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HATA') Z~YA U~AKLIG~L, Sanata Dair (Türk ~air ve Edipleri), c. 111, Istanbul,
Maarif Bas~mevi, 1955, 314 sahife, 41 o kuru~.

Halid Ziya U~akl~gil'in makale ve musahabelerini toplad~~~~ Sanata Dair adl~~
eserinin birinci ve ikinci ciltleri, vefat~ndan yedi-sekiz y~l önce bas~lm~~t~ r'; eserin
üçüncü cildi, müellifin ölümünden on y~l sonra, 1955 y~l~n~n son günlerinde ne~redilmi~~bulunuyor. Biz bu yaz~m~ zda, "Maarif Vekaleti Talim ve Terbiye Dairesi
Ba~kanli~~'mn 18 Ekim, 1949 tarih ve 86 say~l~~karar~~ ile, Bilim Eserleri serisinde
yay~mlanmas~~kararla~m~~~ve Yay~m Müdürlü~ü'nün 22 Kas~m, 1949 tarih ve 1515/
451 say~l~~ emriyle birinci defa olarak 3000 say~" bas~lan üçüncü cilt üzerinde durarak, birinci k~s~mda eserin muhteviyat~n~~tan~tma~a, ikinci k~s~ mda ise tab'~~ ve tertibi hakk~nda izahat verme~e çal~~aca~~z.

Sanata Dair'in üçüncü cildi altm~~yedi makale ve musahabeyi içine almaktad~r.
Dil ve imlâ mes'eleleri, kitap tenkidleri, baz~~ ~air ve muharrirlere dair tehassüsler,
edebi ve psikolojik bahisler bu musahabe ve makalelerin mevzular~n~~ te~kil ediyor;
bunlar d~~~ nda birkaç mektuba da rastl~yoruz.
1. Dil ve imlâ mevzuundaki makaleler oldukça kabar~k yekündad~r. Müellif,
zihnini i~gal eden, hal çarelerini de dü~ündü~ü mes'eleleri ele al~yor. Arapça'd~r
diye sarf, nahv, ~st~lah kelimelerini b~rakarak, sarf yerine Yunanca'da yaz~~manas~na
gelen gramma kelimesinin Frans~z kal~b~na konulmu~~bir ~ekli olan gramer'in kullan~lmas~n~, asl~~Yunanca iki kelimeden te~ekkül eden ~ynter:e (Sintaks)'~n nah~~, ntilah
~nukabili de ter~ne kelimesinin tahrifle terim halinde kabulünü hayretle kar~~l~yor.
Onu hayrete dü~ üren ~ey y~llardanberi al~~~lan kelimelerin, Arapça'd~r diye terkedilirken, yerini Y~~nanca kelimelerin almas~d~r. Ayn~~mülahaza ile, Türk yaz~s~~
Arap harflerinden te~ekkül etti~i zaman ba~tpn iki harfe dayan~ larak Elifbe denildi~ini, Latin harflerinin al~ nmas~n~~müteakip Yunanca'n~ n Alpha, Beta's~ndan meydana gelen Alfabe yerine, Türk yaz~s~n~n ilk üç harfine istinaden A. B. C denilmesinin bünyemize uygun dü~ece~ini ileri sürmektedir. Esasen Frans~zlar da kendi
yaz~lar~~için A. B. C ~st~lah~n~~kullan~r ve bizim harflerimizden farkl~~olarak onlar
Her iki cilt, Ibrahim Hilmi Kitabevi taraf~ndan Istanbul'da bas~lm~~ t~r:
C. t, ~irket-i mürettibige Matbaas~, 1938,151 sahife, 5o kuru~; c. II, ayn. matbaa.
159 sahife, 50 kuru~. Edebiyat, mus~ki, sanat mes'eleleri, dil ve terceme sahas~ndaki
makale ve musahabelerden yirmibe~ i birinci, yirmialt~s~~ ikinci ciltte yer alm~~t~r.
Birinci ve ikinci ciltler pek tabii olarak ayn~~büyüklüktedir; Maarif Vekâleti'nin
ne~ri üçüncü cilt, di~er ciltlerden be~~santim kadar büyük boyda bas~lm~~t~r.
Belleten C. XX. 20
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son harfi s telaffuz ederler. Di~er milletlerin tuttu~u yoldan faydalanarak Türk yaz~s~na Afabe de~il, A. B. C denilmesinin daha yerinde oldu~u kanaatindedir
"Türk A. B. C"sinin ~u b, c, d harfleri sakat çocultlar~d~r. Esasen hilkatleri
pek sa~lam olan bu çocuklar, nas~lsa bizim hususi bir görü~ümüze göre ko~sunlar,
otursunlar, yürüsünler diye bir terbiye usulüne mahkü'm tutulmu~lar ve bunun
neticesi ile malül bir hale gelmi~lerdir. Onlara denilmi~~ki siz falan ve filan takdirlerde b, c, d olmayacaks~n~z ve bu emri alal~danberi onlar da ~a~~rarak oldukça
kar~~~k bir vaz~yette kalm~~lar" cümleleri ile ba~ layan makalede, bahsi geçen harfler yüzünden imlada ortaya ç~kan kar~~~kl~ k, sarfa ait kaidelerin de bu yüzden ihlali
misaller verilerek anlat~lmaktad~ r. Yeni Türk yaz~s~nda, Arap harflerinde hemze ve
a in ( e.c VIII yerini tutan bir ~eklin bulunmamas~, bu eksikli~in Türkçe'yi telaffuz
bak~m~ndan bozdu~u, imla sabit bir hal almad~kça lügat ve sarf kitab~~yap~lmayaca~~~Halid Ziya'y~~ dü~ündüren, baz~~makalelerine ana fikir te~kil eden mevzulard~r. 3
Müellifin ifadesine göre Maarif Vekaleti, "Ankara Dil ve Tarih-Co~rafya
Fakültesi'nde doçent olan Dr. Tahsin Banguo~lu isminde genç bir mütehass~s~~
me'mur ederek, 194o-41 ders y~l~nda bütün okullarda gramer dersleri ana kitab~~icin anket
olmak üzre bir kitap yazd~rm~~~ve bunu Türk lisaniyatglar~~ile edib, ~air ve muharrirlerinin, Türkçe ve Edebiyat ö~retmenlerinin tenkidine b~rakm~~", ad~~geçen eser
Halil Ziya U~akl~gil'e de gönderilmi~tir. Dil ve imla hakk~ndaki makalelerden
yamlm~yorsak onyedisi, Tahsin Banguo~lu'nun grameri münasebetiyle tahlil ve
mütalaalard~r 4 .
Sanata Dair'in üçüncü cildinde Abdülhak ~inasi Hisar'~n Fahim Bey ve Biz,
Turhan Tan'~n Patrona Halil, Mebrure Sami Karay'~n Gurbetteki Kad~n, ~smail Habib'in Avrupa Edebiyat~~ve Biz, ~brahim Alaeddin'in Ac~lar, Söz Oyunlar~~ adl~~eserleri
hakk~nda bibliyografya makaleleri vard~r. Roman ve hikâye san'at~na hakk~yla
vak~f, bu nev'in Türk edebiyat~ na en güzel ve orijinal örneklerini kazand~ran Halid
Ziya U~akl~gil, sahas~~ d~~~nda bir eseri, mesela ~smail Habib'in Avrupa Edebiyat~~ve
Biz adl~~kitab~n~~ ele al~ nca tamamiyle indi, müsbet esaslara dayanmayan birkaç
hükümden sonra eser ve müellifine dair tehassüslerine yer vermektedir; yukar~da kaydetti~imiz hikaye ve romanlar münasebetiyle yazd~~~~makalelerde ise, vak'alar,
kahramanlar, eserin nev'ine has teknik meziyetleri, noksanlar~~münasebetiyle k~ymetli tahlil ve tenkidlerine ~ahit oluyoruz 3 .
Halid Ziya U~akl~gil'in Cenab ~ahabeddin, Tevfik Fikret, Ali Ekrem,
Sabri Esad, Mehmed Rauf, Refik Ahmed, Hüseyin Suad, Besim Atalay, Yusuf Ziya
ve Orhan Seyfi ba~l~kl~~yaz~lar~~tetkik ve ara~t~rma mahsulü de~il, yer yer k~ymetli
hat~ralar~n~~da içine alan tehassüslerdir; müellif bunlarla nas~l tan~~t~~~n~, musaha2 Niçin Sarf Terim: Gramrnaire, ~st~lah rerine Terim, Imlâ Mes'elesinde rap~lmas~~
Zaruri Olan De~i~iklikler (S. 1-7).
3 Türk A. B. C'sinin Sakat Çocuklar~ : B, C, D; tve .
1 ba~l~kl~~makaleler (S. 8 v.d.).
4 S. 25-7g. Bahsi geçen kitab~n ad~~ Anahatlarile Türk Grameri'dir (Maarif
Bas~mevi, ~stanbul, ~~ g4o).
3 S~ras~yle bk., S. 208, 217, 221, 226, 135.
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belerini, karakterlerini, hususi hayatlar~~ ile alâkal~~bâz~~hat~ralar~n~~ canland~r~yor. Eserlerinden hat~rlayabildiklerini zikrederek, kendisine en çok te'sir eden parçalar üzerinde duruyor, K~rk Y~l isimli hat~rat~nda da Cenab, Fikret, Ali Ekrem'e dair
hât~ra ve int~balar~na yer vermi~ti; Sanata Dair'in üçüncü cildindekilerde k~smen ayn~~
~eylerin tekrarland~~~n~, daha ziyade onlardan farkl~~hat~ra ve tehassüslerin izlerini
görüyoruz. Te'sirli, câzip bir ifade ile kaleme al~nan bu musahabeler, malzeme cihetinden de çok alâka vericidir ; bedii k~ymetleri yan~nda gerek müellifin, gerek ad~~
geçen kimselerin haltercemeleri hakk~nda k~ymetli malzemeyi ihtiva etmeleri, bu
samimi musahabelere bir vesika de~eri de kazand~r~yor e.
Roman ve hikâye yazmakla mü~ahede kudretini inki~af ettiren, muhitindeki hâdiselerle yak~ndan alâkadar ve zengin bir hat~ra hazinesine malik bulunan,
yeni neslin eserlerine bigâne kalmayan Halid Ziya, makale ve musahabe mevzuu
bulmakta güçlük çekmez. Sokaklarda, tramvaylarda rastlad~~~~tahsil ça~~nda gençlerin, Lise talebelerinin nezahetten uzak konu~malar~, dilinin bozuklu~u kadar
vezni, kafiyesi, ~ekli de bozuk ve bir mana da ifade etmeyen ~iirler, bol bol ne~redilen,
fakat k~ymetten uzak hikaye ve romanlar, fikir almak için Istanbul Üniversitesi
Edebiyat ~ubesi'nden bir gencin kendisine müracaat~~ve neler konu~tuklar~, muteriz
bir dostu musahabelerine mevzu te~kil eder 7. Üslup, sanatta teknik, temsil kudreti,
kelimelerin yaratt~~~~hayaller, Türkçe'nin zenginli~i ve sade yazman~n baya~~l~~a
dü~mek demek olmad~~~, tiyatro eserleri için terceme mi, tatbik mi daha uygun
oldu~u, rnanzum tiyatro v.b. sanat ve edebiyat bahisleri üzerindeki makale ve musahabeleri de az de~ildir 8 . Bir Ingiliz hak iminin Güln~enin ~ekilleri, Sebepleri, inki~af:
ve K~ymeti Hakk~nda Tecrübe isimli kitab~n~n bir f~kras~ndaki hükme dayanarak edebiyatta mizah üzerinde durur. Resim, mus~ki, mimari eserler kar~~s~nda hayallerimizin nas~l faaliyete geçti~ini, herhangi bir ~eye verilecek cevab~n o esnada de~il, i~~
i~ ten geçtikten sonra akla geldi~ini alâka uyand~ran misallerle izah etti~i psikolojik
makalelerine de rastl~yoruz. Sonuncuda, Frans~zlar'~n bir~eyin sonradan akla gelmesi
rr~ânasma l'esprit de l'escalier ta'birinin kar~~l~~~~olarak merdivenin fikri ifadesini kullanm~~t~r 9.
Sanata Dair'in üçüncü cildindeki mektuplardan biri Ismail Habib'in edebiyat kitab~~hakk~ndaki ter~kidleri dolay~siyle Mustafa Nihad özön'e, Suud Kemal
Yetkin'e yaz~lan~, eserlerini nas~l yazd~~~~ile alâkal~~suallere cevaben kaleme al~nm~~t~r. Türk Dil Kurumu'nda çal~~t~~~n~~tahmin etti~imiz bir ahbab~ na yazd~~~~mektubu ise, T. D. Kurumu'nun Imlâ K~lavuzu Üzerine önastar isimli risaleyi ne~ri sebebiyle
yaz~lm~~t~r; Merdud Harf ba~l~kl~~bu yaz~s~nda Türk harfleri aras~nda q harfinin yer
almamas~n~n meydana getirdi~i ve getirece~i mahzurlar~~misallerle izaha çal~~Bu on musahabe kitab~ n sonunda yer alm~~t~r (S. 234-313).
Konu~ma Dili, reni Bir Salg~n, Nas~l Okumal~, Hik4ye Bollu~u, ~a~~rm~~~Genç,
Mes'ele Nedir (S. 115, 120, 129, 146, 177, 181, 189 v.d.).
~4".~,
8 Oslab Nedir, Teknik Kelimesi, Temsil Kudreti, Kelimelerde Hayal, Lehte Darl
Edebiyatta Varl~k, Terceme mi Tatbik mi, Sahnede Naz~m (S. 87, ~~~~~ , 95, gg, 103, 107,
166, 162 v.d.).
8 Niçin Güleriz, Hqyalin Vazifesi, Merdivenin Fikri (S. 131, 154, 192 v.d.).
7
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nu~ t~r. Hususi de~il, herkesin okumas~~için yaz~lan bu aç~k metuplar, Halid Ziya'n~n
eserlerini nas~l yazd~~~~ve dil hakk~nda k~ymetli mütalaalar~n~~ aksettirdi~inden
mühimdir ".

~~~
Sanata Dair'in üçüncü cildi, Halid Ziya U~akl~gil'in vefat~ndan on y~l sonra
bas~lm~~~bulunuyor. ihtiva etti~i yaz~lar acaba müellif mi, yoksa ölümünü müteakip
ailesi taraf~ndan m~~ Maarif Vekâleti'ne tevdi olunmu~ tur? Bu makale ve musahabelerin hepsi, veya birk~sm~~evvelce ne~redilmi~~midir? Ne~redilenlerin veya matbu
olmayanlar~n müsvedleri müellifin kendi yaz~s~~ ile midir? Eserde bu gibi meçhulleri halledebilecek bir mukaddime ararken, ilk sahifede müellifin ~nzlâ ve Sarf ba~l~kl~~
makalesi ile kar~~la~~yoruz. Kitab~n bir indeksi, hattâ fihristi de yoktur.
Propaganda maksad~~ile film veya âmiyane romanlar~n ba~l~ klar~~ hariç, ba~l~ klar~n vazifesi, o yaz~n~n veya kitab~n muhteviyat~m aksettirmesi mu'tatt~r. Kitab~n kapa~~nda Sanata Dair-ili ibaresinin alt~ nda parentez içerisinde kaydedilen
Türk ~air ve Edipleri ad~n~n muhteviyatiyle alakas~~yok denilecek kadar azd~r. Roman
ve hikâyelerinde, her nevi eserinde i~ledi~i fikri tam mânasiyle canland~ran ba~l~klar
bulan Halid Ziya'n~n altm~~ yedi makale ve musahabeden ancak onu Türk Sair ve
edipieri hakk~ndaki Sanata Dair'in üçüncü cildine Türk ~air ve Edibleri ad~n~~ verdi~ini
zannetmiyoruz.
Eserin, iç kapa~~ndaki kay~ttan "Bilim eserleri serisinde yay~mlan"d~~~~anla~~l~yor. ~lmi yaz~lar~n hususiyetinden bahsedecek
: yaln~z, ilimle hiçbir alâkas~~ bulunmayan san'atkâr Halid Ziya'n~ n bu eserindeki makale ve masahabelerinin,
yer yer hat~ralar~n~~da içine alan ~ahsi görü~~ve dü~üncelerinden ba~ka bir ~ey olma:Ilkini gözönüne alarak eserin neden ilim serisine dahil olundu~unu anlayamad~~~m~z~~söylemekle iktifa edelim.
Eserin ba~tan be~~formas~n~~ayr~~ayr~~ ba~l~klar alt~ nda imla, sarf ve nahv mevzulu müstakil makaleler te~kil ediyor. Sanaia Dr.ir'in üçüncü cildi gibi münferid makale
ve musahabelerden ibaret bir kitaptaki parçalar~n s~ra ile okunmamas~~tabii olmakla
beraber, ba~~k~s~mdaki bu yaz~lar s~ra takip etmeksizin okundu~u takdirde bir~ey
anlamak mümkün de~ildir; çünki her müstakil makalenin ekseriya ba ~~nda, bâzar.
herhangi bir yerinde rastlayaca~~n~z : "K~lavuz kitab~nda isimlerde tasrif kaideleri
pek toplu olarak k~saca izah olunmu~tur", "K~ lavuzda izafetten bahsedilirken..", "Bu
yaz~m~zda buraya kadar k~lavuzda çizilmi~~olan yolu takip ettik" gibi cümlelerden
ne kastedildi~ini, ancak Maarif Vekâleti'nin Güzel Bir Te~ebbüsü ba~l~ kl~~yaz~y~~ okuduktan sonra sezmek kaabildir. Halid Ziya'n~n klavuz kelimesinden kasdi, Tahsin
Banguo~lu'nun Anahatlariyle Türk Gromeri'dir. Makalelerden onyedisinin ad~~geçen
gramer hakk~nda mütalaalar oldu~unu, bunlarla Tahsin Banguo~lu'nun gramerini
" Bir Aç~k Mektup, Alt~~Soru, ~mlâm~z - I. Merdut Harf, In~lâm~z - ~~. Türk
Dil Kurumu Kâtibine Aç~k Mektup (S. 138, 142, 196, 200 v.d.). Sonuncu mektup, Ibrahim Necmi Dilmen'e hitaben yaz~lm~~t~r.
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Anahatlariyle Türk Grarneri'nin ba~~nda
kar~~la~t~rma suretiyle kavrayabildik.
Sanata
Dair'in ba~ tan ilk yedi makalesi de,
FonPtik bahsi vard~r; yan~lm~yorsak,
ndaki
mütalâalara
bir
mukaddime olabilir 12 . Bu yaz~lar~n
geçen
gramer
hakk~
ad~~
muhteviyat~~anla~~lm~~~bulunsa idi, ayn~~ kitaba ait tenkidi dü~üncelerin muhtelif
k~s~mlar~n~n müstakil makaleler halinde de~il, biribirinin devam~~oldu~u fikrini
uyand~ racak tarzda tertibi icabederdi.
Halid Ziya'n~n di~er eserleri gözden geçirilince, kendine has bâz~~imlâ hususiyetleri bulunmakla beraber, tashih hususunda titiz bir muharrir oldu~u görülür;
hayatta iken bas~lan eserlerinde pek az hataya rastlar~z. Sanata Dair'in üçüncü cildinde ise mütenevvi yanl~~ lar yer al~yor. Alelâde kelimeler, eser, ~ah~s ve yer adlar~, manzum parçalar ve terkipler, noktalama i~aretleri çok yanl~~ t~ r; bazan ayn~~kelimenin
biribirinden farkl~~muhtelif yanl~~~ ~ekillerine ~ahit oluyoruz. Okuyanlar~~ bilgi bak~m~ndan da yanl~~~yola sevkedecek olan hatalar, a~a~~daki misaller vas~ tasiyle daha
iyi anla~~lacakt~r:
Tearruz, mevk~e, takti', müsaade, tevcih, nükte, kitabet, mak~mat, vak~a,
vukuuna, mi~ var v.b. alelâde kelimeler, eserde teartu, mevkiye, takt~ , müsade tevci~, nukte,
kitabet, mâlumat, vakaa, vukuna, nu~var ~eklindedir. 12 Kelimelerin imlâs~ nda da bir
müvazene görülemiyor; ayn~~sahifede bile kalimelerin imlâs~~biribirinden farkl~d~ r:
Mübahase-mübahasa; âkibeti-ak~beti; Opertte, operet, oper&te; harb , harp.. "
Recaizade Ekrem'in Takdir-i Elhan, Cenab'~n Hac Yolunda, Ahmed Midhat'~n Lâtaif-i rivayât, Sabri Esad'~n Odalar ve Sofalar, Alexandre Dumas IMre'in
Monte-Cristo adl~~eserleri Takdir-i ilhan, Haç yolunda, Letaifi rivayet, Odalar ve sofralar,
Montecristo ~eklinde yaz~lm~~t~r. Halid Ziya'n~ n bir tiyatro eserinin ad~~ ayr~~ayr~~
üç ~ ekil arzediyor: Fruzan, Früzan, Füruzan 12 . Koçi Bey, Louis, Hârizm~ah, Hâmid, Leoncavallo, Mascagni, Azmâyi~~(Bir kad~ n ismi), OUon'da, Concordia (0ckon ve Concordia, H. Ziya'n~n gençli~inde Istanbul'da opera ve operet temsil
olunan yerlerdir) ~ah~s ve yer isimleri Koço Bey, Louyis, Harz~m~ah, Hamid, Uon
Cavalho, Masca~ni, azmay~~ , Ode onda, oncordia ~aklini alm~~t~r 12.
Bu gün terkipleri, atf "ve" lerini, nisbet ve merul eklerini, vezin icab~~uzat~lan heceleri yazabilmek için muayycn kaidelerimiz vard~ r; bunlara riayet suretiyle
en a~~r metni do~ru olarak yazabiliyoruz. Sanata Dair'in üçüncü cildinde terkipler,
atf "ve" leri, mef'uller muayyen bir mefhum olmaktan ç~km~~, bilhassa ~iirlerde,
11
12

S. 25-82.
S. 1-22.

Yanl~~lar~n bulundu~u sahife ve paragraflar için s~rasiyle bk., s. 15, p. 1,
; s. 269, p.12; s. 257,p.3;
5; s.9o,p. 4;s. 187,p. 3;s. 121,p. 6;s. 238,P. 4;s. 235,p. 1
s. 191, p4; s. 131, p. i; s. 253, p. 3.
s. 220, p. 3; S. 282,p. 6;s. 283,p. ~ ; s. 115, p. 3, 4;
14 S. 117,p. 1;s. 218,p.
s. 241, p. 8.
12 S. 183, p. ; 5.240, p. ~~ s. 148, p. 4; s. 280, p. 3; s. 148, p. 3; S. 140, p.g;
13

s. 167, P.6; s. 243. P. 8.
16 S. 231, P•4; L 125, p. 6; s. g~ , p.~~; s. 162,p. 2 ; S. 282, p. 7; s. 295, p. 4;
s. 282, p. 6.
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manas~~kaybolacak kadar bozuk ve zira bu terazu bu kadar siklet çekme: gibi kelimece
noksan m~sralar da mevcuttur (S. 25o).
Eserdeki nisbet edatlar~n~n, terkiplerin, atf "ve" lerinin nas~ l tesbit edildi~i
hakk~nda fikir verebilmek için bunlardan baz~lar~n~n önce do~ru, sonra yanl~~~
~ekillerini kaydediyoruz : Zihni meleke, edebi hayat, ufk-~~ruh, kalb-i alil, Kâve-i
zalim, Hazine-i fünun, manzara-i sefalet, burc-i eshar, ihrak-~~bi'nnar, sehl-i mümteni', hey'et-i ictima, küt-1 ziya, kavs-i ate~, hayat-~~hazin, hür-ü nâlende, (Zihni meleke,
edebi hayat, ufku Ruh, kalb'i alil, Gavei Zalim, Hazinei Fün'un, manzara'i sefalet,
bürcü es'har, ihrak binnar, sehli mümteni', heyti içtima, kütu ziya, kavsi ate~, hayat~~
hazin, hâ-rü nâlende) 17 . Verdi~imiz bu misallerin, dikkat edilirse birçok yanl~~lar~~
birarada ihtiva etti~i görülür. Edebiyat-~~cedide ve Servet-i fünun terkiplerinin
biribirinden farkl~~alt~~ türlü ~ekli mevcuttur:
Edebiyat-~~Cedide, Edebiyyat-~~ Cedide, Edebiyat-~~Cedide, edebiyat~~ cedide,
Edebiyat~~Cedide, Edebiyat~-Cedide; "Servet-i" fünun, Servet-i Funun, Serveti-Fünün, Servetifunun, Servetifünun, Servet-i Fünun 1°.
d. Mütenevvi yanl~~lar dolay~s~yle ifadenin manas~ n~~ kaybetti~i cümlelere
de maalesef rastlam~~~bulunuyoruz:
Orhan Seyfi hakk~ ndaki makalede mevcut "Vezninin öyle bir tarb: var ki aruz
mudur, hece midir, sizi ara~t~rma& sevkediyor" cümlesinin manas~n~, Halid Ziya'n~n
ahenk yerine tarab kelimesini kullanma temayülünü bilmeyenler anlayamazlar;
tarab kelimesi ayn~~paragrafta dört defa tarb ~eklinde tekrarlan~yor '9. Hikayeleri
ilham eden hadiseler anlat~hrken geçen "..art~ k bir irade ile, bir do~urma~a mü~tak
hami ile ilki hadisesi vukua gelmi~tir" cümlesindeki harni kelimesi, asl~nda harn1
olsa gerektir 2°. A~a~~daki cümlede yer alan izah kelimesinin ikaz oldu~u çok muhtemeldir " ~ç~ erinde manzume yazmakta muvaffak olam~yacaklarm~~tahmin ettiklerimden birkaç~n~~izah etmekten çekinmedim; hattâ bunlardan tavs~yemi kabul
edenler oldu 21". Halid Ziya, Fikret taraf~ndan Mehmed Rauf'un yaz~lar~n~n nas~l tashih edildi~ini anlat~rken, "Fikret o s~rada Hisar yak~n~ nda kendisiyle beraber
kaleminin ucuyle dokunur ve onlara daha salim bir ~ekil verirdi" diyor . Bu cümledeki Hisar yakuunda ifadesinden bir mana ç~km~yor 22 ; bu, müellifin, Fikret'in evini
kasden kullanma itiyad~nda oldu~u Hisar yal~s~nda olabilir.
tisliib Nedir ba~l~kl~~makalede son devir hikasecilerinden bahsedilirken Esad
Faik ad~~geçiyor ve müteakip paragrafta bu isim Faik Esad ~ekline giriyor 23. Faik
17 S. 249, p. 7; s. 282, p. 2 ; S. 248,
p. 4; s• 297, str• 9; s• 297,p. 3; s. 237, p. 6;
s. 245, p. ~~; s. ~~8 ~~, p. ; s. 216, p. ; s. 115, p. 2; S. 246, p. ; s. 245, p. 5; S. 296,
p. 6; s. 297 str. 10.
78 S. 240, p. 7; S. 286, p. 4, 5; s. 117, p. 3; s. 239, p. 4; s. 239, p. 6; s. 286,
P.3; s. 253, p. 6, 5.241, p• 7; s. 296, P. 3; s• 117, p. 3; s. 183, p. ~ .
19 S. 309, p. 5.
20 S. 143, p. 4.
21 S. 120, p. 2.
22 S. 286, p. 3.
23 S. 93, p. 5,6.
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3 ~~

Esad, ~ 9o2'de vefat eden Andelib mahlasl~~ ~airdir ; müellif son neslin hikâyecileri
aras~nda Faik Esad'dan bahsetmi~~olamaz. Yeni nesil hikaye muharrirlerinden
Esad Faik diye biri bulunmad~~~na göre, bu isim Esad Faik veya Faik Esad de~il
de bir üçüncü isim, mesela Said Faik midir? Bunu anlayabilmek için metnin asl~na
müracaattan ba~ka çare kalm~yor.
"...böyle giri~~ve duyu~~farklariyle ba~layan bir izdivaç, e~er iki taraf~n biribirine öru~~mütekabil müsaadelerde bulunarak ikisini bir noktada bulu~turacak ad~mlarla devam etmezse, muhakkak bir iflas neticesine varacakt~r" cümlesinde24 geçen
öru~~diye bir kelimenin mevcudiyetinden haberdar de~iliz. Acaba metnin asl~~ Arap
harfleri ile midir? Oru~~~eklinde okunan o revi~i veya o revi5.-i mütekabil ifadesi midir?
Cümlenin umumi manas~, biraz sonra ad~m kelimesinin geçmesi bu fikri kuvvet
lendirmektedir.
"Garpte bu f~krac~l~k hiçbir vakit ragbetten dü~meyerek hergün gazetelerde,
mecmualarda, hatt ~~sahnelerde "nakildiseur" denilen sanat erbab~~ellerinde devam
etmektedir" cümlesindeki nakildiret~r kelimesinin manas~m hiçbir dilin lügatinde
bulmak mümkün de~ildir. Cümlenin manas~na bak~l~rsa, herhalde, Arapça nâkil
kelimesi nakil ~ekline konulmu~, nakil'in Frans~zca kar~~l~~~~ disenr ile birle~tirilerek,
metinde görüldü~ü gibi yar~s~~Arapça'dan galat, yar~s~~ Frans~zca garip bir kelime
meydana gelmi~tir 88 .
Sanata Dair'in üçüncü cildi dikkatli bir tashihten geçmedigi için baz~~cümleler
biribirine kar~~m~~, mükerrer dizilmi~tir 28 . Halid Ziya uzun cümleler yazmak
itiyad~nda olmakla beraber, bunlarda hiçbir zaman mant~ks~zl~ga dü~memi~, vuzuhtan uzakla~mam~~t~r ; kullanaca~~~kelimeleri de itinayla seçer. Türkçe'ye tam manas~yle hâkim olan müellifimizin, "~imdi sonra yeni neslin yenilik arayan genç ~airlerine
geçiyorum" 27 , "Bende de bu dostlardan epeyce vard~, zaman~n rüzgürlar~~ onlar~n
hemen hepsinin ~uraya buraya da~~tt~~ve bir ço~unun da bir defa avdet etmek mümkün olmayan yerlere kadar götürdü" 28 , "O gün, o saatte bulu~tuk:— Size yeti~mek için, diye ba~lad~ ; kahvalt~m~~yar~m b~rakt~m, bana bir~eyler ikram ediniz. Bilir
misiniz? Ben bir parça oluyorum" 89 gibi cümleler yazmayaca~~na muhakkak nazar~yle bak~labilir.
Halid Ziya U~akl~gil, dü~ünen ve fikirlerini tam manas~yle ifade için noktalama
i~aretlerini yerinde kullanmak hususunda titiz bir muharrirdir. Sanata Dair'in üçüncü
cildinde noktadan sonra küçük harflere, sonunda nokta bulunmayan cümlelere,
istifham cümlesinin sonunda veyahut ki edat~~ile ba~layan rab~t cümlesinden evvel
noktaya, soru i~aretinden sonra küçük harfle ba~layan cümlelere , iki noktadan sonra bâzan büyük, bâzan küçük harfe, t~rnak içerisindeki cümlelerin kâh büyük, kâh
küçük harfle ba~lamas~~ gibi yanl~~~noktalama i~aretlerine ve yersiz büyük, küçük
24 S.

292, p.
p. 4.
185, str. 29 v.d. ; s. 187, str. 8 v.d. ; s. 189, p. 3 ; s. 234, str.. 15 v.d.
129, p. 5.
189, p. 2.
159, p. 3.

85 S. 147,
28 S.
87 S.
88 S.
88 S.
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harflere s~k s~k rastl~yoruz; hattâ küçük harfle ba~ layan paragraf da mevcuttur.
Ali ekrem, g,(5/ manzumesi gibi küçük harfle ba~layan ~ah~s ve eser adlar~, Montaine-in,
Schopenhauer-in misallerinde görüldü~ü gibi hasisimlerin edattan tire ile ayr~lmas~,
eser adlar~n~n, harflerin cinsi gözönüne al~ nmayarak bâzan siyah, bâzan italik,
t~rnak içerisinde v.b. muhtelif ~ekillerde dizilmesi de okuyanlar~n gözünü rahats~z
etmekte, dikkatini da~~tmaktad~ r. Ehemmiyetsiz gibi görünen, fakat bir yaz~n~n
iyi anla~~lmas~~ ve zevkle tâkibi için mani te~kil etti~ini müdrik olanlarca mühim say~lan bu teknik hatalara, baz~lar~n~~yukar~danberi misalleriyle izaha çal~~ t~~~ m~z
mütenevvi yanl~~lar da ilave olununca, Sanata Dair'in ne hale getirildi~inin tasavvurunu, bu makalemizi okumak lütfunda bulunanlara b~rak~yoruz.
Sanata Dair'in ticaret maksad~~ile, vesaitten mahrum herhangi bir matbaada
de~il, Maarif Vekaleti taraf~ndan, teknik vas~talar~~haiz bir matbaada tab'~, gerek
bilgi, gerek tertip hatalar~n~~daha ehemmiyetli k~lmaktad~ r. Tashihlerde kendini
gösteren mak~mat noksanl~~~, kay~ts~ zl~k ve lâübalilik, hayatta bulunmayan k~ymetli bir sanatkar~n hat~ras~na hürmetsizlik oldu~u kadar, Maarif Vekaleti'nin di~er ne~riyat~~hakk~nda bir itimats~ zl~k da uyand~raca~~ ndan ma'zur görülemez. Türk
fikir hayat~n~n bu gibi ne~riyat~ n mahiyetini takdirden âciz olacak derecede a~a~~~
bulunmad~~~n~~ hat~rlat~ rken, Maarif Vekâleti'nin bundan sonraki ne~ riyat~nda
daha ciddi davranaca~~n~, böylece ciddi mesaiyi te~vike rehber olaca~~n~~ ümit etmek
ister;z.
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