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1869 yılı Ocak ayında doğan1 Süleyman Nazif; Diyarbakır'ın, birçok 
sanatkôr ve mütefekkir yetiştirmiş eski ve asil bir ôilesine mensuptur. Bu 
durumunu, bizzat kendisi şöyle anlatır: 

«Hdl-i nez'inde : 

Ne mümkin dillere ol gamzedGn bi-vehm ü bôk olmak 
Şifôyôb olmayan bimôra sıhhatdir helak olmak 

beytini inşôd ile son nefesini vermiş olan İsmail Fômi Efendi -~enim _tô
rih-i kameri hisôbı ile- tam iki _yüz otuz sekiz sene evvel vefat etmiş; 

Mey-perest ol sôgar-ı ôlem-nümôdan çok ne var 
Aşka isti'dôdın olsun dil-rübôdan çok ne var 

beytinin kô'ili Mehmed Emiri Efendi, üç yüz sekiz sene evvel dünyôya gel
miş birer amm-i ekberdirler. Babamın, büyük pederimle O'nun babasının 
Türkçe şiirlerini yalnız Tezôkir-i Şu'arô'da değil, bugünki hôfızalarda bi
le dôima görüyorum. Vôlidemin ceddi Akkoyunlu Devleti'nin en kuvvetli 
istinad~gôhı olan (Hindi) adlı bir Türk aşiretinin reisidir.»2 

(*) Fen - Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi 

1) Bu hususta, çeşitli kaynaklar 1870 tarihini kaydetmekte iseler de; mu
harrir, bizzat kendi eliyle yazdığı ve İbnülemin Mahmud Kemal İnal'a gönder
diği mektubunda: <<1285 senesi Şevval'inde tevellüd etdim (Kanun-ı Sani 1869).» 
(Son Asır Türk Şaiı·leri, İst. 1938 cüz: 6 s. 1118) demiştir. 

Ayrıca, oğlu Said Nazif Bey'de bulunan hususi bir mel{tupta da ayni ifade
ye tesadüf olunmaktadır. 

2) Resimli Gazete, 11 Teşrin-i Evvel 1340 s. 5. 
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Bu itibarla, O'nun san'atkôrlığının nirengi noktasını kanaatimizce her
şeyden önce bu irsiyet özelliği teşkil eder. Zıra, bilindiği gibi her san··at
kôrın yetişmesinde, mizacının ve san'at telôkkisinin teşekkülünde soyu, 
ôile muhiti ve sosyal çevresi önemli birer faktördürler. Nitekim, daha ya
kın ecdôdına gelince de durum aynidir. Babası Said Poşa'nın dedesi, 
18. yüzyılın «Mecmuô-i Eş'ar» müellifi İbrahim Cehdi {1772-1808)'dir.3 De
desi, Süleyman Nazif de iqinde : 

Cünki bülbülsün gönül bir aşıyan lazım sana 
Bir gülün nahJ-i cemôlinde mekôn lazım sana 

Sen henüz nev-restesin bağ-ı ümidimde benim 
Goncasın oçılmağa hayli zemôn lôzım sana 

Şimdiden perverde eyle ol nihôl-i tazeyi 
Valct-i piride NAZiFA bir cevôn lôzım sana 

gibi şiirlerin yer aldığı «Divônçe»'si olan ~antimantal çizgide bir san'at
kôrdır. İbrahim Cehdi'nin torunu, Süleyman Nazif'in de oğlu olan babası 
Said . Paşa ise; «Miratü'I-İber» adını taşıyan on cildlik 'f:drih kitabı, 
«Mizônü'I-Edeb», «Mir'at-i Sıhhat», · «Hülôsa-i Mantık», «Tabsıratü'I-İn
san», «İlm-i Hesôb», «Diyarbekir Tôrihi» gibi eserleri bulunan ve devle
tin, milletin menfaatlerini, sahsı menfaatlerinden dôima ön plônda tutma-, 
yı başarmış, egoizme şiddetle sırt çevirmiş müstesna bir kimsedir. Onun 
için, «Divönçe-i Eş'ôr»'ındaki Muhammes'inde:. 

Sen usandırma eli, el de usandırmaz seni 
Hilekarlık eyleme kimse dolandırmaz seni 
Dest-i a'dôdan soğuk su içme, kandırmaz seni 
Korkma düşmeden ki ateş olsa yandırmaz seni 
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni 

Halkı tahrib eyleyüb kendi11i ôbôd eyleme 
Bu cihônda ev ycıpub ukbôyı be

1

rbôd eyleme 
Nef'in içün zôl&m-i bi-rahme imdô:d eyleme 
Alemi tenfir eden ahvali mu'tôd eyleme 
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni 

demekten kendini alamaz. 

3) İbrahim Cehdi hk. bkz: 

Ali Emiri, «Tezkire-i Şuar!-yı Amidi» cildi: I Dersaadet, Matbaa-i Ami
di. 1328 s. 161 - 162. 
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İşte, bütün bu irsi hususiyetleri beraberinde getiren Süleyman Nôzıf'
in, san'atkôrlığından daha tabii birşey olamayacağı ôşikardır. Hattô, O 
da değerli bir şôir olan küçük kardeşi Faik .Ali Bey'in aldığı «Ozansoy» 
soyadı; topyekün ôilenin şôirliğini dile getiren, veciz bir ifadedir. Geçen
lerde kaybettiğimiz ve Süleyman Nazif'in yeğeni, Foik Ali Bey'in de oğlu 
olan Munis Faik Ozansoy da günümüzün popüler şôirlerindendi. 

önceleri, bilhassa şiir üslubu itibariyle Senıet-i Fünun'cuıarlc birlik
te hareket ettiği için, Edebiyat tarihimizde Edebiyat-i Cedide grubu içe
risinde mütdlaa edilen şairimiz; aslında dikkatle incelenecek olursa, ge
rek nazım gerekse nesir sahasında Divôn Edebiyatı'ndan süzülerek ge
len bir telôkki ile Tanzimat Edebiyatı'nın ve bilhassa Nômık Kemal Mek
tebi'nin kuvvetli bir takipçisidir, devamıdır. Onun için, «Vatancı ve milli
yetçi bir san'atkör olan Süleyman Nazif, edebi şahsiyeti itibariyle Servet-i 
FünOn'dan çok Tanzimat e~olüne mensuptur.»• O da, babasının Nômık 
Kemaf'e cok yaklaşan çizgisinden hemen hemen hiç ayrılmamıştır. Bu
nunla birlikte, «Süleyman Nazif'in basmakalıp bir vatan edebiyatına düş
meyişinin başlıca · sebebi~ Servet-i Fünün nesline mensup olmam ve bu 
neslin estetik görüşlerini benimsemesidir.»s 

Kendisi üzerinde, babasının ve O;ndan hareketle Nômık l<emfü'in kuv
vetli tesirini, şu şekilde nakleder: 

«Ne öğrendimse babamdan öğrendim. Vefatından sonraki müktese· 
bôtım da, O'nun bana vaktiyle gösterı'hiş olduğu usulün delôleti. He hôsıl 
Olmuşdur . •;• . i't:-·;;'.,~:-: 

• . , .. · · /.- :r :.:·., •,: ,·~,;.. ···. , .. 1 
- ,._ , -~-- - •• ,-.•• ;ı.ı- , ı ---\-~ • • ..ı- • ••. .,ı:.._ ,"f 

Babam, tahrir ve tetebbu'dan bir dakika hô_ii kalmaz bir zat idi. O'nu 
taklJd hevesi, beni tô küçüklüğümde muharrir ve şôir olmağa sevketdi. 
Pederim zevk·i hayatı mütôlaa ve te'lifden başka hiçbir şeyde bulmaz, bir 
ismet-i. melekôneye sôhib idi. 

On iki yaşımda ancak vardım. Pederim bir gün Nômık J{emai Bey'in 
(Evrôk~ı Perişôn)'ını vererek mukaddimesini cehren okumamı emretdi ve 

hatôsız okuyuşum hoşuna giderek müktUeten kitabı bana verdi. EvveUeri 
ekser yerlerini anlayamadığım · (Evrôk-ı Perişôn)'ı senelerce okudum. ( ... ) 
Kemal'in tarz·ı üslubuna bayılırdım.»' 

4) Nihad Sami Banarlı, «Resimli Türk. Edebiyatı Tarihi» İst. 1970 cild: II 
s. 1044. 

5) Prof. Dr. Mehmet Kaplan, «Şiir Tahlilleri» c. I İst. 1969 s. 121. 

6) İbnülemin Mahmud Kemal İnal, «Son Asır Tiirk Şairleri» İst. 1938 cüz: 6 
. s. 1119 - 1121. 
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İşte onun ıcın; Nazıf'in, 1906'da Mısır'da neşrettiği «Gizli Figônlar» 
adlı ilk şiir mecmuasında yer alan ve memleketin o gün içinde bulunduğu 

kötü şartları dile getiren bazı şiirlerinin hem şekil ve hem de muhteva 

özellikleri itibariyle Nômık Kemöl'in direct tesiriyle kaleme alındığını söy

leyebiliriz. Aşağıdaki, «Ey Ebnô-yı Vatan» isimli memleket çocuklarına · hi

tabeden ve buram buram cesaret, mertlik, yiğitlik kokan «hamôsi - epi
que» şiiri bunlardan biridir : 

İşte gül-zôr-ı vatan mahv oldu istibdôd ile 
Bizden istimdôd eder her zerre bir feryôd ile 
Geçmesin eyyômımız bi-hüde istimdôd ile 
Pençeleşmek muktazi gaddôr ile bi-dôd il~ 

Zulm ü istibdôd devri derd ü ye's eyyômıdır 
Arkadaşlar kan dökün kan dökmenin hengômıdır 

Arkadaşlar, kan dökün ta cüşa gelsin kainôt 
Ler?e-bahş olsun crhôna bizdeki azm ü sebôt 
Zillete, ömre müreccahdır şerefli bir memôt 
Ümmete lazım değildir böyle efsürde hayat 

Zulm ü istibdôd devri, derd ü ye's eyyômıdır 
Arkadaşlar, kem dökün kem dökmenin hengômıdır 

Her tarafda bir enin-i daimi cüsdn iken , 
(Midhat)'m evlôdma layık mı kayd-ı hıfz., ten 
Bak şehid-i a'zama yatmakda bi-kabr i: kefen 
Böyle feryôd eyleyor şimdi chıôr-ı Kô'b@ 'den 

Zulm ü istibdôcf devri, derd ü ye's eyyeımıdır 
Arkadaşlar, kan dökün fmn dökmenin hengômıdır 

Ağustos 7, 18971 

Bu kitabın, «Pederime» başlıklı mensur başlangıç kısmı ise, ayni ruh 
hôlinin daha kesin bir ifadesi hükmündedir : 

«Baba, 

Her dakikası vatanm bir felôketine ağlamakla geçmiş olan hayatın 

mütekarrib-i hitam iken söylediğin sözler ebedi hôtır-nişdnımdır. 

(Hükumet) namı altında icrô-yı rezalet eden bu hey'et-i menhuseyl 

7) Gizli Figanlar, Mecmü'a-i Eş'ftr. Mısır 1906 s.16. 
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sen hepimizden ziyôde tanıyordun. Meslek-i sakim idôresinin mahiyetini 
teşrih ile netôyic-i mü'ellimesini ta'yin etdiğin sırada gelecek zamanların 
geçen vakitlerden hayırlı olmayacağını ağlayaral.< haber vermişdin. 

Öyle oldu! 

Bugün vatanda ma'sum kanlarıyle mazlum figônlarından başka bir
şey görülUb işidilmiyor; o bin şôire me11ba'-1 · ilhôm olan denizlerini şühe
dô-yı hürriyetin ilelebed soğumayacak cenazeleri ile doldurdular; o evfer 
ki her biri bir tarab-gôh-ı zi-safô idi, şimdi bir enin-gede-i sükCın-perverdir. 

Hele tahribat-ı ma'neviyye daha ziyôde oldu. Ebnô-yı vatandan bir
çoğunun vicdônını, namusunu, hamiyyetini satın aldılar, sade-dil ma'
sOmlara côsusluk öğretdiler; vatandan sonra yaşamamaya alenen yemin 
etmiş olan f~dôkôrôn-J ahrôrdan başka .vazifesine sôdık kimse kalma
dı ( ... )»1 

Süleyman Nazif'in, 1898'den 1908'e kadar süren ve santimantal tarz
da ferdi mevzuları ele alıp işleyişinde ise, Servet-i FünCın Edebiyatı kuv
vetli bir faktör olarak kendini hissettirir. Nitekim, 1898 tarihini taşıyan 

«Peyôm-ı Dur-ô-dur» isimli şiiri, buna güzel bir misôldir 

Oluyor ömrüme şebôb-efşôn 
Gizli gizli tebessümüyle seher; 
Ben huzQr-ı şafakda pür-helecan 

• 
O bana karşı müşfikône güler . .. 
Hissime ôsümôn-ı hande-verin 
Dökdüğü reng-i şfüriyyetdir; 
Muhteriz tdbişi sitôrelerln 
Bir hafi lerziş-i sükunetdir. 

Bir -hafi lerziş-i sükünetden 
Duyarım bin sadô-yı dur-o-dur 
.Ki olur rOhuma pevôm-ôver 
Ka'r-ı nô-yôb-ı sermediyyetden 

Ey semd-yı mükevkeb ü mahmur 
Senin olsun bu yazdığım şeyler 

(1898) 

1908'den sonra ise, tekrar toplumun çeşitli problemleri O'nu çok ya
kından ilgilendirmeye başlar. Bilhassa, 1. Dünya Savaşı ve onun kötü so-

8) a.g.e., s. 5 - 6. 
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nucları üzerine, .Milli . E~ebiyat cereyanın ın. da tesiriyle ~ôde bir üslupla 
eserlerini kaleme alır. · . . . . . 

ırak'm Anavatan'dan ayrılmasının yarattığı acı ile yazdığı ve içinde : 

Mavi göklerde cô-be-cô öpüşen 
Mütefekkir duruşlu kubbelerin · 
Zir-i sakfında: titreyen ervôh 
Ra'şe:.dôr-ı sümümudur kederin 

Bir musıbetdir ehl-i İslôm'a 
-air musıbei ki hôriku'l-ôde
Yaşıyorken de ... Can ·verirken de 
Ağlarım ser-nüvişt-i Bağdad'e. 

Cehresinden uçan yetimiyyet, 
Ufkuna olmamıs mı hüzn-ôver? .. , 
Yine bilmem güzel midir o kadar? .. 
O m.ükevkev, o muhteşem geceler! .. 

Ey lrak'ın melike-i nazı 
Kalacaksak cihanda biz sensiz, 
Yeryüzünde değil bu ömr-i zelil, 
Ahiretde cinônı istemeyiz!.. 

• 
O senin · ufk-ı tôr-môrında 
Hıçkıran t'Cıhumuzdut ey .Bağdad. 

Ayni ôgüş içinde birlikde . 
Geçen a'sôrı etmek . ister yôd:" 

Yed-1 ihmôlimizde dört yüz yıl 

Kanadın, gizli bir ceriha gibi. 
Bilmedik biz .ş~nin de kıymetini: 
Derd-i miı'limizin · budur sebebi .. 

Düşmanın zir-i pô-yı' kahrında 
Cırpınırken o · belde-i hulefô, 
Söyle ey Dicle, ey mübarek nehr, 
Şuh u lô-kayd akar mısın hôld? .. 

Geçme lô-kayd önünden ey Dicle, 
Hürmet et môtem-i muazzamına, 
O tegôfülden incinir belki 
Münkesir kalb-i girye-bôrı yine! .. 



Geçme bi-his.. Bu kimsesiz kavmin 
inkıldb et . sirişk-i hasretine, 
Cfüıibeyninde yükselen şehrin 

Yüz sürerken cidôr-ı ismetine 

De ki: -Ey mefhar-i semô-yı Irak 
Yine İslôm ilinde môtem var. 
Yolunur deste deste, her verde 

. Kara bahtın gibi siyôh saf!!lr; 

· De ki: -Sahrôlarında ey Bağdad, 

Sürülerle gezerse ceylônlor. 
Beride môteminle girye-nisôr, 
Nice ceylôn bakışlı gözler var! .. 

Dicle, Bağdad'a ninniler· söyle, 
O senin tıfl-ı şir-hôrındır, 

Bunu tôrihe sor unuttunsa; 
Ebedi dôr-ı iftihôrındır. 

Ayni ufk-ı vatanda doğdulc biz, 
Beşiğim menba'mla kardeşdi.. . 

- Oralardan da geçdi seyl-i bel~ 
O da bilmem ne hôldedir şimdi? ... -

.. 
Bir iken menba'ınla munsabbın, 
Başka girdôba intisôb .etdin; 
Bu vefôsızlığınla kalbimizi 
Münfail, muztarib, harôb etdin!.. 

Yatağında yabancı yokken hiç 
- Her düşündükçe sızlıyor yüreğim -
Verdiğin ağyôra en güzel yerini, 
Sana ey Dicle, şimdi muğberrim! .. 

Bilirim sus, bizim de cürmümüzü!.. 
Belki senden daha güneh-kôrız. 
Onu ihmôJ edip de dört yüz yıl, 

Şimdi bir başka müştekô ararız. 

Yatıyor çöllerinde yüz bin genç .. . 
- Hepsi Bağdad'a oldular kurban • 
Onların hfm-ı hôrrı olmaz mı 
Can· yakan bir vesile-i gufrôn .. . 
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(1917f 
mısrôlarıyle «Dicle ve Ben» şiirinin de yer aldığı «Firôk-ı Irak» adlı eseri, 
bunların başında gelir. 

Burada, önemi i olduğuna inandığımız bi~. noktaya daha işaret etmek 
istiyoruz. O da, Süleyman Nazif üzerinde Nef'i'nin de kuvvetli bir tesir ic
rô ettiği hususudur. · 

Aralarında üç asra yakın bir zaman farkı bulunmasına rağm&n, şah
siyet ve eserlerinde sahiboldukları ruhi durumları bakımından bazı ben
zerlikler bizi, ister istemez her ikisi üzerinde de müşterek kanaatlere gö
türmektedir. 

Ziyö Paşa'nın 

Evsôfd~ Nef'i-yi sühan-sôz 
Sultqn-ı serir-i mülk-i i'côz 
Hemrôh ,olamaz anınla y~rôn 
Şahbaz ile sa've olamaz akrôn 
Ol tarz-ı beyôn o hüsn-i üslOb 
Ol tavr-ı bedi' o vech-i mergub 
Her matlaba hôsdır edôsı 
Her nağmede başkadır sadôsı 
Bir harbi ederse vasfa ôgôz 
Güya işidir klllaklar avaz 

· Bir arbede bir hücOm-ı çôlôk 
Bir · hançer ü miğfer ü çekôçôk 
Bir hamle eder ki hasm-ı dine 
Güyô iner ôsümôn zemine 
Öyle kılıç urdurur ki f qrzi 
Eyler iki pôre gôv-ı arzı 10 

Nômık Kemôl'in : 

Nef'i'ye olur denilse lôyık 

Türki'sine Fôrisi'si fôik 
Urf1'ye seza tutulsa hem-dem 
Divôn'ını görmedinse bilmem 11 

9) S. Nazif, «Firak-ı Irak» 1st. 1918 Mahmud Beğ Matbaası s. 4 - 5. 
10) Ziya Paşa, «Had.ba.t» Matbaa-i Amire, İst. 1291 -Mukaddime kısmı- s. 13 
11) Nimık Kemal, «Tahrib-i Harabat» ı. Tab'ı, Kostantiniyye 1303, s. 12 

(Bu mısraların yer aldığı» «Mukaddhne-i Manzume>>, 1291'de Magosa'da ya
zılmıştır.) 
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ve Recôi-zdde Mahmud Ekrem Bey'in ; 

«Kemdl-i fesahat ve belagatle şu'arô-yı Osmaniyye'nin mô-bihi'l-ifti· 
hôrı addolunmağa lôyık dühôtın birincisidir. Tavr-ı beyanını ikibuçuk asır
dan beJi taklid ile uğraşan bu kadar şu'arô içinde hiçbiri kôbına varama~ 
mışdır.»u 

diye göklere çıkardığı Nef'i'nin, birtakım hususiyetlerinin Süleyman Na-
zıf'de de devam ettiğini görüyoruz. · 

Onun için, Halil Nihad bile yazdığı «Süleyman Nazif» adlı şiirinde; 

Fikret'in, ~ef'i için yaptığı bir tasviri, aynen «Dôüssıla» şôirine yakıştı
rır : 

«Bir yağız çehre, çatılmış iki hançer kaşlar 
Yine hançer gibi keskin iki ma'nôlı nazar.» 
Fikret'in yaptığı heybetli, müheyk~I tasvir 
Bence Nef'i'ye değil, Zôt'ına ait gibidir. 
Tavrı kaplan gibi havf-ôveri kalbi insan 
Sözü her lahza ısırgan gibi zehrin, süzen 
Kıvrılıp safha-i eflôke çıkan dud gibi 
Görünür çin-i cebininde o ruh-ı asabi 
Mir-i Hômid A'nın üstôd-ı azimü'ş-şônı 
Cok mu bir mısr~'ına etse feda Turan'ı 

Sevdiği, duyduğu şey varsa emin ol kindir 
Dini yo~dur diyemem, ·doğrusu kini dindir n 

Her ikisi de, yığınlar arasından «çıkış» yapmayı becerebilmiş ,kimse
lerdir. Birisi bunu hiciv ve medh sahasında yaparken, diğeri bütün bir va
tan atmosferi içinde gerçekleştiriyordu. Bir başka ifadeyi~ aksiyon kes~ 
kin zekôlarıyle atbaşı gitmektedir. 

· Nitekim, Nef'i : 

Saadet ile nedim olalı pe.der Han'a 
Ne mercimek görür oldu gözüm ne tarhana 
Züğürllülc öfetim oldı aceb midir etsem 
Peder gibi buradan ben de arz-ı cer Han'a 

13) Halil Nihad, «Sihim-ı İlham» İst . 1921 s. 68 - 70. 
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Peder de mi aceb imsak .Man'da mı bilmem 
Nezaket ile bunı kim sü'ôl eder Han'a. 

Peder· degil bu bela-yı siyehdir başıma 
Sözüm yer!nde n'ola güç gelürse ger Han'a 

Benim züğürtlük ile ellerim taş altında 
Müzahrafatın O dürr ü güher ·satar Han'a 

Ben ıztırab ile bunda serrıô'a girmede ol 
: Dü beyt okur negômôt ile def çalar Han' au 

diyerek, babasına bile meydan okurken, Süleyman Nazıf de; Ô'nun ferdı 
ıztırabını sosyal plôna intikal ettirerek, hem şahsı ve hem de kalemiyle en 
cesur teşebbüslerde bulunmaktan geri durmamıştır. Nef'i'yi eserleri vası
tasıyle tanıması , ta çocukluk yıllarına dayanan ve bunu : 

«Hemen her akşam babamın evinde toplanan eviddôsı, meselô NôbJ 
Efendi'nin bir vak'aya veya bir şahsa telmih eden bir beytini, Koca Rôgıb 
Paşa'nın bir sözünü, Haşmet'in bir nüktesini, Nef''i'nin bir hikôyesinf san
ki o haftanın, o günün hôdisôtındanmış gibi ne canlı bir eda ile nakleder
lerdi. Ve ruh-ı ecdôd hôfıza-i ahfadda bu süretde yaşar, yaş_ardı.»15 

şeklinde anlatan şôirimiz; Babasından ve Nô.mık Kemôl'den olduğu 
kadar, «Sihôm-ı Kazcı» şôirinden de kaynaklandığını söyleyebileceğimiz 
tesirle, cesôretle; · İstanbul'un, İtilôf Devletleri~nce işgali ve Fransız G-ene· 

· rali Frdnchet d'Esper~y'in, Rumlar tarafından - Fôtih'e nazıre olmak üze
re - hediye edilen beyaz bir ata binerek istanbul'a girmesinden ve Rum
lar'ın, Ermeniler'in alkışları arasında Beyoğlu'na çıkmasından sonra, erte
si ·günü «Hôdisôt» gazetesinde siyah bir çerçeve içinde «Kara Bir Gün» 
yazısını neşreder : 

«Fransız ceneralinin şehrimize vürudu münasebofüe bir kısım vatan
daşlarımız tarafından icra_ olunan nümôyiş Türk'ün ue İslôm'ın kalbinde . 

ve tarihinde müebbeden kanayacak bir ceriha açdı. Aradan asırlar geçse 

ve bugünki hüzün ve idbôrımız şevk u ikba!e münkalib oısa gene bu acıyı 

hissedecek ve bu hüzn ü teessürü evlôd \fe ahfôdrmsza nesilden nesile ağ
layacak bir mirôs terkedeceğiz. 

Alman orduları 1871 senesinde Paris'e dôhil olarak - büyük Napol-

14) Nef'i, «Siham-ı K~za» Üniv. Ktph. Türkçe ."Y:azmalar Bölümü, nu. 3003 

15) Hadisat, 4 Mart 1919 s. 4. 
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yon'un neşide-i mütehaccire-i muzafferlyyôtı olan - tak-ı zafer altındah 
geçerken bile Fransızlar bizim kada~ hakôret görmemişdi. Ve bizim dün 
sabah saat dokuzdan on bire kadar hissetdiijlmiz ye's ü azabı duymamış
dı. Cünki ya!nız Hristiyanlar değil, Yahudi Fransızlar'la Cezôyir'li Müslü
manlar o môtem-i milli karşısında ayni telehhüf ve hicôb ile ağlamwş ve kı
zarmışlar.dı! 

Biz ise, mevcudiyyet-i milliyye ve lisôniyyelerini bizim ·u-lüvv-i cenôbı
mıza medyun olan bir kısım halkın hôy ü hüy-ı şemôtetile môtem-i mu'azze
mize en acı hokôretlerin birer tokat şeklinde atıldığını gördük. (Buna müs
tahak değildik) diyemeyiz. Müstahak olmasaydık, bu felôkete düçôr ol
mazdık. Her kavmin saheıif-i hayôtında birçok ikbôl ve idbôr sahifeleri var
dır. Fransa Kralı Birinci Frcmsuva'yı (Şarlken)'ln mahbesinden kurtarmış 
ve koca Viyana şehrini kerrôt ile sarmış bir ümmetin defter-i . mukaddera
tında böyle bir satr-ı elim de mestur imiş. Her _hal mütehavvildir. Arablar'
ın güzel bir sözü var : 

Usbur feinneddehre la yasbir' 

derler.» 11 

23 Ocak 1920 Cuma günü Zeynep Hanım Konağı'ndaki Üniversite 
konferans salonunda, «Türk dostu Piyer Loti'yi övmek, fakat daha ziya .. 
de istanbul'u işgal eden askeri kuvvetleri ue o kuvvetleri buraya yollayan 
devletleri mônen tenkid ve hicvetmek için söylediği .. »11 in.ce nüktelerle do
lu uzun hitôbesi ise, 17 Ma~t 1920 günü lngilizler tarafından tutuklanması
na ve ayni gün gazeteci Velid Ebuzziya ve Celôl Nuri Beyler'le birlikte 
Malta'ya sürülmesine sebep olur. Oradaki intibôlarını, «Malta Geceleri» 
adlı kitabında uzun uzadıya anlatan Nazif'in; bilhassa «içten duyulmuş 
bir ·vatan hasretiyle söylediği Dôüssıla isimli güzel şiiri; milletinin tarihi 
azametiyle ve çağının bütün felôketlerine rağmen ümid beslediği büyük 
yarını ile gururla övünen diğer imônlı manzumeleri, bilhassa ayni vasıfla
rı taşıyan icli ve ôhenkli mensur yazılarıyle Servet-i Fünun'un umumi ha
vasından ayrı, bir vatan şôiri, bir milli heyecan san'atkôrı.»1' olarak yerini 
daha da sağlamlaştırır. 

16) Anlamı : (Sen sabret, dünya sabretmez; hadiseler, gerektiği şekilde ge
lişir ve hak yerini bulur.) 

17) Hadisfıt, 9 Şubat 1919 s . ı. 

18) Münir Süleyman (Çapanoğlu), «Süleyman Nazib Hür Türkiye, Aralık 
1954. 

19) Nihad Sami Banarh, «Resimli Türk Edebiyatı Tarihi» cild: II; 1st. 1970 
s. 1045. 
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Dôüssıla'da : 

Bu şeb de cOşlş-i yôdınla ağladım, durdum ... 
Gel ey kerime-i tarih olan güzel yurdum. 

Ufukların nazarımdan nihôn olup gideli, 
Bu h'ôk-dôn-ı fenanın karardı her şekli. 

Gözümde kalmadı yer, gök; batar, çıkar, giderim .. . 
- Zemine münkesirim, ôsümôn muğberrim -

Gelir bu cevv-i kebildun serô'irine güler, 
Çocukluğumdaki rü'yôya benzeyen gözler. 

Zevôhirin beni ta'zib eden güzelliğine, 
Ta'accüb etme melôlim durursa bi-gône. 

Dumanlı dağların, ağlar gözümde tütdükçe, 
Olur mehösin-i gurbet de başka işkence. 

Bizim diyôr-ı tahassürden etmemiş mi güzer? .. 
Aceb neden lô-kayd eser nesim-i seher? .. 

Verirdi belki tesellô bu ömr-i me'yusa, 
Çiçeklerinden uçan ıtra ôşinô olsa. 

Demek bu mahbes-i ômôl içinde ben ebedi 
Yabancıyım ... Bana herş.ey yabancıdır şimdi 

Ne ruzgôrında şemim-i cibôlimizdir esen, 
Ne dalgalarda haber var bizim sevôhilden. 

Garibiyim bu yerin şevki yok, harareti yok; 
Doğan, batan güneşin günlerimle nisbeti yok. 

Olunca yôdıma hasret-fiken tezô-yı vatan, 
Semô-yı şarkı sü'ôl eylerim bulutlardan. 

(Teşrin-, söni 1920)2' 

diyerek; Yahya Kemôl gibi, duygu ve düşüncelerini bir beyit veya mısrô
nın üzerinde toplaması, «şôlrin Yahya Kemôl'in tecrübesinden güzel bir 
şekilde faydalandığını gösteriyor.»21 Bundan başka : 

20) Dft.üssıla, «Malta Geceleri» 1st. 1342 - 1924 Yeni Matbaa, s . 18 - 19. 

21) Prof. Dr. Mehmed Kaplan, «Şiir Tahlilleri» cild: I İst. 1969 Bilmen Ba 
sımevi, s. 121. 
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- Zemine münkesirim, ôsümôna muğberrim -
ve : 
Demek bu mahbes-i ômôl içinde ben ebedi 
Yabancıyım . .. Bana herşey yabancıdır şimdi 

Olunca yôdıma hasret-tiken fezô-yı vatan 

gibi mısrôlarda , Fikret tesiri kuvvetle hissediliyor. 

«Vatan» ' ı, milli bir coğrafya peyzajı içerisinde. «tôrihin kızı» olarak 
gören bu şiir telôkkisinde, bir Tarih yazarı olarak babasın-ın izlerinin de
vam etmekte bulunduğunu söylemek, mümkündür sanıyoruz. Ayrıca, eser
lerinde tarih ile coğrafyayı cok şuurlu ve sistematik bir tarzda birleştiren 
Yahyô Kemôl'in de tesiri söz konusu olsa gerektir. 

Diğer taraftan; «7, 8 ve 10'uncu b~yitlerde tekrarlanan rüzgôr moti
fi, Divön ve Halk edebiyatlarında umumiyetle hasret ve kavuşma duygu
larının sembolü olarak kullanılır. Süleyman Nazif'in şiirinde rüzgar da şai
rin ruhuna yabancıdır. Cevreden tamamiyle kopma hôli onda bir «hapis
hane» hayôli uyandırıyor.»22 

Abdülhak Hômid'e karşı da büyük bir alôka besleyen ve bunu türlü 
vesilelerle açıklayan Nazif, İbnülemin'e gönderdiği hususi mektubunda 
şunları kaydeder : 

«(Nômık Kemôl'den) sonra Abdülhak Hômid'in eserlerini v·e eserle
rinden tam yirmi altı sene sonra da kendisini tanidım. İlk okuduğum kitabı, 
«Tarık» idi. Sonra bilumum asarını ve nihayet bitmez ve tükenmez bir mec
mu'a-1 kemdi olan kendisini okudum ve okuyorum. Kırk bir seneden beri 
şôkirdi ve hayranıyım. Mu'ôsır ve hem-sinlerinin insana az çok nüfuz ve 
te'siri olmaması kôbll değildir.»23 

O'nun yanısıra; 

«Cenab Şehôbeddln'in bilhassa müstefiziyim. Evvelleri yazıları, mu'· 
arefe ve meveddetimizin husulünden sonra da hem yazıları , hem musôha
besile bana üstôdhk etdi.»2

' 

dediği, «Elhôn-ı Şitô» şairi gelir. 

22) a.g.e., s. 123. 

23) İbnülemin Mahmud Kemli İnal, «Son Asır Türk Şaidel'İ» İst. 1938 Dev
let Matbaası, s. 1121. 

24) a.g.e., ayn. shf. 
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Bu itibarla, Onlar da kendisi hakkında - çok iyi tanıyan ·kimseler sı
fatıyle - edebiyat tarihimiz açısından önem taşıyan hükümler verirler. Ni-· 
tekim, O'nun ölümünden sonra Cenab · : 

«Bugün ariık lcmô'-i ümmet'le ·müsellemdir ki, Süleyman Nazif, nes
rinin kuvvetil ôhengiyle hemen her nazmı peşinde s~rükleyebilecek bir 
şôirdi. O'nun hiçbir cümlesini meziyyet-i mOsıkiyyeden mahrum bulmuyo
ruz .. ( ... ) 

Merhum-, mu'azzamanın nesrimizde ôhenge müte'allik bütün nazariy
yôtı gibi te'min-i ôhenk içün sarfetdiği mesô'iyi de an'anesiyle bilirim. Zirô 
o nazariyyôtı birer güze_l ders gibi kendisinden ale't-tafsil dinl'edim. Ve bi
lôhore o mesô'iye zayıf · bir mu'ô.vin sıfatıy!e bizzat iştirôk etdim. Musôha
belerimizin krsm-ı a'zômı o mevzQ'a dô'ir müdôvele-i efkôr ve cem'i tah
kikat olurdu. ( ... ). . ··t· ··"> · 

Süleyman Nazif'in iştiyôk-ı bedi'isi bu kadarcıkla . kanaat edebilir miv· 
\ . -

di? O'nun her ittihaz etdiği yolda şahikaları tahassürle arayan. bir ·naza. 
rı vardı. C: .. )»2J · 

derken; Hamid de, İbnülemin'e yolladığı bir «mersiye-manzume» ile «Tez
kire»'de şöyle yakınır : 

Süleyman Nazif ev dehô-yı şehir 
Bu bed-bahta Sen'din büyük bir zôhir 

Yetim oldum ·um'!lan~ı hayretde ben 
Nasıl sağ bulundum bu hasretde be,:ı 

Nasıl .hôk olur bir Süleyman Nazif -
O ruh-ı mübôrek, o cism-i lôtif , 

Denilmez ki medfun-ı makberdir O 
Bu milletle hdlô berôberdir O 

Eminim yalandır A'nın rıhleti 

Hakikatde terketmemiş milleti 

Vatanla ·berôber muammerdir O 
Fal<at -bir avuç hôk-i esmerdir· O 

Muhibb-i Muazzez ve Muhterem Efendim, 
( ... ) 

25) Cenft.b Şehfi.beddin, «Nazif'in Aheng-i Nesri» Güneş Mecmuası, -Hu
süsi Nüsha- 8 Şubat 1927. 
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Bütün üdebôycı i'lôn etdiğim gibi Nazaf, benim içün büyük bir zahir 
idi. O'nun gaybubetinden sonra, kendimde bir yetimlik hissediyorum. 

Maçka, 6 Şubat 1927 

A. Hdmid1
' 

Sırasıyle; Servet-i Fünun, Fecr-i Ati ve Milli Edebiyat devrelerini id
rôk eden Süleyman Nazif; Balkan ve ı. Dünya Sm,:aşı yıllarında, hem dil
de sadeleşme cereyanının ve hem de - o kadar karşı olduğu, hafife al
dığı - hece vezninin sihrine kapılarak, aşağıdaki «Cenk Türküsü»'nü ve 
benzerlerini yazmak suretiyle, hak dilini de son derece başarılı bir şe
kilde kullanabildiğini açıkça göstermiştir : 

./ 

Gözde tüter dumcmları 
Bak Şıpka'nın Balkanları 
Hôlô sızar al kanları 

Ayrılmışdık otuz sene 
İşte Şıpka geldik gene 

Pilevne'den bir ses geldi 
O ses yüreğimi deldi 
Ah o günler ne güzeldi 

Ayrı düşdük otuz sene 
Şanlı m·eydan geldik gene 

V.olumuzu bağlamasın 
Dalgaların ağlamasın 

Ağlar gibi cağlamasın 

Görüşmedik otuz sene 
İşte Tuna geldik gşne 

(1917} 

19 Ağustos 1926'da yazdığı ve bestelenmek üzere, Bahriye Mızıkalar 
Müfettişi İhsan Bey'e verdiği «Türk İlöhisi» de, sôde Türkçe'nin milli he
yecanla bütünleşmiş müstesna bir nümunesidir : 

Dedem koynunda yatdıkccı benimsin ey güzel toprak, 
Neler yapmış bu millet, en yakın tarihe bir sor bak. 

26) İbnülemin Mahmud RemA-1 İnal, «Son Asır Türk Şairleri» cüz. 6 s. 1134-
1135. 

-17- (F. 2) 



Yerim sensin, göğüm sensin, cihônım, cennetim hep sen 
Nasıl bir zinde millet çıkdı gördüm hasta sinenden. 

Evet mecruh idin, mecruh iken de vardı imanın, 
Ümidin, kuvvetin, azmin, kanın aşk-ı huruşônın 

Eger necm ü hilôl olsaydı afil, muzmahil Türksüz, 
Kalırdı bizce yıldızlar, kamerler kimsesiz, öksüz. 

Yaşatdın çok yaşa tdrihimi ikbôl ü izzeti~, 
~oşar ati, koşar môzi seni tebcile minnetle. 

Yerim sensin, göğüm sensin, cihônım, cennetim hep sen: 
Nasıl bir şanlı millet çıkdı gördüm canlı sinenden.n 

* •• 
Süleyman Nazıf'in en önemli taraflarından birisini de; keskin zekası

nın, emsalsiz mizah kudretinin örneklerini sergileyen nükte ve fıkraları 

teşkil eder. Bu konuda, kendisinde tesir icrô eden yegane faktörün; daima 
uyanık dimağının ve ôilesinden tevôrüs eden hasletlerin olduğunu söyle
mek, bir hata teşkil etmez sanırız. O'nun bu cephesini, yakın dostu İbra
him Alôaddin (Gövsa) şöyle anlatır : 

«İstihzaya, hicve ve ta'rize meyyal olan zekası her an zarif . bir tel
mih, iğneli bir kelime oyunu yaratmakla uğraşır ve bunları yazıp, neşret
mek fırsatını bulamadığı zamanlar dostlarına ve rastgeldiğine bir vesile ile 
söyleyerek yapardı. Nüktelerinin c;o·ğu tatlı olmaktan ziyade, ·hardal-çeş
nisi veren mahiyette, yani dokunaklıdır. · Zekôsı o istikamette, çalışmak 
itiyadında bulunduğu için olacak ki, hadiselerden, isimlerden, kelimeler
den c;terhal istifade ederek zarif bir söz, ince bir nükte, iğneli bir telmih 
buluvermekte hiç güçlük çekmezdi. Gene bu mizacın tabii muktezası ola
rak : hazır-cevaptı. Nükteleri çok defa birdenbire, fevri olarak söylenmiş · 
tir. ( ... ) Cok defo n'ükte ve zarafeti bir maksat için değil, ancak nükte ve 
zevkı için ihtiyar ederdi. ( ... ) 

O hayatta iken kendisiyle buluştuğunuz veya şöyle sokakta ve çok 
1 

defa Bôbıôli caddesinde rastgeldiğiniz zaman mutlaka bir veya birkaç ye-
ni zarafetini tadardınız. Ve bu nükteler ağızdan ağıza yayılır veya memle-, 
kette izler ve akisler bırakırdı. Bugün bile onun nükteleri ve fıkraları birçok 
hôfızalarda canlı durur ve edebi sohbetlerde naklolunur.»21 

27) İbrahim Alaaddin, «Süleyman Nazif» İst. 1933 Sühulet Kütüphanesi, 
s. 153 - 154. 

28) a.g.e., s. 230 - 231. 
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Nihayet ·merhum Nazıf'in bu cephesini de daha iyi anlayabilmek için, 
bazı nükte ve fıkralarını İbrahim Alôddin Bey'den naklen zikretmenin ye
rinde olacağı kanaatindeyiz: 

«Meşrutiyet'in ilônından hürriyet kahramanı olarak tanınan · Enver 
Bey'i sever, fakat ayni zôtı İttihad ve T erakki'nin paşası olduktan sonra 
hiç beğenmezdi. Bu hissini şöy!e ifade ederdi: 

- Allah cezasını versin; Enver Paşa, Enver Bey'i katletti! 

Birgün Enver Paşa otomobili içinde geçerken Süleyman Nazif .. şöy
le söylenmişti: 

- Görüyor musunuz? Enver Bey'in kôtili geçiyor. »19 

* •• 

«(Re~imli Gazeie)'de beraber yazı yazardık. Bu haftalık mecmuanın 

sahibi olan Sedat Simavi Bey, gazetede yazıdan fazla resim bulunması
ncı meraklıydı ue hattô üstada bile ına!ccsfelerini kısa kesmesini rica eder
di. Buna kızan Süleyman Nazif gazete için dai~a şövle söylerdi: 

- Resimli Gazete değil, gazetels resim!~> 30 

* ** 

«Nazif me.rhum, söz verdikleri yere saatinde gelmeyenlere kızar · ve 
darılırdı. Muharrir orkadaşlarmdan biri ise, verdiği sözü hiç tutmamakla 
meşhurmuş. Bir gün onun ıayin ettnği bir randevuya (Mademki söz verdi, 
demek ki gelmez.) diye giden Nazir, b!r d0 bakmış ki o arkadaşı oturmuş, 
kendisini bekliyor. O zaman yanında bulunan Abdülhak Hômid Bey'e dö
nerek: 

- Vallah, demiş. Şu insanlara bir türlü itimat côiz olmuyor. Bak, bu
gün dostumuz söz verdiği halde gelmiş!. .. »11 

* •• 
«Süleyman Noızif, şair Halil Nihad Bey'in pek zarif bir tarzda yaptır

dığı evini ilk gördüğü zaman: 

- İşte azizim, dedi, Sen~n en güzel beytin!»32 

29) a.g.e., s.233. 

30) a..g.e., s.240. 

31) a.g.e., s. 243-244. 
32) a.g.e., s. 255. 
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. . 
<<(Nôbedid} imzasıyle şiirler yazan Cemôl Bey, Süleyman Nazif'e de-

miş ki : 

. - Babama, tarih söylediniz mi? diye sordum. Cevaben bana dedi 
ki: Birkaç tarih söyledim amma sonra bundan vazgeçtim. Veni bir han 
yapılmıştı. Tarihini söyledim. Bir hafta sonra han yıkıldı. Bir çeşme tarihi 
söyle, dediler. Söyledim, çeşme susuz kaldı. En son bir sakal tarihi iste
diler. Bunu da söyledim. Bir müddet sonra sal<ala saçkıran düşmüş! Ben 
de bir daha tarih söylememeğe karar verdim .. 

Süleyman Nazif, Meşrutiyet'ten sonraki İttihad istibdadı zamanında 
şfür (Nabedid)'i görünce: 

- Hey Cemal!. demiş. Şu baban sağ olsaydı, tarih söyleyeceği ne 
çok şeyler vardı!.. .»n 

* •• 

«Smeyman Nazi f g:&Hba (Hôdisat} 'ı neşrederken bulunduğu idareha
nenin üst katında (Al€li~dar) gazetesi idarehanesi varmış. Bir gün Alem
dar başmuharriri Ref'i { ;evad'la muharrirlerden Pehlivan l<adri üst katta 
güreşiyorlarmış ve bütün bina tabii sarsılıyormuş. Biri: 

- Üstad bu gürüitü nedir? 

diye sorunca, Süleyman Nazif şu cevabı vermiş: 

- Ref'i Cevad başmakalesin i 'yazıyor!.»34 

33) a.g.e., s. 256 - 257. 

34) a.g.e., s. 263. 
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