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Tan~nm~~~ ~ahsiyetlerin, ~öhret kazanm~~~bulunduklar~~sâhada
ilk eserlerini ne zaman verme~e, ne zaman ne~retme~e ba~lad~klar~n~n tesbiti, bir ilk ad~m te~kil etti~inden mühimdir. Onlar~n, canland~rma~a çal~~t~~~m~z hayatlar~n~~sa~lam temeller üzerine oturtabilmek için, dikkatle ara~t~r~lmas~~laz~m gelen esaslardan biri de,
bu ba~lang~ç noktalar~n~n ayd~nlat~lmas~na yarayan vesikalar~n elde
edilebilmesidir. Hemen söyleyelim ki, Edebiyat Tarihi ara~t~rmalar~nda bu gibi vesikalar~~bulmak hiç de kolay de~ildir; çünki, tan~nm~~~ ~air ve muharrirlerin birço~u ilk yaz~lar~n~, bunlara veya
kendilerine ehemmiyet vermediklerinden y~rt~p atm~~lard~r. Bu gibi
eserlerini ne~ redenler bulunmakla berâber, bunlar~n ne zaman,
veya nerede bas~ld~~~n~~aradan geçen uzun y~llar sebebiyle unutmu~lard~r, yâhut unutmu~~görünürler. Bilhassa hât~rat nevcindeki
eserler, husüsi mektuplar, röportajlar bizlere bu bak~mlardan bâzan
ip-uçlar~~verirlerse de, ilk yaz~m~~ ~u tarihte yazd~m, ~u yaz~m ~u
gazete, veya ~u mecmuada bas~lm~~t~~diyen bir ~ahsiyetin haf~zas~nda
yan~ld~~~n~~isbatlayan vesikalara rastlad~~~m~z olmu~tur; bâzan da,
bu ba~lang~ç noktas~n~n tamamiyle sükütla geçi~tirildi~ini, karanl~k
b~rak~ld~~~n~~görürüz. Acâbâ, Fuad Köprülü'nün yaz~~ ve bas~n
hayat~nda bu ba~lang~ç noktalar~n~n, ilk eserini ne zaman yazd~~~=
ve hangi yaz~s~n~n ne zaman bas~ld~~~mn tesbiti mümkün müdür?
Prof. Dr. Fuad Köprülü'nün ~iirleri ba~l~kl~~ara~t~rmam~zda, memleketimizin dünya çap~nda ~öhret kazanm~~~vatansever ve mütefekkir
tarih âliminin ~iirleri üzerinde durman~n, belki, ilk bak~~ta garip
kar~~lanaca~~n~, fakat ilmi ara~t~rmalar~ndan önce yazd~~~~ve ne~retti~i eserleri ~iir sahas~nda oldu~una göre, fikirlerinin nas~l geli~ti~ini, ilmi eserlerinin üslüb husûsiyetlerini, v.b. cebhelerini ayd~nlatabilmek için evvela bu nevi<deki yaz~lar~n~n tedkiki ile i~e ba~-
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lamak laz~m geldi~ini kaydetmi~tik. Bas~l~~~iirleri aras~nda yaz~ld~klar~~
zaman belli olanlar~n tarih bak~m~ndan en eskisi, 3 May~s, 1906
(20 Nisan, 1322)'da, onalt~~ya~~nda iken kaleme ald~~~~ Beklerken adl~~
manzümesidir. Bu, onun yaz~~hayat~nda bir ba~lang~ç te~kil edemez;
çünki ilk ~iirini, oniki-onüç ya~~nda iken, amcas~n~n o~lu Visalrnin
do~umu münâsebetiyle dü~ürmü~~oldu~u Kemal-1 yümn ili do~dâ Vi~ lf
441 ,:re.JtS. ) tarih m~sra c~n~n te~kil etti~ini, kendisinden
edindi~irniz bilgiye dayanarak tesbit etmi~~bulunuyoruz'.
Fuad Köprülü (4 Aral~k, 1890 — 28 Haziran, ~ g66)'nün ilkönce
hangi yaz~s~n~n ve ne zaman bas~ld~~~~mes'elesine gelince, bundan
Eyffil'ünde Mehâsin mecmuas~nda
iki y~l evveline kadar, bunun, 1908
ç~kan ~eyh Gölib'e adl~~ ~iiri oldu~unu samyorduk 2 ; eserleri için
Sami ~ozerdim'in haz~rlad~~~~bibliyografyada da, ne~riyat hayat~n~n
bu ~iirle ba~lad~~~~kaydedilmi~tir 3. A~a~~da verece~imiz bilgiler,
ba~ta kendimiz olmak üzre nas~l yan~ld~~~m~z~, onun bas~n hayat~n~n
~ 9o8'de de~il, ~ 9o5'de ba~lad~~~n~~ve üç y~l daha geriye götürülmesi
laz~m geldi~ini isbât edecektir.
Be~-alt~~y~l önce, aziz hocam Fuad Köprülü, bana bir münâsebetle, Fâik Sabri tarafindan ç~kar~lan Musavver Terakki'de ~iirleri
bulundu~unu, bu mecmuay~~görüp görmedi~imi sormu~tu. Ad~~
geçen mecmuay~~henüz taramam~~t~m. Kendilerine, kaç senelerine
ait oldu~unu hat~rl~yor musunuz diye sordum; hat~rlamad~~~n~~söylemi~ti. O günlerdeki birçok me~güliyetler yüzünden ve bir gaflet
eseri olarak bu mes'ele üzerinde durmam~~t~m. 1967 yaz ta<tilinde,
~stanbul üniversitesi Kütübhânesi'nde Musavver Terakki mecmuas~n~n
tam kolleksiyonunu bulabildim. Dergiyi taray~nca, onun bas~n hayat~n~~ ~~go8'den ba~latmakla dü~tü~üm hatay~~anlam~~~oldum; çünki,
tesbit etti~imiz dört ~iirinden üçü 1905, biri ~ go6 y~l~nda bas~lm~~~
bulunuyordu.
Belleten, c. xxx., nu. 1 20, Ekim, 1966 (S. 637-66o), s. 637, 638.
Ayn. yer, s. 639.
Fuad Köprülü'nün eserleri hakk~nda haz~rlanan bu ve ba~ka bibliyografyalar için ve bunlar aras~nda en esasl~s~~olan Sami Cozerdim'in haz~rlad~~~~bibliyografyan~n bâz~~yanl~~~ve eksikleri hakk~nda bk., Memleketimizin Ac~~Kayb~~—
Prof. Dr. Fuad Köprülü, Belleten, ayni cilt ve say~, s. 631-32, not - 13, 14, 15 (Bu
Nekroloji, Türk Tarih Kurumu'nun müsâadesiyle Ankara Üniversitesi ~ldhiydt Fakültesi Dergisi (C. x~v., 1966, s. 267-281) ve Vak~flar Dergisi (Nu. vu., 1968, s. 1-t 1)
taraf~ndan iktibas edilmi~tir. —Prof. Dr. Fuad Köprülif ~din Taz~lan Için Bas~lm~~~Bibliyografyalar (Türk Kültürü mec., c. vi., nu. 68, Haziran, 1968).
2
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~~1931-1908 y~llar~~aras~, memleketimizde sansürün pek s~k~~
oldu~u devredir; o s~rada ç~kan mecmua ve gazetelerde ~iirlere —bu
tarz yaz~lar telmih ve imalara, tevriyeli ifâdelere çok elveri~li oldu~u
için— hemen hiç rastlan~lmaz; ancak, dini ve resmi baz~~günler
dolay~s~yle yaz~lm~~~ ~iirler bulmak mümkündür. 16 ~a<ban, 1258
(21 Eylül, 1842)'de do~an Sultan (Abdül-Hamid'in, altm~~üçüncü
y~ldönümü münasebetiyle, Musavver Terakki mecmuas~ndaki ~iirler
aras~nda, "Mercan ~< diidisi üçüncü s~n~f talebesinden Kb' prülüzâde Mehmed
Fuad Efendi' nindir" ba~l~~~~alt~nda, henüz onbe~~ya~~ndaki ~airimizin
bir vilâdet tebriki münâsebetiyle yazd~~~~ a~a~~daki ~iirini görürüz.
Arûzun ( F jcildtün) Fe`iratün, Mefr~ cilün, Fe 'ilan kal~blyle, gazel ~eklinde
kâfiyeli ve dört k~s~mdan ibâret olan bu ~iirin hemen ilk m~sra <lar~nda
Sultan `Abdü'l-Hamid'in do~um y~ldönümü sebebiyle yaz~ld~~~~
belirtilmi~, o günün ehemmiyeti üzerinde durulmu~tur; ikinci k~s~mda bu y~ldönümünü tebrik yolunda fikirler yer al~yor. Üçüncü k~s~mda Sultan'~n icra'at~ndan, bu arada, 1935'de, Osmanl~~hakimiyetini Hicaz ve Yemen'e ba~lamak sûretiyle Hicaz'~n hem asker
sevk~ni, hem ba~ka hususlardaki nakliye i~lerini kolayla~t~racak ve
yerli sermaye ile tam bir Osmanl~~demir-yolu olarak in~a edilmi~~
olan Hicaz-hatt~'ndan bahsedilrni~tir. Bu gibi ~iirlerde âdet oldu~u
üzre, duâ k~sm~na son bölümde yer verildi~i görülür:

~.
Geldi rüz-i vilAdet-I SultAn
Nüru oldü cihAna nes'e-fesAn
Yine nür-I sumüs-i sa `sa `a-bAr
Feyiini her tarafda etdi <iyAn
Oldu her cA ~arik-1 fey2-ü surür
GüLsitAn-I cinAna döndü cihAn
Lutf-i bi-hadd-i sehryArisi
Oluyor <Alem,_,içre hep t:Al:~ki
Ey güney rüz-i mebde'-i ikbAl
BAdi-i feyi-ü pertev-I iclAl
Seno yevm-i latlf-ü enversiii
Babscdersifi cihAna `izzet-i hAl
Ialmadi kimselerde sAyende
Keder-iT ~u~se, ihtiyAc-ü melAl
Seni tebrik eder bütün ümmet
Seni tebrik eder semAda hilAl
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En mühim bir va?Ifedir bu du`a
Ba~la ey bâme, durma sâkit-ü m~~
Ey ~ehen~ah-i 'Adil-1 dünyâ
C-a-ni~In-i Nebi vü her du ser.
Bab~eden bü cihatla hep sensifi
Lutf-ü enva- r-ü
~afa
Var m~~ta`clâcl-i lutfa bir imkan
Parl~yor hepsi misl-i necm-i suha
~~te ez-cümle batt-i pâk-i Hicaz
Bir delil-I mükemmel-7u ra<r~a
Saye-i saltanatda cümle cihan
Oluyor vâye-dar-i zevk-u ~afa
~imdi ey bâme k~l va?Ifen_eda
Hazret-i ~ehryare eyle du'a
Rabo1 Padi~âh-i
Zib-i evreng-i ~evket-ii ~an k~l
Pertev-i lutf-i ~ehryüri'yi
Dâ'ima 'âlem_içre rab~ân k~l
Bu zaman-I latâfet-efrüzu
C~bte-efzâ-yi Sn-ü ezmân k~l
Böyle demler tekerrür_etdikçe
'Alemi ne~ 'esiyle reyyân k~l
Böyle her y~l Fu 'ad bendesini
Mes'adet-yab-i 'arz-i ~ükran k~l 4

Fuad Köprülü'nün Musavver Terakki' de bas~lan ikinci ~iiri,
arûzun
Fe'ildtiin, Mefd<ilün, Fe`ilün kal~blyle ve yine gazel
~eklinde yaz~lm~~t~r; ~âirirniz, 9o5 y~l~~Ramazan~'m tebrik maksad~yle kaleme ald~~~~ ~iirine, bu mübârek ay~n geli~ini müjdeleyen
hilâlin görünmesini tasvirle ba~lar. Onun ~~~~~yle gönüllerin de nas~l
ayd~nland~~~m, ~slâm-âlemi'nin Allâh'a nas~l secde etti~ini, y~ld~zl~~
gökler gibi yeryüzünün de nas~l ilâhi nura gömüldü~ünü canland~rm~~t~r:
4 C. VIII., nu. 25, 3 Te~rinievvel, 1321/16 ~a`ban, 1323 (16 Ekim, 1905). Musavver Terakki' de Mehmed Fuad imzal~~ bir ba~ka ~airin de manzûmelerine rastlar~z
(Msl., "Mehmed Fuad Bey'in Manil~ me-i ~dirdneleridir", Culaslye, c. y~l~., nu. tg, t Receb, 1323/19 A~ustos, 1321/1 Eylül, 1905). Bu ~air, herhalde, mecmuan~n daha
önceki say~lar~nda da ~iirleri bulunan ~erIfzade Mehmed Fuad Bey'dir (C. rv., nu. 2,
22 A~ustos, 1316 /4 Ekim, 1900). Fuad Köprülü'nün bu mecmuada bas~lan ~iirlerinin alt~nda Köprülüzâde: Mehmed Fuad ~eklinde imza görülür.
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TEBRIK-I HILAL-I ~EHR-/ ~IYA.M
Göründü müjdeler_olsun
Cihan~~eyledi magrük-~~

~ehr-i ~~yam
in `am

Vuradu verdi di1'2 bir tebessüm-i cavid
Surür-u ne~ 'e eder <5.1em_içre hep aram
Bu gün o an-i meserret ki müftehir, magrür
Cenab-i klakk'a sücüd eyler.`Alem-i Islam
Zemin garik-~~fuyüZat-i zeyk-~~ lahüti
Semada ~arka-i nür olmada bütün ecram
Ilahi, Padi~eh-I ma ccielet-~i `ar~m~z'~~
Hemi~e eyle mübeccel nihayetü'l-eyyam

Elhân-i Mukaddese'den, Fuad Köprülü'nün Musavver Terakkrde bas~lan ~iirlerinin üçüncüsüdür; yine 1905 y~l~~Ramazan'~~münâsebetiyle yaz~lm~~~olup, Bayezid Câmi<i'ndeki bir terâvill namaz~n~n,
henüz çocuk denilecek ya~taki ~âirimizde uyand~rd~~~~dini his ve
heyecanlardan mülhemdir. ibâdet edenlerin yüzlerinde, sanki,
Cennet-bahçesi'nin çiçeklenen feyiz nurlar~~parlamakta; göklere
yükselen ve ruhlarda huzûr, vicdan rahatl~~~~yaratan Tekbir sesleri,
bu safâ ve ümid titreyi~leriyle dolu Tekbir sesleri, kendisinin de a~layan gönlü için ümid kayna~~~olmu~tur. ~iirini, bu mübârek ay'l kutlamakla, herkesin ö~dü~ü Sultan Abdü'l-Hamid'e uzun ömürler
dile~iyle bitiriyor. Elhân-i Mukaddese'den ba~l~~~na bak~l~rsa, belki bu
mevzû<claki seri ~iirlerin birincisini te~kil eden manzûmenin, naz~m
~ekli, vezin bak~m~ndan daha önce bas~lan iki ~iirinden farkl~~oldu~u
göze çarpar. Birinci k~sm~nda, tamâm~yle, Avrupa'i naz~m ~ekillerinden Rime-Croise (Çapraz-Kâfiye) kullan~lm~~t~r; ikinci k~sm~n
ilk k~t'as~n~n birinci beyti serbest kâfiyeli, di~er beyitleri mesnevl
~eklinde, son dörtlü~ü ise k~t'a ~eklinde kâfiyelidir. Her üç
bölümde arûzun ayni kal~b~~ de~il, Meld<ilün, Fecildtün, Mefr~ cilün,
Feciliin ve Mefülü, Mefâ<ilün, Fe`rdün olmak üzre ayr~~iki arûz kal~b~~
5 Ayn. mec., c. v~n., nu. 27, 5 Ramazan, 1323/20 Te~rinievvel, 1321/3 Kas~m,
1905 (Talcchnü's-Sinin'e göre, Hicri tarihin Mali kar~~l~~~~2 ~~Te~rinievvel, 1321'dir).
Bu ~iirin son m~sra`~ndaki nihdyetü'l-eyydm kelimesi, herhalde tertip yanl~s~~olarak
mecmuada, ild-nihdyetiel-eyydm ~eklindedir. ~iirin sonunda Köprülüzâcle: Mehmed
Fuad imzas~~vard~r.
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tatbik olunmas~~da ,onun, Tanzimat devri edebiyat~'ndan ba~layarak
kendini gösteren yeni tarz ~iirlerc yöneldi~ini anlat~ r :

ELPIAN-/ MUIADDESE'DEN
—Bayezid Crimi<4 ~erifi'nde—
cinin
Tezehhür_etmede env5.r-i feyZ-i
'ibadet önünde t.bende
Bütün
Evet, bu c.ty-i mukaddes içinde ne~ 'e-kün
lopup kopup geliyor bir ~acffi-yi lerzende
cinffii
Tezehhür etmede env5.r-i fey2-i
Sem4ra yükseliyor bir ter5.ne-I
Evet, bu c4r-i mukaddes içinde ne~ve-künn
Ne nagmeler dökülür mübtesem, suriir-5.117.1d
besim
Fuytiii-i din ile mMi.
Bu secdeg.h-i münevverden_eyliyor nebe%.n
Bütün bu gulgul-i Tekbir eyleyüb telsim
re~5.~e-I gufrffil
Saçar bu ma`bede
Sipihre yükseliyorken bu gulgul-I Tekbir
Derün-i I.calbime bir ihtiz5.z-i rüMni
HemI~e bahsederek bir ~aM-yi viccMni
Lik&yi sür-i <iltlitimi eder tesrIr
Bir `Mem-i pür-surfir-i cvid
Bir nagme-i pür-~af5.-yi Tekbir
Pür-ne~ve
ümmid
Eyler dil-i giryen.ki tesrir
Nedir bu nür-i 'ibadet, bu ~evk-1 nür-5.1ild
Nedir bu nagme-i ~adi, bu ne~ve-I gufrffil
Niçin bu c.y-i mukaddeste her taraf mes'ild
Nedir bu nür-i iMhi, bu r5Iyat-I vicdan
2.
Ey Rabb-i
Ey

melce'ü'l-küll
efMk

Ey Amir-i kün
`Mi
Ey 1.dir-i cümle-1 me`âli
Sen'sifi bu fuyüiu bab~eden
Abzeyliyoruz bu nüru Sen'den
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3.
~lâhi, eyle mübArek bu mAh-i ~ufrAn~~
O PAdi~Ah'a ki bAcli-i fahri `Alemdir
Ile'l-ebed ya~asun PAdi~Ah-i a<?am'~m~z
Du<As~~vA~~l-i dergAh-i Rabb-i A<?am'd~r

Iv. Art~k onalt~~ya~~na basm~~~olan Fuad Köprülü'nün, Elhân-i
Mukaddese'den sonra ne~retti~i ve yine Mefâcilün, Fe<ilâtün, Mefâcilün,
Fe`ilün kal~b~n~~kulland~~~~ a~a~~daki manzümesi, her bak~mdan
Divffil Edebiyat~~kasidelerinin husüsiyetlerini içine almaktad~r. Birinci bölümde, bahar mevsimine rastlayan Muharrem ay~~dolay~s~yle
bahar tasviri'nden, bu tabi<at güzelliklerini yaratan Tanr~'n~ n bunca
lutuflar~na kar~~~minnet hislerinden sonra gelen girizgâh beyitlerinden,
Kaside'nin Sultan 'Abdül-Hamid ad~na yaz~ld~~~~anla~~l~r; bundan
sonra medl~ fye ve duâ lus~mlar~n~~buluyoruz:
IV.
BahAr içinde Muharrem latAfet-efzAd~r
SemA, ~ahAri vü ezhAr cennet-AsAd~r
Giyince kisve-i rengininI bütün ezhAr
Evet, bu manzara ta~virden müberrAd~r
mAh-i Muharrem'le cümle 'Mem ~Ad
Bak~~i bu nazl~~çiçekler de ne~ 'e-pIrAd~r
ZemIne dense sezAd~r
berIn
Denirse ka~r-i behi~ti cihAna ahrAd~r
Bu Ab-ü tAb-ü ferah ne~'e vi; la1Afet kim
Bu çarl~~içinde bik. bi-misAl-ü yektAd~r
Bu öyle bir dem-i ra<nA-vü pür-meserretdir
Cihanda lahne-i nAsütiyAn huveyclAd~r
"SemA zemIne döker nür-i ferha-zAy-i cinAn"
Bak~lsa semt-i semAyA ne rütbe z1bAd~r
6 Ayn. mec., e. vm., nu. 28, I 2 Ramazan, 1323/27 Ekim, 1321 (~ o Kas~m, 1905).
~iirin, ne~redilirken k~t<alar aras~nda hemen dâimâ, bo~luklar b~rakilmad~~~~için,
naz~m ~ekli bak~m~ndan intizâm~~ kaybolmu~tur. Birinci bölümün dördüncü k~t<as~~
— belki, tertip yanl~s~~yüzünden — di~erlerinden farkl~~olarak Rime-Embrace
(Sarma- KAfiye) ~eklindedir; ikinci bölümün be~inci m~srâ<~~tertip bak~m~ndan
hatâhd~r.

Benden C. XXXII'. 4
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Sema,

ma<kes-i env5r-i zevk-~~15hüti
~af5-yI cih5n-i b515d~ r

Görünce dil bu kadar zevk-u ne~ve-i bi-had
s5.1-i nev' bir i~5ret-I nadir
Kapand~m_51 o zaman secde-I meserr5ta
Dedim bu 135di-i lutf-I Cen5b-i MevI5'd~ r
Bu süli eyleye mes`üd Hak hu~ü~iyle
Püdi~5h'a ki düny5(ya) d5d-ferm5d~ r
P5di~5h-i mu<a??am ki cümle 5m51i
Ref5h-ü <izz-ü meserr5t-~~
düny5d~ r
Cih.ln~~ etmede lutfuyle her zaman mes`üd
Ki lutf-i züt~n~~ta`d5d gerçe bi-cüd~r
Nas~l bey5n olunur lutf-ü ~5n-i mekremeti
b515d~ r
<Adedde misl-i nücüm-I
Hic5z-hatt~~ o h5mün-neverd-i rüh-i Rusül
Bu (hat) karib-~~mak5m-i Nebi-yi Mev15.'d~r
Münevver_oldu bu lutfuyle ufk-~~<Osmünl
Ki hepsi mi~hi ~üreyy5-yi pertev-efz5d~r
Bu gün o sayede etf51-i memleket her 5n
Zu151-i <ilm-ü ma<ürifle ne~ 'e-plr5d~r
Aç~ld~~süye-i ~üh5nesinde d5rü'l-hayr
Ki lutf-ü merhameti bahr-i g~bte-bab~5d~r
Beyün-i lutf-i lat5fet-nis5r-i sult5nl
Zebün-ü 1j5meye her dem sa`5det-efz5d~r
Du<5-yi devlet'e bed' et Fu'üd 15z~m_olan
Du<5.-yi <ömr-i ~ehen~5h-i pür-mu<allüd~r
Olü cihan benim bü du<5ma Amin-l~v5n
Bu çünki lüzime-1 bendegiyi Ifüd~r
Ilahi, eyle bu s5.1-I nevin'i hep mes<üd
P5di~5h'a ki dünyüya d5d-ferm5d~r
Nür-i hur~Id-i
~eh-i <ad1-5s5r
Etdi her gü~eyi müstagrak-~~ezvüls-u mes5r
Ne bu ezv5lc-u meserret, ne bu e~v5k-u mes5r
Nediro1 nür-i semens5y-i meh-I ~a <~a <a-bir
Her taraf olmada ezv51-u meserfat~na gark
Pek sönük durmada nisbetle ariü ~ems-ü nehür
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Makdem-i sal-i nev-i mes'adet-efzas~~ bu gün
Cümle dünyalara envarm~~ etmi~~Isar
Olmu~,_,calem an~ii_envar~na müsta~rak heb
Kalmam~~~saye-i `adlinde and' hiç ekdar
Pertev-I nriru ilü 'alemi tenvIr etdi
Eyledi leyle-i mes`~ld'a tehavvül ~eb-i tar
Bunca as ~r-i humayrin-i ~ehen~ahisi
Olmada 'aleme
te`ali vü mesar
Bin ya~a tabt-i celilinde eya ~ah-i cihan
Ta ebed eyleyesiri `alemi gark-I envar 7

Fuad Köprülü'nün obne~-onalt~~ya~~nda iken yazd~~~~ve bas~n
hayat~n~n ilk ad~m~n~~ te~kil eden bu dört ~iirinde arûzun dâimâ
Mefd<ilün, Fe<ildtün, Mefd`ilün, Fe<ilün kal~b~m, yaln~z üçüncüsünde
bunun yan~nda Merülü, Mefd<ilün Fe<ülün ve dördüncüsünde
Fe<ildtün, Fe<ildtün, Fe<ilün veznini de kulland~~~n~, Sultan
(Abdü'l - Hamid'in do~um y~ldönümü münâsebetiyle tebrikler,
Ramazan, Muharrem dolay~s~yle k~smen tebrikleri de içine alan
dini mevzü <lar~~ele ald~~~n~~görüyoruz. Bu mevzû (larda ~iir yazmas~~
—yukar~da kaydetti~imiz gibi, sansürün bask~s~~yüzünden o devirde
Istanbul'da ç~ kan meemualarda bu mevzû <lar d~~~nda ~iirlere hemen
hiç yer verilmedi~inden — pek tabi<idir. Gazel, Mesnevi, Kaside
naz~m ~ekillerinden ba~ka Avrupa '~~ ~ekilleri de kullanm~~~olmas~,
yeni tarz ~iirlere yönelmek üzre bulundu~unu ifâde eder. Arûzu
kullan~~~ndaki ba~ar~, ifâdesinin Farsca, Arapça kelime ve terkiblerle
dolu olu~u, daha o ya~ta iken Divûn ~iirlerini çok okumu~~ve bu edebiyat~n hususiyetlerini kavram~~~oldu~unu anlat~r. Biz, onun ~iirleri
hakk~nda ~ 966'da bas~lan ara~t~rmam~zda, ~~908'den önce ne~redilen
bu dört manzûmesinden haberimiz olmad~~~~için, ilk ~iirlerinde
Servet-i Fünt~n ve Fecr-i Mi edebiyat~~husüsiyetleri görüldü~ünü
söylemi~tik 8; elde etti~imiz yeni vesikalar bu hükmü çürüttü~ü gibi,
7 Ayn. mec., c. v~ n., nu. 42, 5 Muharrem, 1324/16 ~ubat, 1321 (I Mart, 1906);
~iirin ba~~nda, "Mercan Pdddisi üçüncü s~n~ f, birinci ~u 'be talebesinden Köprülüzdde Mehmed Fuad Efendi'nindir" kaydi vard~r.
Belleten, C. XXX. nu. 120, Ekim, ~ g66, s. 638-43. De~erli meslekda~~m Nihad
Sami Banarl~'n~n Köprülü'nün Hayat~ndan Çizgiler ba~l~kl~~mühim yaz~s~nda, "..Köprülü edebiyata, mesela Divân tarz~~ ~iirlerle girmi~ti; ba~lang~çta" Rubd<iler yaz~m~t~~
yolundaki fikri ve iki Rub~l<rsini ne~ri (Türk Kültürü, nu. 47, Eylül, 1966, S. 34 vd.)
dolay~s~yle bu fikirlere i`tirazia, mevcut vesikalara dayanarak, "..~lk ~iirleri DIvan
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gerek kendi yaz~lar~nuzdaki, gerek eserleri için yaz~lan bibliyografyalardaki bas~n hayat~na ~~9o8'den ba~lad~~~~hükmünün yanl~~l~~~n~~
da ortaya koyar.
Sözlerimize son verirken, belki, bu hükümleri de ileride de~i~tirecek bir vesikan~n elde edilmesi mümkün oldu~unu hat~rlatmak
isteriz: Fuad Köprülü'nün amcas~~o~lu Say~n Cemal Köprülü, kendisine hocam~n bu ~iirlerinden bahsetti~im zaman, hocamdan üç ya~~
küçük oldu~u için daha a~a~~~s~n~flarda bulunmakla berâber ayni
y~llarda Mercan I `dadisi'nde okudu~unu, o s~rada Te`âvün ad~nda
ve ta~-basmas~~olarak bir mektep mecmuas~~(Bu mecmuada Maârif
Vekaleti Orta-tedrisat eski Umum Müdürleri'nden Abdü'l-Latif Nevzad Ayas'~n, ~brahim Ala caddin'in de yaz~lar~~varm~~) ne~rettiklerini,
henüz elde edemedi~imiz bu dergide Fuad Köprülü'nün de yaz~lar~~
bulundu~unu söylemi~lerdi. Belki, günün birinde bu mecmuay~~ ele
geçirmek mümkün olacakt~r. Fuad Köprülü'nün Musavver Terakki'.
deki ~iirleri Mercan PdadisPnin üçüncü s~n~f~nda bulundu~u s~rada
ne~redilmi~tir; e~er Tc <âvün'deki yaz~lar~~daha önce, ~~905'den evvel
bas~lm~~~ve —çok muhtemel olarak— mevzti<lar~~bak~m~ndan Musavver Terakkf'dekilerden farkl~~iseler, o zaman, bas~n hayat~n~n ~~go5'de ba~lad~~~na, ilk yaz~lar~n~n hususiyetlerine dair verdi~imiz hükümlerin de —pek az ihtimalle— de~i~mesi mümkün olabilece~ini ~imdiden söyleyebiliriz.
Ankara — 29 A~ustos, 1968

Edebiyat~~tarz~nda de~ildir ve her bak~mdan Servet-i Fünün, Fecr-i Ad ~iirleri hus~ siyetini gösterir" demi~tik (Fuad Ki~prülü Hakk~nda Notlar, Türk Kültürü, c. v., nu. 57,
Temmuz, 1967, s. 14. — Nihad Sâmi Banarl~'n~n bu yaz~m~za cevAb~~için bk., ay~:.
mec., c. v., nu. 59, Eylül, 1967; s. 21-27: Köprülü'nün Rubd<fleri. K~ymetli meslekda~~m, bu yaz~s~nda, ~Airimizin yedi Rubd<('sini de ne~retmi~tir). Musavver Terakkrdeki ve yeni elde edebildi~imiz dört manz~lme, N.S. Banarl~'mn, Fuad Köprülü'nün ba~lang~çta DIvân tarz~nda ~iirler —fakat Rubd<fler de~il— yazd~~~~hakk~ndaki
hükmünü de hakl~~göstermekte ve tevsik etmektedir.

