HALK ~MRLERIM~ Z~N
KÜÇVMSENMES~~ve TAHKIRI MES'ELESI
FEVZ~YE A. TANSEL
Türkler'in Islam medeniyetini kabülünden önce, O~uzlar'ca ozan
denilen halk ~ iirleri, bu medeniyeti benimsemelerinden sonra da pek tabii
olarak devam etmi~tir. ~slam medeniyetinin dil, vezin, naz~m ~ekli, fikir, v.b.
bak~m~ ndan te'sirinde kalan I~ivân edebiyat~~ mensüblar~mn, mahallilik
nüff~ zunun ve milli fikirlerin muhtelif as~ rlarda azal~ p ço~almas~yla ölçülü
olarak, halk ~iirlerini ve eserlerini ço~u küçümsedikleri, hakiretle
kar~~lad~ klar~, ba'zan da onlar~~taklid yolunda örnekler verdikleri görülür.
Fuad Köprülü, Mübâhasât-~~edebiyye ve Lisâniyye umt~mi ba~l~~lyle 3
Nisan-6 Haziran, 1914'de ne~retti~i makile dizisinde, yaln~z saz~airlerini
de~il, tasavvufi halk edebiyat~n~, tekye edebiyat~ m, halk hikayelerini de ele
alm~~t~ r. Halk edebiyat~ n~ n bu muhtelif zümrelerini meydana getiren tarihi
ve içtimal sebebler, bu zümre edebiyatlar~mn ba~lang~c~, eserlerinde nas~l
bir hayat~~ yans~tt~klar~, kulland~ klar~~ dil, vezin ve naz~ m ~ekilleri
bak~m~ ndan husi~slyetleri üzerinde durdu~u görülür. Bu makile dizilcrinin
hemen hepsinde, daha çok 1,7 ve g'uncusunda, Divân edebiyat~'mn
kuvvetlenip geli~ti~i as~rlarda bu s~n~f mensüblar~mn, Halk edebiyat~'m
muhtelif husiislyetleri bak~m~ ndan küçümsemeleriyle, tahkirleriyle ilgili
örneklere • de rastlar~z; her iki s~ n~f ~airlerinin, hangi tarihi ve içtimai
sebeplerle biribirleri üzerindeki kar~~l~ k te'sirleri mes'elesine de
dokunulmu~ tur °. Bu makile dizisi, Fuad Köprülü'nün ilerideki, y~llarca
sürecek ara~t~ rmalar~n~ n verimi mühim makile ve eserlerinin temeli
say~labilir.
Fuad Köprülü bu makâle dizisinden bir y~ l sonra yay~mlad~~~~ ~l~-~k
Tarz~'mn Men~e' ve Tekâmülü hakk~ nda Bir Tecrübe ba~l~kl~, üç-dört formal~k bir
eser te~kil edebilcek kadar etrafl~~ incelemesinde, Türk kelimesine verilen
Ikdd~n, nu. 61 47 v.d. I) Saz~âirleri—~~., 21 Mart, I 330/3 Nisan, 1914.-2) A~~k Tarz~'n~n
Men~e' ve Mtlhiyeti, 25 Mart, 1330/7 Nisan, 1914.— 3,4 ve 5) A~~k Tarz~~Hangi ~ekl-i Hayda,'
ifddesidir, 29 Mart, 3 ve 6 Nisan, 1330/ ~~ , 16 ve 19 Nisan, 1914.— 6) A~~k Te~kildt~~ ve A~~k
Fas~llar~, 12 Nisan, I330/25 Nisan, 1914.— 7) Mcf/z1m(n-: Tarihiyye, 19 Nisan, 133012 May~s,
1914.— 8) A~~k Tarz~'nda ~Tve ve Listin, 24 Nisan, I330 / 7 May~s, 1914.— 9) A~~k Tarz~'nda Milli
Ardz Vezni, 8 May~s, 1330/ 21 May~s, 19 ~~4.— ~~o) A~~k Tarz~'nda Milli Vezin ve ~ekiller, 18 May~s,
1330/31 May~s, 1914.— ~~ ) Varsag~, Ko~ma, Destan, 24 May~s, 1330/6 Haziran, 1914.
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alçat~c~~ma'nalan, sade Türkçe yazanlann küçümsenmesini, halk vezni ve
eserlerine kar~~~duyulan nefret yüzünden saz~airlerinin, A~~klar'~n eserlerine
de hisse isabet etti~ini, koyma, destan, v.b. ~iirlerinin tahkirini, Hece vezni'yle
ildhfler yazan hakild mutasavv~flann da bunlar gibi, Divdn edebiyat~~
mensüblannca ~air say~lmad~ klann~~anlatan bilgi ve örnekler vermi~tir. Bu
arada, xv~~. as~rdan ba~layarak gittikçe kuvvetlenen mahallfle~me,
millfle~me cereyanlann~ n te'siriyle, halk ~iirleri tarz~nda kopna, türkü,
destanlar yazan D'ivân, Tanzimat devri ~airlerinden Nedim'in, Akif, Pertev,
Ziyâ, Münif Pa~alar'~ n v.b. ~ahsiyetlerin bu yoldaki ~iirleri de ele al~nm~~ t~r;
müellifimizin kaydetti~i üzre, "Hd~im Be, Mecmuast gibi ~ark: mecmualann~~
dolduran birçok türkü/er A~~k Tarz~'n~ n alim ve cahil bütün halk s~n~ flan
aras~nda nekadar„ be~enildi~inin, üstün görüldü~ünün en kuvvetli bir
delilidir 2.
Buraya kadar üzerinde durdu~umuz bu mes'elelerle ilgili çal~~ malar~n~~
ömür boyunca sürdüren Fuad Köprülü, bunlara katt~~~~yeni bilgi ve
örnekleri içine alan ara~ t~rmalann~~yine 1915'de k~smen Türk Edebiydtt'run
Men~e'i 3 , 1928'de Millf Edebiydt Cereydntrun ~lk Mübe~~irleri ve Dit~dn-~~Türkf-i
Basit 4 , 1932'de Ozan s , 1962'de Türk Saz~dirleri 6 adl~~makile ve eserlerinde
yay~mlam~~t~r.
Tanzin~ dt Devri Edebiydtt'nda Halk ~dirleri'nin Tahkiri ba~l~kl~~incelememizde, Fuad Köprülü'nün bu konudaki esasl~~çal~~malanna ba'z~~yeni bilgi
ve örnekler katma~a çal~~m~~t~k ; o makilemizde Ziyâ Pa~a, Nam~k Kemal,
Recal-zade Ekrem ile Muallim Nacrnin bir yandan saz~airleri, A~~k Tarz~~
aleyhinde fikirleri, öte yandan o zümre edebiyat~~te'sirindeki ~iirleri ele
al~nm~~t~r 7 . Dit~dn edebiyat~~mensüblann~ n bu husüstaki fikirleri Fuad
2

A~. bk., not—I2.

Mi/it Tetebbuclar Mecmilast, c. ii., m~. 4, Eylül-Tevinievvel, 1331/1915. Bu makMenin
bütünü EdebiyIli Ara~t~nnalan'n~n Saz~dirleri: Dün ve Bugün ba~l~kl~~vi. bölümünü te~kil etmektedir
(S. 165-93) ; bu ne~rinin sonuna ilk bas~m~ndan farkl~~olarak, müellifin Türk EdebOt~~Ta~ihi'nin
birinci bas~m~ndaki Vezin, Ilk ~ekiller, kent Tenuiller bahisleri (Ist., 1920, Matbaa-i Andra, s. 91
3

-96) eklenmi~tir.
4 Ist., 1928, Devlet Matbaas~ . Eserin l'inci bölümü Edebiydt Ara~hrmalan'na Milli Edebifilt
Cer9d~umn Ilk Mid~e~~irleri ad~yle al~nm~~t~r (S. 271-315).
5 Azerbaycan Tur: Bilgisi mecmuas~nda ne~rinden (Y~l- ~~ , nu. 3, Mart, 1932, s. 133-40)
sonra, geni~letilerek Türk Dili ve Edebiydh hakk~nda Ara~t~rmalar (Ist., 1934, Kankat Kitabevi, s.
273-92) ve Edebiyilt Ara~t~rmalar~~ adl~~eserlerine de (S. 31-44) al~nm~~t~r.
6 Ankara, Güven Bas~mevi, s. 9-49. Edebiydt Ara~t~rmalar~' n~n Saz~dirleri: Dün ve Bugün adl~~
v~'nc~~bölümünü te~kil etmektedir (S. 165-93).
7 Türk Dili ve Edebiydt: hakk~nda Ara~t~rmalar— Fuad Köprülirniin do~umun~m 6o. y~l
dönit~nünü kutlamak için Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu taraf~ndan ç~kar~lm~~t~r.

Haz~rlayanlar: H. Eren—T. Halas~-Kun (Ankara, 1950, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, s.
115-26).
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Köprülü tarafindan esâsl~, derin olarak incelendi~i için, bu makâlemizde, o
devirle ilgili yeni bilgiler epeyi azd~ r; bu yüzden, Tanzimit, Servet-i Funün,
Milli Edebiyât devirlerine âid malzemeye daha çok yer verebilmi~~
bulunuyoruz.
Gelibolulu Mustafâ Ali, a~~zlar~na dü~meyecek ~eyler üzerinde
konu~ma~a kalk~~ anlardan, böyle câhillerin ekâbir ve zurafân~ n meclislerine
al~nmamas~ ndan, bu gibi kimseler aras~nda, "Insân-~~kâmil'e mahsils olan
nazm-~~ beligclen dem urmag„ isteyenlerin o rindler meclisinde gazel
okuma~a bile yeltendiklerinden bahsetmi~~ve bunlar~n ~iirden anlamad~klann~~ortaya koyan konu~malar~n~ n bir örne~ini de vermi~tir 8: Cür'et edip
Bu incelemenin ne~rinden sonra, Nâm~k Kemal'in saz~âirleri aleyhinde dü~üncelerini
ayd~nlatan birkaç malzeme daha elde etmi~~bulunuyoruz:
Babas~~Mustafa As~m Bey'e Rodos'tan yollad~~~~ ~~Haziran, 1887 tarihli mektubunda,
"Bekci hazretlerinin e~`âr-~ dürer-bünna taklid etme~e hâcet var m~? O bana taklid etsin. Ben,
bundan onbe~~sene evvel,
Besmele'fie y~kt~k yola,

Fenar~n~zz söndü m'ola,
Istanbul'da gaz-maz yoktur,
Çatmayalun karakola...
ezgi'sini söylemi~tim ; yaln~z sokaklarda gezip de ~rlamak içün, elime bir bekcilik geçmedi„
diyor (Ndm~k Kemal'in HusAst Mektuplar~ , c. ~v., Ankara, 1985, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, s.
445 v.d. Eserimizde, Bekci Destan~~ ad~~da verilen bu ~iirinin tam metni vard~r). Yine babas~na
yollad~~o, 12 Ekim, 1887 tarihli mektubunda, cedlerinden Râtib Ahmed Pa~a'n~n Dii~dn'~~
dolay~s~yle öne sürdü~ü fikirleri de, saz~âirlerimizi küçümsedi~ini gösterir: "Merhüm âlim imi~.
Ana g~bte ederiz; fakat ~iirde,

Bu yerlerden ku~_u~maz n'eyleyim kt2y4 dil-örjya
gibi A~~k Omer'i and~r~r ~eyleri var.„ (A.E., S. 458 v.d.). Dâmâd~~ Menemenli Rifat Bey'e,
Sak~z'dan gönderdi~i 28 Haziran, 1888 tarihli cevâb~ nda ise, kinâye yoluyle, ün kazanm~~~halk
~âirlerine benzemedi~ini, onlar~n ~iirlerinin ma'nâs~zl~~~n~~anlatmak istemi~tir: "~u kadar var
ki.... her n~~ise buyurmu~sunuz. Bendeniz ~âir isem de noktad~~n ald~m haberi diyen meydân
sucarây-i benâm~ndan olmad~~~m cihetle, noktalardan bir~ey anlayamad~m ki cevâb vereyim„
(A.e., s. 552) diyordu.
Tarihi Kürsüsü, Ist.,
8 Meud'id~rn-Nefd'is ft' Kavdcidil-Mecdlis, Ne~reden : Yeniça~~
1956, Osman Yalç~n Matbaas~, s. 67 v.d. Türk Ansiklopedisi'nde yay~mlanan Karaca O~lan
maddesinde, Fuad Köprülü'nün Türk Saz~dirleri adl~~eserinin Karaca O~lan—XVII. As~r Saz~diri
bölümünün ikinci bas~m~nda (Ankara, 1962, Güven Bas~mevi), "Gelibolulu Cinin 1599
-1600'den sonra Meveidü'n-Ncfd'is Kavdcidil-Mecdli?indeld (~st., 1956, s. 67) Karaca O~lan'~n
daha XVI. as~r sonunda ün Icazand~~~na dâir mühim bir kaydi ilâve (S. 331) edilmi~„
oldu~unu haber vermi~tik (C.xx~., Fsk., 165, Ankara, 1973, Milli E~itim Bas~mevi, s. 259"). C.
Oztelli, bunlardan hiç bahsetmeksizin, 1969'da yay~mlanan makMesinde, bu yaz~s~ndan
naklen Karaca O~lan, Bütün ~iirleri adl~~eserinde (Ist., 1970, Bahâ Matbaas~, s. xx~~v.d. Ayr~ca
bk., Kolay San~lan Halk Edebiyat~ , Türk Dili, nu. 279, Aral~k, 1974, s. 978), Ali'nin eserindeki bilgi,
önce kendisi taraf~ndan görüldü~ünü haber vererek naldetmi~tir (Ke~., ~ükrü Elçin, Halk
Edebiyatun~zda Kaynaklar Mes'elesi ve XVI. As~r Ozan: Karaca O~lan, Ankara, 1977, s. 299, not-2o,
).
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okuduklan gazel dplay~s~yle, "humali f~rkas~na rast gelüb inand~rabildikleri
takdirce, bu sözleri biz dedik fesânesin dahi derler 9. Kat kalursa 1° Karaca
O~lun'a isnâd olunur ve Halil Abdal'~nchr deyu ra~bet k~l~nur nice
Varsa~tlar vard~ r. Husûsâ Mülk-i Ermen, Diyanbekir Zemmileri'nden
lezzeti bin nicmete benzer nice Bayatfler bisyard~r; biz ol denlu da m~~
olamaz~z guftesin söylerler. E~er bu sözler mevzûn de~ildir denilse, hadd-i
zat~nda vezn eylemedik cevib~ n verirler. Bacz~~ m~sralan kan~~ uzun ancak
deyu sebebi sorulsa, fl nefsü'l-emr endâze urub ölçmedik deyu guftan ile
ictiraf k~lurlar ve e~er macnilan yok ve yanl~~~lafizlan sâyir uyûbundan çok
denilse, belki sevid-~~lafz alt~nda bas~lm~~~ola derler ve yaht~cl macnalart i~te
turayorur deyu macnâ lafz~n~n hurûf-i müfredesin i~aret ederler. Muha~~~l-~~
kelam gazerde nükte laz~md~ r dine; i~te nükte deyu nokta gösterirler.
Sanayi`den la-buddür sözin söylense, biz bu sözleri bulunca, yaz~ p bu sûrete
koyunca nice sancatlar harc etmi~üz edis~ n~~telaffuz k~lurlar;
"Böyle nö cinslerin mecölisini
"Bir görür diizah_ili ehl-i vaOr
"Talvarub Hakk'a biz dahi diyelim
"Ve k~nd Rabbenö cazöb e' n-nr~ r 11 „
Ali'nin bu ifidelerinden halk ~iirlerini nas~l küçümsedi~i, Divân
gazeller'inden bir~ey anlamad~klan, câhillikleri yüzünden Karaca O~lan,
Halil Abdal gibi ~iirleri be~endikleri, Bayatf, Varsa~~~ denilen halk
~iirlerinden zevk ald~klar~ , vezin ve kifiye, edebi san'atlardan habersiz
*olduklar~~ v.b. husûslyetleriyle nas~l alay etti~i aç~kca anla~~l~r; haysiyetli,
a~~r-ba~l~~kimseler için bunlar~ n meclisinde bulunmak.' Cehennem ate~ine
e~it saymaktad~ r; bu ate~in azib~ndan kendilerini korumas~n~~ Tanr~'dan
dile~i de, böyle ~airlerden nekadar çok nefret etti~ini gösterir.
Bir güzel derdiyle fâni dünyâda
~u tatl~~can~mdan bezdim, usand~m
Gezer oldum dostlar çölde, sahrâda
Leylr su: ald~rm~~~Mecnân'a döndüm
dörtlü~ünün ba~~ndaki ~ark~-i Ayucu kaydiyle, ko~malar'm k~ymetsizli~i
belirtilmi~tir. Nabi" nin,
9

Kr~., C. öztelli, a.e., s. xx~~, ederler

J° Kr~., C. Oztelli, a.e., a.y., Kat kalursa (acz içinde kalmak, çaresiz kalmak). Kat: Sert, kat~,
donmu~~anlam~na gelir ; kat kalmak'~n dogru olarak kar~~l~~~; Hayretinden dona-kalmak, ~a~~r~p
kalrnak't~r (~emseddin Sâmi,
Türki, Ist., 1317, lkdân~~ Matbaas~, s. 1016).
Al-i Imrdn,
)7,:1
"Rabb'i1- 4; 1;,:;;;
Ayet--16:„
miz! Biz ~üphesiz inand~ k; bunun için günhlanm~z~~bize ba~~~ta ve bizi ate~in azâb~ndan ko-
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râr söyletti banii bri gazel'' ey ,Nâbi
Söyley-söyleye ey tâze zebân~ m diyerek
makta'll ~iirindeki fikirleri çürütmek, alaya almak için, Havâyi taraf~ ndan
yaz~lan Nazire'deki,
Gevezi etti gazeller'le Havâyi beni yâr
Söyleyi-söyleye ey yan~ak—ozr~ n'~m diyerek
beytinde ozan, yan~ak s~ ratlyle, a~z~~ yayan, tats~z sûrette geveze olarak
vas~fland~ r~lm~~t~ r. Muhyi'nin Müsaddes'inde, ba~tan sona, saz~âirleri alay
konusu edilmi~ tir; Muhyi, tanbur çalarak ~iir okuyan, bakla sal~ p fal bakan,
zarif ve azametli görünme~e çal~~an, Macni açmaktan, Muammac seçmekten
ho~lanan halk ~airleri ile alay ederek, gönlünün bunlardan de~il, ~ehirliden
yana oldu~unu anlatm~~t~ r 1 la.
Iran edebiyat~ n~ n te'siriyle san'atl~~ gazeller yazan ~airlerimizin, halk
airleri
aleyhinde besledikleri küçümseme hissi ve tahkirin pek tabii
~
görülmesi gerekli oldu~unu öne süren Fuad Köprülü'nün, halk~ n da ~air
denilince kendilerini de~il, saz~âirlerini anlad~~~ na dâir verdi~i bir örnek de
üzerinde durulma~a de~er:
"Vehbi, Manisa'ya Nâib oldu~ u zaman, ahâli, onun tan~nm~~~bir ~air
oldu~unu haber alarak çok sevinmi~ler. Bir ak~am, Manisa'n~ n en me~hûr
acyan~ ndan Kara Osman-zade Ömer A~a, bütün vilayet ileri gelenleri ile
beraber ~airi de kona~~ na dacvet etmi~: Me~er herkes, Istanbul'dan gelen bu
büyük ~airin saz~ m dinlemek merak~ nda imi~.. Hâne sahibi münâsib bir
f~ rsat getirerek, bütün orada bulunanlar nâm~ na, biraz saz çalmas~ n~~ recâ
edince, Vehbi, kendisini a~~ k zannettiklerini anlam~~~ve kendisinin saz de~il,
söz ~airi oldu~unu anlatma~a çal~~m~~~ ; fakat buna kar~~, sazs~z ~air
olabilece~ine ihtimal vermeyen Haci Ömer A~a, muttas~l, gümü~~telli
sedelkari tanburas~ n~~ takdim ederek birkaç na~me niyâz edermi~... Mihnet-i
Ke~lin'~nda bu vakcay~~ mahal-ede nakleden Keçeci-zâde Izzet Molla, evvelce
yalan ve mubâle~aya hamletti~i bu vakcamn Ke~an'da aynen ba~~ na
geldi~ini hazin bir edâ ile anlat~ r:
"Ke~an câmicindi i~nâm-F ~a~ir
~a,~ir idi gerçi s~~~rdan kebir
n~!„ ( Ki~r'dn-z Kerim ve Türkçe Anlam~ —Me'âl, Ankara, 1973, T.C. Diyânet ~~leri Ba~kanl~~~~
Yay~ nlar~~ : go, S. 51).
"a Bu üç örnek s~ ras~ yle bk., kendi kütüphânemizdeki yazma, nu. 62, S. 76, 2-A;
yazma, nu. 64, S. 226.
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Dedi: Bir-ikr möh sabr eyledik
Dil-[ zöre sabr [le cebr eyledik
i~ittik ki siz ~riir-i ~dhs~z
Macr~ rif semövöt~ ne~~möhs~z
De~il haddimiz gerçi çald~ rma söz
Gönül bir-iki na~me eyler niyöz
Meh-i rüzedi etti ibröm-~~ töm
Band durma me# et deyr~~bir makötn
Dedim: Bedce ç~km~~t~~ övöz~m~z
Sitanbur da terk eyledik söz~m~z 12
~zzet Molla'n~ n bu m~sralar~, halk~ n, kendi zümresine mensüb
~airlerden zevk ald~~~ n~, ~air denilince saz~airlerini anlad~~~ n~~ ortaya
koydu~u gibi, Divân ~airlerimizin de onlar~~ nas~l küçümsedi~ini ayd~ nlat~ r.
Bu kar~~l~ kl~~ küçümseme dü~üncelerinin te'siri xv~~~'inci as~ rda kaybolma~a
ba~lam~~t~ r; Divân ~airlerinin Hece vezni ve halk naz~ m ~ekilleri ile ; halk
12 Türk Edebiydtt'nda A.,stk Tarzt'~nn Men~e' ve Tekdmülü, Milli Tetebbuclar Meemilasz, c. ~ ., nu.
1, Mart-Nisan, 1331 /1915, s. 25 v.d. Yeni harflere çevrilmi~~metni: Maköleler
Edebiydt Ara~t~rmalar:, Ankara, 1966, Türk Tarih Kurumu Bas~mevi, s. 216 v.d..— Eski
~airlerimiz— Divdn Edebydt~~ Antolojisi, Ist., 1934, Muallim Ahmed Hâlid Kitaphânesi, s. 665
v.d.— Türk Saz~dirleri—I., Ankara, 1962, Güven Bas~mevi, s. 19 v.d. Saz~dirleri: Dün ve Bugün
ba~l~~lyle Edebiydt Ara~t~ rma/an'na da al~ nm~~ t~ r (S. 171 v.d.).
Metni verilen beyi tler, Mihnet-Ke~dn'daki Hikdye-i JV'efrse-i
sdni-i Ke~dn'dan al~ nm~~t~r
(Ist., Ceride-i Havddis Matbaas~ , 1269, S. 93 v.d.). Isldm Ansiklopedisi'ndeki Izzet Molla, Keçeci-zdde
maddesinde (54. Cüz, Ist., 1952, Milli E~itim Bas~mevi, s. 1265b) verdi~imiz bilgiyi
geni~leterek, ba'z~~ ilâvelerle ne~retti~imiz Keçeci-zdde Izzet Molla ba~l~ kl~~makMemizde (60.
Do~um Y~l: münd.sebetiyle Fuad Köprülü Arama~anz, ~s~., 1953, Osman Yalç~ n Matbaas~, S. 131-51 ;
14o v.d.), eserin ad~ n~~ Alihnet-Ke~dn ~eklinde kaydetmi~ tik. Mihnet-i Ke~dn'tn Yenile~me
Tarihimizdeki Yeri ba~l~ kl~~ bir yaz~da, eserin ad~ n~n Mihnet-Kesdn m~, Mihnet-i Ke~âtt m~~okunmas~~
do~ru olaca~~~mes'elesine de dokunulmu~ tur: Kaynaklar da verilerek, "Eserin ad~ n~~
Tanp~ nar'~n d~~~ nda kalan hemen bütün yazarlar Mihnel-Ke~dn okumu~lard~ r. Fevziye
Abdullah, Ibnü'l-Emin Mahmud Kemal, Ismâil Habib, T. Menzel ise Ingilizce olarak
haz~ rlanan Isldm Ansiklopedisi'nin birinci bask~s~ nda iki ma'nâl~~ oldu~una i~aret etmi~tir„
denilmektedir. Eser ad~ n~ n ,A..;.s",:..-s" ~eklinde yaz~lm~~~olmas~ n~ n bu iki ~ekilde okunmas~ na,
ba'z~~ zay~f delillere de dayan~ larak, Mihnet-i Ke~dn okunmas~ n~n do~ru oldu~u sonucuna
var~lm~~t~r ( Türk Kültürü, nu. 163, May~s, 1976, s. 432 /48 v.d.). Eserin ad~, kaydedildi~i gibi,
" ~eklinde yaz~lm~~~ise, Mihnet-Ke~dn, veya Mihnet-i Ke~dn ~eklinde de okunu~u
mümkündür ; ilkinde Ke~ ân kelimesi Tevriye'li kullan~lm~~t~ r. Fuad Köprülü'nün Dis~dn
Edebiydt~~Antolojisi'nde Mihnetke~dn (Y. bk., S. 647, 651) ; Edebiydt Ara~ttrmalan'ndaki muhtelif
incelemelerinde ise, Mihnet-i Ke~dn ~eklinde kaydedilmi~tir. Eserin, 1269 bas~m~nda, ad~~
" olarak yaz~lm~~t~ r. Eserin ister Arab, ister Latin harfleriyle iki türlü yaz~l~~~ na,
bunlar~n ma'nâs~ na dayan~larak hangisinin dogru oldu~una dâir kesin sonuca vanlamaz.
Mühim olan bu ad~ n, eseri yazan taraf~ ndan ne ~ekilde okunaca~~n~ n tesbitidir, Izzet
Molla'n~n,
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~airlerinin de Arüz'la, Divân naz~m ~ekilleri ile eserler verdikleri görülür.
Nedim gibi, Keçeci-zade ~zzet Molla da halk ~airleri tarz~nda türkü
yazm~~t~ r 13; A~~ k ömer'in m~sralarm~~tazmin süretiyle yazd~~~~beyitleri de
vard~ r '4; Gazeller'inden birinde ça~da~lar~n~ n ho~lanmad~~~~Yunus ilâhfleri' ni
be~endi~inden bahsetmi~~ise de, bir ba~ka gazdindeki,
Cönk'üne A~~k Ömer an~~ yazar izzet'ü
Böyle peri~ön söze defter-i divün ~aldt
beytinden anla~~laca~~~üzre, A~~k ~~mer'in ~iirlerini fikirce darma-da~~n~k,
ma'nas~z, peri,slin olarak vas~fland~rm~~t~ r 15.
XIX. Asr~n ilk yar~s~nda ya~ayan ~airlerimizden ~eref Han~m,
~eref ü sencileyin bi-mitye
Ne cesâretle alur ~icri dile
Senin—e~cür-i perign~ndan
re~dirji~~k omer'in ~icri bile
k~ t'as~ nda, kendisinin cevhersiz, rühsuz biri oldu~unu, ~iir söyleme~e cesaret
etmemesi laz~m geldi~ini yazm~~ , tertibsiz, fikirce darmada~~n~k ~iirlerinin
yan~nda, A~~ k ~~mer'in nazm~n~ n bile daha üstün bulundu~unu öne
sürmü~tür ; bu fikri ile, ~zzet Molla gibi, ~eref Han~m'~ n da, A~~k Omer'in
~iirlerini düzensiz, peri~an olarak vas~fland~rd~~~ n~~ söyleyebiliriz. Bir
Gazdinin,
Budur berg-i sebz-7 diydr-r Ke~&
Yola- olsa makbül Mihnet-Kegn
Zam ön öhiroldü hemöhir zamda
Verir ~ni bana' sr~d Mihne~-Ke~ön
Mihne~-Keidn-~~Izzet'i cemc tyledi Hus~lm
Tahnr k~l& nushaszn _evvel V~Thid-i dehr
beyitleri (S. 231, 234-35), eserinin ad~, m~srâ'~n veznini aksatmaks~ z~n nas~l okunaca~~n~,
Mihnet-i Ke~dn de~il, Mihnet-Ke~dn oldu~unu isbât etmektedir.
S. 147),
13 Fuad Kiiprülü Armagam'nda tam metnini verdi~imiz bu Türkü (ist., 1953,
r.
1313,
S.
16)
al~nm~~t~
~,
eserinden
(Ist.,
Alem
Matbaas
adl~~
Türkçe
Arûz
Manast~rl~~ Fâik'~ n
Cevdet Pa~a'n~ n, sözüne güvenilir kimselerden edindi~i bilgiye göre, "Keçeci-zâcle Izzet Molla
Anadolu'ya nefyolundukta, saz~âirleri an~n bacz~~e~cârma vezni yok diye ictirâz etmi~ler ; o dahi
anlara, kendisinin Evzdn-z Türkiyye üzre de nazm-~~e~câra muktedir oldu~unu göstermek üzre„
Cereydn~n~ n Ilk Mübegirleri, Ist., 1928, s. 43;
bu Türkü'yü yazm~~t~ r (Fuad Köprülü, Millf
s.
309-10).
Ikinci bsm., Edebiyât Ara~t~rmalar:,
14 Izzet Molla, Dialin-t Balulr-t EJk~2r, Bulak, 1255, s. 64, 66.
13 liazdn-: Âsdr, Ist., 1257, S. 42.
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Asr~m~zdr~~bunca irlir vür iken bilmem neden
Gevheri vüdisini bil ictibür olmak neden
maltac beytinde, Gevherrninki gibi, o yoldaki ~iirlere, ya~ad~~~~ça~da
k~ymet verilmesini yad~rgad~~~n~, dolay~s~yla böyle ~iirlerden pek zevk
almad~~~ n~~ifade etmi~tir 16 .
Klasik ~airlerimizin, ralfblerinin. be~enmedikleri siirlerini Geyik
Destam'na benzetmeleri gelenek halini alm~~t~r; xv~'nc~~as~rdan ba~layarak,
yaln~z Tezkire/er'imizde de~il, ba~ka kaynaklarda da be~enilmeyen ~iirler
için istihzâ maksad~yle benzetilen ~eylerden biri de Geyik Destan~'d~r 17 .
Mustafa Ali, "Ayd~ n vilâyetinden kopan Monla Siyahl ki ~ehir-o~lan~ndan
peydâ olmu~, muhalled hezliyyât~~ Geyik Destam'ndan ezdiyâd yutmu~~bir
gümrâh idi„ diyor; onun bu ifadesi, be~enilmeyen, hezeyân, saçmasapan
say~lan ~iirlerin, istihzâ maksad~yle Geyik Destam'na benzetilmesinin xv~'nc~~
as~ rda sürdürüldü~ünü isbât eder 18 .
Hâfiz Ilyas, Vajct~yic-i
Enderr~ n adl~, 1227-44 y~l~~ Ramazan'lan
(1812-31) aras~ ndaki, II. Mahmud devri'ne âid ondokuz senelik vak'alar~~
içine alan eserinin 1235 (182o) y~l~~ sonlanyle ilgili vak'alar~~ aras~nda
Sultâniyye'ye Be~ikta~'tan hareket eden Saltanat bini~i'nden, Padi~ah'~n
Bo~az-içi'ndeki bu gezinti yerine nas~l eri~ti~inden, pehlivan güre~leri,
tüfenkle ni~an atma e~lencelerinden, müs~ ki fas~llanndan bahsetmi~tir.
Okunan ~ark~lar~; bunlar~~okumakta kimlerin usta oldu~unu anlat~rken, adi
~ark~lar'dan,
Bir mecliste ol y~l~* ile bulundum
JV'eylerim âh tâ ci~erden uruldum
"~ark~'sm~ n, Suyolcu-zâde Salih ile nây-zen Mustafa Efendi ve Mülâzim Rifrat
Efendi'nin ça~~rmakta„ o devrin e~ine az rastlan~l~r ustalar~ ndan oldu~unu
kaydetmi~tir. Haf~z Ilyas, asl~nda hece vezniyle bir türkü oldu~u verdi~i iki
m~sradan anla~~ lan bu besteli halk ~iirini adi ~ark~lar'dan saymaktad~ r;
Art~z'la olan ~ark~lar için âcli s~fat~n~~kullanmam~~~olmas~~dikkati çekmekte,
halk türküler'ini küçümsedi~ini göstermektedir.
Haf~z Ilyas'~ n kaydetti~i bir ba~ka vak'a, Seferli-odas~~a~alar~ndan ~air
~emsi hakk~ndad~n De~ersiz, hakir görülen gazeller'i çal~p-ça~~rmakta epeyi
~öhret kazanan, Odalar'da ufak-tefek fas~llara kar~~ an ~emsVnin
Di'vdn-t ~eref Han~m, ~St., 1292, ~eyh Yahya Efendi Matbaas~, S. 94, 53.
Fuad Köprülü, ef~tk Tarzt'~nn Men~e.) ve Tekibnülü,
Tetebbuc lar Mecmaast, C. 1., nu. 1,
Mart-Nisan, 1331 /1915, s. 15, not—~~; bu fikri kuvvetlendirici epeyi örnek de verilmi~tir. Bu
maUlenin ikinci bask~s~~için bk., Edebiydt Ara~t~rmalar:, Ankara, 1966, s. 205 v.d., not-12.
18 Mev~l'idü'n-Nefti'is fr Kavdcidi'l-Mecdlis, Ist., 1956, S. 226.
16
17
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çuhadarl~k'a yükseltilmesinden be~-on gün sonra, Padi~ah'~n huzürundaki
fas~llarda da çalmas~ na irâde-i seniyye ç~km~~t~r; 7 Rebi I., 1240 ( I Kas~m,
1824) Pazartesi gecesi kat~lm~~~oldu~u fas~lda, "be~-on nevc gazel ve döstân
gibi ~eyler okuyarak saz çald~~~„ Padi~ah taraf~ndan görülünce, Ser-Kurenâ
Ba~-a~a, Saray'ca alimlerden daha iyi bilen (Aclem-i culemâ) say~ld~~~~
halde, hat~r için ~airi medhe mecbür olmu~tur. Padi~ah'~n, bu medihler
üzerine, ~iirin nas~l olmas~~ laz~ m geldi~ini bilip anlayanlar~~~a~~ rt~ p aldat~c~,
garibsenen yolda, "U~bu güne fesâhat ve bela~at üzre nazm olunmu~~e~car-i
abdan mecmean~za kaydetseniz dahi ziyâde kadr-~inasl~~~ n~z zahir ve a~ikar
olur idi„ yollu latifeleri üzerine, hemen o saatte emr ve irâdeyi yerine
getirdikten sonra, bu güftelerin ma'nas~~olmayan her sözü benim hâlimin
ifadesidir demesi, utanc~ndan peri~an olan "bi-ziya ~emsryi„ ne~'elendirip
canland~ rd~ ktan ba~ka, Cak~ rc~~ Silahdarl~'~~na getirilmesine, dolay~s~yla,
"ayak hizmetinde bulunan cuha elbiseli„ veya çuhadan yap~lm~~~perdenin
d~~~ nda kendisine verilecek emri bekleyen, bir nevc hademelikten,
Çukadari~ k s~n~fina mensüb olmaktan da kurtulmu~ tur. Bütün bunlar, o
müs~ki ve e~lence gecesinde saz~yle gazeller, destanlar okuyup çalan ~emsrnin
himâye gördü~ünü anlatmakla beraber, böyle ~airlerin Padi~ah'~n
bulundu~u meclise al~nmas~n~n, üstelik ö~ülmesinin yad~ rgand~~~,
~iirlerinin orada bulunanlarca küçümsendi~i de anla~~l~ r 19.
Halk ~airlerinin küçümsenilip tahkir edilmesine, x~x'uncu asnn ikinci
yar~s~nda da tan~k olmaktay~ z : Hacivad ile Karagöz aras~ndaki bir konu~ma
tarz~nda tertiblenen yaz~da, Hacivad'a göre Karagöz, ~air denilince Tavuk
-pazan'ndaki, kahve-hânelerdeki saz çalan ~iirleri anlamaktad~r. Hacivad
ona, Kalem ~airlerinden birinin,
Çzkub ebl~ös-i hürriyyet ~niyöne
ray~ ldf bizde di yüzbin deluine
Bilir-bilmez giri~ti' imtihöne
herze-göyün-r zamüne
Vaiand~r bunda u,~rüyan ziyöne
k~t'as~ n~~ okur. Karagöz buna kar~~l~ k,
Ç~kub orgya bir ~ahs caccaviine
Kodr ~~rö ~nf tekrör miyöne
Seni birgün çekerler in~tild~ne
Sanursam u~rad~rlar çok ziyöne
Neler iciib eder hükm-i zamüne
19

Dârü't-T~bâc atül-Amire, 1276 (186o), s. 195 v.d., 323.
Bellek?: C. XLI X,

21
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naziresini okur 20; kendisinin de Arâz'la böyle ~iirler söyeleybilece~ini
anlatan bu k~ t'as~~ Hacivad taraf~ ndan be~enilir. Yine Karagöz'ün, "Sen
veznine, kMiyesine bak !„ diyerek okudu~u,
E~er u~rar isen birgün çibüne
Sak~n bulmr~~havr~ sfnü bahrme
Bahr~ y,imken gelüb ~imdi lisane
Neler söyler hasedden yr~ ne-yöne
dörtlü~üyle, bunun gibi yine Arâz'la, kMiyece düzgün olan di~er k~ t'alar~ n~~
be~enmeyen Hacivad, "Karagöz, bunlar olmad~ „ der. Neden be~enmedi~i
sorusuna kar~~ l~ k, "Can~ m, veznine tacriZ etmiyorum ; lakin sözleri adeta
kahve ~airleri ~ivesinde, ser-a-pa saçma !„ cevab~ n~~ verir 21.
Abdü'l-Kerim Sabit taraf~ ndan, Istanbul'da ~~ 302-13o3'de yay~ mlanan
Berk mecmuas~ na ta~ radan, Mahmud Kemâleddin FenarVnin yollad~~~~
mektupta, bulundu~u çevrenin câhilli~inden, taassubundan bahisle, Berk
gibi mecmualar bir yana, "adeta 'A~~ k Ömer saçmalar~~ bile kimyâ
hükmündedir„ denilmektedir 22.
Müstecabi-zade Ismet Bey'in 1894'de yay~ mlanan, ~iir için vezni,
kâfiyeyi yeterli sayan, ma'nâ umurunda olmayan birini hicvetmek için
dayand~~~~fikir, onun A~~k Ömer Divâni'm okudu~u, onlar~~ ~iir zannedip
aldand~~~ d~ r 23:
BIR MÜTE~AIR'E

Okumu~~.ii~~k—Omer Divr~n'~n
Anlarf ~icr sanub aldan~yor
kaydinde de~ildir macnü
~icri mevzün ve mukaffü san~yor
20 Bu iki k~ t'a, Nâm~ k Kemal'in Magosa'da iken yazd~~~ , Manzûme adl~,
Ç~ k~p dac~'dy-i hiirriyyet mtydne,
Atzldzk biz de cdv-T imtihdne
Bu yoldd bakmad~k ikböle, cdne,
Muhdlif gittik_evzdc-i cihdne
Neler ettik cald ragm~'z-zemdne
m~srâlanyla ba~layan, be~~k~ t'ay~~ içine alan ~iirine, Hacivad ve Karagöz taraf~ ndan söylenilmi~~
gibi tertiplenen mizah! nazre say~ labilir. Kemal'in bu ~iirinin metni, bu husiista gerekli bilgi
için bk., F.A. Tansel, Ndm~k Kemal'in Husdsf Mektuplar~, c. 1., Ankara, 1967, Türk Tarih
Kurumu Bas~ mevi, s. 256 v.d.
21 Haydl gzt., nu. 21,2 KânC~ msâni, 1289 (14 Ocak, 1874), s. 2 v.d.
22 Nel~dy-i ~ebdb, 1304, Hudâvendigâr Vilâyeti Matbaas~, s. 41.
23 Madrif mec., Y~l-3, c. vi., nu. 137, 2 Haziran, 1310 (14 Haziran, 1894), s. 88.
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Servet-i Funtin, bir ba~ka deyi~le Edebiyat-1 Cedide devrinde, en çok
Cenab'~n ~iirleriyle ma'nâs~~ aç~kca anla~~lamayan birçok terkipler dilimize
girme~e ba~lam~~t~r; böyle ~iirler, biraz da, F~rans~z sembolistlerinden
nakledilen, fakat tam bir ifade ~ekli bulamayan mübhem, aç~kca
belirtilmeyen fikirler yüzünden edebiyat~m~zda bir gerileme örne~i say~ld~.
Bu gibi ~iirlerden bir ma'nâ anla~~lmad~~~~hakk~nda münâka~alara yol açan,
elimizdeki malzemeye göre, yan~lm~ yorsak Ahmed Midhat'in bir makalesi
oldu; onun I Mart, ~~313 (13 Mart, ~~897)'de, Sabah gazetesinde yay~mlanan
Dekadanlar ba~l~ kl~~makalesi, epeyi uzun süren münâka~alara yol açm~~t~r 24.
Bu s~ralarda, Mehmed Emin'in Türkçe ~iirler adl~~ eserinin 1898'de
yarmlanmas~ndan sonra, yüzy~ llar boyunca sürüp giden Safi Türkçe, Sâde
Türkçe, Hece vezni'yle saz~airlerimiz yolunda ~iirler yazma fikir ve
temâyülünün kuvvetli bir cereyan halini almas~, bu yoldaki münaka~alar~n
sürüp-gitmesi de, Dekadanlar münaka~as~yle ayni y~llara rastlar 25 . Mehmed
Celal' in Edebiydt-~~Cedide adl~~epeyi uzun hicviyesinde ma'nas~ z ve
saz~âirlerinin ~iirlerine benzer eser verenler A~~k ~~mer'e benzetilmi~,
dolay~s~yle o zümre ~airleri küçümsenmi~tir 26:
Sen ner'desin_ey debdebeg ~dnl~~Fuzüli
Kald~r ba~~ nr, aç yüzünii bak neler,oldu
~icrin —ne tuhaf— kalmad~~bir zevk:, usulü
Halk~n kimi Verlaine, kimi A~~k omer_oldu
Sen ner'desin..-ey Hazret-i
suhanver
~ fiör-i ~aribüne-i rühun unutuldu
24 A. Midhat'in bu makilesi Resimli Gazete'de de bas~lm~~ur (Nu. 20, 21 ~evvil, 1314/13
Mart, 1313/25 Mart, 1897). Muallim Ntivt ile Reart-zdde Ekrem Aras~ndaki Mündka~alar adl~~
ara~urmam~zda, Sabah gazetesinin Milicli kar~~l~~~~yanl~~~olarak 27 Mart, 1898 ; Resimli
Gazete'deki ne~ri ise, 21 ~evvil, ~~313/13 Mart, 1312 ~eklinde bas~lm~~t~r ( Türk~•dt Meanuan, c.
x., Ist., 1953, s. 195, 196, not-132), düzeltiriz.
25 Bu husüslarda daha geni~~bilgi edinmek için, Türk ~iirinde Sdde Türkçe, Hece Vezni ile
Tazmak ve Halk Edebiydt~ndan Faydala~una Cerod~un~n Bir Devresi adl~~makilemiz ile (Türk Turda
mec., c. y~l., nu. 3, Mart, 1970,
s. 40-4.4) ; Mehmed Emin Turdakurun Eserleri—!., ~iirler isimli
kitab~m~z~n Te'siri ve Hakk~ndaki ~iirler bölümüne bak~labilir (Ankara, 1969, Türk Tarih
Kurumu Bas~mevi, s. Lv-Lx~v).
26 Birk~sm~n~~verdi~imiz bu uzunca ~iirin tam metni, Dekadanlar münâka~as~~ dolay~slyle
Hüseyin Cihid'in Kavgalarun adl~~eserine, Resimli Gazete'den naklen al~nm~~t~r (Ist., ~~326, Tanin
Matbaas~, s. 120 v.d.). H. Cihid'in, Hece vezniyle, Halk ~iirleri te'sirinde yaz~lan ~iirleri
be~enmedi~ini söyleyebiliriz: "Hece vezninden hiçbir zevk alm~yorum. Bize Hece vezni'ni
sevdirecek bir ~iir ç~kar da güzel numûneler verecek olursa belki sevilir; fakat bu günki ~ekliyle
sarâhaten çirkin, okunamaz san~yorum ; çünki çok so~uk, bir zevk yok, hiçbir ~ey yok.. Bu
tarzda yaz~lanlann en iyisi yine Rizâ Tevfik'inkiler„ fikrindedir (Rü~en E~ref, Diyorlar ki, ~st.,
1 334, s• 105)•
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Hicviyeleriyle ün kazanan E~ref, Nam~ k Kemal için, "Zannolundu~u
kadar alim de~ildir„ fikrinde olanlara kar~~l~k, "Alim olmak ba~ ka, edib
olmak ba~kad~r ; benim i'tikad~ mca ~air olmak da yine ba~ kad~ r ; fakat
hepsinde derece-derece feyz-i cAli-i ilahi laz~md~ r. Alim olmak, edib olmak
çal~~ makla olur ; fakat ~airlik bahsine gelince, bu meslekin tab4at-~~
caliyat~nda ne~r-i envar-~~kemal eden Ziyâ Pa~a merhüm ve emsali gibi hem
alim, hem ~air olmak caliyyü'l-acla. ise de, ervah-~~ ezelde feyyaz-~~ tabiat biraz
bezl-i'affet etti mi bir cahil de nasibi kadar ~air olur; misali ben'im !„ diyor.
Tabiatin biraz lutfu ile kaderince ~airlik pay~~ dü~meyen cahil müte~âirler
demekle, halk ~airlerini kasdetmi~, bu münâsebetle bir otel kahvesindeki
mü~âareyi kaydetmi~tir:
Birisi — Yilrim hamamdan ç~km~~~terlemi~~
Digeri — Mendiliyle evvel terini silmi~~
Kahvenin üstündeki otel odas~ nda bulunan, bu ~alan dinleyen Deli
Mehmed'in bu ~ iirleri tahkir eden müstehcen bir m~sra'~n~, bundaki fikri
fi'len de yerine getirdi~ini yazan E~ref, kar~~l~ kl~~ ~iir söyleyen iki ~airin,
"Vay, bizi tahkir ediyor diye, Deli Mehmed'i yaka-paça tutup Ceza
Reisi'nin huzüruna„ götürdüklerini, Reis'in emriyle elli sopa vurulmas~ na karâr verildi~ini anlat~yor. Bu örne~in dikkate de~er taraf~, Deli
Mehmed'in, kabâhatim nedir diye yak~ nmas~ na kar~~l~ k, Reis'in verdi~i
cevapt~ r : Reis, onun okudu~u m~ sra'', buna uygun müstehcen fi'll
hareketini, o mü~âaredeki m~sralar~~ tahkirini hafif buldu~u için Deli
Mehmed'i cezaland~ rd~~~ n~~anlatan, "Neye s..mad~ n kerata !„ demesidir 27.
Yine ~air E~ref, Gibidir ba~l~kl~~ ~iirinde Sultan Abdül-Hamid'den,
Seyhü'l-islam'dan ba~layarak o devrin muhtelif Naz~rlar'~ n~, bu arada
Maârif Naz~ r' Zühdi Pa~a'y~~da hicvetmi~ tir; Zühdi Pa~a'n~n Tatf-Nâme,
A~~k Kerem, Köro~lu hikâyelerini be~enmesini, câhilli~ini anlatmak için
onlara ne bak~ mdan benzedi~ini hiciv ve istihzâ unsuru olarak
kullanm~~t~ r 28 :
Bu ne kudret ki Elif-Ba'y~~ okur ezberden ;
Tilti-Name onun,Jindinde Gülistan gibidir!
ilm ve cehlin hele birle~ti vucik& cademi !
Vakt-i tactile ~ebih etti bu k~ymetli dem'i !
Olarak yild-i selef hazretinin mültezimi :
DdhilJ cedvel_eder Vakca-i A~~k Kerem'i ,
Nd.z~r' ~ n bil eseri ders-i debistiln gibidir !
27
28

E~ref, Hasb-i Mil, Muharrem, 1326 (~ubat, 1908), s. 3.
~dir E~ref in Külliyyât~, ~st., 1928, Vakit Matbaas~, s. 75 v.d.
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Varsa handön-~~ ald~ n : Onda tevöli etmi~~;
Bir ~ajci sanki vezöretle tecöli etmi~~!
Sanki Kör-o~lu maörifle tehalli etmi~~!
Kahve-kahvi dola~an ba'z~~ gazel-hön gibidir!
Jim ve irfr~ nda da Kör-o~lu'na alcrön gibidir!
Mehmed Emin'in üslübu te'sirinde, saz~âirlerinin eserlerine benzetilerek yaz~lan ~iirlere xx'nci asr~ n ba~lar~ nda yine rastlar~ z ; Süleyman Nazif ile
Fâik Re~ad'~ n kar~~l~kl~~ mektuplar~ndan, böyle ~iirlerden yana olmad~ klar~~
anla~~l~ r :
Filorinal~~ Mehmed Naz~ m'~n Sünbülistân-~~ Mûs~ki adl~~ eserinin ba~~ ndaki takrizlerden biri, Fâik Re~ad'~n müellif e yazd~~~~25 Te~rinisâni,
~~ 322 (8 Aral~ k, 1906) tarihli mektubudur; bu takrizde, ~ark~lar'~ n ma'nâ, dil,
ifâde bak~m~ ndan herkesce anla~~ lacak tarzda olmas~~ laz~ m geldi~i, hangi
~airlerimizin bu yoldaki eserlerinin böyle olup-olmad~~~, eskiden pek
mükemmel ~ark~~ mecmualar~~ bulundu~u, son zamanlarda ne~ redilen böyle
eserlerde ise, "birtak~ m~~ ~ark~~ nâm~ na vezin ve ma'na ve hattâ imladan„
yoksun sözlerden, birtak~m~~da kanto denilen acâyip ~iirlerden ibâret oldu~u
üzerinde durulmu~, Sünbülistân-~~ Mils~kt gibi ele al~nma~a, okunma~a de~er
edebi eserleri içine alan ~ark~~ mecmualar~n~ n, bu sahada esash bilgiye sahip
olanlar tarafindan ç~ kar~lmas~~beklenildi~i öne sürülmü~tür 29 .
Süleyman Nazif, Fâik Re~ad'a Bursa'dan yollad~~~~27 Eylül, ~~323 ( 1 o
Ekim, ~~9o7) tarihli mektubunda, tarihi, ictimal, edebi ~arkilar'~~içine alan bir
mecmua tertip etmesini teklif etmi~, bunlara örnek olarak verdi~i ba'z~~ türkü
ve ~ark~lar'~n de~erli, mühim oldu~unu da belirtmi~ tir: Geçen Yunan
sava~~ nda (1897) söylenilen,
E~il da~lar e~il üstünden a~am
m~srülyla ba~layan türkü'nün bütün memleketin duygular~n~~ uyand~rd~~~ ndan bahseden Süleyman Nazife göre, bir köylünün yaratt~~~,
Al, ye~il bayra~~~gelin mi sand~n
m~srâ'~~kolayca söylenilmi~~gibi görünen, fakat güçlükle söylenilebilecek bu
sehl-i mümtenic pek çok duygu ve tasviri içine almaktad~r. ~ark~~
mecmualar~na al~nmas~~ gerekli böyle tarihi sava~~türküleri'yle ilgili ba~ka
29 ~ SI.,

1325, Osmanl~~ Kütüphânesi, s. 4 v.d.
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örnekler de vermi~tir: "Geçen Rus rnuharebesi i'lân olunurken (1877) sekiz
-dokuz ya~~nda bir çocuktum. Bizim diyar~ n da~~ve vâdilerini inleten
türküler'den hât~ rda yaln~z ~u iki parça kalm~~; birisi ~öyle ba~l~ yordu :
"Bu da~~n ard~nda Redf sesi var
"Aç~n çantas~n~~bak~n nesi .var
"Bir çift kunduras~~bir dal fesi var
"Bu üç m~sra, o kahraman Anadolu ordusunun o zamanki ~ekil ve hâlini,
Levaz~m dairelerinin en sahih kayidlerinden daha vazih ve mükemmel tacrif
ediyor„ demektedir. Verdi~i öteki örnek,
Silahlar~~çalt~lar
Gölgesinde yatt~lar
Dediler ayl~k ç~ kmaz
Çantalarz salt:lar
dörtlü~üdür. Süleyman Nazif, bu sözlerde ne bir ta'riz fikri, ne bir k~rg~nl~k
belirtisi bulunmad~~~na dikkati çekmi~, bu tabii türküler'in unutulup
gitti~inden dolay~~yak~ nm~~t~r. Arûz'la yaz~lan sava~~~ark~s~'na verdi~i örnek,
Yavuz Sultan Selim'in Arabistan seferlerinin sürdü~ü s~rada ~bn Kemal'in
okudu~u, Orduy-~~ Humayûn'da s~ca~~-s~ca~~na bestelendi~inden bahsedilen dörtlüktür 3°:
.Nemiz kald~" aceb mülk-i Arab'da
J~im~~ ni bizim ~am t7 Haleb'de
Bütün yaran~m~z zevk ü ~arabde
Gel ...ey dil, gidelim Rt7m
Fâik Re~ad, ayni konuda, Süleyman Nazife yazd~~~~mektuplar~ndan
~~7 Ekim, 1907 tarihlisinde edebiyat~m~zda tamam~yla Acem zevk~na, Acem
tarz ve ~ivesine ma~lûb oldu~umuz için, Nazif'in verdi~i örnekler yolunda
söylenilenleri gözden uzak tuttu~umuz, de~erlendirmedi~imiz için, "~imdi
onlar~~ bulup meydana ç~karmak mü~kil..„ diyor ; daha çok Mehmed
Emin'in, onun te'sirinde yaz~lan Türkçe ~iirlerin baya~~l~~~, kabal~~~~
üzerinde durmu~tur: "...her neden ise böyle na-mevzûn, ya'ni Arûz-~~macrûf
evzân~ na gayr-i mutab~k sözlere merak etmemi~~oldu~u„ için, Hece
vezni'nin kullan~ld~~~~ ~iirleri be~enmedi~i, dolay~s~yle, halk ~iirlerini,
Türkçe ~iirleri be~enmeyi~inin bir sebebi de, Arüz vezni ile yaz~lmay~~lar~~
oldu~u anla~~ l~ r ~ .
30 ftiddl gzt., nu. ~ , ~~ Safer, 1327/9 ~ubat, 1324 (22 ~ubat, 1909).
31 ftiddl, nu. 3, 20 Safer, 1327/28 ~ubat, 1324 (13 Mart, 1909). S. Nazif, F. Re~âd'~n bu
mektubuna Bursa'dan yollad~g~~ 24 Te~rinisâtd, 1323 (6 Aral~k, 1907 tarihli ceyâb~nda,
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Halk ~ iirlerinin küçümsenmesine yol açan fikir cereyânlanndan bir
ba~kas~, xx'nci asr~n ba~lar~ nda da yer alan dilde Tasfiyecilik
münâka~alar~d~ r. Süleyman Nazif, 9 Eylül, 19139'da ne~redilen makâlesinde,
halk ile okumu~~zümrenin ayni olmad~~~~için, dilin halk seviyesine
indirilmesini yersiz buldu~u üzerinde durmu~tur. Halk edebiyât~ n~~inkâr
etmiyor; onlann eserlerinin halk diliyle olmas~n~~ tabii buluyor 32 . Her
ilerileyi~in, olgunla~man~ n o çevreyle ilgili birçok sebeplerin te'siriyle
kendini gösterdi~ini, buna ayak uyduran okumu~~zümre ile, bu terakk~nin
d~~~nda kalan halk ~âirlerin~n eserleri aras~nda fikir, hayül bak~m~ndan da
farklar oldu~unu öne süren Süleyman Nazif, bu dü~üncesini isbâtlamak için,
Kemal'in Vatan Kasidesi'nden ald~~~~iki beyitle, bir Kop~za'dan seçti~i
dörtlü~ü örnek vermi~tir:
cdli-himem erbdb-~~cidd ü ictihdthz kim
Cihangirdne bir devlet ç~kard~k bir a~iretten
Bizol ulvi-nihddöntz ki meyddn-f hamiyyette
mezdr ehven gelir ftökJ mezellet~n
Bizi"
"bedicas~„ n~n,
Tag~lann bizden kopark~n ödü
rine durmaz bize verir ö~üdü
Sönük durur Ertu~rul'un Sö~üd'ü
Mum, dibine ~~~k vermez demi~ler
Kop~a's~n~n kar~~la~t~r~lmas~n~~ tavsiye ediyor 33 . Bu fikrini öne sürdü~ünden
dokuz y~l sonra da, halk ~âirleri gittikçe k~ymet kazand~~~, onlar~n te'sirinde
pek çok ~iirler yaz~ld~~~~s~ralarda bile dü~üncelerinde bir de~i~me olmad~~~~
görülür: Eserlerin devirlere ayr~lmas~ ndan ho~lanmad~~~ n~~söylüyor;
"Fuzû'
Nedim'i seviyoruz da, n'için,
Mehmed Emin'in Türkçe ~iirleri üzerinde durmu~, memleketimizde Garb medeniyetinin te'siri
gittikçe kuvvetlendi~inden, "gördü~ümüzü, duydu~umuzu, dü~ündü~ümüzü ilc~sâs ve tasvir
ihtiyâc~~Avrupa'dan Istanbul'a her vapur ve her katar geldikce„ artt~~~ndan, yeni terkibler,
uzun-k~sa yeni kelimeler, yeni cümleler icâd etmekle bu ihtiyâc~~ kar~~lama~a çal~~t~~~m~ zd~n,
Hece vezni'nin,bütün bu yeni fikirleri ifadeye elveri~li olaca~~nda bir karâra varamadi~~ndan
bahsetmi~tir. S. Nazif ile F. Re~âce~n bu kar~~l~kl~~ mektuplar~, ~ g~~ 1 'de, bu yoldaki
münâka~ala~-~n canlanmas~~dolay~s~ yle, Terdje mecmuas~nda da ne~redilmi~tir (Nu. ~ o, Il, 12 ;
16, 23 ve 30 Nisan, 1327/29 Nisan, 6 ve 13 May~s, 191 ~~).
32 rine Lisem Mes'elesi, ~llihdd gzt., nu. 106, 27 A~ustos, 1325 (9 Eylül, ~ 9o9). Ayni gazetede
bu konuda lehde ve aleyhte ba~ka makâleler de vard~r.
33 nine Tasfiye-i Lisdn, Yeni Tas~nr-i Efkdr, nu. 106, 1 Eylül, 1325/ ~ 4 Eylül, 1909.
Tasf~ yecilik hakk~nda daha geni~~bilgi, Türkçe'nin Sddele~tiril~ne ve Tasfiyesi ( 19o8-191o) adl~~
makAlemizden cdinilebilir (Türk Dünydn Ara~t~rmalar~ , nu. 21, Aral~k, 1982, S. 5-77).
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"Vermem sana çek benden_elin ey Melekü'l-mevt
"Cönrin~ma nezr eyledi~in aina dokunma
"beytinin Wili olmakla me~hur bulunan A~~ k ~omer'e o iki üstad~ n saray-~~
i~tihar~ nda bir kapuculuk olsun vermiyoruz„ ; "eskilere hissen fazla
ba~l~ y~ m!, ilk zevk ve idrâkimi onlar geli~tirdi. K~ rksekiz ya~~nday~m; art~ k
zevk de~i~ tirmem, ne yaz~ k ki mümkün de~ildir„ diyor 34.
Ali Emin, x~x'uncu as~ r ~airlerinden, saz çalmakta usta olan Cedidryi
epeyi mizahl ifade kullanarak tan~ tm~~t~ r: "cAmiyane nazm-~~mevzün in~âd
eden kahvehâne ~airlerindendir. Libas-~~ hünerden cari bir ümmi oldu~u
halde haylice sözler yazm~~ t~ r„ diyor. Tan~d~~~~ba~l~ca ~airler aras~ nda A~~ k
ömer'i üstün tuttu~u, Gevherryi, A~~k Garib'i çok be~endi~i, Emrah'~~
candan arkada~~bildi~i Cedidrnin, "saz~n~ n tellerinin sadas~~ kahvehânenin
içini dola~ma~a ba~lad~kça san'atindeki mehareti„ kahvehâne kö~esinde
oturanlarca takdir olundu~unu, ~iirler tanziminde uzun süre u~ra~t~~~~için
tabii bir isti'dâd kazand~~~ n~, "ba'zan güzel sözlerine de tesadüf„ edildi~ini
anlat~yor; böyle güzel sözlerine verilen örnek ise, halk edebiyat~ na mahslis
bir ~iir de~il, Art~z'la olan bir gazerinin birkaç beytidir 35.
Rizâ Tevfik'~ n A~~ klar 36, mutasavv~f ve tekye halk ~iirleri, saz~âirleri
hakk~ndaki makale ve musahabelerinin ço~u 1914'de ya~ mlanm~~t~ r 37.
Bunlardan Hikemi Destanlar ba~l~kl~s~nda, halk ~airlerinin muhtelif
konulardaki destanlar~ ndan birkaç~ n~~ele alm~~t~ r. "Geçenki makalelerimin
birinde 6pique, ya'ni kahramanl~~a müteall~k destanlardan ba~ka, tuhaf
destanlar söylenmi~~oldu~unu bilmiyorum demi~tim„ dedikten sonra, zen
-perest ve ba~kaca konularda destanlara son günlerde rastlad~~~n~~anlatm~~t~r:
"GarTbtir ki onbe~~senedenberi devam eden tahkikat~ mda bir dânesine rast
34

Rü~en E~ref, a.e., s. 115.

35

Tezkire-i ~uard-i Âmid (ist., 1328, Matbaa-i Amidi, s. 134 v.d. Müellifin, zamn~n~n

saz~âirlerinden, kendisini ~ahsen tan~d~~~~Hac~~ Civan hakk~nda bilgi verirken de, iradesinin
mizâhi, küçümseyici oldu~u görülür. Kahvehânelerde Muam~nd, Lugaz tertib eden, milli lisân
üzre söz söyleyen ~âirlerin ba~ta gelenlerinden olan bu ümmi ~âirin saz~ yle, âvâz~yle
kahvehâneleri ne~'elendirdi~i, avâm gürühunca ö~üldü~ü kaydedilmi~ tir. Ayr~ca, bir
kahvehânede tan~k oldu~u Lu~az, Muamm&- çözümü hakk~ nda bilgi verirken de ifâdesi epeyi
mizâhidir (A.e., s. 156 v.d.).

ci~~k Tarz~~hakk~nda Bir Musdhabe, Rubdb mec., nu., ~ o3, 6 Mart, 1329 (19 Mart, 1913).
Bu makâle ve musâhabeleri Peydm'~ n fidye say~lar~nda ne~redilmi~tir : Folklor, nu. 20, 20
~ubat, 1329 (5 Mart, 1914); Gizli,fakat Rahlu, Canl~~ Bir Edebiydt, nu. 24, 6 Mart, 1330 (19 Mart,
36
37

1914) ; Devriyeler, nu. 25, ~ o Mart, 1330 (23 Mart, 1914) ; Tiirkfe'de ~iirler, A-~tköne ve Kalenderdne,
1111. 26, 20 Mart, 1330 (2 Nisan, 1914) ;Ntfi.sler, nu. 28, 27 Mart, 1330 (9 Nisan, 1914) ; Insan~n
Otu, nu 29, 31 Mart, 1330 (13 Nisan, 1914). niivelerin bundan sonraki birkaç say~s~nda
da ayni konuda makâleleri vard~r.
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gelemedi~im halde, bundan sekiz-on gün evvel elime geçen, parça-parça
birkaç mecmuada alt~ -yedi dânesine rast geldim ki hakikaten ehemmiyetli
~eylerdir. Birisi insan hakk~ nda, birisi ku~lara dair, birisi nasihat
makâm~ nda, il â âhire... Biri de Saçmaviyât destardd~r ki zâhiren saçma sözler
manzâmesinden ibaret göründü~ü hâlde hakikatte hiç öyle de~il ; ~âyet
kinâyeli bir edâ ile nasihat veriyor.„ Konu bak~ m~ndan de~i~ik destanlar~ n
birkaç~ ndan daha bahseden Ri Tevfik, Agâhrnin muhtelif ku~~nevi'lerini
ele ald~~~~ destan'~~ ile, Rahmi Baba'n~n Saçmaviydt destan~n~~ ne~retmi~tir.
Verdi~i dip-notta, böyle destanlar~~ içine alan defterin çok cahil biri
taraf~ndan yaz~ld~~~ n~, birçok yerleri bozulmu~~oldu~unu, birçok
kelimelerin okunamad~~~ n~~ da yazm~~t~ r 38; bunlar ne~retti~i metinlerden de
anla~~lmaktad~ r.
Bir Cevâb--Rizd Tevfik Bey'e ba~l~ kl~~ tenkid, yan~ lm~yorsak, Ömer
Sevfeddin tarafindan bu makâle üzerine yaz~lm~~ t~ r: ~stihzâlarla, alaylarla
dolu bu tenkidde, onun kendisini büyük görmesinden, Avrupa'daki dostlar~~
ile mektupla~maktan ö~ündü~ünden, kendisine filolog süsü vererek des~anlar
ne~retti~inden bahsedildikten sonra, destanlar'~~ küçümseyici ~u fikirlere yer
verilmi~tir :
"Destanlara eser diyorsan~z b~ ravo size.. Behcet Efendi'yi, Eyâblu
~ükrryi, Tanburac~~
K~v~ rc~ k Emin, Deli S~dki ve arkada~lar~~ gibi
külhanbeylerini bulunuz. Onlarda, hem okunakl~~ bir sürette yaz~lm~~~
binlerce destan var. Her gün birini kopya„ edersiniz: "~~te, benim istirade
edemedi~im bir menbac„ deniliyor 39 .
30, 3 Nisan, 1330 (16 Nisan, 1914).
• t ) harfleri kullan~lm~~t~ r: Zekâ mec., nu. 28, ~~o Nisan, 1330
Imzâ yerine ci‘yn. Sin (
(23 Nisan, 1914). Ziyâaddin Fahri, Maârif Vekaleti Kütüphanesi yazmalar~~ aras~ nda 6/ 6
numarada kayidli eserin üçüncü bölümünde yer alan, Hind ~ehzâdesi ile Çin Sultan~'n~ n
a~klar~ n~ n anlat~ld~~~~hikâye üzerinde durmu~, bundaki Hece vezni ile olan ba'z~~ ~iirleri de
nakletmi~tir ;
Terk eyledim valanzm~, ilimi
Ebu Güne~~seni görme~e geldim
Senin s7nen derler Cennet ba~l~&
Gonca güllerini derme~e geldim
dörtlügüyle ba~layan, tam metnini ne~rettigi Ko~ma dolay~s~ yle, "Filosof Rizâ Tevfik bu
parçalar~~ görmü~~olsa gerek„ dip-notunu vermi~tir (Halk Edebiyilt~'na did Bir Menkabe, Türk
Turda mec., nu. t 95-1., Kânim~sâni, 1928, s. 55. Milli Edebiydt Devrinde ~iir Sdhasznda 4~ik Tarz:
Te'sirleri adl~~incelememizde, Rizâ Tevf~k'in, halk ~âirlerininkilerle ayni kâ'fiye ve redifli, onlara
ma'nâca da epeyi benzeyen ~iirlerinden örnekler vermi~tik. Z. Fahri'nin kasdettigi, R.
Tevfik'in, Tevfik Fikret'in rilhuna sundu~u DTvân'd~ r ; Karaca O~lan ile PIr Sultan Abdar~ n da
ayni redif ve Uf~ yeli ~iirlerini örnek vermi~tik (Ülkü mec., c. x~~~., Nisan, 1939, S. 1161 v.d.). Rizâ
Tevf~ k'in, o halk hikâyesini gördü~ünü sanm~yoruz ; söz konusu ~iirinde, ad~~ geçen iki ~airin
te'sirinde kald~~~~hakk~ ndaki dü~üncemizi de~i~tirmi~~de~iliz.
38 NU.

39
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Rizâ Tevfik'~ n, kendisiyle bir mülâk'kta bulunan Ru~en E~ref e Ömer
Seyfeddin hakk~ nda hemen-hemen hiçbir ~ey söylemeyi~i, onun bu
dü~üncelerinden, istihzâlar~ndan oldukça al~ nd~~~ n~~ gösterir 4°. Rifat
Celâl'e, 1914'de yay~mlanan Felsefe Dersleri adl~~ eseriyle birlikte yollad~~~~
mektubunda, "A~~ k tarz~ nda ba'z~~ ~iirler yazd~ m idi; hâlbuki böyle
demokratik bir teveccühe mazhar olacak kadar da âdl ~eyler de~ildi„
demesi, bu yolda en ba~ar~l~~ örnek verenlerden biri olan Rizâ Tevfik'~ n bile,
o ~iirlerinin, halk tarafindan be~enilecek kadar baya~~, a~a~~~seviyede
olmad~~~ n~~ söylemesi, bir bak~ma yak~nmas~~ da ole ~iirleri küçümsedi~ini
nde eder 41. Onda bu dü~ünceyi uyand~ ran ~eylerden biri, Ni~de'nin
Kilise-Hisar köyünde,
Felâket ba~~n~~gezdim serseri
Feryâd ve zânnu duyan kalmam~~~
m~srâlar~~ ile ba~layan bir Ko~ma's~ n~ n, bir saz~âiri taraf~ndan çal~ n~p
siiylenilmesi olsa gerektir 42 .
Halk ~iirinin be~enilmeyi~i, küçümsenmesi yaln~z ma'nâ bak~m~ ndan
de~ildir ; onlarda kullan~lan naz~ m ~ekillerinin, Hece vezni'nin ma'nây~~
4° Ru~en E~ref, "Ömer Seyfeddin Bey, en velC~d hikâyecimiz, en zeki, en bü...„ dedi~i
s~ rada, Riza Tevf~ k'in onun sözünü kesip, "Evet, Ömer Seyfeddin ~smarlama hikaye yazmasa
ve huAs~ yle benim hisab~ma yazmasa bak onun için ne güzel ~eyler söyleyecektim amma
inad~ ma söylemeyece~im i~te (ve gözbebeklerine kadar sirayet eden bir kahkaha ile geni~-geni~~
güldü), sonra, Ahmed Ha~im'i be~endi~ini„ söyledi~ini yazm~~t~r (Diyorlar ki,ist.,1334, S. ~ so).
41 Edirne'den Bir Sadd —Doktor Rizâ Tevfik Bey'e, 1332, Na~iri : ~slam Kitaphânesi, s. 5.
Mektup nev'inde tertiplenen bu bir formal~ k risâlede, Rizâ Tevf~k'in kendi ~iirleri için adi
s~fat~ n~~ kutlanmas~n~ n yersizli~inden, avar= nas~ l ~iirleri takdir etti~inden bahsolunmu~,
Türkçüler'in, daha çok Mehmed Emin'in ~iirleri tenkid edilmi~tir. Mektubun sonunda, 14
Temmuz, 1332 (27 Temmuz, 1916) tarihi vard~ r.
42 Kozan-zâde Cenab Muhyiddin, Milli Edebiye~t hakk~nda, Edebiyilt-~~ Umdmiyye Me~muas~,
nu. 75-44,6 Temmuz, 1918. R. Tevfik, ~ .E.M. Kemal ~ nal'a yollad~~~~6 Ocak, 1939 tarihli
mektubunda, yakla~~k onsekiz y~l önce, "Kozan-o~lu imzas~yla, Celal Nû' ri Bey'in ~leri
mecmuas~ na uzun bir mektup yazan bir zât, Kozan taraflar~nda benim Divân ünvanl~~~iirimin
bir A~~k taraf~ ndan saz ile teganni edildi~ini bi'z-zat dinlemi~~ve nakletmi~ti„ bilgisini vermi~,
Lefko~e'de 1934'de yay~ mlanan Serâb-t Ömrüm adl~~ eserindeki, herkesce takdir edilen ~iirleri
aras~ nda bu Divdn'~ r~~~ saym~~ t~ r (Son As~r Türk ~dirleri, c. v~ n., s. 1514). Kozan-zade Cenab
M uhyiddin'in ~leri gazetesindeki yaz~s~ n~~ görmü~~de~iliz; bu, Edebiydt-z Umdmiyye mecmuas~ nda
bas~lan makaleden ba~ kacas~~ olmasa gerektir. R. Tevfik, bir ankete cevab~ nda, Aniz ve Hece
vezni ile ~iirlerinden hangilerini be~endi~ine dair bilgi vermi~, bu arada, ilk beytini verdi~imiz
~iirini, "FeMket ba~~n~~ diye ba~layan ilk yazd~~~m Wvdn„ dedi~i bu eserini de kaydetmi~tir
(Tahk7kül-~~Edebiyye Satanlar:, Servet-i Fund,: mec., nu. 144o, 18 Kaninuevvel, 1919). Filosof Rizd
Tezjik adl~~ eserde tam metni verilen bu ~iirin sonunda Bebek, Halim Pa~a Yal~s~~ —Kanün~evvel,
1322 (Aral~ k, 1906) kaydi vard~ r ; verilen dip-notta, "Bu manzilme Devr-i sab~ k'ta istibdad~ n
verdi~i azab~~ tahf~f için, bir garib e~lence olarak A~~ klar tarz~ nda yal~zm~~ t~ r„ bilgisi verilmi~tir.
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geni~~ve derin olarak ifideye elveri~sizli~inin, ~iirden beklenilen âhengi
sa~lama~a yeterli bulunmad~~~~dü~üncesinde olanlar da vard~r. Mehmed
Emin Yurdakul'un, Halk edebiyât~nda kullan~lan naz~m ~ekillerinden,
Hece vezni'nin ba'z~~ kal~ planndan yana olmad~~~ , bunun sebepleri,
kendisine bu husûsta sorulan ~eylere verdi~i cevib~ndan anla~~l~r :
Zamânla dilimiz sâdele~ti~i için, "bu tasfiye edilmi~~lisânla yaz~lacak
~iirlerin tabii vezni„ Arûz olmad~~~ndan ve olamayaca~~ndan, "kendi
veznimizi kullanmak icâbediyordu. Kendi milli, ya'ni Hece vezni'mizse,
dervi~lerin ildhiler'inde, nefesler'inde, A~~klar' in ko~~nalar'~ nda, destanlar'~nda
ve halk~n türküler'inde vard~ . Tabii biz bunu kabül ettik ve buna bir geni~lik,
bir inki~af verme~e çal~~t~k.„
"Rizâ Tevfik Bey'le, ~hsan Râif Han~m'~n ~iirleri ~üphesiz çok
makbûldür; fakat biz e~er yaln~z o ~ekillerle iktifâ etmi~~olsayd~k,
heyecânlanm~z~~terennüm edecek saha çok dar kalacakt~~; halbuki istedik ki
hangi ~ekil heyecânlar~m~z~~edâ edebilecekse o ihtiyar olunsun. Bunun
içindir ki biz muhtelif ~ekiller ihtiyâr ettik. ~ekil rûha tâbi'dir, de~il mi? O
rûhlann terennümü neyi icâbettiriyorsa, ona, o vezni kullanmak laz~m gelir.
Nitekim, en büyük ~âir-i Tabiat'in çald~~~~saz da tek telli de~ildir; onun nice
bin teli ve nice bin na~mesi vard~r. ~~ te bunun içindir ki biz türlü-türlü
~ekiller ald~k 43.„
Hece vezni'yle bir tek ~ iiri bulunmayan, halk naz~m ~ekillerini
kullanmayan Ahmed Ha~im, miziye dönü~ ten, eski ~eylerin canland~r~ lmas~ndan yana olmad~~~n~~yazm~~ , Milli Edebiyât devri'ne âid ~iirleri de ba'z~~
bak~ mdan ele alm~~t~r: "Tatarca, Uygurca veya Arabca olmayan ve s~rt~ nda sekizyüz-dokuzyüz senelik ihtiyâr bir mizi ta~~ mayan her eser,
mütefekkirlefimiz tarafindan art~ k ciddiyetle telakki edilme~e lay~k
görülmüyor ; ya~~n~-ba~~n~~alm~~~~iirler, Sone'den Gazel' e avdet etti; körpe
niz~mlar eski A~~klar tarz~nda Ko~malar ve Mâniler düzüyor„ ; "Genç ~iirler
parmak hisiblyle »Mi düzme~e ba~layal~ ...„ cümleleriyle Hece veznini,
okumu~~s~n~f ~iirlerinin saz~ iirleri te'sirindeki ~iirlerini be~enmedi~ini
kasdetmi~, fakat dolay~s~ yle halk ~iirlerinden zevk duymad~~~n~, onlar~n
te'sirinde kal~nma~a, taklid edilme~e de~er eserler olmad~~~n~~ da
anlatm~~t~r 44.
Bu incelememizin ba~lang~c~ nda kaydetti~imiz gibi, tarihi hâdiselerin,
~ slam medeniyetinin kabûlünden sonra içtimil bünyemizdeki ba'z~~de~i~me
43 Ru~en E~ref, a.e., s. 161-62.
" ~ural~d-hdne-i Laklakan, ~st., 1928, Ilhâml—Fevzi Matbaas~, Hartlbe ve Gü~ercin ba~l~kl~~
musâhabaleri, s. 83 v.d., 122.
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ve geli~ melerin, siyasi Tanzimat'tan sonra Garb medeniyeti nuff~zunun
gitgide artmas~ n~n her sahada oldu~u gibi fikir hayat~m~zda, dolay~s~yle
edebiyat~ m~zda da te'sirleri görülür. Yabanc~~ te'sirlerin kuvvetlenip
artmas~yle at-ba~~~olarak mahalfilik, milliyetcilik cereyanlan benli~imizi
bulma~a yönelik tabii yolunda ileriledikçe halkta sakl~~ kendimize öz
kaynaklar de~erlendirilme~e ba~lan~lm~~t~ r. XVIII'inci as~ rdan i'tibâren
sâde Türkçe, Hece vezni, halk naz~ m ~ekillerini kullanma temâyülleri daha
yayg~nla~m~~ , Tanzimat devrinin ba~ta gelen ~airlerinden birkaç~, az da
olsa, bu sâhada ~iir yazma~~~denemi~lerdir. Milliyetcilik cereyan~n~n
kökle~mesinde, her s~n~f halk~~ bütünle~tirip kayna~t~ ran sava~lar~n, 1877
Türk-Rus, 1897 Yunan Sava~~'n~ n te'siri de vard~ r. Garb tessirini yayma
bak~ m~ ndan Tanzimatc~lar'dan daha ileri giden Servet-i Funt~ n ~airlerinin,
ba~ta gelenlerinden ço~u taraf~ndan halk ~airlerimiz lay~ k oldu~u ilgiyi
göremedi; buna kar~~l~k, 1896-97'den sonra, xx. asr~n ilk y~llar~n~~ da içine
alan kuvvetli bir mahallilik, milliyetcilik cereyam görülür: bundan yana
olanlar~, Mehmed Emin'in Türkçe ~iirlerinin ve saz~airlerimizin üsl~:~ buyle
eser verenler olmak üzre ikiye ay~ rabiliriz.
~~go8'den ba~layarak kurulan Türk Derne~i, Türk Yurdu Cemiyeti ve
bunun devam~~ Türk Oca~~'n~ n ; T~rablus, Balkan, Birinci Dünya
sava~lar~n~ n milliyet fikirlerinin dal-budak salmas~nda mühim te'siri
olmu~ tur. Içtimai bünyemize, milli tarih ve edebiyat~m~za âid
ara~t~ rmalar~ n, ileri sürülen fikir ve nazariyelerin uygulanmas~~ yolunda
verilen edebi örneklerin te'siri de mühimdir. Bu arada, halk edebiyat~~
üzerindeki ara~t~rmalar da bu s~n~f ~airlerinin, eserlerinin k~ymetini ortaya
ç~ karm~~, onlar~ n küçümsenmesini önlemi~, takdir ile kar~~lanmas~n~ n, bu
milli kaynaktan faydalan~lmas~~ gerekli bulundu~unun anla~~lmas~ n~~
sa~lam~~t~ r. Milli Edebiyat devri ~iirinin ba~l~ca vas~flanndan birini çok sâde
Türkçe, halk naz~ m ~ekilleri, Hece vezni ile, yar~ m kafiyeler, halk te~bih ve
ta'birleri kullan~larak verilmi~~eserler, dolay~style üsliib bak~m~ ndan halk
~iiri te'sirinin zaferi te~ kil eder. Bu zafer, daha çok Balkan Harbi y~ llar~ ndan
ba~layarak birkaç~~ d~~~ nda hemen bütün ~airlerimizin en çok A~~k Tarz~~
olmak üzre tekye ve tasavvufi halk ~iirleri üslübunda, mdni, türkü, destan,
ko~malar ve Nefesler, ildhtler yazmalar~na yol açm~~~45 , halk ~iirleri ile onlar~n
45 Milli Edebiydi Devri ~iir S~lhasm~la A-~:k Tarz: Tesirleri adl~~incelememizde Rizâ Tevfik,
Ziyâ Gökalp, Fuad Köpraülü, Ali Mümtaz, Ömer Bedreddin, Enis Behiç, R~fki Metal, Ekrem
Re~id, ~üküfe Nihâl, Hâlide Nusret, Kemâleddin Kamu, Orhan Seyfi, Yusuf Ziyâ, Fâruk
Nâf~z, Necib Fâz~l, Ahmed Kudsi, Sabahâddin Ali, Nihal Ats~z, Orhan ~âik'~n bu tarz ~iirlerini

ele alm~~, bol-bol örnekler vermi~tik. Be~~makâleyi içine alan bu yaz~m~zdan (Ülkü mec., c. x~~~.,
nu. 74-78, Nisan-A~ustos, 1939, s. 155-66 ; 247-56, 352-55 ; 445-49 ; 529-40) sonra, aradan
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üsE~ bu te'sirindeki ~iirlerin as~ rlar boyunca küçümsenip hakir görülme
dü~ünceleri de art~ k ortadan kalkm~~, o geçmi~~ y~ llara gömülmü~~
bulunmaktad~ r.
Ankara 3 Nisan, 1983

geçen k~rk y~l~~ a~an zamanda bu yoldaki çal~~malar~m~ z~~ sürdürdük. Tanzimât'tan günümüze
kadarki ~âirlerimizin Saz~âirleri, A~~k tarz~~ te'sirinde pek çok ~iirini elde etmi~~bulunuyoruz.
Günümüzün genç ~âirlerinin ba~ ta Yunus Emre olmak üzre, Tasavvufi Halk Edebiyât~~
te'sirinde ildhfler yazmakta olduklar~~ da görülmektedir.

