavidir. $u halde Paul de 
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Kock'un hizmet<;e Hugo'ya faik veya muadil olduguna m1 hiik
medilir? Boyle bir haks1zhg1 ne ben kabul ederim ne de siz. 

Victor Hugo'nun �ohreti kazib oldugunu iddia etmedik; bi
zim iddiam1z bu insanm �ohreti kadr ii meziyetiyle miitenasib 
olmak Iaz1m gelmeyeceginden ibaret idi ki zaten burasm1 tes
lim buyurdunuz. 

istizah buyrulan mevadd hakkmda miitalaat-1 acizanemi 
dilimin dondiigii kadar yazd1m; der-miyan eyledigim fikirlerin 
mutlak savab olmas1 Iaz1m gelmez; goriilecek hatalar ihtar buy
rulur ise tasdi' olmaz, bilakis h1tuf olur, <;iinkii hasbe'l-be�eriye 
vukuu zaruri olan hatalanm1 tashih ile miistefid olurum. 
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Be�ir Fuad 
Terciiman-1 Hakikat, nr.2257, 

30 Kanun-1 evvel 1885 



istanbul, 17  Kanun-1 evvel 1301 

Karde�im! 
Hugo hakkmdaki ikinci tahrirat-1 aliyyelerini cevab1yla bir

likte Terciiman-z Hakikat'e verdim.3 ikisi de ne�rolunacak. Bina
enaleyh manzur-1 alileri buyrulacakhr. 

Miistahak olmad1gtm halde edib iinvamm acizlerine isnad 
buyurmu�tunuz. Bu isnad1mzm miidahaneye hamlolunmamas1 
ihtar buyruluyor. Bendeniz zaten o isnadm s1rf nezaketten ileri 
geldigini arzetmi�tim. Zat-1 alilerinden bir miidahane beklemek 
icrin iki �ey Iaz1mdir ki biri zat-1 necibanelerine ifrat derece bir 
su-i tevecciihiim olmak, digeri de aleme giiliini; olacak derece
de kendime manas1z bir ehemmiyet vermek. 

Ciyadet-i fikriyeniz, nezaket-i fevkaladeniz, fazail-i ahla
kiyeniz, asar-1 aliyyelerinden miinceli olmakta iken, vicdamm 
sizi miidahinlik gibi be�eriyeti tahkir eden bir denaetle nasil 
ithama kail olabilir? ikinci �1kka gelince: Boyle bir garabeti il
tizam etmeyecek kadar kuvve-i miimeyyizem oldugunu tes
lim buyurursunuz zannederim. Binaberin oyle bir i;irkin fikir 
hatmma gelmedigi gibi gelmek de ihtimali yoktur. Bendeniz 
bu isnad1 mukaddemada arzeyledigim vechle nezakete ham
leyledim. Adem-i istihkak1m1 soyleyi�im, tevazu ve mahviye
te hamlolunmu�. Hiisn-i tevecciihiiniize te�ekkiirler takdim 
eylerim. Fakat "Ki�i noksamm bilmek gibi irfan olamaz" kavl
i hakimanesine ittibaen hii; olmazsa �u surette bir irfan goster-
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mek i<;in herkes<;e miisellem olan bir noksamm1 itiraf etmi�
tim, yine ederim. 

Mahim-1 alileridir ki her yaz1 yazan ve ifade-i meram eden 
edib iinvanma miistahak olamaz. Bizde halen bu iinvana �ayan 
olanlar Kemal Beyefendi, Ahmed Midhat Efendi, Ekrem Beye
fendi, Abdiilhak Hamid Beyefendi, Cevdet Pa�a hazretleri, Mu
allim Naci Efendi, Tarfk ba�muharriri Said Beyefendi ile iktidar-1 
edebiyece bunlara yakla�anlardir. $u tafsilattan anla�Ilacag1 
vechle edib iinvanma adem-i istihkak1m bedihi ve a�ikard1r. 

ihtimal ki esamilerini ta' dad eyledigim zevattan bazilarma 
nisbeten fiimin ve uhim-1 tabiiyece tetebbuahm ziyadedir. (Go
riiyorsunuz ki mahviyet gostermek adetim degil). Ancak fiimin 
ve uhimca vukuf ba�ka, iktidar-1 edebi ba�ka. 

Fiimina adem-i intisabmlZl beyan buyurmu�tunuz. Sizin 
gibi zeki ve fatin bir zatm oyle bir nimetten mahrum olmasma 
cidden teessiif ederim. Hatta asar-1 aliyyelerini miitalaa edenler 
viis'at-1 karihamz1, efkar-1 ulviyenizi gordiikleri i<;in fenne 
adem-i intisabm1z1 da kolayhkla teslim etmek istemezler. 

Edebiyat<;a Hugo gibi en biiyiik bir mertebeyi haiz olan bir 
dahinin eserini tedkik ve miitalaa ettikten sonra arhk bu yolda, 
yani �iir ve belagat hususunda ogrenecek bir �eyiniz kalmam1�
hr. Fikrinizi �imdi uhim-1 tabiiye gibi sirf ciddiyattan ibaret 
olan mevadda hasrediniz ki fitrahn size bah�etmi� oldugu isti
dad-1 fevkaladeden bi-hakkm istifade etmi� olasm1z. Vatanda�
lanmz da sizden derece-i nihayede intifa edebilsinler. 

$arkta oteden beri bir hayli �air yeti�mi�tir. Naz1m ve bela
gat hususunda hayli iktidar gosterenler de olmu�tur. Maamafih 
hmi Sina'lar gibi, El-hazin'ler gibi, ibnii'r-rii�d'ler gibi, El-Km
di'ler gibi miintesibin-i fen yeti�memeye ba�lad1g1 tarihten iti
baren medeniyet-i �arkiye de inhfaya ba�lam1�hr. Amma dene
cek imi� ki yeti�en �airier miyanmda Hugo'ya muadili geleme
mi�! Bu dogrudur. Fesahat ve belagat<;a ihtimal ki ona rekabet 
edecekler bulunur, fakat fikren Hugo'nun ka'bma varacak bir 
�ark �airi tasavvur edemiyorum. Acaba bunun sebebi nedir? 
$ark ahalisinin zekavet-i f1triyesi noksan oldugundan m1? Ha
yir! Bir insanm zekavet-i htriyesi ne kadar biiyiik olur ise olsun 
onu tevsi ve terbiye edecek vesaitten mahrum olur ise o zeka-
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vetinden pek c;ok faide hasd olmaz. Alem-i medeniyetin uh1m 
ve fiim1nca terakki eden milletlerinin yeti�tirdikleri �airier ile 
sair milletlerin yeti�tirdikleri mukayese olunur ise erbab-1 fen
nin �air yeti�tirmek hususunda da ne kadar dahli oldugu mey
dan-1 siibuta vanr. 

Hatta, fen ile tevaggul buyrulur, ke�fiyat-1 vakianm ezhan-1 
umumiyece hasd eyledigi tesir, hadde-i tedkikten gec;irilir ise 
Hugo'nun ahlaka dair ettigi hizmetlerin de semerat-1 fenniye
den oldugu anla�Ilir. Bu babda miilahazat-1 acizanemi ileride 
arzederim 

Bir mesele daha var ki arzetmek isterim: Hugo'nun ne�rey
ledigi efkar-1 hakimanenin bir k1sm1 cemiyet-i be�eriyenin me
nafi'ine hadim oldugu gibi bir k1sm1 da hakikate miibayin ol
dugundan aksini istilzam eylemektedir. Fakat bu meseleyi Iayi
k1yle muhakeme ve mesalik-i muhtelife-i hikemiyeyi tedkik et
mek, bi-hakkm takdir ve temyiz edebilmek ic;in ulum ve fiinun-
1 tabiiye ile tevaggul etmek �arthr. Bu mesaili bi-hakkm takdir 

/edebilmek ic;in kudret-i fahra sizden hic;bir �ey esirgememi�tir. 
Yalmz bir parc;a sa'y ile hasd olur. Bu hususta aciziniz bir miir

.�id olamaz isem de sizi ir�ad edecek baz1 eserleri ihtar edebili
rim. 

Bu yolda vesayaya ciir' etim sizin gibi cidden istidad ve ze
kavetinden istifade olunacak bir zahn fiinun-1 cedidenin neta
yic-i azimesinden behre-mend olmamasma vicdamm kail olma
d1gmdan ne�' et etti. Vesayam halisane ve biraderane oldugun
dan su-i telakki buyrulmayacagmdan eminim. Bu babda be
yan-1 miitalaa buyurmalanm istirham ederim. 

Tabirat-1 avam-pesendane hakkmda Hugo'nun 200. sahife
sinde "Hugo tarafmdan miiddet-i medide takdis edilen ve ahir
i omriine kadar pek de hiirmetten dii�mii� olmayan baz1 kitap
larda bunlardan e�na'ma tesadiif olunuyor" demi� idik; bu ki
taplar hangileri olabilecegi tedkik buyruldu mu? 

* 

Her ne hal ise. $u arzettigim izahat gazete ile devam-1 
miibahaseye mani degildir. Cevabname-i acizinin sonunda ar
zeyledigim vechle, cevab1mda goriilecek hatalarm ihtannda 
her zaman yalmz muhtar degil hatta �ime-i miiriivvet iktizasm-
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ca mecbursunuz. �iinkii hatalann tashih olunmasmdan hasll 
olacak faide umumdan ziyade bendenize ait olur. 

Hususi arzeyledigim miilahazat hakkmdaki miitalaatmm 
da hususi kalmak iizere beyan buyurmamz1 istirham ederim. 

$u arizam1 yazd1m, fakat yazd1g1m �eyleri tekrar okumak 
bile (prova tashihleri miistesna olmak iizre) adetim olmad1gm
dan, afv-1 alilerine magruren miisvedde halinde gondermeye 
ciir' et ediyorum. Bu kiistahhgtm ho�goriiliir iimidindeyim. Ba
ki. . . . .  

Be�ir Fuad 
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6 

Selanik, 31 Kanun-1 evvel 1301 

Hakim-i zu-fiim'.l.n, 
Edib iinvamm kabulde istigna gosteriyorsunuz, buna ne 

diyebilirsiniz? 
184 Kanun-1 evvel 301 tarihli mecmua-i hakikat denilmeye 

�ayan olan tahrirat-1 alilerini 26'da ald1m; kemal-i dikkatle oku
dum. Terciiman-1 Hakikat'te ne�rolunan cevabname-i alilerini da
ha evvelce okumu�tum. Emr-i alilerini infaz i<;in Terciiman' a ay
nca cevap takdim edecektim; ancak soylenmi� sozleri tekrar et
mek bir faideyi miifid olamayacagm1 dii�iinerek bu fikirden 
ge�im. $imdi Terciiman' da ne�rolunan ikinci cevabname-i alile
rine kani oldugumu soylersem yalan irtikab etmi� olurum. 
Dogru soylemek daha evla degil mi? 

izahahmza kani olamad1m, <;iinkii dii�iiniiyorum, bugiin 
cemiyet-i be�eriyede ahlak olmam1�, yek-digeriyle hiisn-i mu
a�eret ve insaniyet bulunmam1� olsa idi fiinunun bu kadar be
dayii husule gelebilir mi idi? Mesele �iir ile fennin hangisi mii
reccah oldugu noktasmdan <;1kh, tasfiye-i ahlaka hizmet eden 
edebiyat ile fen mukayesesi noktasma dii�tii. Hangisi mukad
demdir dersiniz? 

Tarihin delaletiyle, maziye atf-1 nazar-1 dikkat eder isek go
riiriiz ki kudema her �eyden ziyade edebiyata ehemmiyet ver
mi�lerdir. Hal-i hazirda da evlad-1 vatana en evvel edebiyat ve 
ahlak iizerine miistenid kitaplar okutturuluyor. Fen ikinci dere
ceye ta'lik ediliyor. Boyle olmak laz1m gelmez mi? 
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Bu babda daha uzun yazmayacag1m. Kariben istanbul' a 
gitmek isterim. in�aallah �ifahen ariz ii amik bahsederiz. 

Bu miibahaseden ettigim en biiyiik istifade, fennin meziye
ti hakkmda olduk<;a ciddi bir fikir hasil etmi� olmakhg1mdir. 
Bunu zat-1 hakimaneleri husule getirdi; size minnetdanm. Fa
kat minnetdarhgm bu derecesine kanaat edemem. Bir �akirdin 
iistadma, miir�idine kar�1 oldugu kadar minnetdar olmak arzu 
ederim. 

Na�anm1 kemal-i ciddiyetle bir nur iizerine atfettirdiniz; 
ger<;i o nurun ne kadar miifid oldugunu bilmek de bir istifade
dir, ancak ben istifadenin bu derecesine kanaat edemem. Onun 
mahiyeti, meziyeti hakkmda bir fikir peyda etmek miimkiin ol
dugu derece ogrenmek isterim. Bu fikri sizin sayenizde hasil 
edebilecegim. Bi-dirig ahfet buyurur musunuz? 

Size bir �akird s1fatiyla intisab etmek istiyorum. Ne cevap 
verirsiniz? 

Bir �akird muallime en evvel derece-i malumahm goster
mesi Iaz1m oldugu i<;in fen iizerine ne derece tevaggulahm, ma
lumahm bulundugunu arzedeyim: 

Be� alh sene mukaddem mukaddemat-1 fiinunu mektepte 
gormii�tiim. Fakat mektepten <;1kmca ekserisiyle tevaggul et
medigim i<;in tarih, cografya, hikmet-i tabiiye, biraz da koz
mografyadan maada ciimlesini unuttum. Hele esas-1 fiihun 
olan riyaziyattan zaten tahsilimiz pek nak1s oldugu i<;in biitiin 
malumahm1 kaybettim. U<; dort sene miiddet zamamm1 roman
lar, tiyatrolar miitalaas1, ba-husus Frans1zcamn ikmal-i tahsili, 
bir de pek ziyade sevdigim ve merak ettigim ilm-i hukuk te
tebbuah ile ge<;irdim. Bir arahk hikmet-i tabiiye ve tarih ile ug
ra�hm. Bu heves de ge<;ti. $iir, edebiyat, hikmet sevdalarma 
dii�tiim. Bu be� alh sene zarfmda her fen iizerine bir<;ok �eyler 
okudum. Fakat itiraf ederim ki bu miitalaattan ciddi bir fikir 
hasil edemedim. 

Frans1zca asar-1 fenniyeyi okuyam1yorum, <;iinkii tabirahm 
tammam. Burada L'Avenir nammda bir kitaphane var. Fenni ve 
edebi be� al ti bin par<;a Frans1zca asan cami' dir. Buradan teteb
buatim hep tarih, roman, tiyatro gibi �eyler ve edebiyat ve 
e�'ara miiteallik asar iizerinedir. 
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Bazen, eglenceli bir surette yazilm1� asar-1 fenniye de oku
dugum vardir ki bunlar ii;inde pek begendigim Menus Propos 
Sur Les Sciences nammda bir kitab1 terciime etmekteyim.s Bun
dan bir bahis iizerine terciime ettigim pari;ayi6 leffen hak-i paye 
takdim eyledim. Tashihi ve miilahazat-1 alileriyle iadesini te
menni ederim. 

Zehab1m, fennin, muallim olmaymca miikemmel surette 
tahsil olunamayacag1 noktasma miinhas1rd1r. Fakat, tahrirat-1 
hakimanelerinde bunun ii;in bir sa'y tavsiye buyruluyor ki bu
na hazmm. Beni ir�ada himmet buyurur iseniz size ilel-ebed 
minnetdar kalacak bir �akird yeti�tirmi� olursunuz. $imdi tah
sil ii;in ne gibi asara miiracaat etmeliyim ki kolayca anlayarak 
miistefid olayim. 

Inventions Principales nammda bir eseri daha terciime et
mekteyim.7 Bunun hitam1 takarriib etmektedir, sanayi' -i cesime 
iizerine olduki;a muntazam malumat vermektedir. Zannediyo
rum ki bir �eyi terciime edersem onun mazmunu kuvve-i haf1-
zamda hakk olunuyor; zira onu pek gii<; unutuyorum. 

i�te derece-i iktidanm1 yani hii;ligimi ogrendiniz. $imdi ve
saya-y1 hakimanelerine muhtac1m. Ne yapmak Iaz1mdir? 

$imdilik yazacak ba�ka bir �ey bulam1yorum. Ariza takdi
minde nereye yazmakhg1m Iaz1m gelecegini ogrenmekligim 
ii;in adresinizi i�'ar buyurmamz1 temenni ederim; zira kitap<;i
lar vas1tas1yla pek uzun oluyor, pek gei; vusul buluyor. 

Tevecciihat-1 hakimanelerinin bekas1 arzu-y1 yeganemdir. 
Her halde lutf ii kerem efendim hazretlerinindir. 

Fazh Necib 
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7 

istanbul, 15 Kanun-1 evvel 1301 

Karde�im! 
iltifatnamenizi kemal-i surur ile dest-i �iikrana ald1m. 

"Edib" iinvamna adem-i istihkak1m1 beyan edi�ime istigna ma
nas1 verilerek bu sefer de "hakim-i zu-fiim1n" iinvamm ihsan 
buyuruyorsunuz. Boyle bir iinvan-1 celile benim gibi aciz i<;in 
kesb-i istihkak ne kadar uzak? Zu-fiinun tabirinden kat' -1 nazar 
yalmz hakim iinvamm Hugo gibi dehasma alemi hayran eden 
bir zat-1 �ohret-�iara bile vermeye pek kail olmad1g1m dii�iinii
liirse, boyle bir iinvana adem-i liyakatimi arzedi�im bir itiraf-1 
samimi ve halisane oldugunda �iiphe edilemez zannederim. 

Bana mutlak bir iinvan vermek istiyor iseniz "muhibb-i 
fen" deyiniz ki hakikate muvaf1k olsun. Kendimce bu iinvan 
her vechle �ayan-1 iftihardir. Maamafih boyle iinvanlardan sarf-
1 nazarla benim size hitab ettigim yolda mukabele etseniz bence 
daha ziyade mucib-i mahzuziyet olur. \:iinkii uhuvvetten daha 
samimi bir his az bulunur. 

Asr-1 hazirda yeti�en diihat miyamnda Hugo'ya tefevvuk 
edebilecekler bulunabilecegine kanaat hasil edemeyi�iniz pek 
de istib'ad olunamaz; ekseriyet sizinle hem-efkardir. Hatta ge
<;en giin matbaada etibbadan bir zat ile bu mesele hakkmda mii
davele-i efkar olundugu sirada "eger Claude Bemard'm asanm 
hasbe'l-meslek tedkik etmemi� olsa idim, Fazh Necib Bey ile 
olan miibahasenizde sizi pek haks1z gorecektim" buyurdular. 
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Ahlakm ehemmiyet-i fevkaladesi cay-1 inkar degildir. An
cak ke�fiyat-1 fenniyenin alem-i ahlak ve maneviyata ne derece 
hizmeti oldugunu tedkik etmek ve ale'l-husus meslek-i haki
mane ve feylesofanede fenden aynhnd1g1 surette ne gibi garibe
ler zuhur eyledigi taharri edilmek icab eder. $u arzeyledigim 
mesele bir iki sahrla �erh ve izah edilmek miimkiin olmad1gm
dan istanbul'u hin-i te�riflerinde bu babda uzun uzad1ya mii
davele-i efkar ederiz. Bende-hane Cagaloglu yoku�unda kain 
olup on iki numro ile murakkamd1r. Kitap<;1 Arakel Efendi'nin 
diikkanmm kar�1smda oldugundan bulmakta gii<;liik <;ekmezsi
niz. 

Bence alemde en ziyade medar-1 iftihar olacak bir �ey var 
ise sizin gibi bir zekavet-i aliye sahibinin muhabbetini fenne 
celbetmeye muvaffak olu�umdur. 

Milel-i muhtelifenin ahvali nazar-1 tedkikten ge<;irildigi su
rette bunlarm servetleri, refahlan, kudretleri, �evketleri hemen 
ulum ve fiinunca terakkilerinin derecesiyle mebsuten miitena
sib oldugu goriiliir. Binaberin her vatamm seven millet ve dev
letinin istikbal ve selametini dii�iinen Osmanh cidden fenne 
hizmet etmelidir fikrindeyim. i�te bu sebebe mebnidir ki sizi 
fenne te�vik hususundaki muvaffakiyetimi ebna-y1 cinsime 
edebilecegim hizmetlerin en biiyiigii addediyorum. �iinkii ci
yadet-i fikriye, viis' at-I karihamzdan saye-i fende pek biiyiik 
hizmetler edebileceginizi �imdiden kestiriyorum. 

Gelelim suret-i tahsile: Ulumun fiinunda ba�hca esas1 riya
ziyathr. Bu ilim sairlerinin miftah1d1r. Riyaziyattan cebr-i ala, 
hendese, miiselselat ile fenn-i makine bilinmek elzemdir. Bun
larm kavaid-i esasiyesi kuvvetlice bilinir ise sairleri pek kolay 
anla�1hr. Mektepte mebadi-i ulumun tahsil olundugu beyan 
buyrulmu�. Eger �u ta' dad eylediklerimden zaif olanlar var ise 
evvel emirde bunlan takviyeye <;ah�mamz1 tavsiye ederim. Bir 
taraftan da hikmet-i tabiiye ile kimyay1 tahsil buyurmahsm1z. 
Ulum-1 riyaziyeyi kendi kendine tahsil imkamn haricinde gibi 
bir �eydir. Bunlar i<;in gerek lisamm1zda, gerek Frans1zcada pek 
<;ok kitaplar mevcuttur. Ancak en miihim olam giizel bir mual
lim bulmaktir. Hikmet-i tabiiye i<;in Physique Ganot nam eseri 
tedarik buyrunuz. Bu kitapta mevadd-1 esasiye biiyiik ve fiiru-
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ah ki.i<;i.ik huruf ile tab' olunmu�tur ki di.isturlar bu ikinci k1-
s1mda bulunur. Bi.iyi.ik huruf ile bas1lan k1sm1 mi.italaa olundu
gu Surette �imdilik kafidir. Kimya i<;in Malgutti nam zatm ii<; 
sene i.izerine mi.inkas1m olan eserinden birinci ve ikinci seneleri 
tedarik olunur ise kifayet eder. Bu eserler siras1yla mi.italaa 
olundugu surette lshlahat<;a gi.i<;li.ik <;ekilmez. C:::i.inki.i tesadi.if 
olunacak lshlahatm tarifah beraber gelir. Bir de mi.italaa olunan 
�eyler iyi hahrda kalabilmek i<;in hula.Sa usuli.ine mi.iracaat et
mek pek faidelidir. Bir bahsi mi.italaa ettikten sonra mevadd-1 
mi.inderice-i esasiyesini hulasaten bir deftere kaydetmeli. Ter
ci.ime ile de matlub has1l olursa da Ti.irk<;e' de mukabillerini bul
mak i<;in bir<;ok zaman sarfolunacagmdan dogrudan dogruya 
Frans1zca olarak hulasa edersiniz ki bu suretle vakit kazanm1� 
olursunuz. Bunlardan sonra ilm-i te�rih ve fizyoloji mi.italaa et
meli. Bu iki ilmin mebadisinden bahis olmak i.izere Be$er i.inva
myla bir eser yaz1yorum.� Cep Ki.iti.iphanesi miyamnda birinci 
cildi birka<; gi.ine kadar ne�rolunarak bir ni.ishas1 takdim edile
cektir. Bu eser mi.italaa olunduktan sonra Frans1zca bu yolda 
daha mi.ikemmel eserler tavsiye eyleyecegim. Fizyolojiden son
ra mebhasi.i'r-ruha dair bir eser tavsiye ederim. Tabakati.i'l-arz, 
ilmi.i'l-elsine, tarih-i tabii vesaireye dair baz1 eserler daha mi.ita
laa buyurduktan sonra felsefe i<;in icab eden sermaye tedarik 
edilmi� olacagmdan felsefeye dair baz1 eserler daha tavsiye 
ederim. Bir de Flammarion'un Astronomie Populaire nam eserini 
mi.italaa buyurunuz. ilm-i heyete dair pek <;ok malumat ahrs1-
mz. Ger<;i baz1 mebahiste �airane denebilecek derecede ciddi
yetten tebai.id etmi� ise de k:sm-1 a'zam1 nafi'dir. Felsefeye dair 
tavsiye edecegim asar mi.italaa olunduktan sonra eserin �airane 
olan k1s1mlanm mi.ifekkirenizden tard ile yalmz ciddi olan k1-
s1mlanm h1fzedersiniz. 

Mebahis-i mi.itenevvia-1 fenniyeden ha.his kitaplar bu ba
hisleri muntazam bir usul tahtmda arzetmediklerinden bunlar
dan mi.ikemmelen istifade olunamaz. Mi.italaa buyrulan eserin 
goz bahsi terci.ime olunmu�. Halbuki bu bahsin mensub oldu
gu te�rih ve fizyoloji gibi iki ilmin kavaid-i umumiyesi bilinme
dik<;e boyle par<;a par<;a ve mi.iteferrik malumattan pek <;ok isti
fade edilemez. istifade olunamay1�1 arzettigim vechle bunlarm 

446 



bir usul tahtmda olmamasmdan ne�' et eder zannederim. Louis 
Figuier'nin Les Merveilles de la Science nam eseri de �ayan-1 mii
talaa ve mucib-i istifadedir. 

"Goz" makalesini gozden ge<;irdim, pek giizeldir. Zaten 
tarz-1 ifadeniz benimkine miireccah ve mahsul-i kaleminiz 
miistagni-i tashihdir. Bir daha dikkatlice okuyacag1m. T1bba 
miiteallik 1shlahatca bir �ey goriir isem Cemiyet-i T1bbiye liiga
tmm ianesiyle tashih eder, ilk posta ile takdim eylerim. 

* 

Terciiman' a gonderildigi beyan olunan varaka i<;in matbaaya 
miiracaat ettim, boyle bir �ey gelmemi�. $ahsiyata miiteallik bir 
varaka gelir ise konulmamas1m tavsiye ettim. Lakin Midhat 
Efendi'yi matbaada bulamad1m. $ayed haberim olmayarak oyle 
bir varaka derc olunursa sizin yerinize ben cevap veririm. Her
kes fikrinde hiir ve serbest olmahdir. Benim size tefevvukumu 
ne ile anlam1� da oyle manas1z sozlerde bulunacakm1�. Size te
fevvukum farz-1 muhal olarak teslim olunsa bile tasvib etmedi
giniz bir fikri kabule ni<;in mecbur olacaksm1z? Dii�iindiigiinii
zii alenen beyan etmekten men' etmek terakkiye mani olmakhr. 
Ben Hugo'nun baz1 fikirlerine itiraz ettim. Fakat kendimi edib-i 
mii�ariin-ileyhe faik veya muadil veya hatta mukarin gordii
giim i<;in degil, o fikir vicdammm savab gormedigindendir. Ben 
soziin kaili hakkmda tecaviizatta bulunanlardan ho�lanmam. 
Soylenen soze dikkat etmeli. Savab ve muvaf1k-1 hakikat ise ka
bul eylemeli, degilse delail-i muknia serdiyle cerh etmeli. insan 
bu alemde yiiz yirmi veya otuz sene ya�ayabilir. Fakat dogru bir 
fikir alem-i insaniyetin bekas1yla kaimdir. Hugo' da bu fikrimi 
te'yid eder ibareler vardir. Kaide-i miinazaraya riayet etmek is
temeyenlerin hi<; de ortaya ahlmamalan miireccahhr. 

Birader, �akird filan tabirine de mahall yok. Karde� ve ar
kada�<;asma miidavele-i efkar ediyoruz. Fen hususunda ben si
ze olsam olsam bir miizakereci olabilirim. Bu kadar gevezelik 
elverdi. Sozii uzahp tasdi'i daha ileri gotiirmeyelim. Teveccii
hat-1 biraderanelerinin devamm1 temenni ile hatm-1 giiftar eyle
rim karde�im efendim. 

Be�ir Fuad 
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8 

Selanik, 28 Kanun-1 evvel 1301 

Karde�im, 
Goriiyorsunuz ya size kar�1 ifasma mecbur oldugum ihtira

mah elfaz ile izhar etmiyorum. Bunu gonliimiin en bala tabaka
smda saklayacag1m. "El-emrii fevka'l-edeb"9 hiikmiiniin beni 
sevkettigi bu Ia.ubalilik ne yalan soyleyeyim, pek zevkime gidi
yor. Zat-1 alilerine mahsus hissettigim muhabbet-i fevkaladeyi 
bu ta'bir ile daha samimi daha miiessir bir surette arzedecegim 
zanneyliyorum. 

Hakim-i zu-fiinun hitab1ma kar�1, "Zu-fiinun tabirinden 
sarf-1 nazarla hakim iinvamm Hugo gibi bir dahiye vermeye 
pek kail olamad1g1m halde, ilh .. " buyurulmu�. Bu fikr-i alileri 
savab goremem. <;iinkii, hakim ve miitefennin iinvanlan hik
met ve fennin derece-i kusvasma vas1l olmu� -ki hi<;birinin 
miintehas1 olmad1gi cihetle yoktur- zevata miinhas1r degildir, 
olamaz. Hugo gibi diihata bi-hakkm hakim demez isek alemde 
hakim vasfm1 verecek hi<;bir ferd bulamayacagtm1z gibi siz ve 
emsali miitefenninlerimize zu-fiinun ve bu sebeple hakim de
mez isek miitefennin ve hakim denilecek hi<; kimseye malik 
olamad1g1m1Zl dava etmi� oluruz ki dogru degildir. 

Diger milel-i miitemeddine, mesela Almanya, Fransa, in
giltere daha ali hiikema ve erbab-1 fenne malik iseler, biz hakim 
ve miitefenninlerimize bu iinvam vermekten ni<;in <;ekinelim? 
alemde her �ey derece-i miitesaviyede olabilir mi? Her �eyin 
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mahiyet ve meziyeti bulundugu mevkiye gore takdir olunmak 
Iaz1m gelmez mi? 

Meziyet-i fenniye ve k1ymet-i hikemiyeniz nezd-i aciza
nemde kabil oldugu kadar takarriir etmi� oldugundan soyledi
gim sozii kalben tasdik ederek yine tekrar eylerim. Fennin ahla
ka pek biiyiik hizmet ettigini tasdik edenlerdenim. Fakat derim 
ki ahlak fenne mukaddemdir. Fennin bulunmadigt yerde sa
adet mevcud olabilir, fakat hiisn-i ahlak mevcud olmayan yer
de mesudiyet bulunamaz. 

Uh1m ve fiimJ.n-1 haz1radan asla hisse-yab olamam1� bede
viler metanet-i ahlakileriyle bahtiyar olabilirler, fakat mesela 
Paris'te Ondordiincii Louis zamanmda hasil olan ahlak bozuk
lugu o derecesiyle terakki etmi� ve umum Fransa'ya sirayet ey
lemi� olsa idi, Frans1zlar ciimlesi en ali miitefennin olsalar, her 
biri hirer allame-i cihan kesilselerdi neye yarayacakh? 0 ulum 
ve fiinun onlan mesud edebilecek mi idi? Heyhat! 

Bir kavim ic;in en evvel Iaz1m olan ahlaktir. Ahlak1 tevsi ve 
terbiye eden ise edebiyat oldugu ic;in ·birinci derecede -fakat 
zevzekc;esine yazilm1� e�'ara degil- hakiki asar-1 edebiyeye iti
na eylemelidir. Sonra fennin elzemiyeti de bi't-tabii takdir olu
nur. Bu babda ariz ii amik bahsedecegiz in�aallah. 

Fiinun ic;in tavsiye buyrulan kitaplan Paris'e yazd1m. Fakat 
bazilarmm miiellifleri ismi i�aret buyrulmam1� oldugundan, �a
yed me�hur degillerse bulunamaz yahut yanh� bir �ey gonderi
lir diye korkuyorum. Bunlan kemal-i dikkatle okuyarak liizu
mu derece kesb-i malumat ve sermaye edebilmek senelere 
muhtac; ise de sa'yime fiitur getirmeyerek kuvvet ve iktidan
mm olanca �iddetiyle c;ah�acag1m. Ehliyetli bir muallim anyo
rum. Tiirklerden burada hie; bulunamaz, bulunursa bir ecnebi 
bulunacaktir. Tesadiif edip de hall ii fehmine muktedir olama
yacagim mevad ve mesaili pey-der-pey arzedersem cevaba bi
ding ahfet buyurulacagtna iimid-vanm. 

Semanm mai goriinmesi, ziya-y1 �emsin hava-yi nesimi da
hilinden gec;erken mai renkte olarak inti�ar etmesinden ileri 
geldigi malumdur. Kozmografya da boyle gosteriyor. Ancak 
zan degil kaviyen der-hahr ediyorum ki diger bir kitapta, "Se
mada hic;bir renk yoktur. Mai goriinmesi kuvve-i bas1ranm ni-
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hayet bir zulmette takarriir etmesinden ve siyah ile beyazm im
tizacmdan mai husule gelmesinden ileri gelir" diye bir ftkra 
okudum. Boyle bir zehab veya kavl var m1d1r? 

Hava-y1 nesimi dairesinin haricine de sema deniliyor; sema 
ile feza kelimeleri beyninde bir fark yok mudur? Olmak laz1m 
gelmez mi? �iinkii Ara�aya vak1f olan ulemam1z, Arap\ada 
bir mazmunu ifade eder miiteradif iki kelimenin mevcud olma
d1gm1 soylerler. Bu halde bu kelimelerden her birinin bir mev
zu-lehi olmak Iaz1m geliyor. Bu iki kelimenin fen nazarmda 
olan farklar1 nedir? Bunlari lutf en izah buyurur iseniz cidden 
minnettar kalmm. 

Tashihiyle iadesine vaad buyrulan "Goz" makalesine inti
zar ile §imdiden arz-1 §iikran eylerim. 

Tahrirat-1 alileri, ancak diin elime gelebildigi i\in bugiin §U 
arizayi yaz1yorum. 

Be�er nammdaki eser-i alilerine intizar ile mahz-1 f eyz olan 
tevecciihahmz1 temenni ederim. Her halde emr ii irade-i haki
manelerine tabi'im. 

Fazh Necib 

450 



9 

istanbul, 31 Kanun-1 sani 1301 

Birader, 
"Goz" hakkmdaki makale-i fenniyenizi resm-i acizanemle 

birlikte leffen takdim ediyorum. "El-emrii fevka'l-edeb" kaide
sine ittibaen makalenizin bir iki yerini karalad1m. Muhtac-1 tas
hih oldugundan degil, fakat emr-i alilerini yerine getirmek ic;in 
lshlahat-1 tibbiyeden bazilannm Frans1zcalan aynen yazilm1�h. 
Cemiyet-i hbbiyenin tanzim ve tertib eyledigi liigatin ianesiyle 
bunlarm mukabillerini yazd1m. 

Goz bahsinde en ziyade �ayan-1 dikkat olan ve �imdiye ka
dar birc;ok hiikemanm zihinlerini i�gal eden bir mesele vardir 
ki 0 da ecsam-1 hariciyenin �ekli tabaka-i �ebekiye iizerine 
ma'kusen miirtesem oldugu halde dogru goriilmesidir. Bu bab
da birc;ok faraziyat der-miyan olunmu� ve hikmet-i tabiiyede 
uzun uzad1ya bahsedilmi� ise de ilm-i menafiii'l-a'za bu mese
leyi halletmi�tir. $oyle ki: Makalenizde dahi beyan buyruldugu 
iizere goz adeta fotograf kutusuna mii�abih bir alet-i basar olup 
�uaat-1 ziyaiyenin tabaka-i �ebekiye iizerine tesirinden tabaka-i 
mezkurede bir fiil-i kimyevi husule geldigi inde't-tecriibe sabit 
olmu�tur. i�te mezkur fiil ta beyne kadar sirayet edip rii'yetine 
mahsus olan hiicerat-1 asabiyeyi tahrik ve ikaz ediyor. Bu ika
zm beynimizde husule getirdigi ihtisas ise ril'yet nam1m verdi
gimiz hissi meydana getiriyor. i�te gozde vukua gelen asar-1 ib
tidaiye sirf hiikmi oldugu halde bunun kimyeviye tahavviilii 
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ecsamm hal-i aslileri iizere goriilmelerine miisaade ediyor. 
<;iinkii dimaga intikal eden �ekil miirtesem olmay1p bu �eklin 
irtisammdan miitevellid fiil-i kimyeviyenin hasil eyledigi hare
kat-1 zerrathr. Dimag tesirin tenevviiiine gore ecsamm e�kal ve 
elvan-1 zahiriyesi hakkmda hiikiim veriyor. 

Giine� refiklerimizden Tahir Bey biraderimiz Gayret iinva
myla ne�rine bed' eyledigi ceride-i edebiyenin iic;iincii ciiz'iin
den itibaren Hugo hakkmda miitalaahm yazmaya ba�lad1.l0 it
mam ettikten sonra bendeniz de mukabelede bulunacagim, 
miitalaasm1 tavsiye ederim. 

Yakmda lntikad nam1yla Cep Kiiti.iphanesi'nin yirmi dor
diincii adedi ne�rolacak.11 Muhteviyah Hugo hakkmda bir hayli 
zaman evvel Muallim Naci Efendi ile bed' eyledigimiz muha
berah �amil olacakhr. Bu muhaberatta lisan ve edebiyata dair 
bir hayli miitalaat var. Tab' olundukta bir niishasm1 takdim 
ederim. 

istanbul'u te�rif buyuracagmlZI teb�ir etmi�tiniz. Fakat va
kit tahsis olunmad1g1 ic;in bu �erefe ne vakit nail olacagimlZI bi
lemiyoruz. Bir an evvel teb�irahmz1 kuvveden fiile c;1karmaya 
sa'y ii ikdam buyurmamz1 rica ederim. $eref-i miilakatlanyla 
mii�erref olmaktan cidden mahzuz ve mesrur olacagim1 te'min 
ederim. 

Sozii uzahp da tasdi' e mahall vermemek ic;in burada netice 
vererek hiisn-i tevecciihat-1 biraderanelerinin idamesini temen
ni eylerim karde�im efendim. 

Be�ir Fuad 
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1 0  

istanbul, 27 $ubat 1301 

Birader, 
29 Kanun-1 sani 130112 tarihli mektubunuzu ald1gim vakit 

validem agir keyifsiz idi. On gi.in kadar evvel vefat etti. Mektu
bunuzun kar�1hg1 bu ana kadar gecikmesinin ne gibi bir maze
ret-i me�ruaya miistenid oldugunu anlaymca lzhrari olan �u te
ehhiirden dolay1 mugberr oldunuz ise igbiranmzm muhikk ol
mad1gm1 teslim buyurursunuz. 

Karde� iinvamyla hitab buyurmamzdan dolay1 minnetda
nmz1m. Hakim-i zu-fiinun iinvam hakkmda beyan buyrulan 
miitalaat-1 aliyyelerine kar�1 baz1 izahat vermeye liizum gor
diim: 

Bir adamm baz1 efkar-1 hakimanesi bulunmakla hakim na
mma miistahak olmas1 Iaz1m gelse bu hal baz1 hammalarda bile 
vaki olabilir. En cahil bir adam bazen pek hakimane fikirler 
serd eyledigi goriilmemi� bir �ey degildir. Serd olunan efkar-1 
hakimanenin az veya \Oklugu i\inde bir hadd-1 muayyen yok
tur. Bir �ahsm fikri digerine nisbeten daha hakimane olahilir. 
Fakat diger bir �ahsa nisbeten dundur. Bu meselede bir mikyas-
1 sahih bulunamaz. Bendenizin fikrince hakim iinvanma miista
hak olanlar, zamanmda mevcud olan ulum ve fiinunun kaffesi
ne -metafizik gibi �eyleri ilimden addetmedigim cihetle bu ka
bilden olan �eyler miistesnadir- vak1f olmak ve bu vukufunu 
ciddi eserleriyle ibraz etmi� bulunmak Iaz1m gelir. $u tarife na-
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zaran Hugo hakim i.invanma mi.istahak olamaz. Ancak 19.  as1r 
bu sebeple hakimden mahrum olmaz. C::i.inki.i Littre gibi Au
guste Comte gibi daha bir<;oklanm yeti�tirdi. Bunlardan ileride 
tavsiye edecegim asanm mi.italaa buyurdugunuz vakit Hu
go'nunkiler ile mukayese edip beynlerindeki fark1 pek <;abuk 
teslim edersiniz. 

Vak1a mesela Bouillet'nin tarih diksiyonerinde ta'dad olu
nan isimlerden bir<;oguna bol bol hakim i.invam verildigi ve bu 
i.invanlardan ekserinin sahipleri Hugo'ya nisbeten pek dun ol
duklan nazar-1 dikkate ahmrsa Hugo'nun dahi bu i.invana is
tihkak ve salahiyeti maa-ziyade tebeyyi.in eder. 

Fakat bendeniz Hugo' dan dirig ettigim o i.invan-1 celili di
gerlerine de veremem. Onlan da mi.istahak goremem. Bir hakim 
i<;in aynca bir vatan tahsis caiz olmay1p, bu gibi di.ihahn ailesi ce
miyet-i be�eriye oldugundan bir adamm hakim olup olmad1gm1 
bilmek i<;in bulundugu miilki.i nazar-1 dikkate almaktan ise ya�a
d1gi asn gozetmek laz1m gelir. Hugo'yu hakim i.invanma mi.ista
hak gormedikten sonra mi.ilki.imi.izde bi-hakkm mi.istahak ola
cak kimseyi goremedigimi itiraftan <;ekinmem. On dokuzuncu 
as1rda hakim i.invamila istihkak davasmda bulunanlarm Litt
re'nin ka'bma vasd olmaya <;ah�mas1 Iaz1m gelir. Fen hususun
dan vatamm1z bu derece mahrum degildir. Vidinli Tevfik Pa�a 
gibi ulum-1 riyaziyede yed-i tO.Ia sahibi olan ve ulum ve fi.inun-1 
sairede behre-i kamileleri bulunan ihtisas etmi� Osmanhlann vi.i
cudu maal-iftihar gori.ilmektedir. i�te bu gibi zatlara, hatta Avru
pa'ya kar�1 mi.itefennin i.invamm vermekten <;ekinmeyiz. Fakat 
bu zatlar her biri mi.intesib olduklan fi.inunda fevkalade terakki 
etmi� ve iktidarlanm Avrupahlara bile teslim ettirecek bir hale 
gelmi� olduklarmdan bendeniz gibi malumah sathi olanlara kl
yas edilmek caiz olamaz. Ger<;i ke�fiyat hususunda mi.itefennin
lerimizin heni.iz nazar-1 dikkati celbedecek bir eseri mi.i�ahede 
olunamam1� ise de bu hal vesaitin flkdanmdan ileri gelmektedir. 

Fennin ahlaka derece-i hizmeti hususundaki efkar-1 aciza
nemi istanbul'a te�riflerinde arz ve izah eylerim. C::i.inki.i bu ba
his kalemen pek uzar. 

Tavsiye eyledigim kitaplar zaten me�hur oldugundan mi.i
elliflerinin ismine hacet yoktur. 
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Be�er narnmdaki eser-i acizanern biraz ag1rca gidiyor. On 
be� giine kadar birinci cildinin tab'1 ikrnal olunacagm1 iirnid 
ederirn. Bu ciltte beden-i insaniye dair rnahirnat-1 te�rihiye ile 
fizyolojinin ciirnle-i asabiye bahsi rnevcuttur. 

Resrn-i acizanerni bundan bir hayli vakit evvel, "Goz" rna
kalesiyle birlikte takdirn eyledigirn cihetle �irndiye kadar vusul 
bulrnu� olacagm1 iirnid ederirn. 

Miitalaa buyuracag1mz asarda bir rnii�kile tesadiif olunur
sa halli i<;in acizlerine rniiracaat olunacag1 beyan buyrulrnu�, 
hiisn-i tevecciihiiniize te�ekkiir ederirn. Sual buyrulacak �eyler 
akhrnm erdigi rnesail olur ise rnaal-iftihar arzunuzu yerine ge
tirmeye sa'y ederirn. Yok, akhrnm ererneyecegi �eyler ise onlan 
da erbab-1 vukuftan tahkike elirnden geldigi kadar <;ah�1p ogre
nince arza rniisaraat eylerirn. 

Gelelirn rnektubunuzda sorulan �eylere: Birincisi, sernamn 
neden rnai goriindiigu idi. Bu babda Gounod'nun �u f1kras1m 
aynen nakl ile iktifa ederirn. 

$u izahattan anla�llacag1 vechle kozrnografya kitabmm 
kavli savab, diger tasavvurun ash yoktur. 

"Serna" ve "feza" kelirneleri bahsine gelince, bunlar birbiri
nin rniiteradifi gibi ise de bunlarm tarifi i<;in Littre'nin biiyiik 
diksiyonerine rniiracaat olundugu surette �una tesadiif olunur: 
"Feza: Viis' at-1 na-rniitenahi, sadece: Serna" 

... 

$u rnukayeseden goriiliiyor ki kozrnografyada gordiigii
niiz sernamn tarifi ilrn-i heyet-i cedide rnutab1k ve feza ile serna 
kelirneleri birbirinin rniiteradifi oldugundan ikisinin de bu rna
karnda isti'rnali caizdir. 

Baki tevecciihat-1 biraderanelerinin bekasm1 ternenni ile bir 
an akdern istanbul'u te�rife ikdarn buyrulrnas1m iltirnas ederirn 
karde�irn efendirn. 

Be�ir Fuad 
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11 

Selanik, 8 Mart 1302 

Karde�im, 
Takdim ettigim arizanm taraf-1 hakimanelerine vusuliin

den mukaddem yazllm1� oldugu anla�llan iltifatname-i alileriy
le tasvir-i hakimanelerini dest-i ta'zime ald1m. Sevindim demek 
derece-i memnuniyetimi ifhama muktedir olamayacag1 gibi 
memnuniyet ve meserrettin bu derecesini tefhim edebilecek di
ger bir kelime de bulunamaz. Muhabbetiniz her an gonliimii i�
gal ettigi gibi resm-i alilerinin de daima nazamru tezyin eyle
mesi i«i;in albiime vaz' etmeyerek kiitiiphanenin camma ili�tir
dim. 

iade buyurulan makalenin tashihah pek dogru, pek mii
kemmeldir: Bana biiyiik biiyiik istifadeler bah�etti. Ba-husus lS
hlahat-1 fenniyenin Tiirk«i;elerini gordiigiim, ogrendigimden 
pek memniin kald1m. Bu kitabm diger par«i;alanm da terciime 
ederek ne�rettirmek istiyorum. 

Gayret'i okuyorum. Neticesine muntazmm. 
Sizden bir �ey sorayim: Muallim Naci Efendi'nin Ekrem ve 

Hamid Beyefendiler hazeratl aleyhindeki tenkidatma ne mana 
verirsiniz. Fikr-i alilerini anlad1ktan sonra bu babdaki efkar ve 
hissiyatim1 uzun uzad1ya yazacag1m. Muallim Naci Efendi'nin 
Hugo hakkmdaki miitalaahm fevkalade merak ederim. Vaad 
buyrulan lutfa sab1rs1zhkla intizar eylemekteyim. 

istanbul'a gitmek zat-1 alileriyle gorii�meyi te'min ettigi 
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i<;in en biiyiik arzulanmdan ma'dud oldugunu soylersem mii
bal�gaya hamletmeyiniz. Fakat k1� oldugu i<;in peder gitmekli
gime miimanaat ediyor. $ita bir defa tamamiyle elini etegini 
<;ektikte mutlak, miilakat saadetine mazhar olacag1m. 

Valide-i muhteremelerinin irtihal-i dar-1 beka eylemesi ben
denizi de pek ziyade miiteessir etti. Ba-husus, bendeniz sevgili 
validemi pek kii<;i.ik iken kaybetmek felaketine du<;ar oldugum, 
valide muhabbet ve �efkati goremedigim halde o nimet ve sa
adetin k1ymet ve meziyetini pek ziyade takdir eyledigim ic;in 
bu teessiir bendenizde iki cihetle fevkaliide bir surette cilve-nii
ma oldu. 

Bu alem-i deninin bir felakethane oldugunu bildigimiz hal
de, bilmem nedendir ki bir felakete du<;ar oldugumuz vakit 
fevkalade bir hal vaki olmu� gibi pek ziyade miiteessir oluyor, 
muvakkat bir meserret veya saadete nailiyetimizde onu intizar 
ettigimiz alelade bir hal imi� gibi telakki eyliyoruz. Madem ki 
boyle feliiketler vukuu pek tabii olan ahvalden ma'duddur, bu
nu dii�iinerek miiteselli olmaya <;ah�mahy1z. Bendeniz heniiz 
<;ocuk denebilecek bir sinnde oldugum halde pek <;ok, pek bii
yi.ik felaketler gordiigiim i<;in bu biibda bir ihtiyar fikrine malik 
olmu�umdur. 

Hakim iinvam bahsine gelince: Ger<;i ahad-1 nastan baz1 
adamlarda da birtak1m efkar-1 hakimane goriilebilirse de onla
nn hikemiyah, ulum ve fiinun-1 miitedavileye vak1f olamad1k
lan i<;in pek ma' dud ve mahdud bu sebeple aleliide tesadiifi bir 
soz ltlak olunmak laz1m gelir. Fakat ulum ve fiinun ile bir dere
ceye kadar tenvir-i efkar etmi�, tecriibe gormii�, ahval-i aleme 
kesb-i vukufeylemi� hiikema ve ulema ile bunlarm mukayesesi 
kabil degildir. Zatlannm demek istemiyorum, sozlerinin muka
yesesi caiz olamaz. 

Her kavmin hiikemas1 derece-i terakki ve ulum-1 fiinunda 
vukuflan nisbetinde bulunmak tabiidir. Bir �ahsm fikri digerine 
nisbeten daha hakimane olup da yine diger bir �ahsa nisbeten 
dun oldugu gibi efradma nisbeten hakim addolunan bir kav
min ulemas1 diger bir kavme kar�1 hakim addolunamayabilir. 
Fakat her halde o alim, bulundugu kavim ve miilkiin hakimi-
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dir. Bu meselede bulunulan zamandan ziyade miilkiin dahli 
var. Ancak zamam gozetecek olur isek bilmem kimin soyledigi 
tuhaf bir sozii soylerim: "Avrupahlar on dokuzuncu asr-1 terak
kide olduklan halde biz heniiz on dordiinciisiine giriyoruz." 

Avrupahlar daha zulmet-i cehaletteyken, ger<;i �arkta en
var-1 marifet �a'�aa-nisar oluyordu. Fakat Avrupa'da daha es
ki olan Romahlarm terakkiyat-1 ilmiye ve smaiyesi mahvoldu
gu gibi, bir arahk �arkm envar-1 marifeti de sondii. Bu terakki
yat-1 cedide �eh-rahma Avrupahlar bizden bir<;ok zaman evvel 
girdiler, biz heniiz giriyoruz. Herhalde bulunulan miilkiin te
meddiinde derece-i terakkisi nazar-1 itinaya ahnmak icab et
mez mi? 

Littre ve Auguste Comte gibi bir iktidar-1 fenniye malik de
gildiyse, Hugo harikulade bir dahi idi. Kendisi uh1m ve fiinun-1 
miitedavilede yed-i rula sahibi degildiyse, erbab-1 vukuftan idi. 
Fiinuna olan vukufu ile beraber fikrinde, zekasmdaki fevkala
delik pek giizel asar viicuda getirdi. Bunlardan cemiyet-i be�e
riye pek <;ok istifadeler etti. Biz de ondan istifade ettik. Fakat en 
biiyiik isitfadeyi hiikema-y1 milliyemizden gordiik. Miilkii
miizdeki ulemaya hakim demekte ni<;in tereddiid edelim? . .  

Ak1l erdiremedigim basit bir meseleyi arzetmek isterim: 
Helmholtz nammdaki bir Alman'm hissin derece-i siiratini ke�
fettigini okudum. Diyor ki, sinirler ald1g1 her bir hissi siirat-i zi
yadan be� defa bati bir siiratle yani saniyede yiiz seksen kadem 
kat' ederek beyne nakleyliyor. 

Meseleye dair ba�ka bir izahat olmad1gt i<;in akil erdireme
dim. <;iinkii her bir sinir ald1g1 hissi bir an-1 gayr-1 miinkas1me
de beyne isal eyliyor. Meydanda bir viis' at yoktur ki mesahas1 
kabil olsun. izah edeyim: Mesela kulak; ecza-yi ferdiyenin zara 
temas etmesiyle derhal his vuku buluyor. Tabl derisinin arka
smdaki hiicrelerde olan sem'a mahsus sinirlerin bir ucundan 
merkezde bulunan ucuna kadar yiiz seksen kadem degil, hatta 
bir kadem bile mesafe olmad1g1 bundan ba�ka saniyeden daha 
kii<;iik bir mikyasta bulunmad1g1 halde hissin derece-i siirati 
nas1l ol<;iiliiyor? 

K1yasen denilirse buna da akhm ermez. <;iinkii bil-farz his
Sl' mahsus olan sinirin imtidad1 bir kadem mesafe tahmin edile-

458 



eek olsa bile siirat-i his 1 /180 saniyede vuku bulmu� oluyor ki 
zaman bu derece kii<;iik bir mikyas ile taksim olunmam1�hr. 

Ger<;i birtak1m mevcudat-1 mikroskopiyeyi ol<;iiyor, bir mi
limetrenin binde biri derecesine kadar tahdid ediyorlar; fakat o 
ciiz' ii ferde liizumu kadar bir cesamet verecek mikyash -0.letle
rimiz mevcuttur. Bir siirati tahdid i<;in ise ya yiiz seksen kade
me tulunda bir sinirin bulunmas1, yahut saniyenin yiiz seksen 
kisma tefrik olunmas1 laz1m gelir. 

Tasdiahm pek ziyade oldu; fakat lutf ii tevecciih-i alilerinin 
bunu tecaviiz edecegi iimidinde oldugum i<;in cesaret ahyor, bu 
defahk daha ziyade tasdi' etmeyerek burada sozii kesiyorum. 

Tevecciihat-1 hakimanelerinin iizerimde lem' a-nisar olmas1 
iktiza-y1 emelim oldugunu arzeylerim, muhterem karde�im 
efendim. 

Fazh Necib 

459 



1 2  

istanbul, 1 8  Mayis 1303 

Birader, 
iki mektubunuzu ald1m. Aylar ge-;ti cevap vermeye muvaf

fak olamad1m. Elbette �u teehhiir vefas1zhga hamlolunmu�tur. 
Hamletmekte de ma'zursunuz. Ancak bu arahk hususi birta
k1m i�lerim zuhur etti. Adeta vakit bulamad1m diyebilirim. 
Bundan maada Be§er nam eser-i acizimin de takdim olunacagi
m arzetmi�tim. Tab'1 bir iki giine kadar bitecek gibi id.i. Bugiin 
yarm derken ta bugiine siirdii. Arizam1 eserle birlikte takdim 
etmek emeli, teehhiirii mucib olan esbab-1 saireye munzamm 
oldu. Be§er'in birinci cildinin tab'1 hitam bulup ne�rolundugun
dan bir niishasmm takdimiyle mektuplanmzm cevabm1 ber
vech-i ati arz u i'ta eylerim. 

"Muallim Naci Efendi'nin Ekrem ve Hamid Beyefendiler 
hazerah aleyhindeki takayyiidatma ne mana verirsiniz?" Suali
ne cevaben derim ki: Ekrem Beyefendi Takdir-i Elhan iinvanh 
eserinde Naci'nin aleyhinde bulunmu�tu. Naci de mukabele et
ti. Ortaya bir miibahase-i edebiye (?) -;1kh. Birtak1m zevzekler 
agizlarma gelen hezeyam soylemek i-;in ortaya ahldilar. Bu soz
ler miyanmda �ayan-1 itibar yiizde iki soz bulunsa bile doksan 
sekizi ta'rizat ve mii�atemeden ibaret kald1g1 i-;in zannederim 
ki kari'lerce bir istifade hasil olamad1. 

Zaten miibahasenin tarz-1 cereyam hakkmdaki miitalaahm1 
"Udebadan istirham"13 iinvamyla Saadet'te ne�reyledigim f1k-
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rac1kta anlam1�s1mzdir. Hayret Efendi'nin uh1m ve fiim1nu tez
yif maksad1yla yazm1� oldugu makaleye ne mukabele eyledi
gim 14 sizce mah1mdur. Abdiilhak Hamid Beyefendi hakkmdaki 
tenkidat bahsine gelince bun.Ian Sala.hi Bey yaz1yor.15 $imdi bu 
edibler hakkmdaki miitalaatim1 arzedeyim. 

Ekrem Beyefendi hakikaten ve cidden edibdir. Naci de 
boyledir. Yalmz beynlerinde olan fark (zann-1 acizaneme kahr
sa) �udur ki, Ekrem Beyefendi'nin vukG.fu edebiyat-1 �arkiye
den ziyade garbiyeye ait olup, Naci hakkmda kaziyye ber-akis
tir. ikisi de degerlidir, fakat her biri ba�ka bir yol tutturdugu 
i<;in giinden giine yek-digerinden tebaiid ediyorlar. Beynlerinin 
te'lifi miimkiin olam1yor. Naci tarafdaram i<;in Ekrem Bey hi<;, 
Ekrem Beyefendi'yi iltizam edenler i<;in Naci solda s1fir addolu
nuyor. iki taraf da hakikat-i ha.Ii gormek veya itiraf etmek iste
miyorlar. i�in i<;ine hubb-1 zati (amour propre) kan�1yor. Bu zat
lan yalmz kendi hallerine de birakmak istemiyorlar. Birtak1m 
fikri mahdud, behresi mefkud kimseler ortaya atihp karga�ahk
tan istifade etmek ve (itikadlarmca) �ohret-�iar olmak emeline 
dii�iiyorlar. 

Bu iki edibin eserlerini tedkike mukdedir degilim; soyledi
gim hissiyatimdir. Naci bugiinkii giinde (Avrupa edebiyatma 
nazaran) klasiklerin reisi olabilir, yahud Kemal Bey Hugo ad
dolunur ise, Ekrem Bey Lamartine olur. 

Bence bir soz nefsii'l-emre muvaf1k olmak laz1mdir. Ne 
tarzda soylendigini pek de aramam. Fakat herkes bu babda be
nimle hem-efkar olmak laz1m gelmez. Ben asar-1 kalemiyede 
yalmz selaset, vuzuh, sadelik isterim. 

Abdiilhak Hamid Beyefendi hakkmdaki tenkidat manzur-1 
alileri olmu�tur. Bu tenkidatI tamamiyle okuyamad1m ise de 
goz gezdirdigim baz1 mahallerini dogru buldum. <;iinkii Ek
rem Beyefendi hazretleri de alem-i hususide itiraf eylemekten 
<;ekinmedikleri gibi Abdiilhak Hamid Beyefendi'nin ekser-i ifa
dah muakkad ibarelerinden mana <;1karmak muhaldir. Selaset 
dururken bu tarz1 neden ihtiyar ettigini dii�iiniiyorum, hi<;bir 
sebeb-i ma'kul goremiyorum. 

Ma�mafih �u kusur Hamid Beyefendi'nin "Me'vize" gibi 
selis, efkar-1 aliyeyi cami' asanyla sabit olan kudret ve meziyet-i 
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edebiyelerini ihlal edemez. Abdiilhak Hamid Beyefendi biiyiik 
�airdir, edibdir, hatalanm gormeye hakk1mz yoktur diyerek bir 
miinekkidin agz1 kapahlamaz zannederim. 

Gelelim seyyale-i asabiyenin siiratine: ifadenizden seyyale-i 
asabiyetin siirati ziyanmkinden be� defa bati ve bu siirat ise sa
niyede 180 kademlik bir mesafe kat'etmekten ibaret oldugu an
la�1hyor ise de bu babda bir hata var. Gosterdiginiz siirat be�e 
darb olundugu surette 600 kademe balig olur ki ziyanm siirah 
saniyede takriben 308.000 kilometre oldugu malumunuzdur. 
Gosterdiginiz siirat olsa olsa sadaya tatbik olunabilir. 

Taharriyat-1 vakianm neticesi olarak a'sabda muhtelif iki 
siirat goriiliiyor. Be$er'in miitalaasma tenezziil buyruldugu su
rette goriiliir ki a'sab "hareki" ve "hissi" namlanyla ikiye tak
sim olunmu�tur. Evvelkilerde seyyale-i asabiyenin siirati sani
yede takriben 30, ikincilerde 80 metre tahmin olunuyor. Bunun 
ne yolda oli;iildiigu bahsine gelince: (Pek iyi hatmmda kalma
m1� ama zannederim) Helmholtz tecriibesini at sinirleri iizerin
de icra eylemi�, harekete mahsus olan sinirin ikaz olundugu an 
ile sinirin vasd oldugu adelede takalliis vuku buldugu an he
sab olunarak saniyede hareki sinirler ii;in 30 metre kadar bir sii
rat bulunmu�tur. 

Helmholtz'un boyle ciiz'i bir zamam hangi alet vas1tas1yla 
oli;ebildigi mei;huliimdiir. c;unkii elde bulunan menafiii'l-a'za 
kitaplannda bu aletin yalmz. gayet nazik ve dakik oldugunun 
zikriyle iktifa olunub tafsilahna giri�ilmemi�tir. 

Maamafih hissi sinirlerde saniyede seksen metre bir siiratle 
cereyan eden seyyale-i asabiyenin mesahas1 hakkmda isti'mal 
olunan vesaitten birini arzedecek olur isem otuz metrelik bir 
siiratin daha kolay oli;iilecegi tebeyyiin eder. 

Saat i;arklan gibi di�li bir i;arh tasavvur ediniz ama di�leri
nin mikdan i;ok olsun; bu i;arha saniyede bir degil birkai; kere 
devr-i hareketi icra ettirebilecegimize fenn-i makine tekeffiil 
ediyor. �u halde bir insanm parmagmm ucuna di�leri temas et
mek iizre devrettirilecek olursa insan miitevaliyen di�lerin par
magma dokundugunu hisseder. <;arhm hareketi tedricen siirat
lendirildigi bir an gelir ki di�lerin miitevaliyen dokundugu ci
hetle bunlarm arasmdaki fasda hissolunamay1p daimi olur. 
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$u hal bir saniye zarfmda seksen di�in birbirini miiteak1b 
insamn parmagma dokundugu vakit mii�ahede olunur. insanm 
parmag1yla beyni arasmda mesafe bir metre oldugundan sinir
lerde seyyale-i asabiyenin siirati saniyede seksen metre oldugu 
anla�1hyor . . .  

Havass-1 hamsenin fizyolojiye ait oldugu beyan buyrul
duktan sonra "kuvve-i vahime, kuvve-i haf1za, kuvve-i hayali
ye" gibi havassm bu fenne taalluku olup olmayacagm1 sual bu
yuruyorsunuz. Kuvve-i haz1me nasil midenin faaliyetinden 
miinbais bir hassa ise, bu ta' dad eylediginiz hisler de dimagm 
faaliyetinden I\.e�' et eder. Bu hassalarm cevher-i dimaga ne de
recede tabi' oldugunu anlamak ic;in humma gibi, hines gibi, 
tarafe gibi ba�ta ceriha gibi ahval-i maraziyeyi ve bunlann tev
lid eyledikleri netayici goz oniine getirmek kafidir. 

Bu mesele hakkmda �imdi tafsilat vermek abes olur. Evvel 
emirde Be�er'i ve deha-yi ilm-i vazaifii'l-a'zaya dair tavsiye 
edecegim diger asan miitalaa buyurduktan sonra Mebhasii'r
Ruh nam1 verilen ve hakikatte "ilm-i vezaif-i dimag" nammdan 
ba�ka bir �eye miistahak olmayan bir kitap tavsiye ederim, 
hall-i mii�kil eylersiniz. 

Tahir Bey biraderimizin Gayret'le ne�reyledigi mukabelesi
nin te'hirini mucib olan ahval size vaktiyle cevap vermemekli
gime sebep veren hallerdir ki bunlann ne oldugunu Tahir Bey 
bilir. Bundan maada bu arahk devam etmekte olan mebahis-i 
edebiye (!) mihver-i lay1kmda cereyan eylemediginden �u gii
riiltiilerin ber-taraf olmas1m arzu ediyorum. Miibaheseye ba�
kalarmm kan�acagmdan korktugum ic;in degil, yalmz daire-i 
edebin tecaviiz olunmas1m arzu etmedigimden bayram ertesi 
cevab1m1 Saadet'le ne�redecegim. 

$imdi bir de "Hakim-i zu-fiinun" meselesi kaldi. Littre'nin 
asanndan sathi olarak bir iki parc;as1m okudugunuzu, Auguste 
Comte'u pek iyi tammad1gm1z1 yaz1yorsunuz. Bu babda acele 
etmeye mahall yok. Siras1 geldigi vakit gerek Littre'nin ve ge
rek Auguste Comte'un okunmas1 laz1m gelen asanm miitalaay1 
zaten size tavsiye etmek emelindeyim. 0 zaman goriirsiiniiz ki 
bunlarm asan tesir ve faide hususunda Hugo'nunkinden hic;bir 
vechle a�ag1 kalmad1ktan ba�ka daha birc;ok fevaidi cami' dir. 
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Ez-ciimle asnm1zm Huxley, Herbert Spencer, Lewes vesaire gi
bi ulema ve fuzalas1 Auguste Comte ve Littre'nin asarma hiir
met-i fevkalade gosterdikleri halde Hugo'nun asanm okuduk
lan vakit ekser-i fikirleri i\in (bir babanm \Ocugu sade-dilane 
sozler soyledigini goriip de tebessiim ettigi gibi) tebessiimler 
ederler. Vak1a bazen (hpk1 \Ocuklarda oldugu gibi) giizel fikir
lere de tesadiif olunur ise de bu fikirleri tahsin ile beraber on
lardan istifade edemezler. \:iinkii zaten 0 fikirler kendilerince 
mahimdur. 

Fikrimi hulasa edeyim: Auguste Comte'un ve emsalinin 
asarmdan herkes (yani o eserleri anlayacak kadar mahimat-1 Ia
z1meyi cami' olanlar) istifade eder. Hugo'nun asarmdan fikren 
(sanayi' -i edebiye miistesna) istifade edenler benim gibi mahi
mah nak1s ve sathi olanlard1r. 

Bir adama hakim demekte as1r m1 , yoksa bulundugu miilk 
mii nazar-1 itinaya almmak Iaz1m gelecegi bahsine gelince, bun
lann ikisini de nazar-1 itinaya almak caizdir. Fakat umum-1 in
saniyet namma mesele tedkik olunur ise yalmz asir nazar-1 iti
naya almmah. \:iinkii mesela Littre ile Japonya'ya nisbeten ha
kim addolunmak Iaz1m gelen bir zat muadil tutulamaz. Ger\i 
Littre'nin nail oldugu vesait digerince mevcud ola idi Japonya 
hakiminin Littre'yi ge\ffiek ihtimali varid-i hahr iOlabilir idiyse 
de bu ihtimali \ift\ilere kadar tevsi etmekten kim bizi men' ede
bilir? $u halde eaz1mm ahad-1 nastan fark1 noksan vesaitten 
ibaret kalm1� olur. (Bu da veraset vesaire vesait addolundugu 
surette pek yanh� addolunamaz. Fakat bahsimiz �imdilik orada 
degil.) 

Bu alemde nik ii bed nisbi ve ekseriyetle emr-i itibaridir. 
Hi\bir insan yoktur ki az \Ok bir fikr-i hikmeti bulunmasm. En 
cahilden tut da en fazila kadar bu fikir tedricen terakki eder. Bu 
fikrin meratib-i muhtelifesi birtak1m kademat te�kil edip de alt 
kademede cahiller ·bulunacak olur ise, en iist kademede Littre 
ve emsali bulunur. 

Ger\i Hugo'nun bulundugu kademe iist kademeye pek ya
km ise de o mertebeye varmak i\in hi\ olmaz ise arada bulunan 
Voltaire'in kademesinden ge\ffiek icab eder. Voltaire'in asan 
meydanda, bu eserler de Hugo'ca malum iken Voltaire'den bir 
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kademe a�ag1 kalmas1 hakikatten cay-1 eseftir. Maamafih diger 
iideba i\inde (Goethe miistesna olduguJi.alde) Hugo'nun kade
mesine yeti�mi� kimse bilemiyorum. Chateaubriand'lar, La
martine'ler bence Hugo'ya kar�1 pek kii\iik ve efkar-1 hakima
neleri giiliin11rur. On sekizinci as1r hiikemas1 bence Diderot, 
D' Alembert, Voltaire'dir. (Bir de De La Mettrie var. Fikren belki 
ii\iiniin de ilerisine varm1� ise de her nas1lsa pek ma'n1f olama
m1�.) Rousseau diihattand1r. Voltaire' in dedigi gibi "Ali bir 
mecnundur" Kendisinin alam-1 asabiyeye miibtela oldugu az 
\Ok ilm-i hbba a�ina olup da Confessions nam terciime-i halini 
miitalaa edenlerce mah1mdur. 

Zola bahsine gelince: Bu da Hugo gibi hakim namma miis
tahak degildir. Hikaye-niivistlikte maharet-i fevkaladesi olan 
bir muharrirdir. Edebiyah fiinun gibi efkar-1 bahla ve hurafat
tan kurtard1gi i11in �ayan-1 ihtiramd1r. Meslek-i hakimanesi her 
vechle Hugo'nunkine miireccahhr. <;:iinkii Hugo'nun miir�idi 
Victor Cousin, Zola'nmki Littre'dir. �imdi bu iki meslekten bi
rini digerine tercih edi�im zat-1 alilerince tasvib buyrulmayaca
gim bilirim, ancak esbab.;1 riichaniyet iki meslegin muhakeme
siyle tebeyyiin eder. Bu da ileride yap1lacak bir �eydir. 

i�te bence hakim namma miistahak olanlar efkar-1 miitefa
vite-i hakimanenin te�kil eyledigi kudemanm en yukansmda 
bulunanlard1r. Ger11i Voltaire bir kademe a�ag1 bulunuyor de
dim ancak bir as1r evvel geldigi nazar-1 itinaya almd1g1 gibi 
muma-ileyhe hakim iinvanm1 vermekte tereddiid edilemez. 
Hugo hem bunlarm muasm idi, hem de f1kdani-1 vesait gibi 
kendisince bir mahzur da yok idi. Madem ki fikren geri kald1 
ben kendisine hakim namm1 (yani on dokuzuncu as1r hakimi 
iinvanm1) vermeyi tecviz etmem. 

Vak1a belagatle kan�1k metafizik ta'lim eden baz1 muallim
ler Avrupa' da felsefe hocas1 namm1 almakta ve vefatlardan son
ra tarih diksiyonerlerinde bunlarm ismi Frans1z hakimi, yahut 
Alman feylesofu suretinde mukayyed goriilmekte ise de ben 
bunlan hakim tamm1yorum. Eger bunlan hakim tammak icab 
ederse, vak1a Hugo'nun da hakim iinvamna bunlardan ziyade 
miistahak oldugunu en evvel teslim edeceklerden biri de ben 
olurum. 
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Ahmed Midhat Efendi hazretlerine hakim denip deneme
yecegi bahsine gelelim: Asir nazar-1 itinaya ahmr ise denemez, 
fakat miilk gozetilse denir. Hakikaten Osmanhlar ic;inde hakim 
iinvanma miistahak birisi var ise o da hazret-i Midhat'hr. Fakat 
kendisine Osmanh hakimi demelidir ki haks1zhk edilmi� olma
sm. 

Acizlerine gelince: Benim velev bulundugum miilk gozeti
lirse bile hakim iinvanma adem-i istihkak1m bedihidir. Delili ise 
�udur: Her kim isterse Be�ir Fuad olabilir, fakat Ahmed Midhat 
olamaz. Binaenaleyh Midhat Efendi'ye Osmanh hakimi nam1m 
verebilmekteki hakkm1z aciziniz gibilere kadar asla �amil ola
maz. 

Geveziligi uzathm, afftm1 istirham ederim, fakat sizinle �u 
surette miibahaseden 0 derece miitelezziz oluyorum ki adeta 
sevk-i tabiiye tabi' olurcasma arizam1 uzathkc;a uzatrnaya ken
dimi mecbur goriiyorum. 

... 

Mektuplanmdaki teehhiirden dolayi afv-1 alilerini dilerim. 
Benim baz1 hususi manilerim zuhur eder, belki boyle cevaplar 
gecikir ise siz affediniz, yine tahrirahmz1 eksik etrneyiniz. Ben 
firsat buldukc;a size boyle defter doldururcasma arizalar tak
dim ederim. Baki uhuvvet biraderim efendim. 

Be�ir Fuad 
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13 

Selanik, 27 May1s 1302 

Karde�im, 
D� ay oluyor ki iltifatnamenize intizar ile ge�iyor. Takdim 

eyledigim iki arizamm cevaps1z kalmasm1 neye hamledecegimi 
bilemiyorum. Beni ihya eden iltifatlanmzdan mahrumiyetin ne 
derece bir teessiifii ha.di oldugunu tasvire muktedir degilim. 
Siz tasavvur buyurur iseniz, hi� �iiphe etmem ki beni bu tees
siiften kurtarmak i�in kiymetdar zamammzdan kii�iik bir 
ciiz'iinii bana feda ile yine ihya edersiniz . 

.. 

Bu arizam1 takdime vesile olan Be�er iinvanh ne�rolunan 
eser-i hakimaneleridir. Bunun ne�rolundugunu haber ald1g1m 
gibi derhal bana bir niishasm1 ihsan buyuracagm1za dair olan 
va' d-i alileri hatmma gel di. ihtimal ki beni unuttugunuz gibi 
bu vaadi dahi feramu� buyurmu�sunuzdur. Fakat ben unuta
mam. 

Eserinizi kitap�1dan miibayaa etmedim; sizden intizar edi
yorum. Mahz-1 feyz olan iltifatlanmzdan mahrum ettiginiz gi
bi, beni bu eser-i nefisin de miitalaasmdan mahrum eyler misi
niz? Umid etmem! Umid etmedigim i�indir ki kitab1 almad1g1m 
gibi sizi tasdi' etmeye de cesaret-yab oluyorum. 

�imdilik daha ziyade tasdi' etmeyecegim; arizalanmm ce
vabma mazhar olursam tasdi'de kusur eylemeyecegimi arza bi
le liizum yoktur. �iinkii size yazmak bir nimet, bir mesudiyet-
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tir. Envar-1 tevecci.ihahmzm devamm1 temeni eylerim. Lutf ii 
kerem efendim hazretlerinindir. 

Hazret, 
$u arizam1, yazd1ktan sonra mufassal bir keremnamenize 

mazhariyetle bahtiyar old um. Te�ekki.irler ederim. Be�er i.invan
h eser-i hakimanelerinin irsaline inayet buyruldugunu mi.i�'ir 
ise de kitap bana gelmedi. ihtimal ki postahanede zayi olmu�; 
ihtimal ki postaya tevdi olunamam1�hr. Her halde buna teessi.if 
ettim; eser-i alilerinin mi.italaas1 bir muddet daha teehhi.ir etti. 
Kitap�dan arad1m. Va-esefa ki onda da mevcudu kalmam1�h. 
Bunun i\in bu babda yazmakhgtm1 emir buyurdugunuz mi.ita
laahm1 kitab1 okuduktan sonra diger mektubumla in�aallah ar
zeyleyecegim. 

Ekrem ve Hamid Beyefendiler hazerahyla Naci Efendi hak
kmda beyan buyurdugunuz mi.italaata bendeniz de i�tirak ey
lerim. Yalmz �unu ilave etmek isterim ki boyle �ayan-1 teessi.if 
bir mi.ibahase, daha dogrusu mi.inazaanm meydana c;1kmasma 
sebeb-i mi.istakil Naci Efendi' dir. lmdadii'l-midad' da Saadet'te 
Ekrem ve Hamid Beyefendiler hakkmda soylemedik soz buak
mad1. Ekrem Beyefendi Takdir-i Elhan'1 ne�retmeye mecbur ol
du; bununla beraber Takdir-i Elhtln'da pek ciddi, pek ali-cenaba
ne bir stirette bahsolunmu�tur. 

En dogrusu Naci Efendi, Ekrem ve Hamid Beyefendileri is
tirkab ediyor. Ekrem ve Hamid Beyefendiler, edebiyat i.izerin
den kudemanm telebbi.is ettikleri ahlaks1zhgt c;1kararak hakikat 
ve ciddiyet ile ziynetlendirmek ic;in c;ah�hlar; el'an c;ah�1yorlar. 
Naci Efendi -sarahaten degilse de- meslek-i kudemay1 tervic 
ediyor. 

Asarmdan pek kolay istidlal olunuyor ki Naci Efendi faz1l 
pek zeki bir edibtir. Kendisi tarz-1 cedid-i edebin mi.ifid oldugu
nu, ilel-ebed takdir etmi�tir. Fakat hubb-1 zatiye maglub olarak 
o yola si.iluk etmek istemedi. <;i.inki.i o tarafta �imdi bulundugu 
riyaset mevkiini kazanamayacakh. 

Bilmem dikkat buyrulmu� mudur ki Naci Efendi'nin en 
gi.izel asan tarz-1 cedid i.izre yaztlm1� parc;alandtr. 

Naci Efendi, Ekrem ve Hamid Beyefendilerin birc;ok hata-
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yah bulundugunu soyliiyor. Bu soz degildir. <;:iinkii insan la
yuhti olamaz. Naci Efendi'nin edebiyatta hatalan bulunup bu
lunmad1gm1 temyiz ve takdir kudretine malik olmad1g1m ic;in 
bu babda bir �ey soyleyemem. Naci Efendi' de en biiyiik bir ha
ta varsa o da sevda-yi tefahiirdiir. 

Seyreyle ser-i sebzimi gelsin de baharzm16 

m1sra1yla: 

Vermedim Naci berrak-z tab'zma cevelan heniiz17 

m1sra1 heniiz istidad ve zekasma meydan-1 cevelan vermedigi
ni gosterirken diger sozleriyle ar�m fevkma c;ikhgm1 soyler . . .  

Pek tuhaf bir hikaye hatmma geldi. Acemin birisi bir Bek
ta�iye malik oldugu atm siirat-i seyr-i fevkaladesini medh ii se
na ederken: 

- Bir ad1mda ma�nktan magribe kadar gider. 
demesiyle, Bekta�i: 
- Kuzum sen ikinci ad1ma meydan b1rakmadm ki siiratini 

seyredelim 
dediginde, Acemin: 
- Bunun ic;indir ki ahm yiiriiyemiyor 
demesi Naci Efendi'nin sozlerine bir nazire olabilir. 
Soziin en dogrusu Naci Efendi muktedir, zekidir. Fakat 

kendisinin zannederek magrur oldugu kadar degildir . .  
.. 

Seyyale-i asabiyenin siirati bahsinde irad buyurdugunuz 
tafsilat bendenizi tamamiyle ikna etti. Fevkalade te�ekkiirler 
ederim. Tavsiye buyurdugunuz kitaplar geldi. Her birini birer 
defa okudum. Fakat kemaI-i dikkatle daha birer iki�er defa 
okumak isterim. Buna ramazan hail oldu. $imdi tekrar ba�laya
cag1m. Okuduklanmm ekser yerleri bana bildigim �eyler gibi 
goriiniiyorsa da bunlan s1ras1yla ve muntazaman ogrenmek el
zem oldugunu itiraf ederim. Anlayamad1g1m mesaili zat-1 alile
rinden istizah edecegim. Hikmet-i tabiiye, pek tabii oldugu ic;in 
anla�Ilmas1 pek sehildir. Zaten bu fen iizerine ta'bir-i alileri 
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vechle, "geli�igiizel" bir\Ok asar okumu� oldugumdan bir defa 
daha kemal-i dikkatle miitalaas1 bir fikr-i muntazam ve kafi hu
sule getirir. 

"Hakim-i zu-fiinun" meselesi iizerinde icra buyurdugunuz 
muhakemat (heniiz fikrime kabul ettiremedigim baz1 cihat is
tisna edilirse) pek dogrudur. 

Garib bir �ey ister misiniz ki ben yava� yava� asar-1 �aire
den sogumaya ba�lad1m. Evvel ald1gtm zevki �imdi hissedemi
yorum. 

Baki uhuvvet ve tevecciihat-1 alilerinin devam1 temennas1-
d1r. irade efendim hazretlerinindir. 

Fazh Necib 
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14 

8 Temmuz 1302 

Birader, 
27 Haziran18 1302 tarihli iltifatnamenizde miinderic hissi

yat-1 biraderanize arz-1 te�ekkiir ederim. Baz1 me�agil-i miis
ta' celeden dolayi takdim-i arizada teehhiir olsa bile bu hal zat-1 
alileri hakkmda olan samimi muhabbetime asla halel getire
mez. 

Be�er'i mektupla birlikte postaya tevdi etmi�tim. Postada 
zayi olmu� olmah. Aleksan Efendi'ye sordum. Taraf-1 aciziden 
olmak iizere bir niishasm1 takdim edecek. irsal buyrulan eser-i 
alilerine arz-1 te�ekkiir ederim. Daha okumaya vakit bulama
d1m; ancak fihristine baz1 mahallerine goz gezdirdim. �u goz 
gezdiri�, liyakat ve iktidar-1 alilerine olan ilm-i yakinim ile bir
le�erek pek nafi' bir eser viicuda getirmi� oldugunuzu iknaa ki
fayet etti. �ayan-1 tebriksiniz. Giizel bir eser viicuda getirdiniz. 
Eger bildigim sahih ise bu eser kitap �eklinde alem-i matbuatta 
inti�ar eden birinci eserinizdir. Eli kalem tutanlanm1zdan en 
me�hurlarmm bile birinci eserlerini bu derece ciddi, bu nisbette 
nafi' bir surette kari'lerine arza muvaffak olamad1klanm dii�ii
niiyorum da "istikbalen sizden pek bi.iviik hizmetler muntazir 
olduguna" dair zehab1m kesb-i kuvvet ediyor. Sa'y ii gayrette 
daim olun. Ciddiyeti terk etmeyin. Daha giizel, daha biiyiik, 
daha miifid eserler viicuda getireceginize �iiphem yoktur. 
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Tahir Bey'e mukabeleyi19 ramazanda yazabilecegimi 
me'mul ederdim. Baz1 i�ler zuhur etti, te'hire mecbur old um. Bir 
iki giine kadar miibahaseye ba�layacag1m1 me'mul ederim. Tav
siye ettigim kitaplan getirtip miitalaa buyurdugunuzu beyan 
ediyorsunuz. Miisvedde yapmak adetim olmad1gi i�fo tavsiye 
ettigim kitaplarm hepsi hahnmda kalmam1�. Lutfen bunlarm is
mini yazar iseniz bunlardan sonra miitalaas1 Iaz1m gelen ba�ka 
eserler daha tavsiye ederim. 

Mesail-i fenniyeden sonra hikemiye gelecektir ki bunlarm 
miitalaasmdan sonra �airlerin asannda sanayi' -i Iafziyeden 
ba�ka bir �ey gormemeye ba�layacaksm1zd1r. <;iinkii bu eserle
rin miindericah fennin meydana koydugu baz1 hakay1k1 yanm 
yamalak tavsiften ibarettir ki sizin malumahmz bu babda daha 
miikemmel olacag1 i�fo bir �ey ogrenmi� olmazsm1z. Binaena
leyh �ayan-1 istifade degildir. Yahut zati birtak1m hayal-i mu
haldir ki oyle bir �air-i �ehirin �u asr-1 terakkide boyle sa�mala
n soylemeye nasd cesaret eyledigine sizde bir istigrab hasd 
eder, ba�ka bir nefi goriilmez. 

Vak1a Hugo "�air fikir i'mal eder" diyor, ama insan fikir 
degil, kahve iskemlesi i'mal etmek istese bile yine malzemeye 
muhta\hr. Fikir i'mali i\in Iaz1m gelen malzemeyi fen meydana 
getiriyor. Fikir i'mal edenler yine erbab-1 fendir. �uara ve biile
ga ancak tarz-1 ifade, �ive-i tahrir, te�bih, istiare vesaire gibi 
�eyler i'mal eder. Vak1a �air biisbiitiin i'mal-i fikrden vareste 
degildir. Hatta bir ebleh bile bu i'malden biisbiitiin vareste ola
maz. Ancak Hugo'nun demek istedigi gibi i'mal-i fikr �airlerin 
havass-1 mahsusasmdan degildir. 

Birader, gevezeligi uzatmaya arzu var ise de kag1da mey
dan kalmad1. �imdilik bu kadarla iktifa edelim. 

Benim arizam k1sa oldu. Siz iltifatnamenizi ne kadar uzahr 
iseniz o kadar memnun olurum. Baki uhuvvet biraderim efen
dim. 

Karde�in Fuad 
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15 

26 Agustos 1302 

Birader, 
1 Agustos 302 tarihli mektubunuzu20 ii� giin evvel ald1m. 

istanbul'a 14 tarihiyle viirud ettigi postahane damgasmdan an
la�1hyor. Bir hafta kadar nerede dola�hg1m bilemiyorum. Her 
ne hal ise yazd1g1mz �eylere cevap vermeden, evvel · emirde 
bayrammlZl tebrik edeyim. yak1a bizce heniiz bayram gelme
mi� ise de mektubun vusuliinde ihtimal ki oraca ge�mi� olacak! 

Her bar mazhar olageldigim iltifatlanmzdan dolayi med
yun bulundugum te�ekkiirah eda eyledikten sonra sadede riicu 
ile derim ki, Be$er hakkmdaki miitalaahmz pek dogru, pek mu
sibtir. Hatta mukaddimede vaad eyledigim a�1khg1 bi-hakkm 
ifa edemedigimi ben de gordiim. Fakat bu hal baz1 mecburiyet
ten idi. Nazar-1 miidekkikanenizden kurtulmam1�hr ki te�rih
ten ha.his olan k1smm Tiirk�esi ilm-i vezaifii'l-a'za'dan ha.his 
olan k1smm Tiirk�esine nisbeten pek a�1khr. Muglakhk bu ikin
ci k1s1mdadir. Ancak ikinci k1sm1 okuyan birinci k1sm1 okumu� 
binaenaleyh oradaki tabirat-1 fenniyeyi bellemi� olacagmdan 
halk1 tabirat-1 fenniyeye ah�hrmak liizumu bir, ikincisi bu tabi
rat terkib-i izafi ve vasfilerin daha muhtasar ve miifid olmas1 ki 
yaz1lacak eserin hacmi olup, halbuki miiracaat ettigim me'haz
lardaki malumah ta'birat-1 mahsusalanyla yazmakhg1m laz1m 
gelse belki yiiz ciiz'ii Cep Kiitiiphanesi doldurur. Halbuki bun
lan ben hulasa edip en miihimlerini alarak ii� ciiz' e s1k1�hrmak 
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mecburiyetindeyim. Oyle tabirah kullanmay1p da Be�er'in 
miindericahm pek sarih yazmak i<;in uzun uzad1ya tarifata giri
�ilmek icab edecek. Bu babda bir misal olmak iizere "Bir Lok
ma Ekmegin Tarihi"ni21 zikredeyim. Bir haz1m bahsi bilirsiniz 
ki on iki mektup oldu. Halbuki Be�er'de iki mektupluk yer tuta
bilir. Maahaza o iki mektubun muhteviyah beriki on iki mek
tuptan daha zengin, daha miifid olmak icab eder. Be�er'in hac
mi mahdud olmaya idi biraz daha a<;1k yazmaya, daha ziyade 
izah eylemeye meydan bulurdum. 

Bu eser, "Bir Lokma Ekmegin Tarihi" ve onu takip edecek 
"Midenin Hadimleri"22 nam iki eserde verilen malumat-1 fizyo
lojiye ile miikemmel fizyoloji kitaplan miyanmda vasat-1 miite
nasib olacak. Be�er'i ikmal ettikten sonra tavsiye buyurdugunuz 
vechle "Bir Lokma Ekmegi" ikmal ve onun maba'di olan "Mi
denin Hadimleri" nam eseri terciime edecegim. 

Bu halde, evvel emirde muhatab1 <;ocuk olmak iizere yaz1-
lan bir eser okunursa Be�er bir derece daha ciddisi oldugundan 
o herkes<;e anla�Ilacak bir hale girer. Vak1a ibtida bunlan bitirip 
sonra Be�er' e ba�lamak da var ise de baz1 esbabdan dolay1 buna 
evvel ba�lad1m. 

Gelelim suallere: Vak1a rahimde <;ocugun suret-i husul iine 
ait bir<;ok mesail heniiz hallolunamam1� ise de bir hayli malu
mat-1 sahihaya <lest-res olunmu�tur. Ez-ciimle hayvanat hak
k.mda icra olunan te�rih-i zi-hayat yani diri hayvanlar iizerinde 
icra olunan tecriibeler ile feth-i meyyitin bu babda bir<;ok dahli 
olmu�tur. 

Tenasiil bahsini Be�er' e yazmay1p, aynca mufassalan yaza
cag1m. Size tenasiil bahsi i<;in �u eseri tavsiye ederim. Bu eser
den ben de bir hayli �ey iktibas ediyorum. 

Mesamahn vazifesini soruyorsunuz, az bekleseniz Be�er' de 
gorecek idiniz. Maahaza tavsiye ettigim eserde daha mufassal, 
daha muvazzah olarak bulursunuz. Yalmz merakta b1rakma
mak i<;in �urasm1 soyleyeyim ki: 

Mevadd bir taraftan viicud-1 insaniye girer, temsil ve 
mu'tad-1 temsil fiilleri vukua gelerek diger taraftan <;1kar. Yani 
viicud-1 insanide bulunan hiicerat ve kiireyvat ve bunlarm isti
faflan beden-i insanide faaliyete gayr-1 salih bir hale gelince be-
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den bunlan defeder. Bu def i<;in birka<; mahrec vard1r. Biri de 
derinin mesamahdir ki viicutta i�e yaramaz olan mevadd ki 
buna "Bir Lokma Ekmegin Tarihi"nde siipriintii nam1m veri
yorduk, i�te bu siipriintii de "ter" suretinde viicuttan <;1kar. 
Bunlarm bu berikiler ile pek biiyiik miinasebetleri vardir. Yazm 
insan <;ok terledigi vakit az bevl ifraz eder, bilakis k1� da bevl 
arhp ter tenakus eder, birinin noksam otekini ikmal eyler. 

Madde-i sincabiyenin dogrudan dogruya vesait-i malume 
ile kabil-i tenbih oldugunu soylemi�tik. Bu vesaitin neler oldu
gunu soruyorsunuz. Bu vesait ya hiikmi ya kimyevi veya miha
nikidir. Mesela, c1mb1zla s1k1hrsa vesait-i mihaniki olur, elektiri
ge miiracaat olunursa hiikmidir? Baz1 ecza isti'mal olunur ise 
kimyevidir. i�te bir uzvu tenbih ve ikaz i<;in bu yolda kullamla
gelmekte olan vesaitin hi<;biri dogrudan dogruya madde-i sin
cabiyeyi ikaz etmiyor yani o maddeye vazife-i mahsusasm1 icra 
ettirmiyor. Mesela, nuha-i �evkinin madde-i sincabiyesi dogru
dan dogruya tenbih olundugu vakit bir eser mii�ahede olun
mad1g1 halde buraya miintehi olan asabtan birinin ucu tenbih 
olunarak bil-vas1ta buras1 ikaz eyledigi surette o zaman bir eser 
vukua gelir. Madde-i sincabiye hangi uzvu idareye memur ise 
o uzuv hakkmda memuriyetini ifa eder. 

Beden-i insani tatili i�gal edebilmek kendisinde tagayyii
rat-1 kimyeviye husuliine ihtiya<; hissetirir ki bu halde inhilal 
ba�lam1� demektir. Bir vas1ta ile bu inhilal tatil olunsa bile vas1-
ta zail olunca yine inhilal devam eder. Zaten imha edilmi� olan 
hayat tekrar zahir olamaz. Umumiyetle degilse de boyle bir te
vakkuf mesela nesc-i hiicrevinin hicramnda veya anas1r-1 mara
ziyede vaki oluyor. Mesela bir insan alm1� oldugu hastahgm to
humunu bir hayli miiddet yedinde ta�1d1ktan sonra bilahire 
alaimi zahir oluyor. Demek olur ki o tohum evvel emirde ne�v 
ii nemaya salih esbab1 bulmad1gmdan bir miiddet hal-i vukufta 
kalmaya mecbur olmu�. Bu hali bir nev'i uykuya te�bih etmeli. 
Nitekim baz1 hayvanlarm uyu�ukluk hallerinde insamn taham
miil edemeyecegi derecede a<;hga tahammiil edebili�leri! Anla
�1hyor ki bu hal nebatatta mesela bugdayda daha biiyiik, daha 
<;ok bir nisbette miitecelli oluyor. 

Kiire-i kamerde hava-y1 nesiminin viicudu bahsine gelince: 
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Pek hafif ve diinyanm kiire-i nesimiyesine nisbet kabul etmeye
cek derecede ciiz'i hava oldugunu Camille Flammarion mii�a
hede etmi�tir. 

Bu bahis i�in evvelce tavsiye etmi� oldugum Astronomie Po
pulaire nam esere miiracaat ettiginizde kiire-i kamerde hayat ol
duguna dair baz1 delail-i �airane ( !) goreceksiniz. Buralanm ka
bulde �imdilik ihtiyat ediniz. Bu meseleyi halletmek i�in felse
feye giri�tigimiz vakit tekrar mevki-i bahse �ekeriz. 

Tahir Bey bahsine gelince: Bu zatm sizin gibi muttas1f ola
cagm1 hi�bir vakit iimit etmem. 0 kanaat-1 vicdaniyesi aley
hinde de iddialarda bulunur. �iirin fenne tefevvukuna dair 
olan iddias1 da bu kabildendir. Halbuki hasm-1 teceddiid ve 
terakki gostermek istedigi Naci, muhaberahm1zda goreceksi
niz ki fennin �iir iizerine tefevvukunu teslimde tereddiit etmi
yor. 

Zaten Tahir Bey makale-i intikadiyesinin, en ciddi yerlerini 
sizin bana yazm1� oldugunuz mektuplardan iktibas etmi�ti. 
Hatta son mektubunuzu havi olan gazeteyi benden ald1. �ayan-1 
ehemmiyet yeni hi�bir delil ilave etmemi�ti. Yalmz elfazm mu
sanna' olmasma hasr-1 mesai etmi�ti. Vaktimin daha miihim 
�eylere masruf oldugunu bildigi halde cevabm geciktigini acze 
am el ederek ad eta, "Fazh Necib' e cevap verdin ama, bak bana 
verebiliyor musun?" gibi fikirleri ima eder tebessiimler ediyor
du. Ben de i<;imden haline ac1yor, aksini gordiigu vakit tashih-i 
fikr eder diyerek aldirm1yordum. 

Ge�ende ben cevap vermekte iken galiba iskat edemedigi
ne hiddetlenmi� ki miizeyyifane bir manzumeyi kendisinin ol
dugu halde "M.C." hurufuyla, iizerine "Derci iltimas olundu. 
Tuhafhgi hasebiyle derc ettik" gibi bir i'tizar ilavesiyle Gayret'te 
ne�retti. Siz bu manevraya ne nam verirsiniz. 

Her ne hal ise kendisini tezyif edebilecek pek �ok sozler 
soyleyebilecek iken varakanm hari�ten geldigine i'tikad etmi� 
gibi goriindiim. "Yetmi� Bin Beyitli Hicviye"yi elbette okumu�
sunuzdur. 

Bunun iizerine Tahir Bey te'vilata kalk1�h. i�in bu yola do
kiilmesine kendi sebebiyet verdigi halde giiya taarruz benim 
taraf1mdan vukua gelmi� gibi �ikayetlere ba�layip �ahs1ma 
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miinhasir olmak iizere Asar' da birtak1m tecaviizatta daha bu
lundu ki cevab1m Saadet'te goriirsiiniiz. 

Ben Tahir Bey hakkmda daha pek <;ok �eyler soyleyebilir
ken yine perhiz ettim. Daha �iddetli olacak yerlerden vazge<;
tim. Fakat devam ederse arhk hi<;bir �eye bakmadan . . . . .  23 ede
cegim. Boyle �eylerin adem-i vukuunu ne kadar arzu ediyor
sam beni mecbur eden esbabm zuhuruna da o kadar teessiif 
ediyorum. Fakat ne <;are ki bu gibi adamlara siikut tecaviizatta 
daha ilerlemelerine miisaade kabilinden oluyor. insan her za
man vakar ve haysiyetini miidafaaya mecburdur. 

Mektuplanmzdan hatmma geldi; Hugo, Zola, fen ve �iire 
dair yazd1g1m makalah toplay1p aynca ne�rettirecegim. Miisa
ade ederseniz, muhaberahm1z1 tekmil yani sizin mektuplar da 
dahil olarak ne�redeyim. Bu suret kabul olundugu halde ikinci 
mektubunuzun bende sureti bulunmad1gmdan tabii mahfuzu
nuz bulunmak laz1m gelen, Terciiman-1 Hakikat'ten istinsah ede
rek gond�rmenizi rica ederim. 

Me�guliyetin kesreti eser-i alilerini miitalaaya heniiz mey
dan vermedi. Sozlerim kiilliyyen riyadan aridir. Eseriniz hak
kmda soyledigim sozler te�vik i<;in degildir. Zaten miitalaa et
tikten sonra miilahazahm1 ne�redecegim. 

Miitefennin olamayacagm1za dair zehabm1z bahldir. Zeka
vet siir'at-i intikal, sa'y ii ikdam bunlarm ciimlesi sizde var. He
def-i maksuda ermek i<;in hi<;bir mani yok. Siz oyle gayret ve te
rakki-�ikenane fikirlere sapmaym: Franklin'in hayahm gozii
niiz oniinden gotiirmeyin! Baki uhuvvet. 

Karde�in 
Be�ir Fuad 

Terciiman' da risale fiyatlarma dair giizel bir makalenizi24 
gordiim. Buna dair miitalaahm1 gelecek mektubumda yazanm. 
Fakat unutmamakhg1m i<;in mektubunuzda ihtar ediniz. 
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1 6  

Selanik, 20 Eyliil 1302 

Muhterem karde�im, 
26 Agustos 302 tarihli tahrirat-1 hakimanelerini ald1m. !?im

diye kadar cevabm teehhiirii Selanik'te bulunmay1p kii<;iik bir 
seyahat yapmak i<;in harice gitmi� oldugumdan ileri geldi . Ma
zeretim me�ru oldugu i<;in affedilirim iimidindeyim. 

Bayram tebriki hakkmda soylediginiz sozlere te�ekkiir 
etmekle beraber, zat-1 alilerine vazife-i tebriki vakt ii zama
myla ifaya muktedir olamad1g1mdan dolay1 aff1m1 istid'a ey
lerim. 

Be�er'e dair i'ta buyrulan izahat hakk-1 alilerini teslim ettir
di. Yalmz diger bir �eyi arzedeyim: Be�er'in birinci ciiz'iinii mii
talaa edenler hasil ettikleri fikir ile ikinci ciiz' e intizar eylerler: 
Daha bir miiddet teehhiir ederek ikincisi <;1kmaz ise bi't-tabii 
birincisinden ahnan fikir kuvvetini kaybedecek, kemaliyle isti
fade olunamayacakhr. Bu sebeple ikincisinin ve ii<;iinciisiiniin 
miimkiin oldugu kadar siir'atle meydana <;1kmasma inayet ve 
himmet buyrulursa yalmz bendenizi degil, bil-ciimle kari'leri
nizi memnun ve miite�ekkir birakirsm1z. 

Suallerime i'ta buyrulan izahat i<;in te�ekkiirat ve minnet
darhg1m1 takdim eylerim. Sizden gordiigiim eltaf, ettigim isti
fadeye o kadar memnun, o derece minnetdanm ki bunu ilel
ebed namm1z1 �iikran ve minnetle yadetmekle de odeyen.em. 

Yeniden tavsiye buyurdugunuz kitaplan yazd1m, bunlan 
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da kemal-i dikkatle miitalaa edecegim. $imdi de bir iki sual 
irad edeyim: 

Amerika doktorlarmdan bilmem kim, ahlakm tevariis su
retiyle pederden evlada intikal eyledigini bi't-tecriibe fennen is
bat eylemi�. Baz1 felsefe kitaplan ahlakm fitratta merkuz oldu
gunu yaz1yorlarsa da irsen intikal edebilecegini gostermiyorlar. 
Nitekim birc;ok ahlakh adamlarm terbiyesiz, ahlaks1z c;ocuklan
m gordiigiimiiz gibi, birc;ok da ahlaks1z pederlerin terbiyeli ev
Iadlanm goriiyoruz. Bunlar nevadirden de degildir. insan bu
lundugu daire dahilindeki ahvali bir tedkik ederse bunu pek 
dogru bir fikir olmak iizere kabul edemeyecektir zannediyo
rum. Bu babdaki fikr-i alilerini anlamak isterim. 

Bir de yagmurlar hakkmda okudugum bir kitapta birc;ok 
defalar yagmurla beraber kurbaga, bahk ve kum gibi �eylerin 
yagd1g1 gosteriliyor. Bunu da havsalam kabul etmedi. Hikmet-i 
tabiiye kitaplarmda kan gibi k1rm1z1 yagmurlar dii�mii� oldu
guna dair bir sarahatten ba�ka bir �eye dest-res olamad1m. Bu 
babda siz ne dersiniz? 

Bu, sizin dolu meselesinden25 ziyade izaha muhtac; bir 
madde degil midir? <;iinkii kitap, dii�en kurbaga, bahk, kumla
rm kiic;iik �eyler degil, adeta koskoca cisimler oldugundan bah
sediyor. Bunlar semaya nasil uruc ediyor? Orada nasil duruyor
lar? 

Gelelim Tahir Bey meselesine: Bu bahis iizerine, �imdiye 
kadar yazd1g1mz �eyler beni hayran etti. "Yetmi� Bin Beyitli 
Hicviye"yi de pek ziyade begenmi�tim. Ona cevaben Tahir Be
yi'in Asar'da miinderic makalesini de tavsiye-i alileri iizerine 
okuduktan sonra, ikinci cevab1mz1 miitalaa ettim. Pek dogru, 
pek giizel yazilm1�. 

Ben evvelki davalarda bulunmu�, o sevdalarda gezmi� ol
say1d1m �imdi giildiigum kadar belki de daha ziyade hiddetle
necektim. <;iinkii bilirsiniz ki insan kendisine haks1z olarak edi
len ta'rizata miistehziyane bir tebessiim edebilirse de bi-hakkm 
edilen ta'rizata (miite�ekkir olmak Iaz1m gelirken) pek ziyade 
hiddetlenir. 

Ba-husus, "Zevk-i selim" ta'rizleri pek ziyade ho�uma gidi
yor. Tahir Bey'in biiyiik ag1zlarla ettigi o koca yanl1�lar, kendisi-
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ni mahcub ve siikuna icbar edecek yahut itiraf-1 kusur eyleye
cektir, zannederim. 

0 miizeyyifane manzumeyi okudugum vakit sizin aleyhi
nizde bir istihza maksad1yla ne�redildigini anlam1�, Tahir Bey 
tarafmdan yaztlm1� olmas1 ihtimalini dii�iinmii�tiim. Hatta bu
nu sizden sual edecektim bile! Bu manevraya ne nam1 verdigi
mi sual ediyorsunuz, biiyiik bir soz soylememek i<;in sadelik 
namm1 vermekte iktifa edecegim. Boyle �eyler ciddi adamlara 
yak1�ir ahvalden degildir. 

Hakikaten pek tuhafhr, insan bir daire dahilinden <;1kama
d1g1 vakit hari<;teki e�yay1 ne garib bir muhakeme ediyor. Yal
mz gordiigunii mevcud zanmyla diger �eyle:dn viicuduna ihti
mal vermek istemiyor. Ba-husus mevcudiyeti zevkine gitmeyen 
bir �ey olursa! 

Ben bir vakit edebiyattan ba�ka bir �ey dii�iinmedigim, dii
�iinmek de arzu etmedigim i<;in bunun haricindeki matbuat ve 
asarm lezzet almacak, istifade edilecek �eyler olabilmesini asla 
zannetmiyordum. Hugo meselesinde size yazd1g1m birinci 
mektup da bunu isbat eder. 

Bir ismini unuttugum �air 9kh, Ziya Pa�a merhumun be
yitleri meselesini ne kadar ta'zim ediyor! Ben de onun tela�lan
na ne kadar giiliiyorum. <;unkii tamamiyle Moliere'in Zor Nikd
hi'm hahra getiriyor. 

Tahir Bey'e mukabelede, tamamiyle muhiksiniz. Ger<;i go
niil boyle �eylerin olmamasm1 arzu eder, fakat mecburiyette ne 
yap1hr? Siz tecaviiz degil miidafaa ediyorsunuz ki hakk-1 mii
dafaa tamamiyle me�rudur. 

Hugo, Zola'ya dair yaz1lan �eyleri tab' ettirmek fikrinde ol
dugunuzu yaz1yorsunuz. Pek ala olur. Bendenizin degersiz 
mektuplanm da o miyana kabul buyurursamz minnetdar kah
nm. Fakat teessiif ederim ki Terciiman'm o niishalarmdan 
hi<;birisi bendenizde kalmam1�hr. Okumak i<;in arkada�lar al
m1� bir daha iade edilmemi�tir. Zaten gazeteleri toplamak 
mu'tad1m degildir. Ger<;i bendeniz de yazd1g1m mektuplarm 
miisveddesi varsa da hin-i tebyizde (mu'tad1m oldugu vechle) 
pek <;ok yerlerini tayy ve isbat ettigim i<;in meydana <;tkan ile 
mutab1k degildir. Gazeteyi buldurmak sizce daha sehl olacag1 
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ic;in ben aramak kiilfetini ihtiyar etmedim. Oraca bulunmas1 
miiteassir ise yazm1z gelen hafta arar bulur takdim ederim. 
<;iinkii mektuplanmm boyle bir �erefe nailiyeti beni pek mem
nun eder. 

Eser-i hakiranem hakkmdaki miitalaat-1 alilerini vaad bu
yurdugunuz gibi yazar iseniz cidden bahtiyar olurum. Bu �ere
fe nailiyeti ic;in bu defa ne�rolunan Mebahis-i Muhtasara-i Fenni
ye iinvanh eser-i hakiranemi de pi�-gah-i iistadanelerine tak
dim ile kesb-i fahr eyledim. 

Tercuman'da ne�rettirdigim risale-i mevkute fiyat ve miin
dericatI hakkmda miilahazat-1 alilerini der-miyan buyunrialan 
ic;in ihtar etmekligimi yazm1�hmz. 

* 

Diin ald1gim gazetelerde Giritli'ye olan cevab-1 alilerini26 
birkac; arkada� birlikte okuduk. Bizi fevkalade giildiirdii. Cid
den pek tuhaf, pek giizel yazilm1�. Ba�ka yazacak soz bulam1-
yorum. Beka-yi tevecciihat-1 hakimaneleri aksa-y1 emelim oldu
gunu arzeylerim. Lutf u kerem efendim hazretlerinindir. 
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1 Te�rin-i evvel 1302 

Birader, 
Cevabmm ge<; buakmamak i<;in gece saat albdan S<?nra si

ze mektup yaz1yorum. Binaenaleyh uzun olmayacak. Affmm 
istirham ederim. 

"Ba' de-ma vecebe aleyna"27 ki hi.isn-i tevecci.ihat ve tebri
kat ve taltifahmza takdim-i te�ekki.irat firavand1r. Birinci suali
nize nakl-i kelam ederek derim ki, ahlakm tevari.isi.i sahihtir. 
Ge<;enlerde Besim Omer Bey'in Szhhat-niima-yz Etfal'i i<;in bir 
bend yazm1�hm.2B Onda mekan-1 muhitin tesirahndan bahset
mi�tim. Onu da goreceksiniz ki tesirat-1 mekan-1 muhit istidad-1 
f1triyi ta' dil, tezyid veya tagyir edebilir. Binaenaleyh salih olan 
bir adamm evlad1 �aki olabilir. Maahaza "1slah" deyince bey
ne'n-nas mahim olan manas1 murad olurunay1p mizac, mele
kat-1 akliye, muhtelifenin derecat ve mi.inesebat-1 mahsusas1, 
meyelan-1 tabii anla�dmak Iaz1mdu. insamn e�kal-1 haricesini 
tedkik ediniz. Bunlar ekseriya baba veya anaya benzer. Bazen 
de bunlara benzemeyip amca ve dede gibi daha uzak akrabaya 
benzer. Demek oluyor ki e�kal-i hariciye bazen dogrudan dog
ruya bazen de atlayarak irsen intikal eder. 

Kezalik emraz-1 bi.inyeviye de bu suretle intikal eyler. Me
sela frengiye mi.iptela olmu� bir babamn velev iyi olduktan 
sonra hasd olan evladlan frengili olur. <;i.inki.i babalarmm kan
larmdaki "virus" yani madde-i sariyet-i efrenciye bunlara sira-
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yet eder. Halbuki o i;ocugun biinyesinde babamn sermayesi 
yalmz bir hiiviyet-i meneviye ibarettir. Bazen frengi babanm 
oglunda zuhur etmeyip onun ogluna veya torununa atlar. Bu 
atlay1�a etibba "atanizme" nam1 verirler. 

Hulasa, emraz ve e�kal madem ki irsen intikal edebilir, de
mek ki bir uzvun kesbettigi �ekil veya tagayyiir intikal ediyor; 
o uzvun kesbettigi ahval de irsen intikal edebihr. Bir makinenin 
fiili yap1h�a gore olacagmdan uzuv intikal ettigi gibi fiili de in
tikal etmi� olur. Zola'nm Rougon-Macquart iinvam altmdaki ro
manlanm suas1yla okur ve Une Page D 'Amour'un mukaddime
sini miitalaa ederseniz tevariis hakkmda giizel bir fikir hasll 
edersiniz. 

Bir familyada bir istidad-1 mahsusun mevcudu, mesela bir 
aile biri;ok mahir musiki�inaslar, digerinin ressam vesaire yeti�
tirilmesi ekser vakidir. Bu mesele pek miihim ve felsefenin en 
biiyiik mebahislinden oldugu ii;in iii; be� satlrla izah1 miimkiin 
olamayacagmdan �u iki eserin miitalaasm1 tavsiye ederim. Ri
bot nam miiellifinin Heredite Psychologique digeri Bibliotheque 
Utile idadmda dahil olan Physiologie du Cerveau, miiellifinin is
mi Paulhan' d1r. 

Gelelim kurbaga ve bahk yagmasma: Vak1a boyle bir yag
murun yagmas1 bahgm kavaga 9kmasma liizum gosteriyor ise 
de "kas1rga" dedigimiz "trempes"'lerin biri;ok �eyler kald1r
mak ihtimali oldugunu unutmayahm. Kum vesaire bu kabilden 
yagabilir. �iddetli riizgarlar baz1 nebatatl kopanp uzak mahal
lere gotiirdiigu, halk1 gokten bugday yagd1gma i' tikad ettirdigi 
vakidir. i�te oyle bir yagmur yagmak ii;in ya bahk kavaga i;1k
mah, yahut arzettigim gibi bir sebeb-i tabii bulunmah. 

Be�er'in alt tarafm1 yazmaya ba�lad1m, yakmda ikincisi 9-
kacak.29 Bunun gecikmesi iki sebepledir. Biri bir �eyi yazarken 
camm s1k1hr; ta i�tah1m gelmediki;e onu bir daha yazmam. Hat
ta istesem bile yazamam. Garib bir adet degil mi? ikincisi de 
pek kolay yaz1hr eserlerden olmad1gmdand1r. <;iinkii biri;ok te
tebbuata muhtai;. Her ne hal ise, ikinci ciizden otuz iki sahifesi 
dizildi. Forma bas1hnca kitabm tekmil olmasma bakmadan o 
formasm1 takdim ederim. Bence bu forma en miihim yeridir, 
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<;iinkii dimagdan bahistir. Miitalaahmz1 yazarsamz memnun 
kalmm. 

Be�er bekleyip dururken alh giinde bir Vo!taire30 yazd1m. 
Osmanh Kiitiiphanesi'nin bilmem ka<;mc1 adetlerini te�kil 
ediyor. <;iinkii iki ciiz oldu. 0 babdaki miitalaahmz1 da eser
leri takdim ettigim vakit beyan buyurur iseniz memnun olu
rum. 

Gelelim resail-i mevkutanm fiyah bahsine: Miilkiimiizde 
maarif pek ilerlemedigi cihetle kari'lerin mikdan pek mah
d ud oldugu inde't-tecriibe sabit olmu�tur. Bundan maada 
boyle biri risale <;1kh m1, be� on kiraathanede birer adedi bu
lunsa bir<;ok kari'i eksilir. Fazla olarak kitap<;Ilar sahlmak 
iizere birakhgm1z risaleye ciiz'i bir iicretle, mesela be� kuru�
luk bir eseri yirmi para ile okumaya verir. Bir yiiz kadar kari' 
de bu suretle noksan olur. Sonra izmir ve Selanik istisna edil
mek iizere vilayat-1 �ahanenin hemen hi<;birinde kitap<;1 bu
lunmad1gmdan ve ekser <;1kan resail devam edemedigi i<;in 
halkm da emniyeti kalmad1gmdan abone olunmak istenilme
digi cihetle erbab-1 miitalaanm bir<;ogu da bu suretle kaybo
lur. Bundan sonra bir eserin tab' olundugu matbaada makine 
iizerine fazla kag1t ahhp ahlmad1gmdan emin olunmak 
miimkiin olamaz. $u hal ucuz kitap sahlmasma pek <;ok ma
nidir. <;iinkii ne kadar ucuz verirseniz elbet masraf1yla, eme
gini hesap ederek bir fiyat koyacaksm1z. Halbuki matbaaca 
mukteza-y1 sermaye yalmz kag1t oldugundan elbette kitap<;1-
lara matbaac1 sizden ziyade iskonto birakacag1 cihetle fazla
lar sizinkinden evvel sahhr! 

Binaenaleyh risale-i mevkute i<;in, hem iyileri i<;in emniyet 
olunacak kari'lerin mikdan iki yiiz adedini tecaviiz etmez. $u 
halde bir ciiz'ii ka<; kuru�a <;ikmakta ise keseden eklememek 
i<;in bu iki yiiziin iizerine taksim olunup hasil olan fiyata kitap
<;Ilarm yiizde yirmisi ilave olunur. i�te bu sebeple fiyat gali 
olur. 

Ahmed Midhat Efendi'nin asan ise muharririnin �ohret ve 
kudreti memalik-i mahrusanm her tarafma �ayi oldugu ve ga
zete nereye giderse ilanlan goriildiigii cihetle elbet digerlerine 
makis degildir. 
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Ben ucuz verip ziyade satrnak emeline di.i�memi�, Giine�'in 
fiyahm yi.iz paraya koyrnu�tum.31 Fakat on iki ci.iz i<;in keseden 
otuz lira verince yamld1g1m1 anlad1m. 

i�te resail hakkmdaki mi.italaahm bundan ibarettir. Kag1tta 
da meydan kalmadi. Burada sozi.imi.i kesiyorum. Baki uhuvvet. 
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Selanik, 18 Te�rin-i evvel 1302 

Muhterem karde�im, 
1 Te�rin-i evvel 302 tarihli iltifatname-i hakimanelerini 

miiteak1b diger bir k1t'a tahrirat-1 alilerini ald1m.32 Kemal-i me
serretle okudum, miistefid oldum. 

Ahlakm tevariis suretiyle intikali bahsi iizerine irad buyru
lan miitalaat tamam1yla mukni' dir. ifadat-1 alilerinden �unu is
tidlal ediyorum ki bugiin fen maddiyattan istidlalen maneviyat 
iizerinde hiikiimler verebiliyor. Bu tahminim dogru mudur 
acaba? Demek oluyor ki alemde fennin kan�mad1g1 hic;bir meb
has kalm1yor. Bu halde fenne miistenid olmayan felsefeyi de 
"metafizik" diye kesip atacak m1y1z? 

Felsefenin diger bir noktasma birinci sualimden bir mecra 
ac;1hyor. 0 da �udur: 

Madem ki ahlak tevariis suretiyle intikal ediyor, f1tri olan 
ahlak-1 zemimeyi terbiye ve izale edememek Iaz1m gelecek, bu
nu miieyyed olmak iizere birc;ok asar okudum. Pek iyi terbiye 
olmu� birtak1m adamlarm kendilerini fenahktan alamad1klan 
halde fena adamlar ic;inde biiyiimii� baz1 pak-hynetlerin yine 
iyi hasletlerini muhafaza eylediklerini gosteriyor. 

Bunu bir hakikat-i mahza diye telakki ve kabul edecek olur 
isek, ta'lim ve terbiye f1tratta mevcud olan mayenin ne�v ii ne
ma bulmasma hizmetten ba�ka bir faideyi miintic olamad1gt 
anla�1lacakhr. Zat-1 alileri bu babda ne dii�iiniirler. Tavsiye 
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buyrulan kitaplan bu hafta yazamad1m. Gelen hafta in�aallah 
yazacak ve getirecegim. 

Kurbaga vesaire yagmuru bahsi bana garib goriiniiyor. 
Ger\i hikmet-i tabiiyenin "kasirga" bahsini gormii�iimdiir. Fa
kat bir kasirganm nasd olup da yagmur gibi kesretle dii�iirebi
lecek kadar kurbaga veya saire kaldirmaya muktedir olduguna 
akd erdiremiyorum. 

Bu babdaki miitalaahm1 haftaya in�aallah mufassal bir 
mektup ile arzeylerim ki miitalaat-1 alileri serd buyrularak yine 
bendenizi miistefid edersiniz. 

Resail-i mevkuta hakkmda irad buyrulan miitalaat k1smen 
vakidir, fakat baz1 cihetlere miisaade-i alileriyle itiraz etmek is
terim. 

Ger\i bizde maarife liizumu derece ragbet edilmiyor, fakat 
ragbet goren asar da tezyid-i ragbet i\in \ah�mak �oyle dursun 
halkm gosterdigi ragbete magruren i�e ehemmiyet vermemege 
ba�hyor, giinden giine a�ag1 gidiyor. Buna misal ve delil olmak 
iizere Gayret33, Teiivun-i Akliim34 risalelerini gosteririm. Bunlann 
sekiz, dokuz yiiz niisha sarfiyatlan vuku buldugunu istihbar 
eyledim, fakat el' an biri elli, digeri kirk paraya sahhyor. 

Bu mecmualarm fiyatlan msfma tenzil edilmi� olsa bir o 
kadar daha sarfedemezler, daha ziyade inti�ar ederek ragbet ve 
menfaat-i ammeyi calib olmazlar m1 idi? 

Pederinden yiiz para giindelik alan bir mektepli yirmi pa
rasm1 bir niisha gazete i\in verebiliyor, fakat kirk para olunca 
epeyce dii�iiniir. Memuriyetinden yiiz veya yiizelli kuru� maa� 
alan bir gen\ de bu kabildendir. Ya mecmualarm miindericah 
giinden giine fenala�makta olmasma ne dersiniz? Bu babda hi\ 
miitalaa serd buyrulmam1�? Bugiin mevcud mecmualardan bi
rini okuyarak ne istifade olunabilir. Eminim ki zat-1 alileri Bitlis 
gazetesi muharririnin fikrinde bulunmazs1mz. <:;iinkii Sela
nik'te bile gen\lerin ekserisi Frans1zcaya a�ina bulunduklan 
i\in Frans1z gazetelerinde okuduklan ehemmiyetsiz mesaili 
tekrar okumaktan hi\ miistefid olamazlar. Bitlis gibi yerlerde 
bu kabil �eylerden istifade olunursa onlara da "Nokta" gibileri
ni birakmz. Biz de istifade edebilecegimiz bir esere arz-1 ihtiyac 
etmekte, taleb eylemekte hak kazanmz. 
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Matbaalarda fazla kag1t ahlmas1 en biiyiik bir zarar olmak 
Iaz1m gelir. <;iinkii biz Selanik gibi bir yerde bundan ii<; sene 
mukaddem Gonca-i Edeb35 nam1yla <;1kard1g1m1z boyle adi bir 
mecmuadan ii<;, dort yiiz niisha sarfediyorduk. 

Bugiin Haver36 gibi mecmualara ihtiyac1m1z vardrr ki gen<;
lere cidden nafi' mebahis gostererek karihalanm a<;sm. Boyle 
mecmualarm devamm1 te'min i<;in halk1 abone olmaya icbar et
melidir. Nitekim bu arada Asar37 mecmua�ma bir<;ok aboneler 
yazdmld1. 

Bir de bu gibi hususata te�ebbiis edenler hemen ticaret et
meyi arzu ederler ki bu her vakit miimkiin olamaz. Sebat etme
li, evvelce biraz zarara tahammiil eylemelidir ki sonra ticaret 
goriilsiin. Giine� gibi fevkalade ve ucuz bir mecmuanm ragbet 
goremedigini ise kemal-i hayret ve teessiifle telakki eylerim. 
Fakat Giine� bir cevherdir ki k1ymet ve meziyeti hi<;bir vakit 
dii�meyecektir. Ettirdigi zaran bir iki sene zarfmda <;1karrr zan
nederim. 

Bu bahis liizumundan ziyade uzad1, tasdi' ettim, affedersi
niz. 

Voltaire'in ne�rolundugunu haber ald1msa da goremedim. 
Va' d-i alilerini efendimiz unutmazlar in�aallah. 

Bu arahk bir eser yaz1yorum ki zat-1 iistadanelerine yadi
gar olmak iizere �eref-i ism-i alilerine ne�redecegim. Terciime 
degil iktibasen yazd1g1m Kiiremiz iinvanh bir eserdir. itmam et
tikten sonra manzur-1 alileri buyurulmak iizere miisveddahm 
takdim eyleyecegim. 

Daha ziyade tasdi' edecektim. <;iinkii yazmak istedigim 
baz1 mesail var idi. Hal �u ki beraberce bir yere gitmek iizere 
soz verdigim bir zat ba�1m ucunda bekliyor. Bir saate kadar 
posta da kalkacak. Haftaya yine yazmak iizere �imdilik sozii 
burada brrakacagrm. Devam-1 tevecciih ve iltifahmz aksa-y1 
emelimdir. Lutf u kerem efendim hazretlerinindir. 
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19 

Selanik, 12 Kanun-1 evvel 1303 

Muhterem karde�im, 
iki aya karibdir ki iltifatname-i hakimanelerine mazhar ola

m1yorum. Cidden pek ziyade miikedder oluyorum. Ni�in beni 
unuttunuz. 

Voltaire'i ald1m. Te�ekkiirler takdim eylerim. Ne kadar gii
zel, ne derece ali tasvir edilmi� oldugunu takdirden cidden iz
har-1 acz eylerim. Yalmz bir nokta nazar-1 dikkatimi celbetti; o 
da Jean-Jacques Rousseau'nun riyakarhkla itham edilerek Vol
taire'le miyanelerinde olan z1ddiyetin miisebbibi olmak iizere 
gosterilmesi ve bu babda Voltaire bir uliivv-i cenab gostermi� 
diyerek takdir edilmesidir. 

Jean-Jacques Rousseau gayet miinzevi ve �an ve �ohret da
vasmda gezmez bir adam oldugu Voltaire ise haris-i �an ii �oh
ret bulundugu halde Rousseau'nun Voltaire'i istirkab eyledigi
ni asla zannetmedigim gibi boyle bir �eye tesadiif etmedim. 
Hatta Voltaire'in Rousseau'ya bir�ok tahkiratta bulundugu hal
de Rousseau'nun bunlara ehemmiyet vermedigi de mahJ.m-1 
alileridir. Bu babda fikr-i alileri nedir? 

Midhat Efendi hazretlerinin takdirini3B okuyorum, pek gii
zeldir. Onu Voltaire'le beraber teclid edecegim, giizel bir zeyl 
olabilir. 

Haniya, Victor Hugo, Zola mebahisini de bir zeyl olarak 
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bashracaktimz? Bendeniz �imdiye kadar muharrerat-1 hakima
nelerinden ettigim istifadeleri aleme ne�retmek i�in muhabera
hmlZl tab' ettirmeyi arzu ediyordum. Omid ederim ki miisaade 
buyurursunuz. Be�er heniiz �1kmad1. 

Baki, beka-yi tevecciihiiniiz temennisidir. 
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1 9  Kanun-1 Evvel 1303 

Birader, 
Bugiin mektubunuzu ald1m. Niamii't-tesadiif vaktim oldu

gundan f1rsah kaybetmeyerek hemen �u arizam1 yazmaya ba�
lad1m. 

iki aydan beri ariza takdim edemeyi�imden dolay1 sizi 
unuttuguma zahib olu�unuz hakikaten cay-1 eseftir. Bendenizi 
yakmdan tamm1� olsa idiniz, boyle bir zehaba mahall kalmaz
d1. 

Yagrnurlar hakkmda mufassal bir mektubunuz geldi.39 Bu
nu Saadet'te ne�redecegim. Fakat bu mektup geldigi vakit Me
nemenlizade Tahir Bey'e yazd1g1m mukabele-i mufassala40 Sa
adet'le ne�rolunmak iizere idi. Yahut ne�re ba�lanm1�h. Buras1 
pek hatmmda degil. Mektubun ne�ri gerek gazete hacminin 
kii�iikliigiinden ve gerek Naci Efendi'nin Mizan'a mukabelesi41 
araya girdiginden bir hayli zaman uzad1. Bu mukabele bitme
dik�e diger yaz1 verilse yine bekleyecekti. 

Diger cihetten Be�er'in matbu formas1m takdim eyleyecegi
mi vaad etmi�tim. Bizim ta bi' -i gayur Mihran Efendi bu husus
ta gayret gostermeyip kitaba girmesi laz1m gelen miihim bir �e
kil i�in bir hayli bekletti. Hakkakm vaktiyle �ekil verememesi 
dahi formamn tab'1m hayli uzath. Bugiin formanm son tashihi
ni yaphm. Yann tab' olunacak. Bir iki giine kadar takdim ede
rim. 
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Bundan ba�ka gerek Terciiman' da ac;m1� oldugum mi.ibaha
sat-1 askeriyeye42, gerek Arakel Efendi ic;in yazm1� oldugum ya
kmda ne�rolunacak iki eser ki biri Frans1zca elifba43 digeri 
Usul-i Ta'lfm miftah1d1r44 ve gerek Terciiman' da ne�rolunmaya 
ba�layan, Midhat Efendi'ye Voltaire intikad1 hakkmda ceva
b1m45 beni bir hayli i�gal etti. Bunlardan maada baz1 i�tigalat-1 
hususiye de pek yaz1 yazmaya meydan vermedi. 

i�te gerek �u me�guliyetler, gerek mektubunuzun ne�riyle 
Be�er'in ilk formasmm ne�ri ic;in vuku bulan intizar cevab1m1 
te'hir etti. Teehhi.ire sebep olan �eylerden biri de �imdi tiyatro 
mevsimi olmas1dir. Ben ekseriyetle gece yaz1 yazmay1 mu'tad 
edindim. Gi.indi.izleri elime kalem almaktan ho�lanm1yorum. 
Halbuki tiyatroya gidildigi ak�am gece yansmdan sonra avdet 
edildiginden o gi.inler yaz1 yazmaktan mahrum oluyorum. 

Bunlardan maada benim bir garib halim daha vardir. Ba
zen bu gi.inde bir iki formahk yaz1 yazd1g1m olur. Bazen de bir 
tembellik gelir ki bu zamanda elime kalem almak benim ic;in 
muhaldir. Bu tembellik devirlerinin imtidad1 her zaman bir de
gildir. Yirmi dort saatten yirmi dort gi.ine kadar imtidad ettigi 
vardir. Bu esnada yapabilecegim �ey olsa olsa prova tashihidir. 
Diger zamanlanm1 mi.italaa ile gec;iririm. Yahud eglenceye has
rederim. Fazla olarak yazilacak birkac; �eyim oldugu zaman 
bunlardan hangisini yazmaya ic;im hi.ikmederse onu yazanm. 
Baz1 gayet mi.ihim bir i�im ·otdugu halde buna kalem dokun
durmayip da en mi.inasebetsiz bir �eyle me�gul oldugum da 
vaki olur. 

Vak1a bu hal de mi.inasebetsiz oldugunu biliyor isem de 
fitrahmda merkuz bir garabet oldugundan ta'diline muvaffak 
olam1yorum. Daha dogrusu onu 1slaha bi't-tabii meyyal olam1-
yorum. i�te cevabm gecikmesi �u arzeyledigim esbab-1 mi.ite
nevvianm ic;timamdan ne�' et eyledi. 

Jean-Jacques Rousseau "Bir dilim ekmek ic;in birkac; defa 
kanaat-i vicdaniyesini tebdil etti" demi�tim ki bu bir hakikat-i 
tarihiyedir. Zaten kendi Confessions'unda bile buras1 mekrum 
degildir. Diger sozlerim de yine kendinin itirafahyla sabittir. Je
an-Jacques Rousseau hakkmdaki mi.italaahm otuz be�inci sahi
fededir. Halbuki yirminci sahifede gormi.i� oldugunuz "Rous-
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seau Voltaire'in aleyhinde tecaviizata ba�lami� ve kendini hakh 
gostermek i«i;in tarik-i riyaya siih1k eylemi�ti" sozleri Jean-Bap
tiste Rousseau'ya ait olup bunlarm Jean-Jacques Rousseau'ya 
taalluku yoktur. 

Her giizelin bir kusuru olur derler. Voltaire' de de �ayan-i 
muaheze ahval goriilmemi� degildir. Ancak Voltaire kii«i;iiklii
gunden ta sinn-i �eyhuhetine kadar daima bir meslek muhafa
za etmi�, daima muasirlanm ir�ad ile ugra�mi�, daima terakki
ye hizmet etmi�tir. Halbuki Jean-Jacques Rousseau her giin bir 
kahba girmi�. Bir giin terakkiye hizmet etmi� ise de ertesi giin 
de aksini iltizam eylemi�tir. Bu sebebe mebni Jean-Jacques Ro
usseau'yu hi«i; sevmem. Hele Jean-Baptiste Rousseau kaale alm
maga bile �ayan degildir. 

Midhat Efendi'ye cevabim "Miisahebat-I Leyliye" sirasmda 
ne�rolunuyor. Bu cevap hakkmda miitalaat-i aliyYelerinin ber
vech-i mu'tad kemal-i serbesti ile beyan buyrulmasmi rica ede
rim. 

Victor Hugo miibahasahm "$iir ve Hakikat" iinvam alhnda 
ne�retmek iizere gazetelerden kestigim par«i;alan kitap9 Arakel 
Efendi'ye verdim. Bu eser iki kismi havi olacak. Birinci kisim 
"Miinazara" ser-levhasi altmda zat-i alileriyle olan muhabera
hm ile Menemenlizade Tahir Bey' e �ahsiyattan ari olarak yazdi
gim iki makale-i cevabiyeyi havi bulunacak. ikinci kismi ise 
"Cedel" iinvamm haiz olup "Yetmi� Bin Beyitli Bir Hicviye" ve 
"<;evir Kazi Yanmasm" ve "Tekrar <;evir Kazi Yanmasm" iin
vanlanyla ne�reyledigim ii«i; bendi muhtevi bulunacakhr. 

Muhaberat-i hususiyemizi ne�ir buyurursamz te�ekkiir 
ederim. Ancak bunlarm ifadesi pek peri�an bir halde bulunaca
gi cihetle ifade hatalanna tashih ve liizum goriilecek yerlerin 
tayyolunmasi i«i;in miisveddatm enciimene verilmeden evvel 
taraf-i aciziye gonderilmesini rica ederim. 

Nev-usUl Sarf-1 Osmanf iinvanh eser-i alilerini46 kitap«i;i 
Aleksan Efendi getirdi. Okudum. Te�ebbiisilniiz pek nafi' dir. 
Bendeniz de boyle bir sarf yazmak niyetinde idim. Madem ki 
siz daha evvel davrandmiz arhk benim yazmakhgima hacet 
kalmad1. 

Ancak benim yazmak tasavvurunda bulundugum harf ile 
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sizin yazd1gm1z harf beyninde baz1 farklar oldugundan bu far
km nelerden ibaret oldugunu arzedeyim: 

Aksam-1 kelam hususunda ben Frans1zca gramerlerin tak
simahm esas ittihaz emelinde idim. <;:iinkii talibler ii;in en ziya
de siihulet-bah� olan usul budur. Lisamm1zda harf-i tarif olma
d1g1 ve "participe" ii;in ayn bir bahis ai;maya mahall kalmad1g1 
cihetle aksam-1 kelam sekizden ibaret olacakh ki �unlard1r: 

isim, s1fat, zamir, fiil, huruf-1 cerr, zarf, hal, harf-i ahf, harf-i 
nida. 

Bu tertib iktizasmca ism-i i�aret ile zamir-i izafiler s1fatmda 
miibhemat zamirde, masdar fiilde, edevat ise miinasebetlerine 
nazaran diger aksam-1 kelamda dahil olacak idi. Fer'-i fiilin ay
nca bir bahis te�kil etmesi kabil oldugu gibi, bunlarm makam1-
na gore s1fat ve fiilde dahil bulunmalan da miimkiindiir. 

Hulasa Frans1zca gramerleri esas ittihaz ederek Bedreka'da
ki47 taksimata tevfikan bir sarf yazmak emelinde idim. Geri;i 
boyle bir sarf erbab-1 taarriibii gazablandmp biri;ok ta'rizah da
vet ederse de lisamm1zm ta'limini teshil hususunda edilecek 
hizmet bu giiriiltiilere kulak ashrmayabilir. 

Maahaza eserin bu yolda ne�rolunmas1 da faideden Mli de
gildir. ihtiyac1m1zm bir haylisini defetmeye salihtir. Bu sarfi ay
nen ne�redip bilahire arzeyledigim tarzda bir sarf yazmak da si
zin i<;in miimkiindiir, ki erbab-1 taariibiin i�ine yarayacak, hem 
erbab-1 efrence begendirecek iki eser viicuda getirmi� olursunuz. 

Hazret-i Re�id Gozya�larz iinvanh bir eser yazm1�.so Benden 
bir takriz istemi�ti. Yazd1m. Ekrem Beyefendi' den de bir takriz 
alm1�. ikimizin takrizleri taban tabana zit. Eser bu giinlerde 
ne�rolunacagmdan mukabeleye mecbur etti. "Agla Hey Gozle
rim Agla" iinvanh bir mukabele yazd1m. Saadet'Ie ne�roluna
cakhr. Takrizleri mukabeleyi okuduktan sonra beyan-1 miitalaat 
eylemenizi rica ederim. 

Gei;en mektuplanmzm birinde fenne miiteallik baz1 �eyler 
sormu�tunuz. Onlara heniiz cevap vermedim. 0 mektuplan 
evrak arasmda arad1msa da bulamad1m. Tekrar arayacag1m. 
Buldugum gibi cevabm1 takdim ederim. $ayed bulamazsam, 
bunlar cevaps1z kalmamak ii;in mezkur suallerin cevabname
nizde ihtiyaten tekrar edilmesini niyaz eylerim. 
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$imdi halim sizce malum oldugundan �ayed vaktiyle ce
vap yazamazsam kusurum affolunur zannedilirim. 

Maamafih, alacagim cevab1mzm kar�1hg1m bu sefer gecik
tirmeyecegimi vaad ederim karde�im, efendim. 

Karde�iniz 
Be�ir Fuad 

Voltaire hakkmdaki iltifatlanmza suret-i mahsusada arz-1 
te�ekkiir ederim 

Ba-husus nam-1 acizaneme bir yadigar olmak iizere ne�ir 
buyuracagimz1 yazd1g1mz Kuremiz iinvanh fenni eser-i alileri 
ic;:in te�ekkiirat-1 fevkalademi takdim eylerim. 
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2 1  

Selanik, 25 Kanun-1 evvel 1302 

Muhterem karde�im, 
19 Kanun.,.1 evvel 302 tarihli mektub-1 alilerini ald1m, fevk-1 

ma-yetasavver memnun oldum. Bir vakitlerden beri mahrumu 
oldugum giizel sozleriniz, hakimane miitalaahmz bendenizi 
cidden bahtiyar etti. 

Saadet'in k1sm-1 fennisine ne�rolunacak mektup el'an derc 
olunmad1 ise olunmamasmda bir beis yoktur. Maksad1m yazd1-
g1m �eyler hakkmda miitalaab hakimanelerine nail olarak isti
fade etmektir. Eger miitalaahmz1 hususi iltifatnamenizde beyan 
buyurur iseniz daha ziyade memnun olurum. Bu mektuplar da 
muhaberat-1 hususiyemiz miyanmda bulunur. 

Muhaberahm1zm ne�ri ic;in erzan buyrulan miisaadeden 
memnun oldum. Daha biiyiik bir lutuf temenni edecegim ki o 
da evrak-1 peri�amm1z miyanmda bulunan mektU.planmm ia
desidir. Kendi hatt-1 destimle olmayan mektuplarm liizumu 
yoktur, c;iinkii miisveddeleri burada kalm1�hr. 

Gerc;i mektuplar aray1p bulmak zahmetine deger �eyler de
gildir, fakat mektuplanmzm neye miisteniden yazild1gi anla�il
mak ic;in benimkilerin de beraber bulunmas1 elzemdir, zanne
derim. Menemenlizade Tahir Bey' e yazd1gm1z cevaplarda bir 
mesele nazar-1 dikkatimi celbetti ki �imdiye kadar cemiyetimiz
de bu bahis birc;ok defalar tekevviin etmi�, bir suretle netice-pe-
1.ir olamam1�hr: idam meselesi! 
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Bendeniz idamm cem�yet-i be�eriye intizam ve asay1�1m 
muhafaza i�in elzem oldugu davasm1 tervk ederim. Namuslu, 
masum bir zavalhyi katl ve idam eden bir caninin mi.icazaten 
idam olunmamas1 i�in soylenecek sozleri tasdik ve tasvip eden
lerdeh olmad1gim gibi, boyle canilere merhamet etmeye de 
gonli.imde bir meyil bulam1yorum. Cemiyet-i be�eriyenin sela
meti i�in her vakitte boyle kurbanlara siyaseten li.izum gori.il
mi.i�, gori.ilmektedir. �i.inki.i elzemdir, ibrettir. Bu babdaki fikr-i 
hakimaneleri izahahyla yazarsamz pek memnun kahnm. 

Be�er'in �imdiye kadar ne�rolunmamas1, eser i.izerine ev
velce hasil etmi� oldugum fikri epeyce zay1fla�hrd1g1 i9n her 
halde birincisini tekrar okuduktan sonra ikincisini okumak icab 
edecek. 

Tiyatrolarla bizim arkada�lar pek ziyade me�gul oluyorlar
sa da bilmem nedendir, ben (ba-husus bizim) tiyatrolardan ho�
lanm1yorum. Bana pek soguk gori.ini.iyorlar. Bunun i�in Sela
nik' e gelmi� olan Osmanh Tiyatrosu'na yalmz iki defa gittim. 
Bir de Frans1z opera kumpanyas1 var, bu daha zarars1z bir �ey! 
Ki� geceleri vaktin bir k1smm1 ekseriya cemiyetle ge9riyoruz. 
Kusur vakitleri de evde yaz1 yazmaya hasretmi�imdir. Fakat 
pek az yaz1 �1karabiliyorum. 

Midhat Efendi'ye vermi� oldugunuz cevabm mukaddema
hnda baz1 kelimelerin imlalarmm degi�tirilmesi hakkmdaki fik
rinizi tasvib edenlerin en birincisi benim. Soyledigimiz gibi 
yazmaktan ni�in ihtiraz edelim? Verdiginiz izahat pek dogru
dur. Ben kalemimi bu suretle yazmak i�in ah�hrmaya �ah�1yo
rum. Va-esefa ki bazen (kalem ah�hg1 cihetle) esk.i suretle yaz1-
hyor da bir letafetsizlik ve kan�1khk husule geliyor. 

"�iir ve Hakikat" i.invamyla ne�rolunacak mi.ibahasatm 
ikinci k1sm1 i�in intihab ettiginiz isim pek mi.insifane ve gayet 
tuhafhr. Beni biraz gi.ildi.irdi.i. 

Muhaberahm1z1, fikrimce tayyolunmas1 Iaz1m gelen yerleri 
�1kararak tebyiz ettirecegim. Zat-1 alilerine takdim olunmas1 
i�in kitap�1ya yazanm. 

Sarf hakkmda beyan buyrulan mi.italaat dogrudur. Kelime
lerin taksimah hakkmdaki fikr-i alilerini takdir eylerim. Bende
niz de buna yakm bir suretle taksim etmeyi di.i�i.inmi.i�ti.im. Fa-
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kat tarz-1 kudemaya muhalefete cesaret edemedim. Dogrusu 
kendini edib sanmak isteyen birtak1m kudemanm ta'rizatmdan 
korktum. <;iinkii bunlar soz anlamak istemez, sadedden <;1kar, 
tecaviiz eder, maksad nedir dii�iinmez, miinazara bilmezler. 
Bunu zat-1 alilerinin de tasvip ettigini goriince oyle yapmad1g1-
ma pi�man oldum. Ancak yazdam da tashih miimkiin olmad1-
gm1 dii�iiniiyorum. Zira yeni ba�tan yazmak icab eder. Bu ci
hetle bunun haliyle tab' olunmasm1 kararla�brd1m. 

Lisamm1z1 tahsil edecek ecnebiler i<;in mevcud sarflanm1-
zm hi<;biri i�e yaramaz. Usul-i Ta'lfm nammdaki eser-i alilerini 
gordiim. Pek miikemmel bir gramerdir. Bu tarzda bir sarf yaz1-
hr, miikemmel ve vaz1h misallerle izah olunursa, ba-husus ec
nebiler i<;in \Ok a'Ia bir sarf olur. Fakat bu himmet-i alilerine va
bestedir. Ale'l-husus bu hizmeti etmeyi tasavvur buyurmu�su
nuz. Ben yazmaya k1yam etsem bir<;ok nevak1s1 �amil olacakhr. 
Nak1s olmaktan ise miikemmel olmas1 bin kere tercih olunur. 

Re�id Beyefendi memuriyetine ta'yin olunah bilmem ne
dendir dostlanm unuttu. Bir selamlanna bile mazhar olam1yo
ruz. 

GOzya�larz bi't-tabii �airane bir eserdir. Ekrem Beyefendinin 
fenne ta'riz ve tezyif edecegini iimit etmem, olsa olsa �airane 
bir eserde fennin miinasebet alamayacagma dair bir �eyler soy
lemi�lerdir. Maamafih ne suretle olduguna vukufum olmad1gi 
i<;in miitalaah eseri gordiigiimde arzederim. 

Evvelki mektubumda arzettigim mesailin ne oldugunu 
miisveddesi bulunmad1gt i<;in tekrara muvaffak olamayacagim. 

Mektuplarm beni bir<;ok vakit intizarda birakmamas1 te
mennisiyle soziimii kesiyorum. Beka-y1 tevecciih ve iltifahmz 
en birinci matlebimdir. irade efendim hazretlerinindir. 
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Fazh Necib 



22 

2 Kanun-1 sani 1302 

Bir ad er, 
Mektubunuzu �imdi ald1m. Halim malum oldugu i�in va

kit ge�ip ortaya ba�ka bir i� girmesin diye hemen cevap yazma
ya �iirO.' ediyorum. 

Mektubunuzu iade ehnek iizere ararken cevaps1z kalan 
mektubunuzu bulmaya muvaffak oldum. Bu mektupta pek 
miihim bir meseleden bahsolundugu i�in cevaps1z kalmas1 ha
kikaten �ayan-1 esef olacak idi. 

Sormu� oldugunuz mesele �udur: "Madem ki insana aba 
ve ecdadmm mahasin ve kabayih-i ahlak1 irsen intikal ediyor, 
bu halde terbiyenin ne hiikiim ve tesiri kalabilir. 

Bu mesele hakkmda fikr-i acizanemi size anlatay1m: $eba
het-i vechiye ve cismaniye irsen intikal eyledigi, emrazm da 
mevrus-1 k1smi bulundugu oteden beri malumdur. Bir �ocugun 
e�kal-i hariciyesinin peder veya anas1yla mii�abeheti oldugu gi
bi, a'za-y1 dahiliye de bu mii�abehete i�tirak etmek zaruridir. 
Ancak bir �ocuk bir fertten zuhur etmeyip ekseriya biinye ve 
emzicesi muhtelif iki fertten hasil oldugundan, beyne'n-nas 
soylendigi vechle �ocuk ya anasma veya babasma �ekebildigi 
gibi, ebeveyninin emzicesi ihtilat ve imtizac ederek ikisine de 
benzemeyen ve fakat her birinden birer mikdar ahz eylemi� 
olan bir mizac ve biinye husule gelebilir. Kezalik tevariis husu
sunda "atavisme" dedikleri bir atlama vard1r ki �ocuk ana veya 
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babasma <;ekecegi yerde dedesine, biiyiikanasma, amca, day1, 
teyze veya halalarmdan birine ve bir gomlek daha yukansma 
<;ekebilir veya bunlardan bir ikisinin emzicesinden miirekkep 
bir mizaca malik olabilir. Bu halde tevariis hakkmda tesir"'i mii
tenevviamn ne kadar muhtelif emzice ve biinyeler husule geti
rebilecegi ciiz'i bir teemmiil ile de anla�tlacagmdan, bir <;ocu
gun ana veya babasma kat'an mii�abeheti olmamas1 ihtimali de 
vard1r. Pek <;ok oluyor ki bir <;ocuk diinyaya bir<;ok istidad ile 
geliyor ancak bunlar her halde irsidirler. 

istidad-1 f1tri meselesi bu suretle anla�tld1ktan sonra gele
lim terbiyenin bu istidad iizerine edebilecegi tesire: Bu tesiri 
anlamak i<;in daha emsilemizi evvel emirde alem-i maddiyeden 
intihab edip sonra maneviyata ge<;elim. 

Anast babas1 diiz olan bir <;ocuk, baz1 <;arp1k bir rahme te
sadiif edip tesirine tabi' oldugu tazyikin neticesinden kambur
la�hgt vardir. Kezalik bir <;ocuk vaktiyle ah�hnlacak olur ise 
kanbur oluyor. Birtak1m hareketler icra ediyor ki a'zasm1 o yol
da tahrik etmek kabiliyeti kendisinde f1traten mevcud degil idi . 
Kezalik yazmak, okumak, piyano <;almak vesaire gibi kesbi ve 
ta'limi olan �eyler hep terbiye sayesinde istihsal olunuyor. An
asl beyzade olan bir adam hayli zaman ren<;berlik edecek olsa 
elleri bamba�ka bir hal kesbeder. Bir hammal sahib-i servet 
olup birka<; seneler rahat ya�ar ise ellerinin bi<;imi hatta leh<;e 
vesairesi bir dereceye kadar tagayyiir eder. i�te bunlar, istidad-1 
fitriyenin terbiye ile ta' dil ve tebdil olunabilecegini gosterirler. 

ilm-i vezaifii'l-a'zaca muhakkakattand1r ki bir uzuv her
hangi bir i�te isti'mal olunur ise, o i�i giinden giine daha iyi go
rebilecek istidad ve salahiyeti kesbeder. Adeta biinye ve ensice
sinde ta' dilat vukua gelir. <;ok yiyen adamlarm midesi �i�tik<;e 
�i�er, az yiyenlerin midesi biiziiliir; "Vek1s aleyni'l-bevaki" .51 

Hulasa, bir uzuv faal olduk<;a ne�v ii nemas1, istidad1 artar, 
kesb-i kemal eyler. Bilakis muattal kald1k<;a c1hzla�1r, tedenni 
eder. Bir insan bir hayli miiddet kolunu k1mtldatmay1p daima 
bir vaziyette bulunduracak olsa kolunun mafsah kemikle�ir. Bir 
daha hareket edemez olur. 

i�te alem-i haricinin tesirah aksam-1 bedenimizi ta' dil veya 
tebdil edebilirler. Bir uzvun biinyesince vukua gelen ta'dilat ve 
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tahavviilahn o uzvun fiiline de tesir eylemesi �ekk ii i�tibah go
tiirmeyen hakayik-1 fizyolojikiyedendir. 

$imdi bir istidad-1 mahsus ile dogan terbiyeyi, yani mekan-1 
muhitin tesirahm istidadma miisaid goriir ise o yolda terakki 
edebilir. Bilakis muhalif bulunur ise mezkur istidad tedenni ey
ler. 

Ancak her �eyin bir haddi oldugu gibi mekan-1 muhit tesi
ratmm da bir derecesi vard1. Mesela, f1traten ebleh olan bir <;o
cuk ne kadar <;ah�sa aktl olamaz. Ancak belahetini bir dereceye 
kadar tehvin edebilir. Kezalik fevkalade bir dehaya malik ola
rak dogan bir <;ocuk da bir koyde dogup dag ba�mda daima 
<;obanhk etse, istidadm1 ileri gotiirecek vesaile nail olamazsa 
vukuf hususunda terbiye gormii� vasat aktlh bir adamla miisa
baka edemez. 

Terbiye hususunda babalanm1z, "Aga<; fidan iken egilir; 
biiyiidiikten sonra egilmez, kmhr" derler; bu pek dogrudur. 
Hengam-1 tufuliyette mekan-1 muhitin f1trat iizerine tesiri pek 
biiyiik olup, <;ocuk biiyiimeye ba�lad1k<;a tesir azahr. 

i�te bu sebebe mebnidir ki vaktiyle giizel terbiye gormii� 
f1traten hiisn-i ahlak ile miitehallik olmu� bir adam, heniiz akh 
ermeyen <;ocuklardan ziyade su-i ahlak niimunelerine taham
miil edebilir. Kezalik f1traten kotii huylu olup da fena terbiye 
alarak biiyiimii� olan bir adam bilahare hiisn-i ahlak ile mutta
s1f olmakta pek ziyade gii<;liik <;eker, ya hi<; muvaffak olamaz. 
i�te terbiyenin istidad-1 f1tri iizerine tesirah bu yolda caridir. 

Realistler bir roman yazd1klan vakit bu iki tesiri de nazar-1 
itinaya ahr. Mesela, e�hastan birine fttraten �u ve �u evsaf ile 
muttas1f oldugunu farzettikten sonra i<;inde ya�ad1gt alemin bu 
evsaf iizerine olabilecek tesirahm gozeterek vukuah ona gore 
yiiriitiirler. 

Gelelim idam meselesine: Ben Tahir Bey' e olan mukabe
lemde Hugo'nun idam cezasmm aleyhinde bulunup adem-i ce
vazm1 isbat i<;in serd eyledigi delaili alem-i hayalde arad1g1 i<;in 
eseri husul-i maksada kafi olmad1gm1 gosterdim. Yoksa esasen 
ben de idam cezasm1 pek tecviz edenlerden degilim. Hugo re
alist olmu� ve delailini fen ve hakikatte aram1� olsa idi davasm1 
daha metin bir surette isbat edebilirdi. 
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Meseleyi bir fen nokta-i nazarmdan tedkik edelim: Bir 
mecnun bir cinayeti irtikab etse hi1Jbir yerde bir ceza gormez. 
<;iinkii ef ali ihtiyan elinde olmad1g1 halde, bir zaruret-i tabiiye 
tabi' olarak i�lemi�tir. Pekala! Caniler de bir nevi mecnun addo
lunamazlar m1? 

Ahlakm irsen intikal ettigi mekan-1 muhitin tesirah miisaid 
oldugu surette istidad-1 f1trinin tevessii eyledigini gormii�tiik. 
$imdi erbab-1 cinayet ve �ekavetten dogmu� bir IJOcugu gozii
niiziin oniine getiriniz. Bunun istidad1m men' edebilmek i'fin 
hiisn-i ahlak1 ta'lim eder bir terbiye gormek iktiza eder. Halbu
ki IJOcuk o terbiyeye nasd nail olabilir. 0 yolda sefih olanlar ce
miyet-i be�eriyede menfur goriindiikleri i1Jin hi1Jbir namuslu ai
le onlarla iinsiyet etmez. Bu sefiller kendileri gibilerle gorii�iir
ler. 

Demek olur ki f1traten su-i ahlak ile miitehallik olan bir IJO
cuk bu istidadm1 tevsi edecek bir alem i1Jinde ya�1yor. Bu yolda 
terbiye goriip biiyiimii� o}an bir IJOCUktan atiyen sadir o}acak fi
iller de zaruret-i tabiiyenin neticesi olacagmda �iiphe var m1-
d1r? 

Hiisn-i ahlaktan niimune gormeyip bilakis ebeveyni tara
fmdan sirkat vesaireye te�vik olunan boyle masumlar ahlak-1 
hasenenin liizumunu, meziyetini nasd takdir edebilir? 

Dogu�ta o IJOcugun ihtiyarmm dahli olmad1g1 gibi, gormii� 
oldugu terbiye de yine IJOcugun elinde degildir. Kaza ve kader 
onu oyle su-i ahlak ile diinyaya getirmi�, alem-i sefalet i1Jine at
m1�. $imdi boyle bir adam cani olur ise hakii'l-insaf nasd mesul 
tutulabilir? 

Esasen mesul tutulamayacag1 �u miilahazat ile anla�Ilmak
la beraber, buna kar�1 bir tedbirde bulunmayacak olsa cemiyet-i 
be�eriyenin �iraze-i intizamma halel tari olacagmdan tabii oyle 
bir caniye "Aferin iyi ettin!" denemez. Binaenaleyh mecnunun 
�errinden digerlerini muhafaza i1Jin nasd deliyi hmarhaneye 
kaparlar ise bunlan da bir mahalle kapay1p cemiyet-i be�eriye
yi onlarm �errinden muhafaza etmek zaruridir. 

$u miitalaat cinayetin irtikab oldugu muhakkak olduguna 
nazarandir. Pek IJOk yerlerde bir adamm idamma baz1 delail ve 
emarata istinad olunarak hiikmolunur ki birtak1m masumlann 
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boyle hiikiimler yoluna kurban gittikleri de goriilmemi� �ey 
degildir. idam ile mahkum olup hiikmii icra edilen bir adamm 
bilahare masumiyeti tebeyyiin ederse vaki olan hatay1 na�nl ta
mir edebilecegiz? i�te �u miilahazada esasen idam cezasmm 
miiebbed hapis cezasma tebdilini tecviz ettirir. 

idam cezasma tesiri sayesinde mukatelenin onii almabil
mek miimkiin ola idi bu ceza ehven-i �er olarak ihtiyar oluna
bilirdi. Ancak idam cezas1yla boyle bir netice istihsal olunama
yacagi bi't-tecriibe sabittir. idam cezas1 miilga olan yerlerde k1-
tal, bu ceza ibka olunan mahallerden ziyade degildi. Binaena
leyh faidesiz yere sefk-i dima tecviz olamaz. 

Ancak �uras1 da ilave edilmelidir ki mevkufin hayat-1 sug
ra gibi bir mahallde bo� birak1hr ve yek-digeriyle ihtilat ederler 
ve herhangi bir suretle hapisten kurtulmaya bir imkan bulunur 
ise idam cezasm1 ibka etmek evladir. 

�iinkii zaten su-i ahlak ile muttas1f olan bir cani boyle bir
<;ok caniler arasmda miiddet-i medide bulunacak olur ise cina
yete olan istidad1 fevkalade tevessii eyleyeceginden hapisten 
kurtuldugu gibi yine cemiyet-i be�eriyeyi lzrarda devam eder. 
Buna kar�1 kullamlacak tedbir ise evvela hiicreli hapishaneler 
in�a edilip her caniyi ayn bir hiicrede bulundurmak ve diger 
arkada�lanyla ihtilattan men'eylemektir. ikincisi ise firar ve ha
Ias iimitlerini caninin Zihninden kiilliyyen <;1karacak vechle ha
pishaneleri taht-1 muhafazada bulundurmakhr. 

Hulasa, hapishaneler adeta bir diri mezan olup buradan 9-
kanlar dogru mezara gitmek mecburiyetinde bulunmahdirlar. 
Boyle olur ise hem cemiyet-i be�eriye canilerin �errinden mu
hafaza edilmi� olur hem de hataen mahkum edilen masurnlann 
cemiyet-i be�riyeye ahlak1 bozulmaks1zm iadesi taht-1 imkan
da bulunur. Halbuki ihtilat baki olduk<;a hataen mahkum olan 
masumlar diger canilerle gorii� gorii�e ahlaklanm bozabilirler. 
Esasen masum iken boyle bir sehvden dolay1 cinayete bir isti
dad peyda ederek hapishaneden <;1karlar. 

Bu babda daha bir<;ok izahat vermek icab ederse bunlan 
uzaga gotiireceginden size ii<; eser tavsiye edeyim. 

Bunlardan biri Tarde nam miiellifinin Criminalite Comparee 
nam eseri, ikincisi Bibliotheque Utile ciltleri miyanmda ne�ro-
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lunan Paulhan nam miiellifinin Physiologie du Cerveau iinvanh 
eseri, iil;iinciisii de Jaceobiot'nun ser-levhah52 eseridir. 

Birincisinde canilerin evsaf-1 te�rihiye ve usO.l-i fizyolojiye-: 
sini, caniler ile mecanin arasmdaki fark1 ve canilere miiteallik 
bin;ok mebahis-i miifide goriirsiiniiz. 

ikincisi zahiren ihtiyan yedinde goriinen insanlarm efal ve 
harekah yed-i ihtiyannda olmayan birtak1m esbab-1 tabiiye-;i ha
riciyenin netice-i zarO.riyesi bulundugunu mii�ahede edersiniz. 

O'i'.iincii eser de idam cezasmm adem-i cevazma dair birta
k1m delail-i metine bulursunuz. Bu eser yalmz bu meselenin 
hal ve izahma salih degildir. Bunlardan diger hususat'i'.a dahi 
pek 'i'.Ok istifadeler olunabileceginden ihmal etmeyip bunlan te
darik eylemenizi sO.ret-i mahsusada tavsiye ederim. 

Resail hakkmdaki miitalaat-1 acizanemi mukaddema arzet
mi�tim. �imdi �unlan da ilave edeyim. Gayret'in ne kadar sahl
d1gm1 bilemem. Fakat Tetivun-i Akltim masarifini koruyamad1-
gm1 Selanikli Tevfik Efendi Muallim Naci Efendi'ye hesap ver
digi vakit gordiim. Binaenaleyh bunlarm sah�1 dokuz yiiz degil 
belki iki yiizii ge'i'.iyor. 

Resail merakhs1 olanlarm mahdO.diyeti cihetiyle tenzil-i fi
yatm eserin siiriimiine tesiri olmad1g1 vuku bulan tecarib-i adi
deden miistebandir. 

Miindericahn �ayan-1 istifade olmasma dikkat olunmas1 
hakkmda miitalaahmz pek dogru; bu babda risalecilere ta'rizi
niz pek muhikkhr. 

Fiyatlann gali olmas1 ekseriyet iizre iiste para vermemek 
maksadma mebnidir ki bundan dolayi muharrirler muaheze 
olunamazlar zannederim. 

Revac hususunda bir eserin �ayan-1 istifade olup olmama
smm da tesiri olmuyor. Mesela pek nafi' olan eserler bulunabi
lir ki ancak masraf1m 'i'.1karabildigi halde sa'i'.ma ile mali eserle
rin revac1 buna faik oluyor. Bu husus kari'lere aittir. Eseri tem
yiz ederek almahdirlar. 

Gune�'in masrafm1 'i'.1kanp 'i'.1karamayacagm1 dii�iinmem 
bile. Varsm otuz lira o yolda feda olsun. Bu beni miiteessir et
mez. Gune�'ten bahsedi�im miicerred bir misal arzetmek masa
dma mebni idi. 
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Yagmurlar hakkmdaki mektubunuzu Saadet' e derc edece
gim. isterseniz ne�rinden sonra diger hususi mektuplanm1z 
miyanma bunu da idhal edebilirsiniz. 

Mektuplanm1zm birka<; tanesini buldum. Digerlerini de 
bulduktan sonra hepsini birlikte takdim edecegim. 

Bizim tabi' -i gayU.r Mihran Efendi Be�er'in ikinci cildinin 
birinci ciiz'iinii heniiz tab' edemedi. Enciimence vuku bulan te
beddiilat iizerine �imdiki heyetin mukaddema izin verilen 
miisveddeler tab' olunduktan sonra niisah-1 matbuayi ashna 
mutab1k bulundugu halde yine tasdik etmediginden, bizim Be
�er i<;in boyle bir mii�kilat <;1karmasmlar diye miisveddeleri tek
rar enciimenin tasdikine arzetti. Forma dizilmi� olarak bekli
yor. Vak1a �u ozrii biraz makbul goriiniiyor. 

Benim Osmanh Tiyatrosu'na birka<; senedir gittigim yok; 
Frans1z tiyatrolarma gidiyorum. Tahminime kahrsa �imdi Sela
nik'te bulunan Frans1z kumpanyas1 da derme <;atma olacak. Bi
naenaleyh bunlara ragbet gostermemekte hakhsm1z. 

Sarf m arzeyledigim tarzda taksiminde ihtiraz eylemekte 
hakk1mz vard1r. �iinkii benim dedigim yolda yazilsa erbab-1 ta
arriibiin yaygaralar koparacagmda i�tibah yoktur. Bu eser hak
kmda emr-i alilerini birka<; giine kadar ifa edip Aleksan Efen
di'ye iade edecegim. 

Bizim Re�id-i ri�-dar'm52 hareket-i na-becas1m ihtar buyur
dugunuza memnun oldum. Ben onun kulaklanm <;eker, ifa-yi 
vazife-i meveddette kusur eylememesini ihtar ederim. 

Gozya�lari ne�rolundu. Ekrem Beyefendi ile bendenizin tak
rizimi orada goriirsiiniiz. Mii�ariin-ileyhe mukabele olarak 
"Agla Hey Gozlerim Agla" iinvanh Saadet'le ne�rolunan maka
le elbette manzur-1 alileri olmu�tur. 

Birader, istanbul'u te�rif edeceginizi bir vakit teb�ir etmi�ti
niz. Aceb nasil oldu? Miimkiin olsa da �u seyahati bu giinlerde 
icra etseniz. Hem te�erriif eder, hem de Beyoglu'nda olduk<;a 
miikemmel iki Frans1z tiyatro kumpanyas1 bulundugundan 
birlikte birka<; oyun seyredip eglenir, miitalaasm1 icab edecek 
kitaplan da birlikte miitalaa ederdik! Ne giizel olurdu! 

Cevabnamenize kemal-i i�tiyak ile muntazmm. Saadet i<;in 
arahkta fenni makaleler yaz1p gonderir iseniz minnetdanmz 
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olurum. Zaten "Yagmur" makalesinin ba�ma arahkta muavene
ti vaad buyurdugunuzu ilave edecegim. �u halde hah-na-hah 
dirig-i muavenet edemeyeceksiniz. As1l "Yagmur" makalesini 
ne�retmek istedigim de sizi o muavenete mecbur etmek i<;indir. 
�imdi kumazh�m1 anladm1z m1? Baki uhuvvet. 
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8 Kanun-1 sani 302 

Birader, 
Mektuplanmz1 arad1m. Yedi mektup bulabildim. Bunlar

dan ii<;ii hatt-1 destinizle muharrer bulundugu i<;in irade-i aliy
yelerine imtisalen leffen iade ediyorum. Diger dordii, siyah 
miirekkeple tebyiz ettirilmi�. ister iseniz bunlan da takdim 
ederim. 

Sarfm1za tebrik yolunda iki ii<; sahrhk bir mektup yazd1m. 
Aleksan Efendi'ye teslim ettim. 

Yagmurlar hakkmda mektubunuzu, buna kar�1 yazd1g1m 
miitalaay1 Saadet'te bu giinler kur'a nizamnamesini ne�rettikle
rinden gazetenin yeri kalmad1gt i<;in Terciiman' a verdim. Bugiin 
yarm ne�rolunur zannederim. 

Ahiren alm1� oldugum iltifatnamenizin cevab1m yazm1� ve 
bundan akdem ahlakm irsen intikaline dair sormu� ve mektu
bu bir arahk bulamad1gtm i<;in bir miiddet cevaps1z kalm1� olan 
bahsin cevab1m da ilave etmi�tim. Elbette o mektubumu alm1�
sm1zdir. 

Gelecek mektubunuza Midhat Efendi'nin intikadma dair 
yazd1gim cevap hakkmdaki miitalaahmz1 ber-tafsil beyan bu
yurmamz1 rica ederim. Elbette �imdiye kadar bunun tekmilini 
okumu�sunuzdur. 

Saadet'te Ekrem Beyefendi'nin takrizine kar�1 yazd1gtm "Ag
la Hey Gozlerim Agla" iinvanh bend hakkmda fikriniz nedir? 
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Re�id-i ri�-dar'm kulaklanm c;ektim! Size mektup yazacak, 
kulag1m c;ektigimi de ilaveten bildirecek. 

**** 

Tercuman' daki mebahis-i askeriyeye atf-1 nazar buyrulur ise 
"Zat-1 Maddeye Muttali Bir Osmanh" imzas1yla gelen garib ve 
acaip bir varakaya yazd1g1m "Miitalaa"52 manzur-1 aliniz buy
rulmu� olacakhr. Bu babda miitalaahmz1 da beyan buyurur ise
niz minnetdanmz kalmm karde�im efendim. 

508 

Karde�iniz 
Be�ir Fuad 



24 

Selanik 22 Kanun-1 sani 1302 

Hazret! 
8 Kanun-1 sani 302 tarihli tahrirat-1 alileri 8 Kanun-1 evvel 

tarihiyle miiverrahan gonderdiginiz mektuptan tamam bir haf
ta sonra elime geldi. Nerede kald1gm1 bilemem. Fevkalade 
memnun kald1g1m1 arhk tekrara liizum kalmadi. Bunun dere
cesini elbet takdir buyurmu�sunuzdur. 

Tevariis-i emraz ve ahlak meselesine dair irad buyrulan 
muhakemah kemal-i dikkatle okudum. Efkanm1 te'min etti. Ta
mam1yle mukarin-i hakikat ve mahz-1 hikmettir. 

idam meselesine gelince: Irad buyrulan muhakemat beni 
ikna etmi� oldugunu soylersem yalan irtikab etmi� olurum. 
Dogrusu fikirlerimiz bu noktada ittihad edememi�tir. 

Bendeniz de miidafaahm1 fenn nokta-i nazarmdan ba�lata
yim: 

Bir c;:ocuga, fena ahlak1, fikr-i cinayeti madem ki pederden 
tevariis etmi�tir, madem ki bu ahlak-1 zemime irsen intikal edi
yor, o fenahgm mebdeini mahvetmek iktiza eyler. Bu da o cani
lerin viicudlarmm kaldmlmas1yla olabilir. Madem ki ahlaks1zh
gi emraz-1 mevruseden addediyoruz. 0 maraz1 mahall-i tevel
liidiinde tedavi etmek Iaz1mdir. Bunun tedavisi de marazm ka
im oldugu uzvu kat' ve mahvetmekle olur. Eger o uzuv 
kat' olunmazsa maraz viicuda yani cemiyet-i be�eriyeye dogru 
sirayete ba�lar. Mazarrat goriiliir. 
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Eger bir cani idam olunmaz, bir miiddet muayene i�in (far
zedelim ki miikemmelen yek-digeriyle asla ihtilat edemeyerek) 
tevkif edilirse bu tohum-1 fesad ortadan kaldmlm1� olamaz. Zi
ra bir giin gelecek (madem ki ma' duddur) bu miiddet hitama 
erecek, onlar yine �1karak cemiyet-i medeniye dahilinde nesille
rini idame ve ibka edebileceklerdir. Bunlar giinden giine teza
yiid edecek, cemiyet-i be�eriyenin �iraze-i intizamm1 muhtell 
eyleyeceklerdir. 

Bunlarm miiebbeden muhafaza altmda bulundurulmalan 
noktasma gelince: Bundan hi�bir maksat ve faide hasil olmaz. 
idamm men'inden maksat soguk bir hareketi defetmek ise, bu 
suretle daha soguk, idamdan daha biiyiik bir ceza edilmi� olur. 
0 adam ebedi bir i�kenceyle diri diri mezara konulacakhr. 

Malumdur ki insan alemde iimid ile ya�ar. Omid olmaym
ca hayat bir bar-1 girandir. Bu adamlar iimitsiz ya�ayacaklann
dan hayatlan cemiyet i�in oldugu kadar kendileri i�in de bir 
bar-1 giran olur. 

Maksat te'dib ise, onun terbiyeyi almasmdan ne faide hasil 
olur? Yok, sefk-i dimadan miicanebet arzu olunur ise kan ak
mamak i�in bir adam1 i�kence ile oldiirmek reva m1d1r? 

Bunlan bir suretle ya�atmaktan hi�bir faide goriilmedikten 
ba�ka her ne suretle olur ise olsun bir giin oliip de mahbesten 
kurtulmaya yol bulmalan mazarrah da mevcuttur. F1traten cani 
olan bir adamm mahbeste lslah-1 nefs edebilmesi iimidi pek va
hidir. Bilakis kendilerinden daha biiyiik canilerden cesaret ala
rak niimuneler gorerek, digerlerine de cesaret verdikleri bir�ok 
niimunelerden goriilen asanyle sabittir. Mahbese bir hata sa
ikas1yla, yahud namusu belas1yla giden afif insanlarm bile ek
serisi ihlal-i nefs ederek �1k1yor. 

Eger bir �ocuk fena terbiye gorerek cani oldugu, bu cinayet 
tohumu f1tratmda mevcud bulundugu i�in ma'zur goriilmesi 
iktiza ederse bu sonu gelmez bir teselsiil husule getirir. Bundan 
onlann da �ocuklanm ma'zur addeylemek laz1m gelir. Boyle 
�ocuklan hasil etmemeleri i�in boyle pederleri cemiyet-i be�eri
ye dahilinden �1karmah. Hi� olmazsa hukuk-1 medeniyeden 
mahrum edilen caniler, tezevviicden de men' olunmahdirlar ki 
mahzurun bir dereceye kadar onii almabilsin. 
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Cani addolunan bir masumun idammdan sonra masumi
yeti tebeyyiin edebilmesi, bu halde vukua gelen hatamn tamir 
ve lslah1 <;aresinin kalmamas1 o kadar biiyiik ve ehemmiyetle 
dii�iiniilecek bir sebep degildir zannederim. <;iinkii hiikiimde 
bir hata vukua gelmemesi i<;indir ki kanun bu kadar mahkeme
ler gostermi�tir. En kii<;iik bir cinayet meselesi bile mahakimin 
her bir derecesinde ariz ii amik tedkik olunuyor. Bu kadar ted
kikat iizerine masumiyeti tahakkuk edemedikten sonra tahki
kat ve tedk.ikata nihayet verildigi ve herif diri diri bir mezara 
gomiildiigii zaman m1 tahakkuk edecek? Buna miimkiin degil
dir bile diyebilirim. Farz-1 muhal olarak vuku bulsa bile binde 
bir vaki olabilir ki bu kadar kii<;iik bir ihtimal i<;in 0 derece bii
yiik bir tehlikenin goze aldmlmas1 caiz degildir. 

Alem-i medeniyetten cinayetin ala-kadri'l-imkan onii alm
mas1 i<;in yegane <;are boyle canilerin nesillerinin idame edilme
mesi, fenahgm hiikiim-ferma oldugu muzlim mahallerde en
var-1 ahlak ve marifetin ne�ri <;aresine bakilmas1dir. Bu da cemi
yetin vazifesidir. Zira alemde her fenahgi viicuda getiren, her 
�eye cesaret veren ekseriyetle sefalet ve ihtiya<;hr. 

Bir de ciirmii i�leme ve caninin nasil bir saika ile ictisar et
tigi tedkik olunmah, ona gore ceza tehvin veya te�did edilmeli
dir. Bir pire i<;in bir yorgan yakmak asla tecviz olunamaz. Bu 
hususta kavanin bir<;ok derecat gostermi�tir ki bunlann kemal-i 
dikkatle icra olunmas1 Iaz1m gelir. 

idam cezas1, viicud-1 be�erden bir kan almak kabilindendir 
ki bu cemiyet i<;in hayat-bah�a olur. Bu sebeple bendeniz, fikr-i 
alilerine i�tirak edemem. Tavsiye buyurdugunuz asan celbede
cegim. Hele bir kere onlan miitalaa edeyim. Meseleyi tekrar 
mevki-i bahse <;ekeriz. 

Tahmininiz pek dogru. Bugiine kadar Selanik'te bulunan 
Frans1z kumpanyas1 da adi bir �ey idi. Bununla beraber yine 
Osmanh kumpanyasmdan daha miikemmel, hi<; olmazsa lisa
m hakk1yla, �ivesiyle soyliiyor. Bizim aktorler gibi, maal-mem
nuniye, Jakin zavalh, Avrupa sozleri kabilinden s1kletlerle insa
nm camm s1km1yorlar. 

Ge<;en gece, Theatre-Fran<;ais'de miikemmel bir operet te-
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ma�a ettik. Cizvit cemiyeti mektebi menfaatine Selanik'in en 
mu'teber bankerleri, tiiccarlan, memurlan, k1zlanyla <;ocuklan 
tarafmdan icra olundu. Biiyiik hamiyet degil mi? Bu himmete 
mukabil hasilat bin liray1 takarriib ederse <;ok degildir. Biz en
ciimence, Mekteb-i Hamidi menfaatine bir oyun verdik. Ancak 
yiiz lira toplayabildik. Alem heniiz ciddi bir cemiyet gostererek 
menafi-i milliye ve vataniyeyi dii�iinmekten ziyade niimayi� 
meftunu! Sceurs de Charite'ler iane talebine giden madamlar, 
matmazeller, mosyolere on lira veren bir Osmanh bize iki liray1 
bin istigna ile verdi. Daha nerelerdeyiz? 

Hazret-i Re�id' e ettiginiz cezaya pek memnun kald1m. He
niiz kendisinden mektup almad1g1m halde bir mektup yazd1m. 
Gi:izya�larz' m istedim. <;iinkii Selanik' e yalmz bir tane gelmi�. 
Onu da bir digeri benden evvel alm1�. Bakahm kitap<;ilara ne 
vakit gelecek de okumaya muvaffak olacagiz. Sizin takrizi pek 
ziyade merak ediyorum. 

Saadet'te ne�ir buyrulan "Agla Hey Gozlerim Agla" ser-lev
hah makaleyi gordiim. Pek giizel yazilm1�. Beni en ziyade 
memnun b1rakan, Ekrem Beyefendi'ye kar�1 kulland1gm1z ihti
ramkarane lisand1r. Boyle ciddi, muktedir, muhterem iidebaya 
riayete mecburuz. Her ne kadar Ekrem Beyefendi Hazretleri 
ciddiyatta tezyife kalk1�arak kii<;iik bir hata etmi�lerse de insan 
hatadan miimkiin degil ari olamayacagi i<;in, onu kendilerine 
kar�1 medyun bulundugumuz ihtiram ile arzetmek hiisn-i ah
Iak ve uliivv-i cenabm1z �iarmdand1r. 

Ebuzziya Tevfik Bey hakkmda yazd1gm1z mukabeie53 pek 
muhikkane ve pek dogru bir muameledir. Tevfik Beyefendi ale
mi tahkir ile zevk alanlardand1r. Mecmuanm Selanik' e geldigi 
giin arkada�lardan ekserisi gordiigii i<;in cemiyette bahsi ge<;ti. 
Buna zat-1 alinizin mukabele edeceginizi de hiikmetmi�tik. Mu
kabele o kadar giizel yazilm1�hr ki Tevfik Bey' e soyleyecek soz 
kalm1yor. Ba-husus Arap<;ay1 ikimiz de bilmeyiz. Sozii o kadar 
tuhaf dii�mii�tiir ki giilmemek kabil degil. 

Tevfik Beyefendi, Muallimlere Miiteallik Letaif nammda Ki
taphane-i Ebuzziya miyamnda bir ciiz' ne�retti. Kitaba yazd1k
lan mukaddimede "Mekteb muallimlerinin hamakati her millet 
nezdinde bir darb-1 mesel hiikmiine girmi�tir" tarzmda bir 
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ciimle yazm1�lard1. Osmanhlar da bir millet-i muazzama ol
duklan halde �imdiye kadar hi<; kimsenin agzmdan mektep 
muallimlerinin ahmakhgma dair bir soz i�itilmemi�tir. Frans1z
cada boyle bir soz goremedim. Bu birinci defa olmak iizere i�it
tigim miinasebetsiz sozlerden biridir. 

<;ocuklarm muallimlerine mecbur olduklan riayete, hatta 
muallim hakk1 ebeveyn hakk1yla miisabakat edebilecegine dair 
bir<;ok hikemiyat mevcud iken, bu soz nasd soylenebilir, bil
mem? 

istanbul'a gitmek alemde yegane arzumdur. Bu yaz in�aal
lah mutlaka gidecegim. Miilakat-1 alilerine mazhariyet zaman
lan takarriib ediyorsa da her halde bu kadar uzaga kald1g1 i<;in 
miikedder oluyorum. 

Tercuman' da yagmurlar hakkmdaki mektubumun ne�ro
lunmaga ba�land1gm1 ve mukaddimesinde taraf-1 hakimanele
rinden mii�evvikane bir<;ok iltifatlara mazhar edildigimi, ak
�am riifekadan birisi soyledi. Te�ekkiirler ederim. Yann kiraat
haneye giderek Tercuman'lan gorecegim. 

Emr-i alilerine tebean ara sira karalamaya mecbur olaca
g1m makalah Tercuman' a takdim eylerim. 

Bu arahk igtinam edebildigim vakitleri Physique Ganot'ya 
George Manauvriere tarafmdan yazdan ha�iyelerin miitalaas1-
na sarfediyorum. 

Yaz1 yazmak i<;in k1�1 bekliyordum. Teessiif ederim ki bu 
k1� da arzu ettigim gibi <;ah�amad1m. Siz <;ok yaz1yorsunuz. 
Huda-alim g1pta ediyorum. 

NOTLAR 

1 Muallim Naci, Saadet, nr. 280, 1 Kanun-1 evvel 1 885. 

Karde�iniz 
Fazh Necib 

2 Bu ve daha sonraki mektuplan Fazh Necib, baz1 boliimlerini i;1kararak 
�u onsozle yay1mlam1�tir: "Bir lki Si:iz: Bundan bir bu9uk sene evvel Be�ir 
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Fuad Bey'in yazd1g1 Victor Hugo unviinl1 eserinin baz1 yerlerine kanaat ede
medigim ifin, kendisine bir mektup yazm1$t1m. Bunun uzerine Tercuman-1 
Hakikat'te bir bahis a,m1$t1k. Sonra mubiihasiit1m1z1 gazetede ne$retmeyerek 
bir hususiyet diiiresinde ilerlettik. ltiraf ederim ki mubiihasemiz neticesinde 
Be$ir Fuad Bey'e maglub oldum. Fakat $U mubiihaseyi takib eden bu muhiibe
riit beni pek ,ok hakikatlere iigiih etti, pek buyuk istifiideler bah$eyledi. Be$ir 
Fuad'm niim1m ebedi bir minnet ve $Ukran, fakat diiimi bir teessuf ve kederle 
yiid edecegim. Kendisine ne derece minnetdiir oldugum $U mektuplann mutii
laas1yla anlQ$ilir. Mekt{lbiit'1 ne$retmekten maksad1m, Be$ir Fuad Bey'e olan 
minnetdiirl1g1mm derecesini a1;1latmak degildir. <;unkU bunun menfaat-1 umu
miyeye hi,bir taalluk ve muniisebeti yoktur. Ancak, umumu muntefi edebile
cek bir'°k mebiihis ve muhiikemiit-1 mufideyi $iimil oldugu ipn ne$retmek ar
zusuna diJ$tUm. Taraftmdan yazilm1$ mektuplan da $Uraya iliive edi$im, bir 
meziyetleri oldugu i'in degil, Jakat Fuad Bey'in mektuplarmm mebiihis ve 
makasid1 anla$ilmas1na yard1m edebilecegi fikriyledir. Bunlari Fuad'm daha 
hiil-1 hayat1nda nt$retmeyi tasmim etmi$, kendisinden musiiade de istihsiil ey
lem�tim. Mektuplann bir 1asm1 s1rf hususi olduklan,un $Uraya derc olunma
d1gi gibi birta1am1 da Be$ir Fuad Bey nezdinde ziiyi olmas1 ve iade edilememi$ 
[olmas1] hasebiyle derc edilememi$tir. Bu sebeple muhiiberiitim1zm, burada sil
sile-i intiziim1 munkat1' olmu$tur. Bayle uzun mukaddimenin ne kadar can 
s1kt1gm1 bilirim. 1$te 50zu kesiyorum, yalmz $Unu iliive edecegim ki fiinunu 
sevmeyen mute$Qirlerimiz kitabm mutiilaasmdan hiddetlenecekleri,un hi, 
okumamalan daha iyidir. Seliinikli: Fazl1 Necib. ", Mektubiit, Istanbul 1305, 
1 27s. 

3 3 ve 4 numarah mektuplar. 
4 17 olmah. 
5 Fazh Necib bu i;evirisini Mebiihis-i Muhtasare-i Fenniye ad1yla yayimla-

rru�hr: Matbaa-i Ebuzziya istanbul 1303, 96 s. 
6 Kitabm "Goz" hakkmdaki boliimii. 
7 Fazh Necib, Saniiyi-i Cesime, istanbul 1303. 
8 B�ir Fuad, Be$er, (birinci boliim), istanbul 1303, 1 28 s. 
9 "Emir edebin iistiindedir." 

10 Menemenlizade Mehmed Tahir, "Victor Hugo", Gayret, nr. 3-6, 1 886 
11 Be�ir Fuad, Muallim Naci, lntikad, istanbul 1304, l Ols. 
12 Bu mektup MektUbiit ii;inde yer almamaktad1r. 
13 0 s1ralarda siiregelmekte olan edebiyat tarh�malannda goriilen objek

tiflikten uzak, ki�ileri hedef alan el�tiri anlayi�mm son bulmasm1 iste
yen B�ir Fuad, ozellikle Muallim Naci ve Recaizade Ekrem ile onlarm 
ad1 altmda grupla�an edebi i;evrelerin elinde gittiki;e diizeysizle�en bu 
el�tiri tarzma dikkati i;ekmeye i;al�m1� ve edebiyati;ilan bu konuda 
ozenli olmaya i;ag1rm1�hr: "Udebadan istirham", Saadet, nr. 402, 4 Ma
yis 1 886. 

14 Recaizade Mahmud Ekrem'in Ta'lim-i Edebiyat adh kitab1 etrafmda ba�-
� 
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Iayan ve donemin edebiyatc;danm eskiler ve yeniler olarak cephel�ti
ren tarh§malara "eskilerden" Hayret Efendi de Saadet gazetesinde 
uzun bir yaz1 serisi ile kahhr ("Takdir-i Ta'lim", nr. 367-410; 12 Mart 
1 302, 24 Mart 1886/1 Mayis 1302, 11 May1s 1886). Recaizade Ta'lim-i 
Edebiyat'a Nabi'nin bir beytini alarak onun gerc;ekc;ilikten ne kadar 
uzak oldugunu gostermek istemi§tir. Hayret Efendi de beyitte gec;en 
"meyve" kelimesinden hareketle meyveler ve agac;Iar iizerine giiya 
fenni ve alayc1 bir yaz1 kaleme ahr ( "Takdir-i Ta'lim Ha§iyeleri-Mey
ve", nr. 408, 7 �aban 1303/29 Nisan l302/11 May1s 1 886). Bunun iizeri
ne Dervi§ (Salahi) imzas1yla Tercuman-1 Hakikat'te 9kan bir yaz1da 
("'Edeb Yahu!", nr. 2371, 13 May1s 1886) Be§ir Fuad'dan Hayret Efen
di'ye cevap vermesi istenir. Fen konulannda ciddiyet arad1gm1 belirten 
Be§ir Fuad bunu gerekli bulmad1g1ru soyler ("Dervi§e Cevap" Saadet, 
nr. 414, 1 8  Mayis 1 886). 

15 Abdiilhak Hamid'ifi Makber Mukaddimesi'nde kulland1gi "Na-kafi" ke
limesinin dilbilgisi kurallarma gore yanh§ oldugunu ileri siiren Salahi, 
Hamid' deki dil hatalanm ele§tiren bir yaz1 kaleme ahr. Bunun iizerine 
dil hatalan yiiziinden yeni edebiyatc;ilar ic;inde en yogun tepkiye ma
ruz kalan Hamid, edebiyat anlayi§m1 dile getirdigi "Na-kafi" adh bir 
§iirle kendisini ele§tirenlere cevap verir. 

1 6  Muallim Naci, "Gazel", $erare, istanbul 1301, s.42. 
17 Muallim Naci, "Gaze)", $erare, istanbul 1301, s.25. 
18 Fazh Necib'in 27 MaylS tarihli mektubuna cevaphr. Yanll§hkla Hazi

ran yazdml§ olmahd1r. 
19 Menemenlizade Mehmed Tahir'in Victor Hugo kitab1 hakkmda Gay

ret' te (nr.3-6) yay1mlad1g1 ele§tiri yaz1s1 ic;in. 
20 Bu mektup Mektabat ic;inde yer almamaktadrr. 
21 Jean Masse, "Bir Lokma Ekmegin Tarihi", (<;'.eviren: Be§ir Fuad), Ga

ne�, nr.1-11 
22 Be§ir Fuad'm yanm kalan bu c;evirisi b� yd sonra bir ba§kas1 tarafm

dan tamamlarup yayimlanacakhr: Jean Masse, "Midenin Hadimleri", 
(<;'.eviren: Mazhar), Resimli Gaiete, 26 Mart 1891 v.d. (Bu konuda bk. 0. 
Okay, "Ilk TUrk Pozitivist ve Naturalisti Be�ir Fuad, s.109). 

23 Metinde bo§ b1rakdm1§hr. 
24 Selanikli Fazh Necib, "Mektub-1 Mahsus", Tercuman-1 Hakikat, nr. 2466, 

3 Eyliil 1 886. 
25 Bir okuyucu Saadet'in fen k1smm1 yoneten Be§ir Fuad'a iizerinde resim 

olan dolularla ilgili bir soru yoneltmi§, Be§ir Fuad da bunu gazetenin 
505. say1smda cevaplaml§tlr. 

26 Be§ir Fuad Usal-i Ta'lim ad1yla Frans1zcadan bir dilbilgisi kitab1 c;evirir 
ve onsoziiniin ba§ma Ziya Pa§a'nm "Bilmek istersen ciham, ogren ec
nebi Iisam" beytini koyarak yabanc1 dil bilmenin onemini vurgulamak 
ister. Bunun iizerine Giritli Ahmed Kami, Saadet'e gonderdigi bir ya-
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z1yla yabanc1 dilin ozellikle de Frans1zcamn bu derece onemsenrnesini 
ele�tirir. Be�ir Fuad ona "Orduda San C::izmeli Mehmed Aga" (Saadet, 
nr. 516, 21 Eyli.il 1986) adh yaz1 ile cevap verir. Bu s1rada i.i�i.inci.i bir �a
h1s her iki yaz1 hakkmda "Saadet Gazete-i Muhteremesine Hitaben" 
bir yaz1 gonderir (nr. ?22, 28 Eyli.il 1886). Yaz1mn sahibi ozellikle Be�ir 
Fuad'm tarh�mada kulland1g1 alayc1 dili yad1rgam1�hr. Be�ir Fuad bu
na tarh�ma kurallanm bilmeyen muhatabmm yol a�hgm1 soyler ("Ce
vab1m", Saadet, nr. 522, 28 Eyli.il 1886). 

27 "Bize gerekenden sonra." 
28 Be�ir Fuad, "S1hhat-ni.ima-yi Etfal", Saadet, nr.519, 25 Eyli.il 1886. 
29 Be�ir Fuad, ii� cilt olarak planlad1g1 Be§er'in ancak birinci cildini ya

y1mlayabilmi�, haz1rlad1gm1 soyledigi il<lnci cildi ve ardmdan tasarla
d1g1 i.i�i.inci.isi.ini.i yayimlayamam1�hr. (Bu konuda bk. 0. Okay, a.g.e, 
s.104-105 ve Be�ir Fuad'm 22 numarah mektubu). 

30 Be�ir Fuad, Voltaire, istanbul 1304, 139s. 
31 Be�ir Fuad, once aralarmda Menemenlizade'nin de bulundugu bir 

grupla Haver (1884) adh bir dergi �1kanr. Ancak, di.i�i.ince aynhklan 
dergiyi daha dordi.inci.i say1smda kapattmr. Bundan sonra Be�ir Fuad 
tek ba�ma Gune§'i (1884) 9karmaya ba�larsa da maddi s1krntdar yi.i
zi.inden bu da sadece on iki sayi si.irebilmi�tir. 

32 Bu mektup MektCtbiit i�inde yer almamaktad1r. 
33 Menemenlizade Mehmed Tahir'in idaresinde �1kan haftahk dergi. 3 Ka

nun-1 sani 1301-19 Eyli.il 1302 tarihleri arasmda 33 say1 yayimlanrn�hr. 
34 Muallim Naci'nin idaresinde �1kan haftahk dergi. 3 Temmuz 1302 - 22 

Mart 1304 tarihleri arasmda 1-22, 1 -47 sayilarla yaymlanm1�hr. 
35 Selanik'te on be� gi.inde bir yaynnlanan dergi. 1 Mart 1299 - 15 Mart 

1300 tarihleri arasmda on bir sayi 9krm�hr. 
36 On be� gi.inde bir yay1mlanan dergi. 1301'de dort sayi �1km1�hr. 
37 Ba� yazarhgm1 Menemenlizade Mehmed Tahir'in yaphg1 haftada bir 

yay1mlanan dergi. 20 �ubat 1 301 /1885-21 Agustos 1302/1886 tarihleri 
arasmda yirmi say1 9km1�hr. 

38 Ahmed Midhat, Be�ir Fuad'm Voltaire (1304) monografisi i.izerine uzun 
bir ele�tiri kaleme ahr (Tercurnan-1 Hakikat, nr.2539-2541, 2550-2553; 19 
Te�rin-i sani - 5 Kanun-1 evvel 1886). Aym yil bu yaz1lar kitap halinde 
de yay1mlarur (istanbul 1304, 63 s.). Voltaire kitab1 da Victor Hugo gibi 
yay1mland1g1 s1rada �iddetli tarh�malara yol a�1�hr. Bu konuda geni� 
bilgi i�in bak: 0. Okay, a.g.e., s.192-198). 

39 Fazh Necib, "Fenniye: Acib Yagmurlar", Tercurnan-1 Hakikat, nr. 2591-
2592, 31 Kanun-1 sani-1 �ubat 1886. 

40 Be�ir Fuad, "Menemenlizade Tahir Beyefendi'nin Gayret'in 29, 30, 31, 
33 Numrolu Ni.ishalarmdaki Makale-i Cevabiyeye Cevap", Saadet, nr. 
553, 560, 561, 563, 564, 567, 572, 576, 582, 584, 587, 22 Te�rin-i sani-13 
Kanun-1 evvel 1886. 
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41 Mizan gazetesinde c;1kan bir yaz1da Muallim Naci'nin Tercuman-1 
Hakikat'teki edebiyat siitununda eski edebiyat taraftarhg1 yaparak ede
biyat1 gerilettigi ileri siiri.iliir (nr. 5, 18 Te�rin-i sani 1 886). Bunu gazete 
sahibi Murad Bey'in yaz1s1 zanneden Muallim Naci, uzun bir 
"Miidafaa-name" ile iddialan cevaplar (Saadet, nr.568-574). Bir miid
det sonra, M. Naci s<>zkonusu yazmm Murad Bey'in olmad1gm1 an
lad1g1 ic;in mec;hul bir isme cevap veremeyecegini soyleyerek yaz1larma 
son verir (Bu konuda bak: Celal Tarakc;i, Muallim Niici Efendi-Hayati ve 
Eserlerinin Tedkiki, s.138-140). 

42 As1l meslegi askerlik olan Be�ir Fuad'm bu konudaki yaz1lan Orhan 
Okay'm kitabmda ayn bir boliim altmda incelenmi�tir ( Be$ir Fuad, s. 
1 31-135). 

43 Orhan Okay'm ara�t1rmasmdan ogrendigimize gore bu kitap ne�redil
memi�tir ( Be$ir Fuad, s.121). 

44 Emile Otto, (<;eviren Be�ir Fuad), Usul-i Ta'lim, istanbul 1303, 264 s. 
45 Be�ir Fuad, "Musahebat-1 Leyliyye: Saadeth1 Ahmed Midhat Efendi 

Hazretlerine Ariza-i Cevabiye", Tercuman-1 Hakikat, nr. 2558- 2570; 11 
Kanun-1 evvel 1 886-26 Kanun-1 evvel 1 887. 

46 Fazh Necib, Nev-usul Sarf-1 Osmani, 1.k1s1m , istanbul 1304. 
47 Emile Otto, Bedreka-i Lisan-1 Fransevi, 2 cilt, (<;eviren: Be�ir Fuad), istan-

bul 1 301. 
48 Mustafa Re�id, Gozya$lan, istanbul 1 304, (1 886-7). 
49 "Geri kalam bununla kar�ila�hr." 
50 Metinde eser ad1 yaz1lmam1�hr. 
51 Mustafa Re�id. 
52 "Zat-1 Maddeye Muttali Bir Osmanh" imzas1yla Tercuman-1 Hakikat'e 

gonderilen bir mektupta Be�ir Fuad'a "93 Harbi"ndeki yenilgi ic;in ne 
dii�iindiigu sorulur. Be�ir Fuad cevabmda Rus ordusunun sayi ve 
donamm bak1mmdan zengin olmasma ragmen, kurulu� ve yonetimiy
le daha iyi durumda olan Osmanh ordusunun sadece baz1 taktik 
hatalar yiiziinden yenildigini soyler (''Miitalaa", Tercuman-1 Hakikat, nr. 
2581, 19 Kanun-1 sani 1886). 

53 Ebuzziya Tevfik "Bir F1rka-i Tarihiyenin Kailini Tahvilden Ne <;1kar" 
adh yaz1smda Be�ir Fuad'1 fen konusunda sadece batih isimleri kaynak 
gostermekle suc;lar (Mecmua-i Ebuzziya, nr. 52, 15 Muharrem 1304). Bu 
iddiay1 reddeden B�ir Fuad, "Goz" bahsinde El-hazi'nin ke�iflerinden 
yeri geldikc;e soz ettigini belirtir ve ardmdan Mecmua-i Ebuzziya'run 
ayn1 sayismda yayimlanan "Mah'.lmat-1 Te�rihiye" adh yaz1daki bilgi 
hatalarma alayci bir dille deginerek Ebuzziya'ya okumas1 ic;in baz1 fen 
kitaplan tavsiye eder ("Edib-i Miineccim Mii�errih Olmu�", Tercuman-
1 Hakikat, nr. 2589, 28 Kanun-1 sani 1 886). 
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Biyografiler 

MENEMENLizADE MEHMED TAHiR : 1862'de Adana'run <;eceli (Kara
isah) kazasmda diinyaya gelir. Yorenin en eski ailelerinden biri olan 
Menemenli'lere mensuptur. Adana S1byan mektebinde ba�lad1g1 egi
timini istanbul' da Soguki;e�me Askeri Rii�diyesi'nde siirdiiriir. 
1878'de buradan mezun olur ve ayru yd Miil.kiye'nin idadi kismma 
girer. Burada Recaizade'nin talebesi olur. Son s1rufta iken Tercii
man' da ve Mir'at-1 Alem'de ilk �iirlerini yayinlarur. 1883'te Miilki
ye'den mezun olur ve �ura-yi Devlet Tanzimat Dairesi'nde memuri
yet hayatma ba�lar. 1884'te Ziraat Nezareti Terciime-i Fiinun kalemi
ne gei;er. 1887'de Terciime-i Fiinun kaleminin kapatilmas1 iizerine 
ac;ikta kahr. Bu s1rada edebiyat alanmda tanmmaya ba�lam1�hr ve is
tanbul'un yogun edebiyat ortammdan uzakla�mamak ii;in �hir d1-
�mdaki onemli bir gorev yerine �ura-yi Devlet Dahiliye Dairesi'nde
ki kiii;Uk bir memuriyeti kabul eder. Daha ilk �iirleriyle Muallim Na
ci'nin takdirini kazanan Menemenlizade �iirlerini Terciiman-1 Hakikat, 
Envar-1 Zeka, Mir'at-1 Alem, Berk gibi gazete ve dergilerde yaymlar. 
Be�ir Fuad'm da ii;inde yer ald1gi bir kadronun i;tl<ard1g1 Haver dergi
sinin edebiyat kism1m Muallim Naci ile birlikte hazirlar. Bu derginin 
kapanmas1mn ardmdan hemen hemen aym kadronun c;ikard1gi Gu
ne� dergisinin de edebiyat sayfalannda imzas1 goriiliir. Bu derginin 
de 12. say1da kapanmas1 iizerine bu defa tek ba�ma Gayret adh bir 
dergi c;ikanr. Gayret Mehmed Tahitin edebiyat diinyasmdaki yerini 
saglamla�hnr. 1889'da Adana Vilayeti Maarif Miidiirliigu'ne atan
mas1 ile edebiyat i;ah�malan gei;ici olarak kesilir. Hayatmm bundan 
sonraki devresinde onu edebiyatc;i kimliginin yanmda geli�en ba�n-
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h bir egitimci olarak gori.iyoruz. Adana' dan sonra Aydm ve Sela
nik'te de maarif mi.idi.irli.igi.i yapan Menemenlizade 1 893'te Maarif 
Nezareti Mektubi Kalemi Mi.idi.iri.i olarak istanbul'a cloner. Dort y1l 
si.iren ta�ra hayatmdan sonra burada yeniden edebiyat c;ah�malarma 
ba�lar. Donemin belli ba�h gazete ve dergilerinde �iirleri ve ozellikle 
retorik sahasmdaki yaz1lan yaymlarur. Aym zamanda Mi.ilkiye'nin li
se ve yi.iksek k1s1mlarmda edebiyat ve Kitabet-i Resmiye, Dari.ilfi.i
m1n'un edebiyat �ubesinde ise terbiye ve egitim dersleri verir. Yogun 
memuriyet hayah ve edebiyat c;ah�malanm bir arada yi.iri.iten Mene
menlizade Mehmed Tahir 12 �ubat 1 903'te kalp krizi sonucu oli.ir. �i
ir kitaplan: Elhan (1886), Ytid-1 Mazi (1887), Asar-1 Peri�n (1 895), Terti
ne-i Zafer (1897). (Kaynak: Necat Birinci, Menemenlizade Mehmed Ta
hir, Ankara 1 988). 

MUALLiM NACi 1 849'da istanbul'da di.inyaya gelir. As1l ad1 Omer'dir. 
ilk egitimine Fatih'teki Fevziye Mektebi'nde ba�lar. Babas1run oli.imi.i 
i.izerine ailesinin Varna'daki dayis1run yamna yerle�mesiyle egitimini 
buradaki mahalle mektebinde si.irdi.iri.ir. Kur'am tecvitle okumay1 ve 
si.ili.is yazmay1 ogrenen Naci, hattat ve mi.iderris Mi.iftizade Abdulha
lim Efendi' den de Arapc;a ile si.ili.is ve nesih dersleri alma ya ba�lar. 
Hocasmm bu s1rada ac;1lan Varna Ri.i�diyesi'nde gorevlendirilmesi 
i.izerine Naci de ayru yerde "ikinci muallim"lige getirilir (1 867). Bir 
yandan da kendini yeti�tirmek ic;in gece gi.indi.iz okumakta ve ozel 
hocalardan Farsc;a ve Frans1zca dersler almaktad1r. Rusc;uk'ta c;ikan 
Tuna gazetesinde yaymlanan �iirleri ve makaleleri ile dikkati c;eken 
Muallim Naci 1876'da Varna'ya mutasamf olarak atanan Sait Pa
�a'mn himayesine girer. Said Pa�a'nm yarunda katip olarak c;ah�an 
Muallim Naci, pa�anm i�i geregi onunla birlikte birc;ok yeri gezdik
ten sonra istanbul'a gelir. Daha once mektup yoluyla taru�t1g1 Ah
med Midhat'm teklifini kabul ederek Terciiman-1 Hakikat'in edebiyat 
si.itununu idare ehneye ba�lar (1883). Gazetede yayinlad1g1 eski tarz 
�iirler, eski edebiyatl ve bu tarz eser verenleri ovdi.igu yaz1lar, Fran
s1zcadan yapt1g1 terci.imeler ile kisa zamanda donemin onde gelen 
edebiyatc;ilanndan biri olur. Ancak eski edebiyatl diriltmek olarak 
yorumlanan bu c;ah�malan yeni edebiyatc;llarm tepkisini c;ekince i�i
ne son verilir (1885). Bunun i.izerine c;ah�malanm Saadet ve Miirilvvet 
gazetelerinde si.irdi.iri.ir. Recaizade Ekrem ile edebiyat tarihlerine ge-
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i;en iinlii tarh�malan bu s1rada cereyan eder. Ardmdan birkai; arka
da�1yla lmdadii'l-midad ve daha sonra Teaviin-i Aklam dergilerini i;1ka
nr. 1887'de bir siire Mekteb-i Sultani, Mekteb-i Miilkiye ve Mekteb-i 
Hukuk'ta edebiyat dersleri verir. Aym y1l tek ba�ma Mecmua-i .Mual
lim'i yaymlar. Hayatmm son y1llarmda Osmanh Tarihi yazma faallye
tine giri�en Muallim Naci 1893'te kalp krizi sonucu oliir. Ba�hca eser
leri: $iir- Ate�pare (1 883), $erare (1 884) Filruzan (1886), Sunbule (1890), 
Yadigar-1 Naci (1897); ele�tiri- Demdeme (1886), Mudafaa-name (1886); 
dil-Istilahat-1 Edebiyye (1891), Lugat-1 Naci (1891); mektup-Yazm1� Bu
lundum (1884), $ayle Boyle (1885), Mektuplanm (1886), Muhaberat ve 
Muhaverat (1894); tiyatro- Heder (1910); ders kitab1- Ta'lim-i Kzraat 
(1 885), Mekteb-i Edeb (1 885); i;eviri- Hurde-fii.ru� (Farsi;adan sei;me �iir
ler, 1885), Sanihatil'l-Arab (Arab edebiyatmdan sei;me metinler 1886), 
Thetese Rnquin (Emile Zola'nm romam, 1 891, yanm kalm1�hr). (Kay
nak: Abdullah Ui;man, Muallim Naci, Tima� Yaymlan, istanbul 1998). 

FAZLI NECiB 1864 y1hnda Se!anik'te diinyaya gelir. Babas1 Se!anik Dii
yO.n-1 Umumiye memurlanndan Abdurrahman Nazif Bey'dir. S1byan 
Mektebi'nin ardmdan Rii�diye'de okur, ozel hocalardan i;e�itli ders
ler ahr ve Frans1zca ogrenir. Avukat olmak istegi imtihanlar ii;in ya�1 
tutmaymca geri;ekle�emez. Bunun iizerine ilgisini matbuata ve ma
arife yoneltir. Bir yandan istanbul gazetelerine i;�itli yaz1lar gonder
mekte ve bir grup arkada�1yla Gonce-i Edeb adh bir dergi i;1karmakta 
(1 884-1885), bir yandan da Mekteb-i Hamidi' de hocahk yapmaktad1r. 
Bu aym zamanda Vic�or Hugo kitab1 ii;in Be�ir Fuad ile mektupla�ma
ya ba�lad1g1 donemdir. Be�ir Fuad'm etkisiyle i;ah�malanm fen ala
nmda yogunla�hran Fazh Necib, bu konuda i;eviri ve telif i;e�itli ki
tap ve makaleler yaymlar. 1 888'de Vilayet Mektubi Kalemi'nde mii
sevvid ve ardmdan mektupi;u olarak i;ah�maya ba�lar.1 895'te babas1 
Abdurrahman Nazif ile birlikte Selanik'te Aszr gazetesini i;1kanr. Ro
manlarmm biiyiik k1smm1 burada tefrika eder. 1909' da Matbuat-1 Da
hiliye Miidiirliigii goreviyle istanbul' a gelinceye kadar gazetenin 
ba�yazar1d1r. Fazh Necib'in Matbuat-1 Dahiliye miidiirliigu iii; yil su
rer. Gorevden almd1ktan sonra bir siire yard1m derneklerinde i;ah�1r. 
1 924'te istanbul Reji idaresinde miidiirliik yapar. 1925-1 926 arasmda 
Tilrk Hayatz adh bir dergi i;1kanr. 1932' de oliir. Ba�hca eserleri: Ro-
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man- Tebessum 1889, Cani mi Masum mu? 1901, Dilaver 1902, Kufuk 
Hamm 1910, Menfa 1910, Turk KIZI 1926, Saraylarda Mecnunlar 1928, 
KUllumi Edibler 1950; fen- Sanayi-i Cesime 1887, Mebahis-i Muhtasara-i 
Fenniye (feviri) 1887, Cografya-y1 Tabii ve Politigi (feviri) 1891, Mufassal 
Cografya-1 Umumi (feviri), 1891; dil- Nev-Usul Sarf-1 Osmani, 1895. 
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Sozlii.k 

a' dad : sayilar 
a'mal : i§ler 
a'raz : hastahk belirtileri, felaketler 
a' sir : yiizyillar 
a'sar-1 sal ife : ge�i§ yiizy1llar 
a'yan : senato i.iyesi 
a'za : i.iye 
a'zam : en b i.iyiik 

ahiren : gei;enlerde, bu yakmlarda 
ahkim : emirler, hi.iki.imler 
ahlaf : birinin yerine gei;ei;ekler, 

hale fl er 
ahlak-1 hamide : ovi.ilecek huylar 
ahlak-1 hasen e : gi.izel huylar 
ahrarane : hi.ir olanlara yaki§1rcas1-

na 
ab a ve ecdad : babalar ve dedeler, ahval : durumlar 

atalar 
abd : kole 
acib : tuhaf 
adat : adetler, gorenekler 
adavet : dii§manhk 
adem : yokluk, bulunmama 
adide : biri;ok 
adl : dogruluk 
adiivv : di.i§man 
afif : namuslu 
agah : bilgili, haberli, uyamk 
agarib : en garipler 

agdiye : yenilip ii;ilecek §eyler 
agleb : daha kuvvetli, en i;ok galip 
agraz : maksatlar, niyetler 
ahad-1 nas : avam, halk 
ahar : ba ka 
ahd ii peyman : yemin 
ahfad : torunlar 
ahir : en son, en sondaki 
ahir, ahire : son, sonraki, en sonra 

ahz : alma, kabul etme 
akbeh : i;ok yak1§1ks1z, pek i;irkin 
akdem : ilk once, daha onceki 
akd : akilh kimse 
aksam : pari;alar, boli.imler 
aksa-y1 emel : ideal, i.ilki.i 
akval : sozler 
akvam : milletler 
alaim : ni§anlar, belgeler 
ala-kadri'l-imkin : olabildigi kadar 
ala-kadri'l-istitaa elden geldigi 

kadar 
alam : kederler, acdar 
ilat : vas1talar, ayg1tlar 
ilayi§ : gosteri§ 
ale1-ekser i;ogu zaman, i;ogun

lukla 
ale'l-husus : ozellikle, en i;ok 
ale'l-1tlak : genel olarak, mutlaka, 

nasd olursa olsun, rastgele 
ale'l-umiim : genellikle 
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ale't-tariki'l-icmal : ozetle, k1saca 
alem-a§iib : diinyay1 kari�hran 
alem-pesend herkesin begendigi 

[�ey, yer] 
aleni : ac;1k, gizli olmayan 
ali, aliye : yiice, ulu 
ili-cenab : comert, �erefli kimse 
alih : tap1mlan �ey 
ali-kadr : c;ok sayg1deger 
alil : kor, sakat, hasta 
alim : c;ok okumu�, bilgin 
aliyy : yiiksek, bilyiik, ilnlil 
aliyyii'l-a'la : en iyi, pek ala 
allame : c;ok bilgin 
alii'l-al : pek yilksek 
amide : haz1r, haz1rlanm1� 
amal : ilmitler, dilekler, istekler 
amik : derin 
amm : gene!, herkese ait 
amme : genele mahsus olan 
anasir : unsurlar, elemanlar, ogeler 
an-asl : ashnda, aslmdan 
an-be-an : gittikic;e, vakit ilerledik-

c;e 
ara' : oylar 
anzat : aksamalar 
anzi : sonradan c;1kan, gelip gec;ici 
ari : c;iplak; hiir; -siz 
ariz ii amik : enine boyuna, uzun 

uzad1ya 
ar� ii fer§ : gokyiizil ve yeryiizil 
a� : dokuzuncu gok 
arz-1 iftikar ihtiyac1m meydana 

koyma 
asakir : erler 
asan : kolay 
asir : eserler; izler, belirtiler 
asar-1 atika : eski eserler 
asar-1 kadime : eski eserler 
ashab : sahipler 
asr-1 hazir : �imdiki c;ag 
asuman : gokyiizil 
a erat : onlar hanesi 

a�ina bilen tamyan, bildik, tam
d1k. 

atalet : i�sizlik, tembellik, hareket-
siziik, durgunluk 

ateh : bunama, bunakhk 
ate�-pare : ate� parc;as1, k1v1lc1m 
atf-1 nigah : goz atma, bakma 
atlfet : kar�1hk beklemeden goste-

rilen sevgi, iyilik 
atik : eski 
atiyen : ileride, gelecekte, a�ag1da 
avam-pesendane ayaktaklmmm 

begenecegi bir tarzda, adi ve ka
ba 

avan : vakit, zaman 
avaze : yiiksek ses 
ayine : ayna 
azab : i�kence, keder 
azamet : biiyiiklilk; c;ahm, kurum 
azim : niyetli, kesin karar veren 
azime : biiyiik, ulu, iri 
azimet : gitme, gidi� 
azmayi§ : deneme, smama 

ba'de'l-memat : oliimden sonra 
ba'dehii : ondan sonra 
bab : kap1 
bade : �arap, ic;ki 
badi : sebep, sepeb olan, ilk, ba�-

lang1c; 
badi-i emir : i�in ba�lang1anda 
bahis : bahseden, ara�tiran 
bahr : deniz 
baid : uzak 
baid-i ihtimal : ihtimalden uzak 
bais : sebep olan 
bal< : korku, sakmma, kayg1 
bakiyyetii's-siiyiif : k1hc;tan kurtu-

lanlar, arta kalanlar 
bala : yiiksek, yukari, ilst, yiice 
bala-pervazane : yiiksekten konu

�arak, ahp tutarak 
bala-ter : daha yiiksek, pek yiiksek 
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balig : varan, yeti§en, toplam 
bani : bina eden, kuran kurucu 
bar : yiik 
bar-1 giran : ag1r yiik 
barid : soguk 
barika : §im§ek 
basar : goz; gorme 
bataet : yava§hk, agirhk, ag1r dav

ranma 
bahl : bo§, beyhude; yalan c;i.iriik 
batmen : dahilen, i<;yi.izi.inde; i�n-

den olarak 
bati : yava§, ag1r hareketli 
batn : karm 
bazii;e : oyuncak, oyun, eglence 
beca : yerind� uygun 
bed' : ba§lama, ba§lay1§ 
bedfiltet : herhangi bir konuya dair 

birdenbire soz soyleme 
bedavet : bedevilik, go<;ebelik 
bedayi e§i ve benzeri olmayan 

gi.izel ve yeni §eyler 
bedia : begenilen ve takdir edilen 

pek yeni §ey 
bedihe-gti gi.izel soz soyleyen, 

soylemeye ah§lk bulunan kimse 
bedihi : a<;ik, besbelli; akla kendili-

ginden gelen 
bedr : dolunay 
bed-hynet : yarad1h§1 koti.i olan 
behaim : dort ayakh hayvanlar 
behltil : <;ok gi.ilen 
behre : hisse, pay, kismet 
behre-dar : hisseli, payh, k1smetli 
behre-mend : hisseli, payh, k1smet-

li 
beht : §a§kmhk, hayranhk 
beka : devam, sebat 
bel' : yutma, yutulma 
Beliigat : iyi, gi.izel soz soyleme; so

zi.in di.izgi.in, kusursuz, yerinde 
ve adamma gore soylenmesini 
ogreten ilmin ad1. 

belig : di.izgi.in soz soyleyen 
beliyye : felaket, keder 
be-nam : namh, i.inli.i, me§hur 
bende : kul, kole, bagh 
bende-gan : kullar, koleler 
bende-hane kole evi� kolenizin 

evi 
beni be§er : insanoglu 
berahin : deliller, taruklar 
ber-akis : aksine, tersine 
ber-hayat : sag, diri 
ber-heva : havaya gitrni§, kaybol-

mu§, U<;Urulmu§ 
beri : salim, kurtulmu§, temiz 
ber-kemal : mi.ikemmel 
ber-minval-i sab1k : eskisi gibi 
ber-mu'tad : ah§1ld1g1 gibi, her za-

man oldugu gibi 
ber-tafsil : ayrmhh, uzun uzad1ya 
ber-taraf : bir yana ahlan 
ber-vech-i ati : a§ag1da oldugu gibi 
ber-vech-i mu'tad : her zaman ol-

dugu gibi 
besalet : kahramanhk, yigitlik 
be§er : insan 
bevahl : bahl, yaramaz §eyler 
bevval-i i;eh-i zemzem : zemzem 

kuyusuna i§eyen; §Ohret kazan
mak 

beyaban : kir, <;Cil 
beyn : arasmda, ara, arahk 
beyne'l-riifeka : arkada§lar arasm-

da 
beyne'n-nas : halk arasmda 
beyt : ev 
beyyinat : deliller, §ahitler, taruklar 
beyyine : delil, §ahit, tamk 
beill : bol bol verme, sa<;ma 
b1daa : bilgi 
bi't-tabii : tabii olarak, tabiahyle 
bi't-tecriibe tecri.ibeyle, deneye-

rek 
bi'z-zartire : ister istemez 
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bi'z-z1d : z1ddma, aksine 
bi-behre : mahrum 
bidayet : ba�lama, ba�langu; 
bidayeten : ba�langu;ta, ilkin 
bi-dilan : kalpsiz, goniilsiiz 
bi-dirig : esirgenmeyen, esirgeme-

yen, elinden geleni yapan 
bi-esas : temelsiz, esass1z 
bigane : kayitsiz, ilgisiz, yabanc1 
bi-garaz : garazs1z, taraf tutmayan 
bi-gayr-1 hakkm : haks1z yere 
bi-hakkm : hakk1yle, tamamiyle 
bi-hu� : �a�k.in, sersem 
bi-huzur : huzursuz, tedirgin 
bi-kayd : kayits1z, ald1rmaz 
bi-kes : kimsesiz 
bila a�k ve muhabbet : sevgisiz 
bilad : memleketler, �ehirler, kasa-

balar 
bilad-1 kiifr : gayrimiislim iilkeler 
bilahire : sonra, sonradan, sonun-

da 
bila-rakib : rakipsiz 
bila-tahkik : ara�hrmadan 
bila-teessiir : iiziilmeden 
bil-ciimle : hep, biitiin, toptan 
bil-farz : diyelim ki, tutahm ki 
bil-fiil : hakiki olarak, gerc;ekten 
bil-iltizam : bile bile, kasten 
bil-is'af birinin istegini kabul 

edip yerine getirerek 
bil-kiilliye : biisbiitiin 
bil-mecburiye : zorunlu olarak 
bil-miinasebe : s1ras1 gelince, s1ra-

s1ru getirerek 
bi-liizum : gereksiz 
bi-meal : anlamsiz, sac;masapan 
binaberin : bundan dolay1, bunun 

iizerine 
binaen : -den dolay1, -ic;in, dayana

rak, yapdarak 
binaenaleyh : bunun iizerine, bun

dan dolay1 

bi-perva : c;ekinmeksizin, sakmma-
dan 

bi-siitun : Ferhad'm deldigi dag 
bi-�uur : idraksiz, dii�iincesiz 
bi-tamamiha : allah'm takdiriyle 
bi-vukuf : bilgisiz 
bi-zatihi : kendiliginden 
bu' d : uzakhk 
bugz : kin, nefret 
butlan : bo�luk, c;Uriikliik 
biihtan : yalan, iftira 
biiki-engiz : aglaha 
biilega : belagat sahipleri, dii�iin

celerini diizgiin ve giizel anla
tanlar 

biinyad : asd, esas, temel 
biirhan : delil, ispat, taruk 
biirkin : yanardag, volkan 
biiriidet : sogukluk 

ca'li : sahte, yapmac1kh 
ciize : hediye, takdir, armagan 
cilib : kendine c;eken, c;ekici 
cilis : tahta c;1kan 
cimi' derleyen toplayan, ic;ine 

alan, ic;inde bulunduran 
can-sitan can ahc1, insana bela 

olan giizel 
ciri : cereyan eden, akan, gec;en, 

yiiriiyen 
cividan : daimi, sonsuz 
cay : yer, mevki 
cebanet : korkakhk 
cebin : korkak, yiireksiz 
cebr-i iii : yiiksek cebir 
cede! : sert tarh�ma, kavga 
cedid : yeni 
cehd ii ikdam : c;ok c;ah�ma 
cehele : cahiller, bilgisizler 
celadet : yigitlik 
celb : c;ekme, c;eki�, kendine c;ekme; 

yaz1 ile c;ag1rma 
celi : a�ikar, meydanda, belli 
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celil, celile : biiyiik, yiice, ulu 
cem' : toplama, y1gma 
cem'il'l-ezdad : birbirine zit olan 

�eyleri bir araya toplama 
cemal : yiiz giizelligi 
cemi : ciimle, hep, biitiin 
cemm-i gafir : insan kalabahg1 
cennet-niimiin : 
cerh : ¢riitme, kabul etmeme 
ceride : gazete 
ceriha : yara 
ceriha-dar : yarah 
cerr : �ekme, siiriikleme 
cesamet : biiyiikliik, irilik 
cesaret-yab : cesaret bulan 
cesim : iri, biiyiik 
ceste ceste : yava� yava�, kis1m k1-

s1m 
cevaz : izin, miisaade 
cevdet : iyilik, giizellik, olgunluk, 

biiyiikliik 
cevelan : dola�ma, gezinme 
cevelan-1 dem : kan dola�1m1 
cevf-i batn : karm bo�lugu 
cevf-i sadr : gogus bo�lugu 
cezire : ada 
cibal-i miirtefia : yiiksek daglar 
cibillet : yarad!l1�, huy 
ciddiyat : ger�ekten �ah�1lacak i�-

ler 
ciger-siiz : bag1r yakan, aakh 
cilve-nilma : cilve gosteren, cilveli 
cilve-saz : cilveli 
ciyadet :  iyilik, giizellik, tazelik 
cii� u hurii� : �o�ma, ta�ma 
ciihela : bilgisizler, cahiller 
ciiniin : delirme, �ld1rma, delilik 
ciirm : SU� 
ciiz' : k1s1m, par�a, boliik 
cilz'-i la-yetecezza : boliinemeyen 

en ufak zerre 
ciiz'i, ciiz'iyye : pekaz, az miktarda 

�e�m : goz 
�i-faide ne fayda var, ka� para 

eder 

dag-1 deriin : i� yaras1, goniil ac1s1 
dahkak-1 bi't-tab' yarad1h�mda 

giilme olan 
dai : davet eden, sebep olan 
dair : ait, ilgili; devreden, donen 
daiye : iddia 
dakay1k : ince ve anla�!lmas1 gii� 

i�ler 
dakika : ince dii�iince 
dakika-cii : ince dii�iinceler ara�h-

ran 
dill : gosteren, i�aret eden 
dani�: bili�, bilgi, bilim 
dir : ev, yer, yurt 
darb-1 mesel : atasozii 
defter-i a'mal yap1lan iyilik ve 

kotiiliiklerin yaz!ld1gi manevi 
defter 

defter-i kebir biiyiik defter; bir 
tiiccarm veya �irketin ayhk he
saplanm 

veren ana defter 
dehalet birinin merhametine ve 

himayesine s1gmma 
dehan : ag1z 
dehha� : �ok de�et verici 
dehr : diinya 
deh�et-efza : deh�et veren 
delail : deliller 
delii

'
: yol gosteren, k!lavuz; �hit, 

beige, tamk 
delk ii temas : siirtme ve dokuruna 
demevi : asabi 
denaet : al�akhk 
denaetkirane : al�ak�asma 
deni : al�ak 
derc : gazeteye yazma; toplama, bi

riktinne 
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der-dest : tutma, elde etme 
derecat : dereceler 
derece-i kusva : son derece 
dereke : a�ag1 inilecek basamak; en 

a�ag1 kat 
der-hahr : hatirda 
derk : anlama, kavrama 
der-kar : bilinen, belli 
der-miyari : ortada, arada 
der-uhde : iistiine alma, yiiklenme 
denin : ic;, goniil, yiirek 
desais : hileler 
dessas : hileci, aldahca 
dest : el 
deste-c;iib : degnek, sopa 
dest-gah : tezgah 
dest-res : ele gec;me, elde etme 
devair : daireler 
deveran : doniip dola�ma, dolan-

ma 
deyn : borer 
d1hk : giilme 
dibace : onsoz 
didar : yiiz, c;ehre 
diger-giin : degi�mi�, ba�kala�m1� 
dil-gir : giicenik, k1rgm; kalbe s1-

kmti veren 
dil-hah : goniil istegi, goniil dilegi 
dilir : yiirekli, cesur, yigit 
dil-ni�in : goniilde yer tutan, ho�, 

latif 
dil-riiba : goniil kapan, goniil alan 
dil-�iken : goniil kmc1 
dirayet : zeka, bilgi, kavray1� 
dirig : esirgeme; onleme 
diic;ar : tutulmu�, yakalanm1� 
duhiil : ic;ine girme, ic;eri girme 
duhiiliye : biryere girmek ic;in veri-

len iicret 
dumii' : gozya�lan 
dun : a�ag1, altta, a�ag1da 
diirbinan : ileriyi, gelecegi gorenler 
diihat : deha sahipleri 

diim-dar : artc;1, kuyruk tutan 
diistiir : kanun, kural 
diistiir-1 amel : geregi gibi uygula

nacak olan kanun 
diivel : devletler 

e's-se!am : selamlar olsun 
eali : pek yiiksek olanlar 
eazrm : biiyiik adamlar 
ebkar : bakireler 
ebna : ogullar 
ebyat : beyitler 
ecram : cans1z olan cisimler 
ecsam : govdeler, bedenler, cisimler 
ecza : parc;alar, k1s1mlar 
eda : odeme; yerine getirme 
edevat : fiillere ve isimlere eklenen 

anlamh kelimeler 
edib : edebiyatla ugra�an kimse 
edille : deliller, k1lavuzlar 
edvar : devirler, zamanlar 
edviye : ilac;lar 
edyan : dinler 
ef' al : i�ler 
efkar : dii�iinceler 
efrad : fertler, bireyler 
efrenc : frenk, Avrupah 
efsiis : yaz1k, eyvah 
efziin : fazla, c;ok, a�km 
ehibba : dostlar, tamd1klar 
ehl-i salib : hac;hlar 
ehl-i vukuf : bilirki�i 
ehven : en zarars1z, pek ucuz, daha 

kolay 
ehven-i �er : iki kotiiniin en zarar

s1z1 
eimme : imamlar 
ekabir : riitbe, gorgii ve faziletc;e 

biiyiik olanlar 
ekazib : uydurma sozler, yalanlar 
ekl : bir �ey yeme(k], yenilme 
ekmeliyet : miikemmellik, kusur-

suzluk 
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el'an : �u anda, hala 
elfaz : kelimeler, sozler 
elsine : diller 
elvan : renkler, �e�itler 
elviye : sancaklar, bayraklar 
el-yevm : bugiinki.i giinde, ha!a 
elzem : daha laz1m, en li.izumlu 
emarat : izler, ni�anlar, belirtiler 
emn ii asayi� : giivenlik 
emraz : hastahklar 
emsal : ornekler, misaller 
emval : para ile alman �eyler, mal-

lar 
emzice : huylar, miza�lar 
encam : nihayet, son 
enciimen : meclis, komisyon 
enciimen-i dani� : akademi 
enseb : daha uygun, �ok yerinde 
ensice : anatomide dokumaya ben-

zetilen organik olu�umlar 
envar : 1�1klar, aydmhklar 
enzar : bak1�lar, bakmalar 
erbab : sahipler, ehil ki�iler 
erbab�1 vukuf : bir �ey hakkmda 

mi.ikemmel bilgisi olanlar 
ervah : canlar, ruhlar 
erzan : layik, uygun, yerinde 
esafil : pek bayag1 ve a�ag1 olanlar, 

halkm en a§ag1 tabakas1 
esalib : tarzlar, i.isluplar 
esami : isimler 
esbab : sebepler, vas1talar 
esfel : en sefil, pek bayag1 
esir : hava 
esir : kul, kole; di.i�ki.in; tutsak 
eskal : en ag1r 
eslaf : selefler, yerine ge�ilen kim

seler 
eslem : en emin, en dogru, en sag-

lam 
e�'ar : �iirler 
e�car : aga�lar 
e�has : ki�iler 

e�her : en �ohretli, �ok iyi tanmm1� 
e�k : gozya�1 
e�kal : �ekiller, tarzlar 
e�na' : daha fena, koti.i ve �irkin 
e�rak : ortaklar, arkada�lar 
et'ime : yemekler, a�lar 
etibba : hekimler, doktorlar 
etvar : tav1rlar, ha! ve hareketler 
evahir : sonlar, aym son giinleri 
evail : ilk zamanlar, ba�lang1�lar 
evamir : buyruklar, buyrultular 
evas1t : ortalar, orta zamanlar 
evca : agnlar, sanalar, s1z1lar 
evham : ku�kular, esassiz �eyler, 

kuruntular 
evla : daha uygun, daha iyi 
evlad ii 1yal : �oluk �ocuk; aile 
evsaf : s1fatlar, vas1flar 
evsat : ortalar, vasatlar 
evvel-emirde he�eyden evvel, 

i�in ba§langianda 
evza : tavirlar, duru�lar, vaziyetler 
eyadi : eller 
eyyam : gi.inler, gi.indi.izler 
eza : can yakrna, eziyet, incinme, 

incitme 
ez-ciimle : o ci.imleden olarak 
ezhan : insanda ak!l, fikir, zeka, ha

flza, kavray1� kudretleri 
ezkiya : keskin fikirliler, anlay�h

lar, zekiler 
ezmine : anlar, vakitler, �aglar 

fahriye : eski �airlerin kendilerini 
OVll).ek suretiyle yazd1klan �iirler 

Hide-bah§: fayda saglayan 
Hide-mend menfaat elde eden, 

karh 
Hik : manevi olarak i.isti.in olan 
Hrig vazge�mi�, �ekilmi�, rahat, 

i�ini bitirmi� 
fariza : laz1m, gerek 
fart : a�m 

529 



farz-1 muhal : olmayacak bir §eyi 
olacakm1§ gibi dii§iinme 

fasihat : giizel ve ac;ik konu§ma, 
iyi soz soyleme kabiliyeti 

fisid : fesat c;ikaran; kotii 
fasih : dogru konu�n; i§ikar, ac;1k 
fasl : neticelendirme; boliim 
fat.inet : zihin ac;1khg1, kavrama ye-

tenegi 
fatin : zeki, akilh, uyaruk kimse 
faziil : faziletler, giizel vas1flar, er-

demler 
fizII : faziletli, erdemli 
fecia : ifet, beli 
fehvi : anlam, kavram 
fen-perdizine : fenden soz ederce-

sine 
fer' : ikinci derecede onemli olan §ey 
ferimu§ : unutma, hahrdan c;ikma 
ferhunde : mutlu, ugurlu 
ferid-i zaman : c;agm bir tanesi 
feth-i meyyit : otopsi 
feviid : faydalar, kazanc;lar 
fevk : iist 
fevka't-tabiiye : tabiat iistii 
fevk-i mi-yetesavver 
fevkii'l-me'mul : umularun iistiin-

de 
fevz ii felih : selimet, kurtulu§ 
feyyaz : bereket ve bolluk veren 
ftlcdin : yok.luk, bulunmazhk, k1t-

hk 
fitrat : yaradih§, mizac;, huy 
f1tri : yaradil�taki, tabii 
filhakika : gerc;ekten, gerc;ekte, dog-

rusu 
filviki : gerc;i, gerc;ekten 
firi§ : d6§ek, yatak 
firivin : c;ok, bol, fazla, a§In 
fi-yevmeni hazi : bugiinkii giinde 
fusahi : giizel, diizgiin ve ac;Ik ko-

nu§anlar 
fuzali : faziletliler, erdemli kimse-

ler 
fiicceten : birdenbire, ans1zm 
fiiniin : fenler 
fiiniin-§inis : fenden anlayan 
fiiriiit : ikinci derecede onemi olan 

§eyler 
fiitiihit : zaferler, fethedilen iilke

ler 
fiitiir : bezginlik, usanma, iimitsiz

lik, zay1fl1k 

gabi : kalmkafah, anlay1§SIZ 
gadr : hainlik, haksizhk, zuliim, 

merhametsizlik 
galat : yanh§, yamlma 
galebe �almak : iistiin gelmek 
galebe : galip gelme, yenme, iis-

tiinliik 
gali : degerinden c;ok pahah olan 

[§ey] 
gam ii gussa : keder, kayg1, tasa 
garit : yagmalar, c;apullar 
garaz ii ivaz : maksat, niyet 
gaviil : dertler, s1kmhlar 
gavimiz : anla§Ilmaz §eyler, giic; 

§eyler, karI§lk ve kapah sozler 
gayr-1 miinker : inkir edilemez 
gayiir : gayretli, c;ok c;ah§kan 
gaziib : kizgm, ofkeli, hiddetli 
gedi : dilenci 
gehvire : be§ik 
g1bta-bah§ : g1pta veren 
g1bta-resi : imrendirici 
girin : ag1r, 
girye : aglama, aglay1§, gozya§I 
girye-imiz : aglatm 
girye-bir : gozya§1 doken 
gisii : uzun sac;, kahkiil 
gudde-i dem'iye, guded-i dem'iye 

: gozya§I bezi, bezleri 
giin-i-giin : renk renk, tiirlii tiirlii, 

ala ca 
gU§ : kulak, i§itme, dinleme 
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gii�e-i nisyan : unutulmu�luk ko-
�esi 

giift u gii : dedikodu 
giiftar : soz 
giimrah yolunu �a�1rm1�, dogru 

yoldan aynlm1� 
giinah-1 kebair : biiyiik giinahlar 
giinih : cemaat, boliik, tak1m 
giirz-i giran : iri, ag1r topuz 
gii�ad : a911a, ai;1h� 
gii�ade : ai;ilm1�, ai;1k, ferah 
giizeran : gei;en, gei;ici 
giizide : sei;kin, sei;ilmi�, begenil

m� 

hab : uyku 
habbe-i vahide tek tane, hii;bir 

�ey 
hadde-i tedkik : dikkatle ara�t1rma 
hadd-na-�inas : haddini bilmez 
hadidane : ofkelice, �iddetlice, kiz-

gmca 
hadim : hizmet eden, yarayan 
hadis : meydana gelen, i;ikan 
hafaya : s1rlar, gizli �eyler 
hafi : gizli, sakh 
hah-na-hah : ister istemez 
hail : engel 
haile : trajedi 
haiz : sahip, ta�1yan 
hakaret-amiz : hakaretle kan�1k 
hakaret-dide : hakaret gormii� 
hakay1k : geri;ekler 
hak-1 pay : ayak toprag1, tozu 
haki : hikaye eden, anlatan 
hakikat-bin : geri;egi goren, dogru 

gorii�lii 
hakikat-cii : geri;egi ara�hran 
hakikat-i mahza : kahks1z, saf ger

i;ek 
hakim : her�eye hiikmeden 
hakim : her�eyi bilen, felsefeci, bil

gin 

hakk : Allah; dogruluk ve insaf 
hakk : kaz1ma, kazmma, bir �eyin 

iistiinii oyma 
hakkak miihiir vesaire kaz1yan 

kimse 
halas : kurtulma, kurtulu� 
halavet : tathhk, �irinlik, zevk 
hali : tenha, bo�, sahipsiz yer, ai;1k 

yer 
hamakat : ahmakhk 
hame : kalem 
hande-kiinan : giilerek, giile giile 
hande-nisar : giilii� sai;an 
harabati : vaktini meyhanede gei;i

ren 
harf-i cerr : isimleri kesreli okutan 

yirmi harf 
harice'z-imkan imkan d1�1, im-

kansiz 
haris : hush 
hasail : huylar, mizai;lar 
hasbe'l-be�eriye insanhk geregi 

olarak 
hasbe'l-meslek meslegin geregi 

olarak 
hasbe'l-rekabe 

olarak 
rakiplik geregi 

hasbe'l-vezn : vezin geregi olarak 
hasisa : kendine mahsus olup ba�-

kasmda bulunmayan karakter 
hasr-1 evkat : zaman ay1rma 
hasr-1 nefs : kendini adama 
hasse : bir �eye mahsus olan kuv

vet ve hal, duygu 
hasse-i �amme : koku alma duygu

su 
ha�iye : bir eserin metnini ai;ikla-

yan kitap 
ha�v : soze i;irkinlik veren fazlahk 
hataya : hatalar, yanh�lar 
hatime : son, nihayet 
hatm-1 giiftar : sozii bitirme 
hatt-1 dest : el yaz1s1, el yazmas1 
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hatve : ad1m 
hatve-be-hatve : ad1m ad1m 
hatve-endaz : ad1m atan 
havank harikalar, insanda hay-

ranhk uyand1ran �eyler 
havass : duygular 
havass : muhterem, saygm olanlar 
havass-1 hamse : be� duyu 
hava-y1 nesimi : hava, atmosfer 
havf ii hazer : korkma, i;ekinme 
havf-1 ilahi : Allah korkusu 
havi : ii;ine alan, kaplayan, toplayan 
havsala : anlayi�, aktl, zihin 
hayal-perdaz : hayal anlatma 
hayat-bah�a : hayat veren 
hayat-nevaz : hayat veren, canlan-

d1ran 
hayf, hayfa : yaz1k ki, heyhat 
hayir-hah : iyilik sever 
hayret-efza-y1 ukiil : ak1llar1 dur-

duran 
hayyiz-i husiil : ortaya \}kma yeri 
hazain : hazineler 
hazakat : ustahk 
hazer : saktnma, i;ekinrne 
hazerat : hazretler 
haz1k : i�in ehli, usta 
hazrriin : meydanda, goz oni.inde 

olanlar 
hazret-i risalet-penah hz. Mu-

hammed 
hem-efkar : aym di.i�i.incede olan 
hem-hal halleri birbirine benze-

yen 
hem-nev' : aym ti.irde olan· 
hendese : geometri 
hengam zaman, i;ag, s1ra, vakit, 

mevsim 
her bar : her defa 
here ii mere : karmakan�1k 
herze : bo� lak1rd1, sai;ma 
herze-giiyan : sai;ma sozler soyle-

yenler 

heva : heves, istek, arzu 
hey'at : heyetler, kurullar 
hezar : pek i;ok, bin 
hezl-amiz : �aka ile kar1�1k [soz] 
hezliyat : �aka ve mizahla ilgili �iir 

ve sozler 
hifzii' s-s1ha : saghg1 koruma 
hiram : salma salma gidi� 
hired : akil 
human : mahrumluk, i.imitsizlik 
hikaye-niivis hikaye yazan, ro-

manca 
hikemiyat : hikmet ve felsefe ile il-

gili soz ve di.i�i.inceler 
hikmet-aferin : felsefe i.ireten 
hil'at : si.isli.i elbise, kaftan 
hilaf : kar�1, z1d, yalan 
hilkat : yarat1lma, yarad1h� 
hin : an, zaman, vakit, s1ra 
hisse-mend : hissesi olan, pay alan; 

ibret alan 
hisset : cimrilik 
hisse-yab : hisse bulan, hisselenen 
hitam : son, nihayet, bitme 
hod-binane : bencilcesine, kendini 

begenmi�i;esine 
hod-endi�ane : bencilcesine, ken-

dini begenmi�i;esine 
ho�-niima : gi.izel gori.inen 
hubb : sevgi 
hubb-1 zati : kendini begenme 
huda-alim : Allah bilir 
hudayi-nabit : ekilmeksizin kendi-

liginden biten 
hudiid : sm1rlar, ui;lar 
hudiis : sonradan ortaya \}kma 
hukuk-1 ibad : insan hukuku 
hulasa : bir �eyin ozi.i, ozet 
hulf : verdigi sozi.i tutmama, i.ize

rinde durmama 
hun-riz : kan doken, kan doki.ici.i 
hurafat : ash esas1 olmayan sai;ma

sapan sozler 
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hfiran : iri gozlii cennet kizlan 
hurdebin : ince, ufak �eyleri goren, 

mikroskop 
hurrem : �en, sevim;li 

hfir�id : giine� 
hurfif : harfler 
hurufat : harfler, matbaa harfleri 
hurfif-1 cerr : isimleri kesreli oku-

tan yirmi harf 
huzfiz : sevim;ler, zevkler 
huzzar meydanda, goz oniinde 

olanlar 
hiiccet : delil, beige 
hiicerat : hiicreler, odac1klar 
hiikema : bilginler 
hiikmi : hiikme ait, bir karara da-

yanan 
hiikiim-ferma : hiikiim siiren 
hiisn ii an : giizellik ve cazibe 
hiisn ii kubh : giizellik ve i;irkinlik 
hiisn : giizel, giizellik; iyi, iyilik 
hiisn-i hatt : yaz1 giizelligi 
hiisn-i zan : iyi fikir besleme, iyi 

niyet 

innin : iktiqarsiz, kls1r 
iskat-1 cenin : i;ocuk dii�iirme 
istilahat : bilim sozleri, tabirler, te-

rimler 
itlak : sahverme, koyuverme 
itnab : sozii liizumsuz aynnhlarla 

uzatrna 
itt1la : ogrenme, bilme, haberli ol

ma 
izaa-1 vakt : vakit ziyan etme, za-

man gec;irme 
izrar : zarara sokma 
izhrari : zorunlu 
i'la : yiikseltme 
i'lam : bildirme, bildirilme, anlat

ma 
i'mal : yapma, yap1lma, meydana 

getirme, kullanma 

i'ta : verme, verilme, odeme. 
i'tidal : ortalama, a�m olmama, ol

i;iiliil iik 
i'tikad : inanma 
i'tila : yiikselme, yukan riitbelere 

eri�me 
i'tilaf : ah�ma, uyu�ma, uygunluk 
i'tisaf : yolsuzluk etme, dogru yol

dan sapma 
i'tizar : oziir dileme 
i'zam : biiyiitme, gereginden fazla 

onem verme 
i'zaz : sayg1 gosterme, agirlama 

iane : yard1m ic;in toplanan para 
ibham-1 kabih soziin i;irkin ve 

anla�1lmaz olmas1 
ibka : devamh, siirekli kllma; once

ki durumunda b1rakma 
ibka-yi nam : ad b1rakma 
iblag : vard1rma, eri�tirme, ula�hr-

ma 
ibrad : sogutrna, giii;siizle�tirme 
ibram : zorlama, 1srar etme 
ibraz : meydana i;ikarma, gosterme 
ibret-amiz : ibret veren 
ibtida : ba�lama, ba�lang1i;, ilkin 
ibtisam : giiliimseme 
icad-gerde : icad edilmi�, yeni or-

taya konulmu� 
icazet : izin, diploma 
icbar : zorlama, zorlanma 
icmalen : ozetleyerek 
ictima : toplanma, bir araya gelme, 

toplanh, y1g1lma, birikme 
ictinab : sakmma, i;ekinme, uzak

la�ma 
ictisar : cesaretlenme 
idame : devamh, daimi k.ilma, de

vam ettirme 
idbar : �anss1zhk, i�lerin ters git

mesi 
ifa : odeme, yerine getirme 
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ifadat: ifadeler 
ifakat : iyile�me 
ifham : anlatma, anlahlma, bildir

me, bildirilme 
ifna : yok etme, tiiketme 
ifrag �ekillendirme, bir kahba 

dokme 
ifrat ve tefrit : birbirine tamamen 

zit olan iki ui; 
ifraz : bir biitiinden pari;alar ay1r

ma, ayr1lma, viicuttan i;1kan sal
g1 

ifsad : fesada ugratma, bozma, bo
zulma 

iftikar : fakirlik gostenne, ali;akgO
niilliiliik 

iftirak : aynlma, dag1lma, peri�an 
olma 

igrak : akla yakm geldigi halde im
kansiz bulunan miibalaga 

igbirar : kmlma, giicenme 
igtinam ganimet suretiyle alma, 

yagma ve talan etme 
ihata : bir �eyin etrafm1 sarma, ku

�atma 
ihfa : gizleme, saklama 
ihlas : halis, temiz sevgi, samimi-

yet 
ihrak : yakma, yakdma 
ihraz : alma, kazanma, elde etme 
ihticac : delil, tamk gostenne 
ihtilaf : aynhk, uyu�mazhk 
ihtilat : kar1�ma, kar�1la�1p gorii�-

me 
ihtimam : ozenle i� gorme 
ihtinak-1 rahm : isteri 
ihtiram : sayg1, hiinnet 
ihtiraz : sakmma, i;ekinme, korkma 
ihtiyar : sei;me, sei;ilme 
ihtizar : can i;eki�me 
ihya : diriltme, canland1nna 
ika : dayanma, dayanacak �ey ver

me 

ika' : yapma, yapt1rma 
ikame : meydana koyma 
ikame-i dava : dava ai;ma 
ikdam : gayretle devamh i;ah�ma 
ikfar : birisine kafir deme, denilme 
ikmal : tamamlama, bitinne 
ikrar : saklamay1p soyleme, tasdik, 

kabul 
iksa : giydirme 
iktibas : odiini; alma; bir kelimeyi 

veya bir ciimleyi aktanna 
iktida : tab! olma, uyma 
iktifa : aza kanaat etme, yetinme 
iktisab : kazanma, edinme 
iktitaf : meyva toplama, dev�inne 
iktiza : gerekme, gerektirme, ihti-

yai;, i�e yarama 
ilga : kald1nna, bozma, hiikiimsiiz 

b1rakma 
ilhak : katma, kahlma 
ilka : brrakma, brrakdma, terk, atma 
ilm-i te�rih : anatomi 
ilm-i yakin : kesin olarak edinilmi� 

bilgi 
iltica : s1gmma, bannma 
iltihak : katdma, kan�ma 
iltimas : kayirma; yap1lmas1m iste

me 
iltisak : biti�me, kavu�ma, birle�

me 
iltizam : birinin tarafm1 tutma; ge

rektirme, kendi ii;in gerekli say
ma 

ilzam cevap veremez · hale getir
me, susturma 

imla : doldunna, doldurulma; soy
leyip yazd1rma 

imrar-1 vakt : vakit gei;irme 
imtidad uzama, uzanma, uzun 

siirme 
imtina : i;ekinme, geri dunna 
imtisal : bir ornege gore hareket et

me, gerekeni yapma 
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imtizac birbirini tutma, uygun-
luk, iyi gec;inme, uyu§ma 

in'ikad : toplanma, kurulma 
in'ikas : aksetme, yans1ma 
inabet tOvbe edip dogru yola 

donme 
inayet dikkat, gayret, ozenme; 

iyilik 
inb isat : yayilma, ac;ilma, ge�leme 
inb isat-b ah� : geni§leten, ac;an 
incizab : c;ekme, c;ekilme, cazibeye 

kapilma 
inde'l-muayene : muayeneye gore 
inde't-tecriib e  : tecriibeye gore 
inde't-tedk ik : ara§hrmaya g6re 
indi : bir kimsenin kendi inanl§Ina 

dayanan, kendince 
indifa' : ortadan kalkma; 
indiyat : indi §eyler, keyfe tabi ola

rak soylenilen sozler 
infial : giicenme, danlma 
infikak : bir yerden aynlma; c;oziil-

me 
infirag : bo§alma 
inhilal : aplma, c;oziilme, dagilma 
inhimak : a§m dii§kiinliik 
inhiraf : dogru yoldan c;ikma, sap-

ma, degi§me, bozulma 
insiraf : geri donme, c;ekilip gitme 
in§ad : §iir okuma, §iir soyleme 
in§irah : aplma, ac;1khk, ferahhk 
intac : sonuc;, sonuc;landmnain tifa : 
intihab : sec;rne, sec;ilme, sec;im 
intikad : ele§tiri; kalp parayi gerc;e-

ginden ay1rma 
intisab : bir yere, bir ki§iye baglan

ma, kapilanma 
inti§ar : ne§rolunma, yayilma, da

gilma 
intizar : bekleme, beklenilme, goz

leme, gozlenilme 
irad : getirme, soyleme 
irae : gosterme, tayin etme 

iras : verme, verilme; sebep olma, 
gerektirme; getirme 

irsal : gonderme, gonderilme, yol
lama 

ir§ad : uyarma, dogru yolu goster
me 

irticalen : birdenbire, ic;ine dogdu
gu gibi soyleme 

irtidad : islam dinini b1rak1p ba§ka 
dini kabul etme; reddetme 

irtihal : goc;rne, olme 
irtihal-i dar-1 beka : olme 
irtika : yukan pkma, yiikselme 
irtikab : kotii bir i§ i§leme; rii§vet 

yeme 
irtisam : resmi c;ikma, resmolma 
irtiyab : §iiphelerune 
is'af : birinin istegini kabul edip 

yerine getirme 
isal : ula§hrma, ula§b.nlma 
iskat : sus turma, tarb.§mada cevap 

veremeyecek hale getirme 
isti'mal : kullanma 
istiab : ic;ine alma, ic;ine sigma, tut

ma, kaplama 
istiane : yard1m isteme 
istib'ad : uzak gorme, ihtimal ver-

meme 
istib dad : baskm idare sistemi 
isticar : kiralama 
isticlab : celbetme, c;ekme, c;ekilme, 

uyand1rma 
istid'a : yalvararak isteme; dilekc;e 
istidlal : bir delile dayanarak bir 

§eyden sonuc; p.karma 
isti'C:.if : kotiiliikten ka�mma, namus

luluk taslama 

istifaza : feyz alma, bolla§ma, c;o
galma 

istifsar : sorma, sorulma 
istigna : azla yetinme, tokgozliiliik; 

nazlaruna, ag1r davranma; c;e
kirune 
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istigrab : garip bulma, §a§ma 
istigrak : fazla miiba.Iaga; dalma, 

bogulma; kendinden geljme 
istihale : imkansizhk, miimkiin ol

mayi§ 
istihbar : haber ve bilgi alma, du

yurma 
istihfaf kiiljiimseme, onem ver

meme 
istihkak : hak kazanma. 
istihrac : sonulj 9karma, anlam ljl

karma 
istihsal : meydana getirme, iiret-

me, elde etme 
istihza : alay etme 
istikraz : borlj para alma 
istilzam : gerektirme, gerekme 
istima : dinleme, i§itme 
istimdad : yard1m isteme 
istinad : dayanma, giivenme; delil 

sayma 
istinaf : yeniden ba§lama 
istinare : 1§1kland1rma, parlatma 
istinkaf : kabul etmeme, yiiz ljevir-

me 
istintac : sonu'i 'flkarma 
istirdad : geri alma, geri isteme 
istirkab : rakip gorme, 1jekememe 
isti§had : §ahit gosterme; edebi bir 

fikrin saglamhguu g6stermek 
iljin degerli eserlerden omek 
gosterme 

isti§mam : hissetme, koku alma 
istitrad : konuyla ilgisi olmay1p ye

ri gelmi§ken soylenen soz 
istizah : a1j1klama isteme, bir §eyin 

aljlk olarak bildirilmesini isteme 
i§ ii i§ret : yiyip iljip eglenme, sefa-

hat 
i§ ii nfi§ : yiyip iljffie 
i§'ar : yaz1 ile bildirme, haber verme 
i§aa : haber yayma, herkese duyur-

ma 

i§rab bir maksad1 kapah olarak 
anlatma 

i§ret : iljki, iljki iljme 
i§tibah : §iiphelenme, §iiphe etme 
i§tidad : §iddetlenme, artma 
i§tigal : me§gul olma 
i§tihar : iinlii olma 
i§timal : kaplama, iljine alma 
i§tirak : ortak olma, ortakhk 
i§tiyak : ozleme 
it'ab-1 zihn : kafa yorma, dii§iinme 
itab : azarlama 
itale-i lisan dil uzatma, soviip 

sayma 
itba : tabi kilma, uydurma 
itmam : tamamlama, bitirme 
ittiba : tabi olma, uyma, ard1S1ra git

me 
ittibaen : tabi olma, uyma, ard1s1ra 

gitme 
ittihaz kabul etme, itibar etme; 

kullanma; tasarlama 
ittisaf : vas1flanma, nitelenme 
ityan : soyleme, bildirme, isbat 
iz'ac : rahaats1z etme, can stl<ma 
iz'an : anlayi§, kavray�; terbiye 
izaa : kaybetme 
izale : yok etme, giderme 
izhar : gosterme, meydana 9karma 
izlal : hakir gorme, kiiljiiltme 

ka'bma varamamak : topuk kemi
gine yeti§ememek, birinin iis
tiinliigune eri§emez olmak 

kabaih : yak1§1ks1z, ljirkin, ayip 
§ey 

kadem : ayak 
kademat : basamaklar, dereceler 
kadh ii medh : kotiileme ve ovme 
kadim : eski 
kaffe : hep, biitiin, ciimle 
kahkari : geri 1jekilme 
kaht : k1thk 
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kaide-i miittehaza kabul edilen 
kurallar 

kail : soyleyen; boyun egmi§ 
kaim : birinin yerini tutan, ayakta 

duran 
kain mevcut olan, bulunan, var 

olan 
kamer : ay 
kanaat-bah§l : inandmc1 
kanun-1 evvel : Arahk ayi 
kanun-1 sani : Ocak ayi 
karban : kervan 
kari' : okuyan, okuyucu 
karib : yakm 
kariben : yakmda 
kariha : insanda kendiliginden ha

s1l olan fikir; bir fikri ortaya 
koyma kuvveti 

karine kar�1k bir meselenin c;O-
ziilmesine yarayan ipucu 

karin-i savab : dogru, isabetli 
kasuane : beceriksizcesine 
kaside-sera : kaside soyleyen, kasi-

de yazan 
kasr-1 yed : el c;ekme, vazgec;me 
ka§ane : ko§k 
kat' en : asla 
kat' -1 nazar bakmama, bakl§Im 

kesme 
kavaid : kurallar 
kavanin : kanunlar 
kavi : kuvvetli, giic;lii 
kavl : lak.trd1, stiz 
kavl-i miicerred : delilsiz, §ahitsiz 

soz 
kazib : yalancr 
kaziyye : i§, husus, madde, mesele, 

dava 
kebir : biiyiik, ulu, ya§h 
keen-lem-yekiin : hie; olmam1§ gibi 
keff-i hame, keff-i kalem : yazma-

y1 b1rakma 
kelam : soz, ibare 

kelbane : kopekc;e 
kema-kan : onceden oldugu gibi 
kemterane : acizce, c;ok kiic;iikc;e 
kerem : asillik, ctimertlik 
kerim : comert 
kerime : klz evlat 
kesalet : uyu§ukluk, ii§enme 
kesb : c;ah§lp kazanma 
kesb-i vukuf : haberli olma, ogren-

me 
kesir : c;ok olan, bol 
kesre : harfi "i" okutan hareke 
kesret : c;okluk, bolluk 
ke§ake§ : c;eki§me, tarh§ma 
kezalik : keza, bu da oyle 
kdlet : azhk, k.tthk 
klssahanan : masal soyleyenler 
kltal : birbirini tildiirme 
klyas-1 mukassim : ikilem 
kitabet : yaz1 yazma, katiplik 
kizb ii diinlg : yalan 
kudema : eskiler, eskiligi bak1mm

dan ileri gelenler 
kudema-pesend : eskiyi begenen 
kudret-i fahra : Allah'm yaratma 

kudreti 
kudret-i fahra hakk'm yaratma 

kudreti 
kiih-ken : dag kazan 
kurb : yak.tn olma, yak.tnhk 

kunln-1 vusta : Ortac;ag 
kusiir : artan k1s1m 
kutr : taraf, yan, boliik 
kuvve : kuvvet; niyet, fikir; vas1f, 

kabiliyet 
kuvve-i basira : gorme kuvveti 
knvve-i milmeyyize : ic;te hissedi

len §eyleri birbirinden ay1rma 
kudreti 

kuvve-i nahka : konU§ma kuvveti 
kuvve-i vahime zihinde haz1r 

olan §eyleri diizenleme ve kul
lanma kuvveti 
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kilbera : bilyiikler, ulular 
killliyyen : bilsbiltiln, tamamiyle, 

top tan 
kilnh : bir �eyin ash, ozi.i, temeli 
kilre-i arz : yeryiizil 
kilre-i nesimi : atmosfer 
kilreyvat : yuvarlar, kil¢k yuvar

laklar 
kilttab : katipler, yaz1alar 
kiltiib : kitaplar 

Ia'I : klrmIZ1 
la-akall : en azmdan 
la-bildd : gerekli 
lifz : soz 
lagv : hi.ikilmsi.iz b1rakma, kald1r

ma 
lihd : mezar 
lihik eklenen; sonradan tayin 

edilen 
latif : yumu�ak, ho�, gi.izel, nazik 
latife-gfi : �kaa 
la-yefhemun anlayi�s1z olanlar, 

idraksizler 
layenkati' ard1 kesilmeksizin, 

durmadan 
layiha : dil�ilnillen bir �eyin yaz1 

haline getirilmesi 
la-yuhti : yanh� yapmaz 
leb : dudak 
leb-a-leb : agzma kadar dolu 
lebib : akllh 
leb-riz : agzma kadar dolmu� 
leffen : zarf veya mektup ii;ine ko-

yarak 
lem'a-nisar : parlakl1k sai;an, par-

layan 
lemean � parlama 
lenfai : ag1r kimse 
lenfaiyil'l-mizai; : agu mizai;h 
lerzan : titrek, titreyen 
lerze-nak : titreyen, titreyici, titrek 
leyli : gece ile ilgili, gece olan 

lezzet-bah� : tad veren 
libas : elbise 
l i-garazin : bile bile, kasten 
lik : fakat, ancak 
lisan-a�na yabana di! bilen, di! 

bilir 
liva : bayrak 
IUtf : ho�luk, gi.izellik, iyilik 
lilbb : ii;, oz 

ma'bed : ibadet edilecek yer 
ma' dud : sayih, saydm1�; belli 
ma'dum : yok olan, mevcut olma-

yan 
ma'filvv : affolunmu�; ayn tutulan 
ma'hud : sozil gei;en, bilinen 
ma'kul : akdhca, akla uygun 
ma'kus, ma'kuse tersine i;evril-

mi�; ba�ka bir �eyin z1dd1 
ma'kusen : aksine, ters olarak 
ma'IUI : hastahkh, sakat 
ma'mUI : imal edilmi�, yapdm1�, i�

lenmi� 
ma'mure : insan buJunan, bayind1r 

yer; �ehir 
ma'reke : sava� meydaru 
ma'ruf : tanmm1�, ilnlil 
ma'�uk : sevilen kadm 
ma'tuf : bir tarafa dogru i;evrilmi�, 

birine yoneltilmi� 
ma'tuh : bunam1� 
ma'tuhane : bunaki;asma 
ma'yfib : ayiplanrm�, ay1planan 
ma'zur : ozilrlil, ozril olan 
maada : -den ba�ka 
maahaza : bununla beraber 
maali : yiiksek, derin fikirler 
maal-iftihar : ovi.inerek 
maali-pesend : yiiksek fikirleri be-

genen 
maal-memnuniye : memnuniyetle 
maamafih : bununla beraber 
maani : manalar 

538 



maa-ziyade : fazlas1yla, bol bol 
mader : anne 
mader-zad : anadan dogma 
ma-dun : alt, a§ag1 derece 
ma-fevk : i.ist, yukan 
magrib : bah 
mah : ay 
mahakim : mahkemeler 
mahall : yer 
mahasin : giizellikler 
mahazir : sakm1lacak §eyler, kor-

kulacak §eyler, sakmcalar 
mahbube : sevilmi§, sevilen 
mahdud : sm1rlanm1§, sm1rh 
mahdum : ogul, evlat 
mahfiiz korunmu§, gozetilmi§, 

gizlenmi§ 
mahlUI : erimi§, eritilmi§ 
mahmidet : ovme 
mahmumane : say1klarcasma, sac;-

masapan konU§Urcasma 
mahrec : di§an c;1kacak yer 
mahrek : yori.inge 
mahviyet : alc;akgoni.illi.ili.ik 
mahz : su katilmamI§, saf 
mahziiz : ho§lanm1§ 
mahzuziyet : ho§lanma 
mai : mavi 
maide : yemek sofras1, ziyafet 
mail : egik, hevesli 
mai§et : ya§ama, ya§ay1§, gec;inme 
makalat : sozler, makaleler 
makarr : karargah 
makbere : mezarhk 
makduh : begenilmemi§ 
makhur : yenilmi§, bozguna ugra

hlm1§ 
makis : kiyas edilebilir, benzetile-

bilir 
maksud : istek, istenilen §ey 
maktel : oldi.iri.ilen yer 
maktul : oldi.iri.ilmi.i§ [kimse) 
ma-la-yutak : dayamlmaz 

mali : dolu, c;ok, fazla 
malumat-fiirfi§ : bilgic;lik taslayan 
mana-dar : anlamh 
ma-nahnu fih : i.izerinde konU§tU

gumUZ §ey 
manzur : bak1lan, gori.ilen 
manzur-1 alileri olmak dikkati 

c;ekmek 
mariz : hasta 
ma-sadak : onaylanan, uygun, hp

k1 
masarif : masraflar, harcananlar 
maslahat : i§, emir, husus; onemli 

i§; ban§, di.izenlik 
masnu' sanatla yapilm1§; sahte, 

uydurma, di.izme 
masruf : sarfolunmu§, harcanm1§ 
masun : korunmU§, korunan, sag-

lam 
ma§nk : dogu 
matbah : mutfak 
matbu : basilmI§ [kitap, gazete) 
matbuat : basilm1§ §eyler; kitaplar, 

gazeteler 
matlab : istenilen §ey, istek 
matlub : istenilen, ararulan §ey 
matrud : kovulmu§ 
maye : asil, oz; bilgi 
mayiat : SlVllar 
mazarrat : ziyan, zarar 
mazbut : yazilmI§, kaydedilmi§ 
mazeret-i me§rUa : hakh, yerinde 

ozi.ir 
mazhar : bir §eyin gori.indi.igu, c;1k

hg1 yer; nail olma, §ereflenme 
maznun : zannolunan, §iiphe edi-

len 
me'haz : kaynak 
me'hiiz : ahnmI§ 
me'luf : ah§1lm1§, ah§mI§ 
me'mUl : i.imit, i.imit olunan, bekle

nilen 
me'nus : ah§1lm1§, ah§1k 
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me'yiis : timitsiz 
meal : anlam, kavram, 
mealen anlam balammdan harfi 

harfine olmayarak 
meal-�inasane : anlamh 
measir : gtizel eserler, izler 
mebadi : ba�lang1-;lar, ilk unsurlar 
mebahis : bir �eyin bahsolundugu 

yerler; tarh�ma konulan 
mebde : ba�lang1-;, ilk unsur 
mebhas bir �eyin arand1g1 yer; 

arama, ara�hrma yeri; las1m, fa
sil 

mebhasti'r-ruh : ruhbilim, psikolo
ji 

mebhiis : bahsolurunu�, sozti ge-;-
mi� 

mebhiitiyet : �a�lanhk 
meblag : para, ak-;e 
mebni : -den dolayi, bir �eye daya

nan, yap1lnu�, kurulmu� 
mebsiiten miltenasib biri oteki

nin sayisma gore bilyiiyen veya 
kilt;Ulen iki adedin aralarmdaki 
nisbet 

mebiisan : milletvekilleri 
mebzfH : bol, -;ok 
mecanin deliler, aklmdan zoru 

olanlar 
mecari : SU yollar' 
mecliibiyet : tutkunluk 
mecmii : toplanm�, bir araya geti

rilmi� �ey 
mecra : bir i�in gidi�i, olu� yolu; SU 

yol 
mecrii.h : yaralanm1� 
med'uvv : davetli 
medar : bir �eyin ilzerinde donece-

gi yer, yortinge 
medar-1 ayn : goz -;ukuru 
meddah : -;ok oven 
medfen : mezar 
medh ii sena : ovme 

medid, medide -;ekilmi�, uzat1l-
m1�, uzun, -;ok uzun silren 

medlii.l : delil getirilmi� �ey 
medyun : bor-;lu, verecekli 
mefharet : ovtirune 
mefkud : kayip, yok, olmayan, bi

liruneyen 
mefrii.z : farz k1hruni�, boyun bor-

cu olmu� 
meftii.h : a-;1lm1�, ac;ik 
meftii.r :  yaratilm1� 
mehcii.r : uzakla�m1�, ayr1lm� 
mehd : be�ik 
mehr-i muaccel : nikahta k1z taraf1-

na verilen ba�hk paras1 
mekatib : mektepler, okullar 
mekatib-i aliye : yiiksek okullar 
me krii.h : igren-; 
mektii.bat : mektuplar 
mektii.m : gizli, sakl1 
melhiiz : dil�ilnillebilen, hat1ra ge

len, olabilen 
memalik : memleketler, illkeler 
memalik-i mahrii.se : Osmanh ill

kesi 
memdiih, memdiiha 

ovtilecek 
memerr : ge-;ilecek yer, ge-;it 
memlii : doldurulmu�, dolu 
men' yasak etme, b1rakmama, 

esirgeme 
men'iit ovtilmil�, gtizelligi soy-

lenmi� 
menafi' : yararlar, -;1karlar 
menazir : manzaralar, gortinti�ler 
menba : kaynak 
menfa : silrgtin yeri 
menfi : silrgtin edilmi�, silrgtin 
menfii.r :  nefret edilen, igren-; 
menkul nakledilmi�, aktanl-

m1� 
men�e : esas, kok, bir �eyin -;1ktig1 

yer 

540 



mer'i yi.iriili.ikte olan, gozetilen; 
sayg1 gosterilen 

mer'iyye : gozle goriilen 
meram : istek, maksat, niyet 
meratib : riitbeler, dereceler 
merdud : geri �evrilmi�, kovulmu� 
mergub : ragbet edilmi�, istenilen, 

sevilen 
merkum : yaz!lm1�, ad1 ge�mi� 
merkfi.z : dikilmi�, saplanm1� 
mervi : rivayet edilen, kesin olarak 

biliruneyen 
mesabe : derece, ri.itme 
mesag : izin 
mesaha : ol�me 
mesail : meseleler 
mesamat : cilt i.izerinde ki.i�k de

likler 
meserret : sevin�, �enlik 
mesiha-dem : Hz. isa gibi nefesin-

de hayat bulunan, nefesi etkili 
mesnir : memnun, sevinmi� 
mess : meydana gelme, gerekme 
mestur : orti.ili.i, kapah, gozli 
me�'al : me�ale, aydmlatic1 alet 
me�agil : me�guliyetler, ugra�lar 
me�ahir : i.inli.i kimseler 
me�akkat : s1kmti, gi.i�li.ik 
me�hudat : gozle gori.ilen �eyler 
me�hun : doldurulmu�, dolu 
me�k : ogrenmek i9n yap1lan �ah�-

ma, ah�hrma 
me�kuk : �i.ipheli 
me�nit : �art ko�ulmu�, �arta bagh 
me�veret : dan�ma 
metin : saglam, dayan1kh 
mevadd : i�ler, hususlar, maddeler 
mevalid-i selase maden, bitki, 

hayvan olmak i.izere tabiatm ii� 
varhk di.inyasmdan soz eden 
bilmin ad1 

mevani : engeller 
meveddet : sevme, sevgi 

mevhibe : bag1�, ihsan 
mevhibe-i Hilda : Allah vergisi 
mevhibe-i ilahi : Allah vergisi 
mevhum : ash esas1 yokken zihin-

de kurulmu�, kuruntu 
mevkuf : tutuklu; ait, bagh 
mevkufin : tutuklular 
mevnis : miras kalm1� 
mevsuf : vas1flanm1�, belirlenmi� 
mevsuk : belgeye dayanan, inam-

hr, saglam 
mevt : oli.im 
mevzu-leh : ona ait konu 
mevzun ve mukaffa vezinli ve 

kafiyeli 
mevzun : vezinli 
meyhi maali : derin �eyleri ogren-

me hevesi 
meyyal : �ok istekli, di.i�ki.in 
meyyit : olmi.i� 
mezahim : eziyetler, s1kmhlar 
mezak : zevk, tad alma 
mezc : katma, kan�tirma 
meziyyat : i.isti.inli.ik vas1flan 
mezkur : ad1 ge�mi�, amlm1� 
mezmum : begenilmemi�, yerilmi� 
mi'yar : ol� 
miftah anahtar; di! ogrenilirken 

yap!lacak terci.ime ve meselele
rin halledilmi� �ekillerini goste
ren kitap 

mihen : eziyetler, s1kmhlar 
mihman-niivaz misafir ag1rla-

yan 
mihr : gi.ine� 
mikyas : ol�ek 
milel : milletler 
milel-i miitemeddine : uygar mil

letler 
min-cihetin : bu yi.izden, bu taraf

tan 
min-gayr-1 haddin : had [edeb] d1-

�1 olarak 
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min-gayr-1 taammi.id : kas1ts1z 
min-ki.ill-il-viiciih : her cihetle, her 

yonden 
min-taraf-illah : Allah tarafmdan 
mir'at : ayna 
in'itaf temayi.il, bir tarafa don-

me 
mir : bey 
miyan, miyane : orta, ara, arahk 
mizan : oli;i.i, tart! 
mu'tad : ah�1lm1�, adet olunmu� 
mu'teber : saygm, gi.ivenilir 
mu'tedil : orta halde bulunan, sert 

olmayan, uygun 
mu'tekid : dini bi.iti.in, inanan 
mu'teriz : itiraz eden, kar�1 gelen 
mu'terize : parantez 
muahezat : ele�tiriler; azarlamalar 
muaheze : ele�tiri, azarlama 
muahharen : sonradan 
muakkad : kolay kolay anlam i;1k-

mayan �iir 
mualecat : ilai;la tedaviler 
muammer : omi.ir si.iren, ya�ayan 
muannid : inati;i 
muanven : i.invanh 
muarefe : tam�ma, birbirini bilme 
muanz : kar�l gelen 
muarra : i;iplak, soyulmu� 
muasir : i;agda�, bir as1rda ya�a

yanlar 
muateb : azarlanan, paylanan 
muattal kullamlmaz, b1rak1lm1�, 

bo� 
muavenet : yard1m etme, yard1m-

c1hk 
muayyebat : ay1p ve igreni; �eyler 
muazzez : k1ymetli, degerli 
miicib, miicibe : gereken, gerekti-

ren; sebep 
mudhik : gi.ildi.iren, gi.ildi.iri.ici.i 
mudhike : komedi 
mufassal : ayrmt1h 

mugalata : yamltmak ii;in, yamlta-
cak yolda soz soyleme 

mugalatat : yamltmacalar 
muganniye : �arklCI [kadm) 
mugayeret : aykmhk, uyu�mazhk 
mugayir : aykm, uymaz 
mugberr : gi.icenmi�, ki.iski.in 
muhaberat : haberle�meler 
muhacemat : hi.icumlar, saldm�lar 
muhakk1kane : geri;egi ara�t1rana 

yak1�acak yolda 
muhal mi.imki.in olmayan, ola-

maz, olmayacak 
muhalat : mi.imki.in olmayan, ol

maz, olmayacak �eyler 
muhal-ender-muhal : mi.imki.in ol-

mas1 i;ok zor 
muharref : degi�tirilmi�, bozulmu� 
muharrer : yaz1lm1�, yaz1h 
muharrerat yaz1lm1� kag1tlar, 

mektuplar 
muharririn : yazarlar 
muhasama : di.i�manhk 
muhasara : ku�atma, etrafm1 i;evir-

me 
muhas1m : has1m, di.i�man 
muhas1min : di.i�manlar 
muhassenat : gi.izel, faydah i�ler 
muhavere iki ki�inin kar�1hkh 

olarak konu�mas1 
muhavvel : 1smarlanm1�, gonderil-

mi�, b1raktlm� 
muhayyel : hayal edilmi� 
muhibb : seven, dost 
muhibban : sevenler, dostlar 
muhikk : hakh, dogru 
muhill : sakatlayan, bozan 
muhrik : yakan, yak1cr 
muhtariyet : iradesi ve idaresi ken-

di elinde olma 
muhtasaran : ktsalt1lm1�, k1sa ola

rak 
muhtefi : saklanan, saklanm1� 
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muhtell : bozulmu�, bozuk 
muhtevi : h;ine alan, kavrayan, bu-

lunduran 
muhteviyat : i-rindekiler 
muhti : yamlan, hata eden 
muhyi : canland1ran, hayat veren 
mukabele : kar�1hk verme 
mukabele-i bil-misl : ayms1m ya-

parak kar�1hk verme, misille
me 

mukabil bir �eye kar�1 yapilan; 
kar�1hk 

mukaddem : degerli, iisti.in, onde 
giden, once gelen 

mukaddema : once, eskiden 
mukaddemat baslang1-rlar, giri�

ler, onsozler 
mukaddime : ba�lang1-r, giri�, on-

soz 
mukaffa : kafiyeli 
mukallid : taklit-ri 
mukarenet : biti�me, yakla�ma 
mukarin : biti�ik, yakm 
mukarrer kararla�m1�, �iiphesiz, 

saglam 
mukatele : birbirini oldiirme 
mukavvi kuvvet veren, kuvvet

lendiren 
mukayyed : kay1th, kaydolunmu�, 

baglanm1� 
mukim : ikamet eden, oturan 
mukni', muknia : inandma 
muktebes : faydalanmak iizere ay-

nen ahnm1�, aktanlm1� 
muktedi : uyan, arkadan gelen 
mukteza : gerekrni� 
mukteza-y1 be�eriyet insanhk 

icab1 
muktezi : gereken, gerektiren 
muma-ileyh : ad1 ge-ren, yukanda 

amlan [adam) 
muma-ileyha : ad1 ge-ren, yukanda 

amlan [kadm) 

munkalib ba�ka bir �ekle giren, 
degi�en 

munkanz : arkas1 gelmeyen, sonen 
munsif : insafh, kotiiliikte ileri git-

meyen 
munsifane : insanhhkla 
muntazir : gozleyen, bekleyen 
munzamm : iiste konan, kahlan, ek 
murakkam : numaralanm� 
muris : miras b1rakan 
musaddak ger-rekligi, ge-rerligi 

resmi olarak yaz1 ile bildirilmi� 
musahhah : yanh�1 diizeltilmi� 
musanna' : -rok siislii 
musavat : e�itlik 
musavver : resimli; tasarlarun1�, 

dii�iiniilmii� 
musavvir 

eden 
resim yapan, tasvir 

musib, musibe : isabet eden, rast-
gelen; yamlmayan 

musirr : inat ve 1srar eden 
musirrane : inat ve 1srarla 
muta' : boyun egilen, itaat edilen 
mutabakat : uygunluk 
mutab1k : uygun 
mutantan : gosteri�li, �atafath 
mutasavver tasarlaruru�, dii�ii-

niilmii� 
mutazammm : i<;ine alan 
mutazamr : zarara ugrayan 
muttali ogrenmi�, haber ahru�, 

bilgili 
muttas1f : vas1flanan, kendisinde 

bir ha!, bir s1fat bulunan 
muvacehe : yiiz yiize gelme 
muvafakat : uygunluk, uyrna, uz-

la�ma 
muvahk : uygun 
muvahhid : Allah'm birligme inanan 
muvasalat : ula�ma, yeti�me 
muvazebet : bir i�le dunnadan ug-

ra�ma 
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muvazene : kaqnhkh iki �eyin 
denkligi; k1yas, oh;ii 

muvazi : paralel 
muvazzah at;1klanm1�, etrafhca 

anlahlm1� 
muvazzahan : at;1ktan a\lga 
muzlim : karanhk 
muzmer : gizli, d1�a vurulmam1� 
milbaadet : birbirinden uzakla�ma, 

soguk durma 
milbaderet : bir i�i yapmaya giri�

me 
milbahasat : bir i� hakkmda iki ve

ya daha t;ok kimse arasmdaki 
konu�malar; bahse giri�meler; 
tarh�malar 

milbahese : bir i� hakkmda iki ve
ya daha t;ok kimse arasmdaki 
konu�ma; bahse giri�me; tarh�
ma 

milbahis : bir mesele hakkmda ko
nu�an, tart�an 

milbalagat abartmalar, bir �eyi 
t;ok bilyti.hneler 

milbalat : dikkat, ozen 
milbareze : kavga 
milba�eret : bir i�e ba�lama, giri�-

me 
milbayaa : satin alma 
milbayenet : aynhk, farkhhk 
milbayin : ba�ka tiirlil, ayn, zit 
milbeddel : degi�mi�, degi�tirilmi� 
milberra : temize t;1km1�, aklanm1� 
milbeyyin : at;1klayan, bildiren 
milbki : aglaha 
milbrem : ka\lrulmaz, onlenemez 
milbteni : dayanan; kurulu, kurul-

mu� 
milbtezel : pek bol ve ucuz, orta 

mah 
milcazat : bir sut;a kar�1 ceza t;ek

tirme; kar�1hk 
milcazaten : ceza olarak 

milcbir : zorlayan, zorlaym 
milceddid : yenileyen, yenileyici 
milcehhez : donahlm1�, donanm1�, 

haz1rlanm1� 
milcerreb : denenmi� 
milcerret : soyut 
milcerrib : deneyen 
milcessem : cisimlenmi�; iit; boyut

lu 
milcmel : k1sa ve az sozle anlahl-

m1�, oz 
milcmelen : ozet olarak 
milcrim : sut;lu 
mildahane : dalkavukluk 
mildam : devamh, silrekli 
mildani : e�, benzer 
mildavele-i efkar : fikir ah�veri�i 
milddea : iddia olunmu�, tez 
milddei : davaa 
milddet-i medide : pek t;ok zaman 
milddet-i medide : uzun zaman 
mildebbirane : tedbirli olana yak1-

�1r surette 
mildekkik : inceden inceye ara�h-

ran 
mildrike : idrak kuvveti, akil 
milellefat : kitaplar 
milellif : yazar 
milesses : kurulmu�, kurulu 
milessir : iz b1rakan, etkili, hissedi-

len 
mileyyed : saglam, kuvvetlendiril-

mi� 
milfad : anlam, kavram 
milfekkire : dii�ilnme giicti. 
milfid : yararh; ifade eden 
milfsid : bozan 
milftehir : ovti.nen 
milftereyat : iftiralar 
milheyya : hazir 
milheyyic : heyecan veren 
milkabere : kendin.i bi.iyti.k gorme 
milkatebe : mektupla�ma 
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miikedder : iiziintiilii 
miikerrer : tekrarlanmI§ 
miikerreren : tekrar olarak 
miilabese : miinasebet, ilgi 
miilahaza dikkatle bakma, iyice 

dii§iinme, dil§iince 
miilahazat : dii§iinceler 
miilatafa : §akala§ma 
miilayim : yumu§ak huylu 
miilemma : bula§mI§, s1vanm1§ 
miilevven : renkli, tiirlii tiirlii 
miilga : kaldmlm1§ 
miiltefit iltifat eden, giileryiiz 

gosteren 
miiltezem : gerekli goriilen; kaym

lan 
miiltezim : bir §eye veya bir kimse-

ye taraftarhk gosteren 
miiltezimane : taraf tutarcasma 
miimanaat : engel olma, onleme 
miima§at : yolda§hk; suyunca git-

me, goz yumma 
miimeyyiz : se'<en, ay1ran 
miimit : oldiiren 
miin'akid : kurulan 
miin'akis : tersine donmil§, '<evril-

m� 
miinafi : zit, aykm 
miinazaa : agiz kavgas1, '<eki§me 
miinazaat agiz kavgalan, '<eki§-

meler 
miinazara : tartl§ma 
miinazaun-fih : kavgah, davah 
miinbais : ilerigelen, dogan 
miinbit : verimli 
miinceli : parlayan, parlak; besbelli 

olan 
miincerr : vanp sona eren, sonu'<la-

nan 
miincezib : '<ekilen, cezbolunan 
miindefi' : atlatil�, savu§turulmu§ 
miinderic, miindeice : i'<inde bulu-

nan 

miindericat : i'<indekiler [kitap, ga
zete dergi gibi §eylerin] 

miinebbih uyand1ran, dalgmhk-
tan kurtaran 

miinekkid : ele§tirmen 
miinferid : yalruz, tek 
miinferiden yalruz, tek olarak, 

ayn ayn 
miinharif : saglam olmayan, '<arp1k 
miinhasir : yalruz bir kimseye veya 

bir §eye mahsus, sm1rlanm1§ 
miinhas1ran : sadece, yalruz olarak 
miinhemik bir i§in iistiine '<Ok 

dii§en 
miinir : I§Ik veren, parlak 
miinkas1m : boliinmil§ 
miinker : inkar edilmi§, kabul edil

meyen 
miinkir : inkar eden, kabul etme

yen 
miinselib : [rahab] ka'<m!§, ka'<ml

m1§ 
miinselik bir meslek tutan, bir 

yola giren 
miin�erihii'l-bal : gonlii ne§eli 
miintahab : se'<ilmi§, se'<kin 
milntahib : se'<en, se'<men 
miintehi sona eren; bir §eyi ta

mamlayan 
miintesib : bir yere veya bir ki§iye 

kap1lanan; ilgisi olan 
miintesibin : bir yere veya bir ki§i-

ye kapilanananlar; ilgisi olanlar 
miintic : sonm;:land1ran, sebep olan 
miinzevi : '<ekilip bir ko§ede oturan 
miirai : ikiyiizlii 
miireccah : iistiin tutulan 
miirekkeb : iki veya daha '<ok §e-

yin kari§masmdan meydana ge
len;bile§ik 

miiretteb : diizenlenmi§, olu§mU§ 
miirettib : yaz1 dizicisi; s1raya ko

yan 
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miirevvic : tarafhs1 olan, propagan
dasm1 yapan 

miirtebit : baglanan, bagmhh 
miirtekib : koti.i, yak1§1ks1z i§ ya-

pan 
miirtesem : resmedilmi§ 
miinir : gei;me, gei;ip gitme 
miinir-1 zamin : zamanm ak1§1; za-

man a§1m1 
miiriivvet : insaniyet; comertlik 
miisademe : i;arpi§ma 
miisadif : tesadi.if eden, rastgelen 
miisiraat : te§ebbiis, giri§me 
miisivi : e§it 
miisecca' : ci.imlelerinin sonu kafi

yeli olan [soz, nesir) 
miisellah : silahh 
miisellem : dogrulugu herkesi;e 

kabul edilmi§ 
miisellselit : trigonometri 
miismir : verimli 
miista'cel : acele, hemen yap1lmas1 

gereken [§ey) 
miista'mel : kullamlm1§ 
miistagni : doymu§, gonlii tok; i;e

kingen; gerekli bulmayan 
miistagrak : gark olmu§, batm1§; 

kendini bilmeyecek derecede 
dalgm 

miistahak : hak kazanm1§, layik 
miistaidd : yetenekli 
miistantik : soyletmek isteyen; sor-

gu hakimi 
miiste'nif : yeniden ba§layan 
miistebin : meydanda, ai;1k 
miistefid : yararlanan 
miistehil : mi.imkiin olmayan 
miistehziyine : alay ederek 
miistekreh : igrenilen, igreni; 
miistelzim : gerektiren, gereken 
miistemlekit : somi.irgeler 
miistenid : dayanan, yaslanan; bir 

delili olan 

miisteniden : dayanarak, yaslana
rak; bir delil gostererek 

mii§'ir : haber veren, bildiren [yaz1 
ile) 

mii§abehet : benzeyi§, benzeme 
mii§abih : benzeyen, benzer 
mii§ifehe : yi.iz yi.ize konu§ma 
mii§ihedat : gozle gori.inen §eyler 
mii§ihede : bir §eyi gozle gorme 
mii§ihid : goren, bakan 
mii§iriin-ileyh : ad1 gei;en, sozi.i 

edilen [erkek) 
mii§iteme : ah§ma, birine sovme 
mii§ebbeh : benzetilen 
mii§ebbehiin bih : kendisine ben-

zetilen 
mii§errih otopsi yapan doktor; 

ai;1klayan 
mii§eVVe§ : belirsiz, kan§1k, diizen

siz 
mii§evvik : gayrete getiren, istegini 

art bran 
mii§tik : can atan; ozleyen 
miitalaa : okuma, tedkik, dii§iince 
miiteaddid : biri;ok 
miiteik1b : birbiri ardmdan gelen 
miiteili : yi.ikselen, yi.iksek olan 
mil teallik : ilgili, ili§igi olan 
miiteallim : ogrenci, ogrenen, oku-

yan 
miiteassir : gi.ii;, zor 
miiteazz1m : bi.iyi.ikliik taslayan 
miiteizz1mine : biiyi.ikliik taslaya-

rak 
miiteazzir : mi.imkiin olmayan, gi.ii; 
miitebahhir : bilgisi deniz gibi ge

ni§ ve engin olan 
miitebiki : geri kalan, artan 
miitecahil : bilmezlikten gelen, bil

mez gori.inen 
miitecasir : ci.ir' et gosteren, yelte

nen, ki.istah 
miitecelli : meydana i;ikan 
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miitecessis : merakh, gizliyi arayan 
miitedavile : yi.iriili.ikte olan; elden 

ele dola�an 
miitedenni : gerileyen 
miiteessifen : i.izi.inti.i duyarak 
miitetavit, miitetavite : birbirin-

den farkh olan 
miitefennin teknik bilgi sahibi, 

fenle ugra�an 
miiteferrik : dag1mk, ayn ayn 
miitegayyir : degi�en, ba�kala�an 
miitehalif : birbirine uyrnayan 
miitehallik huy edinen, ahlak 

peyda eden 
miitehammil : dayanan, tahammiil 

eden 
miiteharrik : hareket eden 
miitehayyir : �a�1rm1� 
miitekebbir : kendini begenmi� 
miitelezziz : tad alan, ho�lanan 
miitena'im : varhk ic;inde ve nazh 

biiyi.iyen 
miitenasib : birbirine uygun, denk 
miiteneffir : nefret eden, igrenen 
miitenevvi, miitenevvia : cr�itli, 

ti.irli.i, degi�ik 
miiteradif : yaz1h�1 ayn, anlam1 bir 

olan kelime 
miiterakki : ilerleyen 
miitercem : terci.ime olunmu�, c;ev

rilmi� 
miitercim : terci.iman, c;evirmen 
miitereffi' : yi.ikselen, yukan kal-

kan; ululuk gosteren 
miitesavi : birbirine e� olan 
miiteselli : avunan, teselli bulan 
miite�air : �airlik taslayan 
miite�ekkir : te�ekki.ir eden 
miitetevvic : tac; giyrni� 
miitevaggd : c;ok me�gul olan, faz-

la ugra�an 
miitevakk1f : bir �eye bagh, ancak 

onunla olabilen 

miitevali birbiri ardmca giden, 
i.isti.iste 

miitevaliyen : arahk venneden 
miitevellid : meydana gelen, ileri 

gelen, dogmu� 
miitezayid : c;ogalan, artan 
miittefikun-aleyh : i.izerinde anla

�1lm1� olan 
miittehaz, miittehaza : kabul edi-

len, yi.iriili.ikte olan 
miittehid : birle�mi� 
miittehem : suc;lanan 
miiverrahan : tarihli olarak 
miiverrih : tarihc;i 
miiyesser : kolayhkla olan 
miizeyyen : siislenmi�, siisli.i 
miizeyyitane alay ederek, a�ag1 

goriircesine 

na-beca : yersiz, uygunsuz 
na-bedid : goriinmez, kay1p 
na-be-mahal yersiz, yolsuz, ye-

rinde olmayan 
na4iizane : onemsiz bir �ey olarak 
nadan : bilmez, terbiyesi kit 
nafi' : yararh 
nagehan : ansizm 
nahviyU.n : gramer uzmanlan 
nail : muradma eren, ele gec;iren 
nakdine : pe�in para 
naki : bir �eyin iyisini koti.isiinden 

a yuan 
nakis : eksik, tam ol.mayan 
nakise : eksiklik, kusur, ayip 
nakise-cii eksiklik, kusur soyle-

yen 
nakise-dar : kusurlu, eksigi olan 
nakz : bir sozle�meyi yok sayrna 
nale : inleme, inilti 
nam : isim; i.in 
na-mahdiid : sm1rs1z 
nam-dar : i.inli.i 
na-mesbiik : gec;rnem� 
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na-mevziin : vezinsiz, ol<;i.isi.iz 
nam-1 mi.istear : takma ad 
na-mi.itenahi : sonsuz 
nan i.i nimet : ekmek; iyilik, bag1� 
na-pezir : kabul etmez, olmaz, ola-

maz 
na-puhte : tecri.ibesiz; pi�memi� 
nas : insanlar, halk, herkes 
nasb : dikme, saplama 
nasb-1 nazar : goz dikme 
na�i : oti.iri.i, dolay1 
na-�inide duyulmaml�, i�itilme

mi� 
na�ir kitap yaymlayan; yayan, 

a-.an 
nahkiyet : konu�makhk, soz soyle

meklik 
nazar-firib : goz aldatan 
nazar-1 im'an : inceden inceye dik-

katlice bakma 
nazra : [bir tek) bak1� 
nebi : haberci, peygamber 
necm : y1ld1z 
nedamet : pi�manhk 
nef' : fayda, kar 
nefsil'l-emr : i�in ger-.egi, ash 
nefy : si.irme, si.irgi.in etme 
nehb : yagma 
nekais : noksanlar, eksiklikler 
nesc : doku 
ne�'et : meydana gelme, ileri gel-

me, 9kma 
ne�ide : �iir, manzume 
ne�v ii nema : yeti�ip bi.iyi.ime 
ne�ve : sevin-. 
netice-pezir : sonu-.Ianm1� 
nevadir : az bulunur �eyler 
nevak1s : noksanlar, eksikler 
nevazi� : ok�ama, goni.il alma, ilti-

fa t 
nev-i beni be�er : insan soyu 
nev-residegan yeni yeti�mi�ler, 

gen-.Ier 

nev-tulii' : yeni dogma 
nev-zuhiir : yeni -.ikma 
neyyir : parlak, 1�1kh 
nezd gore, nazarmda, fikrince; 

yan, kat 
msf : yanm, yan 
niami.i't-tesadi.if : rastlantl eseri 
nigah : bak1�, bakma 
nigah-endaz : bak1veren, gozatan 
nihan : gizli 
nik i.i bed : iyi, koti.i 
nikab : pe-.e, yi.iz orti.isi.i 
nikat : noktalar 
nim : yan, yanm 
nim-metriik : yan terkedilmi� 
nisa : kadmlar 
niza-i lafzi : bo�una -.ene yan�tlrma 
nizam-1 cedid : yeni di.izen 
nuha-i �evki : omurilik 
nukave : temizlik, pakhk 
niir-ef�an : 1�1k sa-.an, etraf1 aydm-

latan 
niih : dokuz 
ni.imayi� : gosteri�, gosteri 
ni.imiine : ornek 
ni.imiine-i imtisal misal getirile

cek omek 
ni.isha : gazete ve dergilerde say1; 

yaz1h bir �eyden -.ikanlan or
nek; muska 

pabend : ayak bag1 
pak-hynet : temiz yarad1h� 
pa-mal, pay-mal : ayak altmda kal

m1�, �gnenmi� 
payan : son, nihayet, kenar 
pay-dar : iyice yerle�mi�, saglam, 

devamh 
paye : ri.itbe, derece 
paye-dar : ri.itbeli, itibarh 
peresti� : �iddetli sevgi, goni.il ak1�1 
perverde : beslenmi�, yeti�tirilmi�, 

bi.iyi.iti.ilmi.i� 

548 



peyda meydanda, ac;1kta; haz1r, 
mevcut 

pey-der-pey : arka arkaya 
pey-rev : arkas1 s1ra giden; izinden 

giden, uyan 
pir : ya�h, ihtiyar 
pi�-dar : onden giden, oncii 
pi�-gah : on 
pi�-i nazar : goz oni.i 

ra'�edar : titriyen, i.irken 
rabian : dordi.inci.i olarak 
rad : geri donen; ilgisi olan 
ragbet-yab : istekli 
rahne : gedik, yank, bozuk yer; za

rar 
rahne-dar gedigi olan, eksigi 

olan; zarara ugram1� 
rana : gi.izel 
rasad : gozleme, gozetleme 
ras1d : gozleyen 
rast-gu : dogru soyleyen 
ref' : yukan kald1rma 
refik : arkada�, yolda� 
refika : kadm e� 
reh-ni.ima : yo! gosteren, kilavuz 
reh-zen : yo! kesen 
rekz : yere saplama, dikme, kurma 
renc : zahmet, s1kmh 
rengin : renkli, gi.izel, si.isli.i 
resail : dergiler 
resail-i mevkuta : belirli gi.inlerde 

c;1kan dergi 
revan : akan 
revi� : gidi�, yi.iri.iyi.i�, tarz, tutum 
revi�-i tahrir : yaz1 i.ish1bu 
revnak : parlakhk, tazelik, gi.izel-

lik, si.is 
nfk : yumu�akhk, tathhk 
nk'a : bir yaz1 tarz1 
riayet : gozetme, sayma, sayg1 
ric'at : geri donme, gerileme 
ri�-dar : sakalh 

riyaziyat : matematik bilgisi 
rizan : doki.ilen, akan 
rize : kmnh, doki.inti.i 
ru'b : korku 
ruh-perver : ruhu besleyen 
rii'yet : gonne, bakrna 
riichaniyet : i.isti.in olmakhk 
riicu : geri donme, cayma 
riifeka : arkada�lar 
riisea : reisler, ba�kanlar 
riisuh : maharet, meleke 
rii�eym : embriyon 

sa'y : c;ah�ma 
sabavet : c;ocukluk 
sabi : i.ic; ya�m1 tamamlamayan er

kek c;ocuk 
sabit-kadem : yerinde veya sozi.in

de duran 
saded : konu�ulan konu, asil mev

zu 
sade-dil : temiz yi.irekli, saf 
sademat : c;arpmalar; ans1zm ba�a 

gelen belalar 
sadu : c;1kan 
sadme : c;arpma; ansizm ba�a gelen 

be la 
sadr : gogus, yi.irek; her�eyin ba�1; 

oturulacak en iyi yer 
sadriye : gogi.isle ilgili 
safa-efza : keyif arthran, �enlendi

ren 
safa-yab : keyiflenmi�, �enlenmi� 
saf-derun : kalbi temiz, kolay alda-

tilabilen 
saff-beste : s1ra s1ra dizilmi� 
saffet : temizlik, safl1k 
safil : a�ag1, alc;ak 
safiyyii'l-kalb : kalbi temiz 
safvet : temizlik, safhk 
sahavet : comertlik 
sahib-i cah : mevki sahibi 
sahib-i cemal : gi.izel [erkek] 
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sahib-i sergiize�t : macera sahibi 
sahih, sahiha : gen;ek, dogru, ku

sursuz 
saibe yanh�SIZ, dogru; maksada 

uygun 
saika sevkeden, gotiiren, siiren, 

siiriicii 
sair : diger, ba�ka, gayn; hareket 

halinde olan 
sakamet : bozukluk, noksanhk, sa-

kathk 
sak1t : dii�en, dii�mii�, 
sakil : ag1r, s1kmt1h, i;irkin 
sakim : yanh�, hastahkh 
sakitane : sessizce, ses i;1karmaya

rak 
sal : yil 
salahiyet : yetki, bir i�e kan�maya 

hakk1 olma 
salb : asma, daragaana i;ekme 
salih : elveri�li, iyi, uygun 
salik : bir yola giren, bir yolda giden 
salisen : ii<;iincii olarak 
samia : kulaktaki i�itme kuvveti 
samiin : i�itenler, dinleyenler 
samt ii siikiit : susma, sessizlik 
sanayi' -i lafziye : cinas ve benzeri 

�ekil hiinerleri 
sani : iki 
saniyen : ikinci olarak 
sarahaten : ai;1ki;a, a<;iktan a<;iga 
sarf-1 nazar : vazgei;me, degi�me 
sarfiyiin : gramerle ugra�anlar 
sarih : ai;Ik, meydanda, belli 
sarik : h1rs1z 
savab dogru, diiriist, dogruluk, 

diiriistliik, dogru dii�iince 
savlet : �iddetli hiicum, sald1rma 
savt-1 biilend : yiiksek ses 
saye : golge; koruma, sahip i;1kma, 

yard1m 
sebat : yerinde durma, k1m1ldama

ma, soziinden vazgei;meme 

sebk : ileri gei;me, ilerleme, evvel-
ce gei;me 

sebkat : gei;me, ilerleme 
sebiik-magzan : beyinsizler 
seby : sava�ta esir olma 
seciye : huy, yarad1h�, karakter 
sefain : gemiler 
sefk-i dima : kan dokme, k_an do-

kiiciiliik 
sehab : bulut 
sehl : kolay 
sehv : yanh�, yamlma 
selase : iii; 
selaset : [soziin] ak1c1 olma hali, 

akiahk 
selim : saglam, kusursuz, dogru 
selis : diizgiin, aklCI [ibare, anlat1�] 
sem' : i�itme, dinleme, kulak 
semen : k1ymet, deger, tutar 
semerat : verimler, yararlar 
semere : fayda, verim, sonui; 
semm : zehir 
semmiyye : zehirli 
sena : ovme 
sena-han : [birini] oven 
sencide-giiftar : tarhh, ol<;iilii, ye-

rinde soz soyleyen 
senedat : belgeler, senetler 
senevi : yilhk 
sengistan : ta�hk yer 
serair : gizli �eyler 
ser-amedan : ileri gelenler 
ser-a-pa : ba�tan ayaga kadar, bii-

tiin 
ser-a-ser : ba�tan ba�a, biisbiitiin 
serbazane : yigiti;e 
ser-be-zemin : ba�1 yere egilmi� 

olan 
serd : [sozii] diizgiin ve miinase-

betli soyleme 
ser-efgen : ba�1m egen 
seri : i;abuk, h1zh 
seriii'l-kalem : h1zh yazan 
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ser-levha : [yaz1da) ba§hk 
ser-ri§te : ipucu 
setr : ortme, kapama, gizleme 
severan : tozun dumamn kalkmas1, 

tozup kalkma 
sevk-i tabii : ic;giidi.i 
sevkii'l-cen : strateji 
seyelan : akma 
seyf : k1hc; 
seylab-1 gam : keder seli 
seyr-fi'l-menam : uyurgezerlik 
seyyare : gezegen 
seyyiat : fenahklar, kotiiliikler 
seyyie : fenahk, kotiiliik 
seza : uygun, yara§lr 
seza-var : uygun, yara§!r 
s1klet : ag1rhk, s1kmh 
smai, smayie tabiatta olmayan, 

insan yap1s1 
silk : tutulan yo!, meslek 
sinn : ya§ 
sinn-i §eyhuhet : elli ya§mdan son

raki zaman 
siper-i saika : y1ldmmsavar 
sirayet : gec;me, bula§ma, yay!lma, 

dag1lma 
siret : bir k.imsenin ic;i, hali, tavn 
sirkat : h1rs1zhk, c;alma 
sitayi§ : ovme 
siyak ii sibak : soziin geli§i 
siyasiyfm : siyaset adamlan 
sub' : yedide bir 
sudur : meydana c;ikma 
sugra : pek kiic;i.ik, en ki.ic;i.ik 
su-i ahlak : koti.i ahlak 
su-i hal : koti.i ha! 
su-i isti'mal : kotiiye kullanma 
su-i tefsir : kotiiye yorma 
su-i telakki : koti.iye c;ekme 
su-i tevecciih : kotii niyet 
sukut : dii§me, a§ag1 inme 
sulb : do! 
sulh : ban§, barl§ma 

sunuf : sm1flar 
suret : bic;im, gori.inil§; tarz, yo!, gi-

di§ 
suret-i zahire : di§ gori.inil§ 
suubet : giic;liik, zorluk 
suud : yukar1 c;1kma, yi.ikselme 
suver : suretler, gori.inil§ler 
siibut : gerc;ekle§me, meydana c;ik

ma 
siifera : elc;iler 
siifli : a§ag1da bulunan, alc;ak, ba

yag1 
siihan-na-§inas : soz anlamaz 
siihan-sencan : hesaph, olc;i.ilii ko

nU§anlar 
siihan-§inas : soz bilir, soziin k1y

metini anlar 
siihulet : kolayhk 
siihUlet-bah§ : kolayhk veren, pra-

tik 
siikun-na-pezir : susmak bilmez 
siikut : susma 
siiluk : bir yo! tutma 
siiliis : bir yaz1 tarz1; iii;te bir 
siireyya : i.ilker yild1z1 
siirur : sevinc; 

§a'§aa : parlakhk, gosteri§ 
§a'§aa-nisar : parlakhk sac;an 
§id : sevinc;li 
§ad-mani : sevinc; 
§aibe !eke, kusur, noksan; koti.i 

es er 
§aki : haydut 
§akird : ogrenci 
§akirdan : ogrenciler 
§amil : ic;ine alan, kaplayan 
§arih : §erh eden, ac;1klayan 
§ayan : yak1§1r, yara§1r, deger 
§ayeste : yak1§1r, yara§1r, uygun 
§ayi : duyulmu�, herkesc;e bilinmi� 
§izz : kural di§! 
§eb : gece 
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§ebab : gem;lik 
§ebahet : benzeme, benzeyi§ 
§ebih : benzeyen 
§eb-pere : yarasa 
§ecaa t : yigi tlik, yiireklilik 
§eci : cesur 
§edde : Arapc;a ve Farsc;ada iki kere 

okunmas1 gereken harfin iizeri
ne konan i§aret 

§edid, §edide : §iddetli 
§ehir : iinlii 
§eh-rah : anayol 
§ehr-emati : belediye 
§ehvet-engiz : §ehvet uyandrran 
§ekavet : haydutluk 
§em' a :  muma batmlmi§ fitil 
§ems : giine§ 
§erait : §artlar, durumlar 
§erh : ac;1klama, i�ah 
§eriat : dogru yo! 
§etaret : sevinc; 
§evket : biiyiikliik 
§eyn : !eke, ayip, kusur 
§iar : aymc1 i§aret 
§ifahen : sozlii olarak 
§ikem-perver : bogazma dii§kiin 
§imal : kuzey 
§ime : huy, tabiat 
§ir : arslan 
§iraze : diizen, nizam 
§ir-i Yezdan : Hz. Ali 
§irin-mezak : zevk alma, tad alma 
§irk : Allah' a ortak ko§ma 
§irzime : kiic;iik, az olan topluluk 
§ita : k1§ 
§Ohret-gir : iin salm1§ 
§Ohret-i kaz1be : yalanc1 iin 
§Bhret-§iar : iinlii 
§U'le : alev 
§uaat : I§mlar 
§Uara : §airier 
§Ure-zar :  c;orakhk yer 
§UUr : anlama, anlay1§ 

§iibban : genc;ler 
§iihud : §ahitler 
§iikufe-zar : c;ic;eklik yer 
§iimiil : ic;ine alma, kaplama 
§iimus : giine§ler 
§iirii' : ba§lama 
§iiriit : §artlar 
§iitum : kiifiirler 
§iiyu : dag1lma, bilinme, yay1lma 
§iiyuh : ya§hlar 

ta' dad : sayma, say1p dokme 
ta'dil : degi§iklik; dogrultma, dog

rulama 
ta'lik : asma, asilma; bir §eye bagh 

gosterme 
ta'lil : sebep, bahane gosterme 
ta'lim ogrenme, ogretme, ogre

nim; okutma, ders verme, veril
me 

ta'mik : derinle§tirme 
ta'mim : genelle§tirme 
ta'n : sovme, ay1plama 
ta'riz : dokundurma [sozle), ta§ at

ma 
ta'yib : ay1plama 
ta'yin : ayirma, belli etme; bir me

muriyete koyma 
ta'zim : biiyiik sayma, sayg1 gos-

terme 
taabbiid : kulluk etme, tapmma 
taacciib : §a§akalma 
taalluk : ilgisi olma 
taam : yemek 
taammiim gene! olma, genelle§

me 
taanniid : inat etme 
taarriib : Arapla§ma, Arap kihgma 

girme 
taassub : birine a§m taraftarhk et

me; fanatizm 
taa§§Uk : a§lk oJma 
taayyii§ : ya§ama, gec;inme 
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tab ii tiivan : gii�, kuvvet 
tab' tabiat, huy, yaradrh�; kitap 

bas ma 
tababet : tib bilimi 
tabaka-i �ebekiye [gozde] agta-

bakas1 
tabakatii'l-arz : jeoloji 
tabasbus : yaltaklanma 
tab-aver-i mukavemet : kar�1 dur-

mak giiciinde olan 
tabayi : tabiatler 
tabbah : a��1 
tab-dar : parlak, 1�1kh 
ta-be-k1yamet : k1yamete kadar 
tabende : parlayan, 1�1k veren 
tabi' : birinin arkas1 s1ra giden, bo-

yun egen 
tabi' : kitap basan 
tagaddi : g1dalanma, beslenme 
tagalliib : zorbahk 
tagayyiir : degi�me, ba�kala�ma 
taglit : yanh�hgm1 �1karma, yamlt-

ma 
tagrib memleketten �1karrna, 

uzakla�tlrma 
tagyir : degi�tirme, bozma 
tahaddiis : meydana �1kma 
tahalliif : uygun gelmeme 
taharri : arama, ara�tlrma 
taharrii� : tlrmalama, orseleme 
tahassul : sonu� olarak �1kma 
tahassiir : �ok isteme, ele ge�irile-

meyen �eye iiziilme 
tahattur : hatirlama 
tahdid : sm1rlama 
tahfif : hafifletilme, yiikiinii azalt-

ma 
tahkir : l:iakaret etme, hor gorme 
tahlis : kurtarma, kurtanlma 
tahmil : yiikleme 
tahrif : bozma, degi�tirme 
tahrir : yazma, yaz1lma 
tahriren : yazmak suretiyle 

tahsin : giizel bulup takdir etme, 
begenme 

taht : alt, a�ag1 
tahhe : yanh�m1 �1karma 
tahvil : degi�tirme, degi�tirilme, 

�evirme, dondiirme 
takaddiim : ileri ge�me, ileride bu-

lunma 
takalliis : kas1lma 
takarriib : yakla�ma, yana�ma 
takarriir : kararla�ma, karar kilma 
takayyiid baglanma, bagh olma; 

dikkatli davranma 
takayyiidat : dikkatler 
takbih : �rkin gorme, begenmeme 
takdimii'l-ehemm ale'l-miihim 

en onemli olam onemli olan
dan iistiin tutma 

takdis : kutsama, kutsal bilme, bii
yiik sayg1 gosterme 

takrir : anlatma, anlatI� 
takriz bir kitabm ba�ma konul

mak iizere tanmm1� bir kimse
den istenen takdim ve takdir ya
z1s1 

tamme biitiin, eksiksiz, miikem-
mel 

tanzir : benzetme, benzetilme 
tar ii mar : karmakan�1k 
tarafeyn : iki taraf 
tard : kovma, uzakla�tlrrna 
tari : [bir kimsede veya �eyde] bir-

denbire goriinen 
tarik : yo! 
tarraka : giimbiirtii 
tartib : riitubetlendirrne, 1slatma 
tarziye : i�lenen bir su�a kar�l oziir 

dileme 
tasaddi : bir i�e giri�me, ba�lama 
tasdi' : can s1kma, ba� agntma, ra

hats1z etme 
tasmim : tasarlama 
tasrih : a�1k a�1k soyleme, bildirme 
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tathir : temizleme, paklama 
tatvil : uzatma uzatilma 
tatvil-i makal : sozi.i uzatma 
tavsif : vas1fland1rma, niteleme 
tavzih : ai;1klama, aydmlatma 
tayeran : ui;ma 
tayy atlama, i.izerinden gei;me; 

di.iri.ip bi.ikme, di.iri.ili.ip biiki.il
me 

tayy-1 tumar-1 giiftar : soz destesi-
ni bi.ikmek, soze son vermek 

te' di : geciktirme 
te'diye : odeme, borcunu verme 
te'hir : geriye b1rakma, geciktirme 
te'kid : kuvvetle�tirme, saglamla�-

hrma; i.isteleme 
te'lif yaz1lm1� kitap; uzla�hrma, 

bari�hrma 
te'min : elde ehne, saglama 
te'vil : sozi.i i;evirme, soze ayr1 an

lam vermeye kalk1�ma 
te'yid : kuvvetlendirme, kuvvet-

lendirilme 
teali : yiikselme 
teati : veri�me, birbirine verme 
teati-i efkar : fikir al�veri�i 
tebadiir : ansizm akla gelme 
tebahhur : bugu haline gelme 
tebaiyyet : tabi olma, uyma 
tebaiid : uzakla�ma 
tebcil : ululama, ag1rlama 
tebdil : degi�tirme, degi�tirilme 
tebean : tabi olarak, uyarak 
tebeddiil : degi�me, ba�ka hale gir-

me 
tebessiim-ali'.id : gi.ili.imsemeyle 
tebeyyiin belli olma, anla�1lma, 

meydana i;1kma 
teb�ir : mi.ijdeleme 
tebyiz : [mi.isveddeyi] beyaza i;ek

me 
tecarib : denemeler, deneyi�ler 
teceddild : tazeleme, yenileme 

tecemmu toplanma, y1gilma, bi
rikme 

tecerriid : soyunma, i;1plak olma 
tecessilm cisimlenme, belirme, 

goz oni.ine gelme 
techil : birinin cahilligini meydana 

koyma 
techiz : gerekli �eylerle donatma 
teclid : ciltleme 
tecrid : soyma, soyluma; bir tarafta 

tutma; her�eyden_el ayak i;ekme 
tecsim : cisimlendirme, vi.icut ver

me 
tecvid Kur'an-1 Kerim'i usuli.ine 

gore okuma 
tecviz : izin verme 
tedabir : onlemler 
tedaviil elden ele gezme, dola�

ma, kullamlma 
tedenni : a�ag1 inme, gerilme 
tedricen : derece derece, yava� ya-

va� 
teehhiil : evlenme 
teehhiir : gecikme 
teemmiil : etraf11ca di.i�i.inme 
teenni : gedkme; ilerisini di.i�i.ini.ip 

dikkatli hareket etme 
teessiir : keder duyma 
tefahhur : oviinme 
tefahilr : oviinme 
tefaviit : iki �eyin birbirinden fark11 

olmas1 
tefazul : fark, mikdar fazlas1 
tefekki.ir : di.i�i.inme, zihin yorma 
teferrild : e�siz, benzersiz olma 
tefessilh : i;iiriime, bozulma 
tefevvuk : i.isti.in olma, i.iste i;1kma, 

yiikselme 
tefhim : anlatma, bildirme; bi.iyiik 

sayma 
tefrik : ayirma, sei;me, ayirdetme 
tefsir : ai;1klama 
tefviz : dag1hm 
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tegafiil : anlamamazhktan gelme 
teha�i : korkup sakmma, 4'ekinme 
tehvin kolayla�hrma, kolayla�h-

nlma hafifletme, hafifletilme; 
al4'altma, al4'alt1lma 

tehyic heyecanland1rma, co�tur-
ma 

tehyie : haz1rlama, haz1rlanma 
tehzib : dilzeltme, temizleme 
tehzib-i ahlak : ahlaki dilzeltme 
tekebbilr : kibirlenme 
tekeffiil : birine kefil olma, kefalet 

etme veya verme 
tekellilf : gosteri�, yapmac1k; zah-

metli i� gorme 
tekerriir : tekrarlanma 
tekevviln : meydana gelme 
tekfir : birine kafir deme 
tekmil : bitirme, tamamlama; tam, 

eksiksiz 
teksir : 4'ogaltma 
tel'in : lanetleme 
telafi-i mafat : edilen ziyamn bira-

zmdan yararlanma 
telebbils : giyme, giyinme 
televviln : renk degi�tirme 
telezzilz : tad alma, ho�lanma 
telvis : kirletme, bozma 
telziz lezzetlendirme, tadland1r

ma 
temasil : suretler, semboller, resim-

ler 
temdid : uzatma 
temeddiln : uygarla�ma 
temelluk : yaltaklanma 
temellilk : kendisine mal edinme 
temeyyilz : kendini gosterme, siv-

rilme, benzerlerinden farkh al
ma 

temyiz ay1rma, aynlma, se4'me, 
se4'ilme; iyiyi kotilden ayird et
me 

tenafilr : kulaga ho� gelmeyen he-

ce ve kelimelerin bir arada ol
mas1 

tenakus : azalma, eksilme 
tenakuz : 4'eli�me 
tenasilb : uyma, uygunluk 
tenasiil : iireme 
tenevvii : 4'e�itlenme 
tenfir : nefret ettirme 
tenkis : azaltma, k1sma, indirme 
ten�it : keyiflendirme 
tenvir : aydmlatma 
tenzil : indirme, azaltma 
terakib : tamlamalar 
terakki-perverane ilerleme iste-

yene yak1�acak surette 
terakki-�ikenane ilerlemeye en

gel olurcasma 
terakilm : birikme 
tercilme-i hal hal tercilmesi, bi

yografi 
tereffu : yilkselme, yukan kalkma 
terettilb : ait olma; gerekme; [biri-

nin iizerine bir i�) dii�me 
terfih : bollukta ya�ama 
tergib : isteklendirme 
tersim : resmetme 
tervic : k1ymetini arthrma; [bir fik

ri) destekleme; tutma, destekle
me 

terzil : rezil etme, edilme 
tesavir : resimler 
tese'ill : dilenme, dilencilik etme 
teselsill : zincirleme gitme 
teshil : kolayla�hrma 
teshir : bilyiileme 
teskin : sakinle�tirme 
teslim-kerde : teslim edilmi� olan 
tesmim : zehirleme 
tesmiye : ad koyma 
tesviye : beraber etme 
te�did : �iddetlendirme 
te�ne : 4'Dk istekli 
te�niat : ay1plamalar 
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te�rih : a<;ma, yayma; anatomi 
te�rin-i evvel : ekim ay1 
te�rin-i sani : kas1m ay1 
te�vi�-i ezhan 
te�yi : ugurlama 
tetabu' : arahks1z birbiri ardmdan 

gelme 
teteb bu bir �eyi etrafhca incele

me; bir �ey hakkmda etrafh bilgi 
edinme 

tetebbuat : incelemeler 
tev'em : ikiz 
tevafuk : uyma, uygun gelme 
tevaggul : [bir i�le] devamh olarak 

ugra�ma 
tevakki sakmma, <;ekinme, ko-

runrna 
tevakkuf : bagh olma 
tevali : ard1 kesilmeden devam et

me 
tevarih : tarihler 
tevariis birinden digerine irsen 

ge<;me; mirasa konma 
tevdi : b1rakma, emanet etme 
tevehhiim kurma, kuruntuya 

dii�me 
tevelliid : dogma, dogum 
tevessii : geni�leme 
tevfikan : uygun olarak 
tevlid dogurma, dogrulma, do-

gurtma 
tevsi : geni�letme, geni�letilme 
tevsim : ad verme 
tevzi : terkese paym1 dag1tma 
tezayiid : artma, <;ogalma 
tezeyyiin : siislenme 
tezhib : yald1zlama, siisleme 
tezkir : hahrlatma 
tezlil : hor ve hakir gorrne, goriilme 
tezvic : kocaya verrne, evlendirme 
tezvirat : yalan dolan �eyler 
tezyid : arthrma, arttmlma 
tezyif : alay etme 

tezyin : si.isleme 
hfl : kii<;i.ik <;ocuk 
hflane : <;ocuk<;a 
tig : k1h<; 
tufilliyet : <;ocukluk 
tiH ii kutr : boy ve en 
till : uzunluk, boy 
tuluat : dogmalar, dogu�lar 
tiirrehat : sa<;rnasapan sozler 

udiH : vazge<;me 
uhde : bir i�i iizerine alma 
uhuvvet : karde�lik, baghhk 
Ula : birinci, ilk 
ulema : bilginler 
uliivv : yiicelik, biiyiikliik 
uliivv-i cenab : comertlik 
uliivv-i �an : �an ve �erefin yiiksek 

olmas1 
ulviyet : yiicelik, biiyiikliik 
urilc : yukan <;1kma, yiikselme 
usat : asiler, gi.inahkarlar 
usiH-i miittehaza kabul edilen 

kurallar 

iideba : edebiyat<;1lar 
iifiH : batma, kaybolma 
iilfet : ah�ma, kayna�ma, ahbaphk 
iimid-var : iimitli 
iissii'l-harekat askeri harekatm 

ba�lang1cma esas olan yer 

va'd ii vaid : iyi ve y1ldmc1, iirkii-
tiicii �eyler vadetme 

va'd : soz verme 
va-beste : . . .  e bagh 
va-esefa : yaz1k, eyvah 
vahi : anlams1z, yarars1z, onernsiz 

[�ey] 
vahid-i k1yasi : birim 
vaki : vuku bulan, olan, olagelen; 

ge<;en, ge<;mi� olan 
varaka : yaz1h kag1t 
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vareste : kurtulmu�, serbest, rahat, 
ili�kisiz 

varid : gelen, eri�en 
varidat : gelir 
varid-i hahr : akla gelen 
vasat-1 miitenasib 
vas1l : eri�en, ula�an 
vasi : geni�, bol 
vaz': koyma, konulma 
vazih : ac;1k, belli 
vecd : kendinden gec;ecek derecede 

dalgmhk 
vechiye : yiize ait, yiizle ilgili 
vega : gi.iriiltii, pahrh; kavga, sa-

va� 
vehle-i iila : ilk ba�lang1c; 
vely : birbiri ard1 sira gelme 
verzi� : c;ah�ma 
vesatet : arac1hk etme 
vesaya : yo! gosterme 
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zikr-i cemil 
milkafat 

ogrenciye verilen 
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zir ii zeber : alti.ist 
zir : alt 
zi-�an : iinlil 
ziya-gilster : 1�1k yayan 
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zilll : ali;alma, horluk 
zilvvar : ziyareti;iler 
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