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  ÖNSÖZÖNSÖZÖNSÖZÖNSÖZ    

    

Türkçe en eski dillerdendir. Dilin sürekli değişim gösteren canlı bir varlık 

olduğu göz önüne alındığında, Türkçenin bu kadar uzun bir zaman diliminde ne 

kadar çok değişime uğradığını tahmin etmek  zor değildir. Asıl önemli olan ise; 

dilimizin geçmişten gelen ve hâlâ geçerliliğini kaybetmemiş kaidelerini  bilmek 

ve gerek sözlü, gerekse yazılı anlatımda  bunlardan faydalanmaktır.  

 Yazılı anlatım, duygu ve düşüncelerin yazı ile ifade edilmesidir. Başarıya 

ulaşması, dilin kurallarına uygun olarak, kelimelerin ve cümle şekillerinin 

anlatılan konuya göre dikkatle seçilerek kaleme alınması ile mümkündür. Duygu 

ve düşünceler eğer yazı ile kaydedilmez ise sesler gibi dünyada kaybolur gider. 

Sözün kayda geçirilmesi yazıyla olduğu gibi, yazılan bu sözlerin beğenilmesi de 

güzel yazıyla olur. Güzel yazı, düzgün ve akıcı ifadelerden ibarettir. 

Anlattıklarımız ne derece kolay ve doğru anlaşılmışsa, eserimiz  o derece güzel 

yazılmış demektir.  

Hangi konuda ve hangi amaçla olursa olsun, diğer insanlara duyurmak ve 

iletmek istediklerimizi kusursuz ve en iyi şekilde anlatmak her insanın arzu ettiği 

bir şeydir. Bunu gerçekleştirebilenler, hayatın her aşamasında  daima başarılı 

olurlar. Üzerinde çalıştığımız  eserde, kişiyi bu başarıya götürecek yollar 

anlatılmaktadır, diyebiliriz. 

Ele aldığımız  Bâdi Nedím ve Mustafa Nuri’nin Usul-i Tahrir adlı eseri 

1334 (1918) tarihinde Necmi İstikbal Matbaası’nda basılmış olup, 191 sayfadan 

ibarettir. Çalışmamızda öncelikle eski harfli eser, yeni Türk alfabesine çevrilmiş, 

sonra bu eserdeki Türkçe öğretimine dair esaslar tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Sonuçta dönemin Türkçe yazılı anlatımına dair kuralları belirlenerek, günümüzde 
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kabul gören yazılı anlatım kuralları ile kıyaslanmış ve aralarındaki farklar ortaya 

çıkarılmıştır. 

Çalışmalarım esnasında benden yardımlarını esirgemeyen, desteklerini hep 

yanımda hissettiğim sayın hocam Yard.Doç.Dr. Ahmet DOĞU’ya şükranlarım 

sonsuzdur.  

Ayrıca bu çalışmayı bana öneren sayın hocam Yard.Doç.Dr. Mehmet 

KIRBIYIK’a, hayatımın her aşamasında olduğu gibi çalışmalarım esnasında da 

desteklerini hep yanımda hissettiğim aileme ve eşime de teşekkür ederim.  

Umarım, bu çalışma Türkçe öğretimine dair çalışma yapan meslektaşlarıma 

ve araştırmacılara yararlı olur. 

 

                                                                      

        Meryem ORHAN DAĞDEVİRENMeryem ORHAN DAĞDEVİRENMeryem ORHAN DAĞDEVİRENMeryem ORHAN DAĞDEVİREN    

                                                                                                                                                                                                                                                                    Konya,Konya,Konya,Konya,    2006200620062006    
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1111....GİRİŞGİRİŞGİRİŞGİRİŞ    

    

Bir ana dili öğrenme faaliyeti olarak Türkçe öğretimi, okullarımızda büyük 

bir yere ve öneme sahiptir. Hangi öğretim kademesinde olursa olsun, yetişmekte 

olan kuşaklara etkin dinleme; etkili ve canlı konuşma; eleştirel ve hızlı okuma; 

okuduğunu ve dinlediğini tam ve doğru anlama; güzel yazma gibi beceriler 

kazandıran bir alandır. Bu yönleriyle Türkçe öğretimi eğitim öğretim faaliyeti 

içerisinde hayati bir öneme sahiptir. Türkçe öğretimi, ilköğretim kademesindeki 

Türkçe derslerinde verilmektedir. Bu dersin mahiyeti hakkında Mehrali Calp, 

“Türkçe Öğretimi” adlı eserinde şu değerlendirmeyi yaparak Türkçe öğretiminin 

önemine dikkatimizi çeker: 

“Türkçe dersinin kapsamına giren  okuma,dinleme, anlama, sözlü ve yazılı 

anlatım, yazım ve dilbilgisi kurallarının temel hedefi, öğrencilerin dinlediklerini, 

okuduklarını, incelediklerini derinlikleriyle kavrama; bildiklerini, gördüklerini, 

duyup düşündüklerini ve öğrendiklerini doğru, maksada uygun olarak sözle ve 

yazıyla anlatabilme yeteneklerini geliştirmektir.”1 

Çalışmamızda, bu doğrultuda yazılmış Badi Nedim ve Mustafa Nuri’nin 

Usul-i Tahrir adlı eserindeki Türkçe öğretimine dair esasları tespit etmeye 

çalıştık. 

Eser, Sultaniye adlı fen-edebiyat diye iki kol durumunda açılan okulların 

sekizinci sınıfı ile öğretmen okulları için hazırlanmıştır. Yazının, yani 

kompozisyonun yazılış usullerini örneklerle beraber izah etmektedir. Güzel yazı 

yazmanın temel prensipleri ile yazının açık, sade ve anlaşılır olmasını engelleyen 

kusurlar tek tek ele alınmıştır. 

                                                 
1 Mehrali CALP, Türkçe Öğretimi, Konya, 2005, s.243-244. 
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Eserin en önemli özelliği, “sınıfta öğrencilerine ders anlatan bir öğretmen” 

üslubuyla yazılmasıdır. İlk önce konu ile ilgili görüşler öne sürülmekte, daha 

sonra bu görüşler örneklerle desteklenmektedir. Kimi zaman aynı konu üzerine 

yazılmış güzel ve kusurlu yazılardan örnekler verilerek kıyaslanmıştır. 

Örnekleme ve kıyaslamaların sonunda öğrencilerden anlatılanlara riayet ederek 

bazı alıştırmaları yapmaları istenmektedir.  

Eseri kaleme alan yazarlar, “Sultaniye mektepleri Lisan-i Osmani 

(Osmanlıca) muallimlerinden” Bâdi Nedîm ve Mustafa Nuri’dir.2 Bu yazarların 

kim oldukları hususunda; Bursalı Mehmet Tahir’in Osmanlı Müellifleri, Mehmed 

Süreyya’nın Sicil-i Osmânî Yahut Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniye, Nihad Sami 

Banarlı’nın Resimli Türk Edebiyatı Bibliyografya Cildi, İslâm Ansiklopedisi, 

Türk Ansiklopedisi, Mustafa Can’ın Tanzimat Dönemi Süreli Yayınlarından 

Edebî Dergilerle Gazetelerdeki Yazıların Toplu Bibliyografyası, İbnülemin 

M.Kemal İnal’ın Son Asır Türk Şairleri gibi eserlerle Osman Nuri Ergin’in Türk 

Maarif Tarihi, Yahya Akyüz’ün Türk Eğitim Tarihi , Mustafa Ergin’in 

2.Meşrutiyet Döneminde Eğitim Hareketleri başta olmak üzere eğitim tarihi ile 

ilgili çok sayıda eser incelenmiş; ancak yazarlardan Bâdi Nedîm hakkında kayda 

değer herhangi bir bilgiye rastlanamamıştır.  

Araştırmalar esnasında Niyazi Akı’nın Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi-1 adlı 

eserinde ilk defa Mustafa Nuri adına rastlanmış, yazarın hayatı hakkında şu 

bilgilerin verildiği görülmüştür: 

“Mustafa Nuri Bey, vezirlerden Yusuf Paşa’nın oğludur. 1259/1843’te 

Maraş’ta doğdu. Öğrenimini özel olarak tamamladı. Fransızca öğrendi. On 

yaşında Harem-i Hümayun’a alındı. Namık Kemal ve Ziya Paşa ile Avrupa’da 

                                                 
2 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.1. 
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bulundu. İbret’te yazı yazdı. Akkâ’daki menfa hayatına dair Akkâ adlı eserini 

yazdı. Bâlâ rütbesine kadar yükselmiş, 1324/1906’da ölmüştür.”3  

Aynı eserde Mustafa Nuri’nin “Zamane Şıkları” adlı bir tiyatro eserinin 

tenkidine yer verilmiştir. Yazarın ayrıca “Biçare” ve “Akka” adlarında iki tiyatro 

eseri daha vardır. 

 

    1.1.1.1.1.1.1.1.TürkçeTürkçeTürkçeTürkçe Öğretiminin Tarihçesi Öğretiminin Tarihçesi Öğretiminin Tarihçesi Öğretiminin Tarihçesi    

“Türkçe birkaç bin yılla ifade edilen geçmişe sahip, dünyanın en zengin ve 

en eski dillerinden biridir.  

Hun İmparatorluğu (M.Ö. III. yy.-M.S. I. yy.) döneminden beri bilinen, 

Kök-Türkler (M.S. VI.-VIII.yy) döneminden beri yazılı metinlerle izlenebilen 

Türkçe, öğretimi konusunda  aynı şansa maalesef sahip olamamıştır. İlk ve 

Ortaçağ boyunca Türkçenin okullarda öğretilip öğretilmediği konusunda açık ve 

kesin bilgimiz yoktur. Uygurlar ve İslamlık dönemlerinde bir çok çeviri çalış-

malarına şahit oluyorsak da, aile ve çevre dışında bir dil öğretimi yapıldığı 

noktasında bizi aydınlatıcı haberlere bu çalışmalarda rastlamıyoruz. 

Başta Kaşgarlı Mahmud’un “Divanü Lügati’t-Türk’ adlı muhteşem eseri ve 

elimize ulaşamayan “Cevahirü’n-Nahv” adlı dilbilgisi kitabı olmak üzere on 

dokuzuncu yüzyıla kadar bir çok dilbilgisi kitabı kaleme alınmıştır; ancak bu 

eserlerin çoğu yabancıların Türkçe öğrenmesi için hazırlanmıştır. Kitapların 

hazırlanmasındaki amaç Türk ülkesini ziyaret eden ve Türklerle ilişkisi olan kişi-

lerin dilimizi öğrenmesidir. Ayrıca bu kitaplar Arap dilbilgisi sistemine göre 

kaleme alındıkları için, dilimizin yapısına aykırı, dilimizi ifade edebilmekten çok 

uzaktır.       

                                                 
3 Niyazi Akı, Türk Tiyatro Edebiyatı Tarihi-1, Dergah Yayınları, İstanbul,1989, s.79-80. 
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Kıpçak sahasında, Çağatay sahasında ve Anadolu sahalarında kaleme 

alınan eserler daha çok dilbilgisi-sözlük karakterindedir. Kıpçak sahasında 

“Kitabu’l-İdrak li-Lisani’l-Etrak”, “Et-Tuhfetü’z-Zekiyye fi Lugati’t-Türkiyye”, 

“Kavamnü’l-Külliyye li-Zabti Lügati’t-Türkiyye”, Çağatay sahasında 

“Bedaiyü’1-Luga”, “Senglah Lügati”. Anadolu sahasında ise ilk aklımıza gelen 

Bergamalı Kadri’ nin “Müyessiretü’1-Ulum” adlı eseridir. Bu eserden sonra ta on 

dokuzuncu yüzyıla kadar dişe dokunur bir eser göremiyoruz. 1850’lerde Ahmed 

Cevdet Paşa ve izleyicileri tarafından Sarf-i Türkî, Nahv-i Türkî, Sarf-i Osmanî 

gibi adlarla bir çok kitap yayınlanmış, ancak bu kitaplarda da Türkçe birkaç 

okuma kuralıyla yer almıştır.”4 

“İslâm uygarlığı içindeki Türk toplumlarında eğitim kurumu, medrese          

(ders okutulan yer)  oldu. İlk medrese, Selçuklu veziri Nizam’ül Mülk tarafından, 

1065 tarihinde Bağdat’ta açılmıştı. Osmanlılarda da ilk medreseyi 1331 yılı, 

İznik’te Orhan Gazi kurdu. Amacı İslâm dinini  ve bundan çıkan temel bilimleri 

öğretmek olan bu eğitim kurumu, bir Türk kuruluşu olduğu halde, Türkçeyi bir 

öğretim konusu olarak almamıştı. 

Medreselerde Türkçenin bir öğretim konusu olarak ele alınmamasının çok 

çeşitli sebepleri vardı: Türkçe, Türk halkı için öğrenim gerekmeden anlaşılan bir 

dildi. Bir bilim dili değildi. Türkçenin öğretimi ancak sarf, nahiv derslerinde 

elifba öğretimi ve okuma kuralları noktasında düşünülüyordu. Okuma yazma 

sıbyan okullarında öğretilirdi. Camilerin içindeki küçük hücrelerde veya 

medreselere bağlı olarak kız ve erkekler için, bazen sadece kızlar için açılan 

sıbyan okullarına 4-7 yaşlarındaki çocuklar alınırdı. Öğretmenlerinin medrese 

                                                 
4 Mehmet Emin Ağar, Türkçe Öğretiminin Tarihçesi,  Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (ISSN:1303-
5134), C.1, S.1, 2002-2004. 
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bitirmiş olmalarına bakılmaz, Kur’an ve bazı din kitaplarını okuyabilmeleri kafi 

görülürdü. 

Sıbyan okullarında hemen okumaya geçilmez, çağın padişahı, devlet 

büyükleri için dualar ve ilahiler öğretilirdi. Sonra supara (Farsça si-pare) denilen 

bir elifba kitabından okumaya başlanırdı. Öğretilen alfabe Arap alfabesiydi. 

Türkçe p, ç, ğ seslerini gösteren harfleri kapsamazdı. Okumada bireşim 

(synthese) yöntemi uygulanırdı. Harflerin öğretilmesinde bazı benzetmelere 

başvurulur ve bunlar tekerleme şeklinde ezberletilirdi. 

 Harfler, okuma yazma öğrenmede büyük kolaylık olduğu halde sesleriyle 

değil, isimleriyle öğretilirdi. Bu yöntemin çocuk psikolojisine daha uygun olduğu 

bilinmezdi.  

1848 yılında hocalara gönderilen bir talimatta, sıbyan okullarında yazı 

öğretimine önem verilmesi istenmiş, okullara taş, tahta ve divit gönderileceği 

ifade edilmişti. 

1869 Maarif-i Umumiye Nizamnamesi’nin Mekatib-i Sıbyaniye bölümünde 

Türkçe programı için “usul-i cedide veçhile elifba, yazı talimi” denmekteydi. 

Usul-i cedide veçhile elifba sözünden 1857’de Dr. Rüştü’nün kaleme aldığı 

Nuhbetü’l-Etfal adını taşıyan kitabın yöntemi kastediliyordu.   

İlk defa 1874 yılında hazırlanan “Rehnüma-yı Muallimin (Öğretmenlerin 

Kılavuzu)” adlı kitapta Türkçe ilk okuma,yazma öğretimine önemli bir yer 

ayrılmıştı. Selim Sabit tarafından hazırlanan bu kitap, hem bir program hem de 

bir öğretim yöntemi kitabı idi. İlkokullarda okutulan derslerin konularını veriyor, 

öğretim yöntemlerini gösteriyordu. İlk okuma, yazma işine önemli bir yer 

ayırmıştı. Fonetik metodu tavsiye etmekteydi. İlk kelimeleri heceleterek oku-
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tuyor ve bu kelimelerin çocuk hayatında bulunanlardan seçilmesi gerekli 

bulunuyordu.     

Selim Sabit bu kitapta savunduğu yönteme göre, Elifba-yı Osmanî isimli 

bir kitap da yazdı. Gerek yöntemi, gerekse kitabı çocuk psikolojisine çok 

uygundu, çocukları daha kolay bir okumaya götürüyordu.  

Maarif-i Umumiye Nizamnamesi “idadiye” adını taşıyan, rüşdiye üzerine 

üç yıllık bir orta öğretim kurumunun daha kurulmasını kararlaştırmıştı; şu var ki 

ilk idadiye ancak 1873’te açılabildi. Nizamname, idadiyede anadili programı 

olarak “Mükemmel Türkçe  kitabet ve inşa” derslerini göstermişti. 

Orta dereceli okulların anadili programlarında 2.Meşrutiyetten sonra 1910 

yılına kadar önemli bir değişiklik olmadı.1911 tarihli idadiye programları bazı 

yenilikler getirdi. Daha önceleri “inşa” ya da “kitabet” denilen kompozisyon 

dersi, bu programda “tahrir” diye adlandırılmıştır. Mehmet Ağar’ın şu 

değerlendirmesi konu hakkında oldukça aydınlatıcı bilgi vermektedir: 

“İkinci Meşrutiyet döneminde ise okullar tekrar düzenlenmiş, ders 

programlan yenilenmiş ve bunlara paralel olarak Türkçe’nin öğretimine de özel 

bir önem vermişlerdir. İttihad ve Terakki Partisi önderliğinde idarenin milliyetçi 

bir dünya görüşüyle hareket etmesi ile birlikte ilk ve orta dereceli okullarda 

Türkçe öğretimi yeni bir anlayışla ele alınmıştır. 1332/1916 tarihli “Türkçenin 

Usul-i Tedrisi (Türkçenin Öğretim Yöntemi)” adlı eser Hüseyin Ragıp Bey 

tarafından hazırlanarak dönemin öğretmenlerine sunulmuştur.” 5    

Çalışmamızın esasını oluşturan Usul-i Tahrir adlı eser Sultaniyelerin ve 

öğretmen okullarının öğrencileri için hazırlanmıştır.  “Sultaniye mektepleri 1910 

yılı Emrullah Efendi’nin nazırlığı sırasında kurulmuştur. Bu okullar, dört yıllık 

                                                 
5 Mehmet Emin Ağar, a.g.m, 2002-2004. 
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idadiyeler üzerine üç yıl olarak, fen-edebiyat diye iki kol durumunda açılıyordu. 

İlk iki sınıflarında “Lisan-i Osmanî” adı altında toplanan ana dili dersleri vardı.”6  

 Türkçe ve Türkçe öğretimi alanındaki en köklü çalışmalar ise Atatürk dö-

nemine rastlar. Öncelikle yeni alfabenin kabülünün önemli bir gelişim sayıldığı 

bu devrede program çalışmaları da dikkat çekicidir. Konu ile ilgili olarak 

Mehmet Emin Ağar’ın şu açıklamaları bu düşünceye güç kazandırmaktadır: 

 “Atatürk döneminde milli devlet esasına dayanan ve temeli milli kültür 

olan Türkiye Cumhuriyeti bilim dili olarak Türkçeyi kabul etmiş ve Arapça, 

Farsça öğretimine son verip yaygın ve örgün öğretim kurumlarında sadece 

Türkçe öğretimine hız vermiştir. (03.03.1924) 1928 yılında yeni Türk alfabesiyle, 

Türkçe’de ilkokuma-yazma öğretiminin pek çok güçlükleri ortadan kalkmıştır. ”7 

 1929 sonrasındaki bu çalışmalar, 1945 ve 1957 yıllarındaki program 

değişiklikleri hakkında bilgi veren Mehmet Emin Ağar, şu açıklamalara yer verir: 

  “1929 yılında hazırlanıp yayınlanan Türkçe öğretim programı, dil ve 

edebiyat öğretimin bütüncü bir tarzda ele almış, izlenecek yöntem hakkında 

açıklamalar getirmiştir. 

1945 yılında yapılan program ve ders kitabı çalışmalarıyla ilk ve ortaokul 

seviyelerinin birbirini tamamlamasına önem verilmiş, buna karşılık lise 

seviyesindeki edebiyat dersleri farklı düşünülmüştür.  

Bugünkü uygulamaların temelini 1957 yılındaki Türkçe programları 

oluşturmaktadır. Günümüzde uygulanmakta olan ilköğretim okullarındaki Türkçe 

dersinin programı, MEB. Talim ve Terbiye Kurulunun 22.09.1981 tarihli ve 172 

                                                 
6 Beşir Göğüş, Ana Dili Olarak Türkçenin Öğretimine Tarihsel Bir Bakış,  Türk Dili Araştırmaları Yıllığı 
Belleten- 1970, Türk Dil Kurumu Yayınevi, Ankara, 1989, s. 123-154. 
7 Mehmet Emin Ağar, a.g.m, 2002-2004. 
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sayılı kararıyla kabul edilmiş, 26.10.1981 ve 2098 sayılı Tebliğler Dergisi’nde 

yayınlanmıştır.”8 

 

1.2.1.2.1.2.1.2.    Çalışmanın Konusu Ve AmaçÇalışmanın Konusu Ve AmaçÇalışmanın Konusu Ve AmaçÇalışmanın Konusu Ve Amaç    

Bu çalışmamızda Bâdi Nedím ve Mustafa Nuri’nin Usul-i Tahrir adlı 

eserindeki Türkçe öğretimine dair esasları tespit etmeye çalıştık.  

Çalışmamızın temelini oluşturan Usul-i Tahrir adlı eserde yazının 

usullerinden, duygu ve düşüncelerimizi kusursuz bir şekilde kağıda dökebilmek 

için bilmemiz gereken genel kaidelerden bahsedilmektedir. Eser, anlatımı 

güzelleştiren meziyetler ile onu kusurlu kılan noksanlıkları bildirdikten sonra 

edebi ve  resmi yazı türlerinin yazılışı hakkında bilgiler vermektedir. Güzel 

yazıların meziyetleri örnek kompozisyon ve şiirlerin üzerinde izah edilmiş, güzel 

yazı yazmanın temel prensipleri ile yazının açık, sade ve anlaşılır olmasını 

engelleyen kusurlar tek tek ele alınmıştır. 

Eser, sultanilerin sekizinci sınıfı ile öğretmen okulları için hazırlanmıştır. 

Eserin en önemli özelliği, “sınıfta öğrencilerine ders anlatan bir öğretmen” 

üslubuyla yazılmasıdır. İlk önce konu ile ilgili görüşler öne sürülmekte, daha 

sonra bu görüşler örneklerle desteklenmektedir. Kimi zaman aynı konu üzerine 

yazılmış güzel ve kusurlu yazılar kıyaslanmıştır. Örnekleme ve kıyaslamaların 

sonunda öğrencilerden anlatılanlara riayet ederek bazı alıştırmaları yapmaları 

istenmektedir.  

    

    

                                                 
8 Mehmet Emin Ağar, a.g.m, 2002-2004. 
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1.3.1.3.1.3.1.3.    Çalışmada İzlenen Metot ve TekniklerÇalışmada İzlenen Metot ve TekniklerÇalışmada İzlenen Metot ve TekniklerÇalışmada İzlenen Metot ve Teknikler 

Bu çalışma için öncelikli hareket noktamız cumhuriyet öncesi dönemde       

(1910-1923) Türkçenin öğretimine dair eski harflerle yazılmış eserleri taramak 

oldu.  Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi’nden başlayarak Konya Yusuf 

Ağa Kütüphanesi ile Ankara Milli Kütüphane’de devam eden araştırmalarımız 

neticesinde o dönemde dilbilgisi ve okuma ile ilgili kitapların çokluğu 

dikkatimizi çekmiştir.  

Türkçe öğretimine dair yazılmış eserlerden Hüseyin Ragıp Baydur’un 

Türkçenin Usul-i Tedrisi, Mehmet Tevfik’in Usul-i Kitabet ve İnşa, Mithat 

Sadullah’ın Yeni Usul Tahrir ü Kitabet Dersleri, Mehmet Asım’ın Mekatib-i 

İbtidaiyede Tahrir Dersi Nasıl Tedris Edilmeli, Mehmet Fuat’ın Kitabet Hocası, 

Şahabettin Süleyman’ın Sanat-ı Tahrir ve Edebiyat, Badi Nedim ve Mustafa 

Nuri’nin Usul-i Tahrir adlı eserlerine rastlanmış ve adı geçen son eser üzerine 

çalışma uygun görülmüştür. 

Çalışmamız dört bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde Türkçe 

öğretiminin tarihçesi ele alınmış, çalışmamızın konusu, amacı hakkında bilgiler 

verilmiştir. Son olarak çalışmamızın bölümleri ve bu bölümleri oluştururken 

izlediğimiz yöntem ve teknikler izah edilmiştir. 

İkinci bölümde Usul-i Tahrir adlı eser yeni Türk harflerine çevrilmiş ve 

bunun neticesinde eserin bölümleri belirlenmiştir. Bunlar: 

 

A. Vesâya-yı Umumiye-yi Tahrir 

     A.1.Esâsât-i Tahrir ( İcad, Tertib, Eda) 

     A.2. Evsâf-ı Tahrir ( Vahdet, Hareket) 
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B. Mezâyâ ü  Nekâis-i Tahrir 

    B.1.Sıhhat 

    B.2. Vüzuh, Zaèf-i Telif, Tekid. 

    B.3. Münakkahiyyet, Itnâb u İksâr, İcâz ve Envâı. 

    B.4. Tabiiyyet, Garâbet, Şiveye Mugayyeret. 

    B.5. Asâlet. 

    B.6. Selâset, İnsicam, Tenafür. 

C. Envâı Tahrir : Kitabet-i Hususiye ve Kitabet-i Resmiye. 

 

Üçüncü bölümde eserin muhtevasındaki Türkçe öğretimine ve özellikle 

yazılı anlatıma dair genel kurallar tespit edilmiş ve günümüzde kabul gören 

kurallar ile kıyaslanmıştır. 

Son bölüm olan dördüncü bölümde eserin Türkçe öğretimine katkıları dile 

getirilmiştir.  

Ayrıca bilinmemesi muhtemel kelimeler manaları ile birlikte sözlük 

kısmında verilmiştir. 

Çalışmamız özellikle Türkçe öğretmenlerinin ve Türkçe öğretimi ile 

ilgilenen herkesin yararına sunulmuştur. 
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2.2.2.2.    ESERİN YENİ TÜRK HARFLERİNE ÇEVRİLMESİESERİN YENİ TÜRK HARFLERİNE ÇEVRİLMESİESERİN YENİ TÜRK HARFLERİNE ÇEVRİLMESİESERİN YENİ TÜRK HARFLERİNE ÇEVRİLMESİ 

 

 

 

 

 

UäßL-İ TAÓRÍR 

 

MekÀtib-i sulùaniye sekizincí ãınıfına maóãuã olmak üzere resmen úabul 

olmuştur. (s.2) 

 

 

 

 

 

Muóarrirleri 

 

BÀdi Nedím,  Mustafa Nuri 

İstanbul, 1334  

Necmi İstiúbal Maùbaası 
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UäßL-İ TAÓRÍR 

 

MekÀtib-i SulùÀniye sekizincí senesi ile DÀrül-Mÿallimín ibtidaèiye 

müntehí ãınıf proàramlarına muvÀfıú olmak üzere tertib edilmiş ve maÀrif 

neôaretince bi-tedúiú maôhar úabul olunmuştur.(s.3) 

 

 

 

 

 

 

Muóarrirleri: 

   MekÀtib-i SulùÀniye LisÀn-ı OåmÀní Muallimlerinden  BÀdi Nedím,  Mustafa 

Nuri 

 

 

Tabèı ve Neşri: Tevfik  Kütüphanesi  

 

İstanbul Necmi İstiúbÀl Maùbaası 

BÀb-ı Áli civarında Ebu-s-suud Caddesinde 

Numara 51334 
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         UäßL-İ TAÓRÍR 

 PÜR Ü GARÁMÍ 

 Sekizincí sene: Haftada iki ders uãÿl-i taórír ve mümÀreset.  

 Uãÿl-i Taórír: Tarifi, vesÀya-yı umÿmiye-i taórír, esÀsÀt-ı taórír; icÀd, 

tertib, edÀ, evãaf-ı taórír; vaódet, hareket. 

 MezÀyÀ ü neúÀis-i taórír : 

1. äıóóat, tarifi, úıyase-i muhalefet. 

2. Vüøÿh: tarifi, øaif-i telif, tekıd-i lafôí, tekıd-i maneví.  

3.MünÀúúaóiyyet, tarifi, ıùnÀb u iksÀr, icÀz u envÀèı . 

4. TÀbiiyyet, tarifi, àarÀbet, şiveye muàayeret . 

5. AsÀlet: tarifi, òasÀset , òasÀsetin maúbul olup olmadığı mevaúı. 

6. SelÀset, insicam tarifleri, tenafür,óarf  ü kelimÀt . 

 

EnvÀèı Taórír: Resmí ve àayri resmí yazılar ve vaódet-i asliyeleri, üslub 

resmi óakkında malÿmat-ı muótaãıra ve temrinÀt, àayriresmí yazıların envÀèı 

óakkında malÿmat’ı muótaãıra. 

 

KitÀbet: Yedinci senede verilen mevøuèlardan daha yüksekceleri úaleme 

aldırılacaktır. 
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 UäßL —TAÓRÍR 

Uãÿl-i taórír: EfkÀr ve óissiyÀtımızı vaøıh ve úuãursuz bir ãurette 

yazabilmek için bilinmesi lÀzım gelen úavaidin hey´et-i umumiyesinden 

bahseder. 

EfkÀr ve óissiyÀtımızın tercümanı olan kelÀm yani söz rişte-i taórír ile 

úaydedilmezse eãvÀt-ı saire gibi feøÀ içinde bí-nişan olur gider. KelÀmın úayd ü 

tesbiti yazı ile olduğu gibi sebt edilen kelÀmın meràubiyyeti daòi óüsn-i taórír ile 

óuãule gelir. Bundan başka ãudurun satıra intiúal etmiş efkÀr yazı sayesinde 

maóv ü fenÀdan kurtularak bir ãuret-i muòallidiyet iktiãÀb etmiş olacağından 

yazılarımızda tekellümden ziyÀde itinÀ göstermek ícÀb eder. 

Herhangi mesleğe intisÀb edilirse edilsin taãavvÿrÀtını vech-i maùlÿb üzere 

taãvirden acz gösterenler òaklarını ale´l-ekser øiyÀèa uğratırlar. Bildiklerinden, 

duyduklarından ebnÀ-yı cinsini müstefid edemeyenleriñ dilsizlerden ne farkı 

olur? Elóaãıl óüsn-i taórir, herkes için iktiãÀbı elzem bir melekedir.(s.4)  

Düzgün ve selis yani sehvile okunacak ifadeye maôhariyetten ibaret olan 

óüsn-i taórír herkes için daire-i imkÀndadır. Uãÿl-i taórírin úavaid-i esÀsiyesi 

daòilinde óareket edenler bu àayeye vaãıl olabilirler. 

 

Uãÿl-i Taórír : KelÀm-ı muóarriri güzelleştiren mezÀyÀ ile onu şaibedÀr 

eden neúÀisi bildirdikten sonra resmí òuãuãu bi-l-cümle muóarriratıñ kitabetini 

öğretir.  
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VeãÀya-yı Umÿmiye-yi Taórír 

 

 İyi yazabilmek için taèúib-i icÀb yollar : 

1.Çoú oúumaú ve oúunulan ÀsÀrı tedúıú ve taèmiú etmek. 

Çoú oúumaú muóarrirlerin tarz-ı taãavvur ve taãvirlerine ièùilÀ´  óaãıl etmek 

için pek elzem bir şarùùır. Tedúıú ve taèmíú daòi mütÀlaa edilen ÀsÀrıñ meóÀsin 

ve meÀyibini idrake ve bi-l-netice muóarirde daima iyi düşünmek ve 

düşündüğünü kusursuz yazmak melekesiniñ tevellüdüne sebeb olur. 

Taèmiú ve tedúıúin faidesini şöyle bir misÀl ile gösterelim:(s.5)  

 

Maòmur- ı èaşú leyl-i fürÿzende´-yi keder   

Rencide bir emel gibi bí-tÀb-ı ièùilÀ´   

Úat úat buluùlarıñ arasında bu şeb úamer 

Bir óüzn-i dilşikar ile olmakta rÿ-nemÀ  

äad rengi-i seóÀb eyler hÀre´-i semÀ 

Bir bí-nihÀye óaşr-ı meóasin âyân eder 

Ressam çíredest-i  tabiat naôarrübâ 

Bin nükte bin bediÀè âyân ü nihÀn eder. 

 

 Bu manøumeyi nesre taóvil edelim : 

“Keder ateşiyle tutuşmuş olan gece èaşú ile maòmur olmuş. Böyle bir 

gecede sönmüş bir emel gibi ièùilÀ´ya ùÀúatı úalmamış olan ay, úat úat buluùlarıñ 
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arasından sevimli bir óüzün ile gözüküyor. Gökyüzü, yüzlerce renklere bürünmüş 

olan buluùlar ile nihÀyetsiz bir güzellik sergisi óalini almış. MÀhir bir ressÀma 

benzetilebilen tabiat göz alıcı binlerce nükteler, binlerce bediÀèlar göstermekte; 

èakabinde onları maóv ile tekrar yenilerini peydÀ etmekte!” 

İfadesindeki düzgünlüğe ve parlaklığa bir diyecek olmayan bu manôumeniñ 

beyÀn ettiği fikirler dikkatle tahlil edilirse daha ilk fıúranıñ úuãurlu olduğu 

añlaşılır. Çünkü (s.6) “keder ateşi” terkib-i teşbihisi yanlıştır. Kedere ateşlilik 

değil bilaks sönüklük ve ùonuúluú tesbit edilebilir. Binaenaleyh “leyl-i 

fürÿzende-yi keder” terkibinde vaúıa mutabakat yoktur. “fürÿzende ” yaúıcı 

manasına alınsa  “fürÿzende-yi keder  ” kederi yakıcı yani maóvedici demek 

olarak mana düzelebilirse de geceye bu defa yaúıcılıú isnÀdı lÀzım gelir ki, bu da 

olamaz. 

KezÀ gökyüzü rengarenk buluùlar ile bir maóşer-i meóasin kesilebilir. Faúaù 

semÀ bu manzarayı geceleyin değil, gündüzün àurÿb ve şafaú zamanında óaãıl 

eder. ŞÀèir ise mehtablı bir gece taãvir ediyor, óalbuki ay ışığından bulutlar öyle 

yüzlerce elvÀna boyanamaz. Son fıkrada nükteye de naôarrübÀlık nisbeti yaúışıú 

almaz. 

Görülüyor ki şÀèir úamerli bir gece taãvír ederken belki óissetmeyerek bir 

àurÿb levóasını tavãífe úoyulmuş ve bu ãuretle eseriniñ ãıóóat ve metÀnetini 

òaleldÀr etmiştir.   

İşte bunun gibi nice fıúralar olur ki vehleten evlÀda pek parlak ve cazib 

göründükleri óalde dikkatlice bir taólíl-i edebí neticesinde nevÀúıã-ı taãavvÿriye 

ve taãvíriyesi meydana çıkarılabilir. 

2. Çoú yazmaú ve yazdıúlarını tekrar gözden geçirip taãóíó etmek veya bir 

üstÀda taãóíó ettirmek. 
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Bir meslekte kesb-i iòtiãÀã için o mesleğe tulmüddet mülazemet (s.7) 

ederek amÀl-i mükerrere ile ederek amÀl-i mükerrere ile  rüsuò kazanmak nasıl 

lÀzımsa ãanèat-ı taórírde daòi taóãíl-i behre için çoú yazmaú ve yazdığını dikkatli 

ãÿrette taãóíó ve tehõíb etmek lÀzımdır. 

Taãóíó ve teóõíb keyfiyeti hem lafôa, hem manaya ait olur. Lafôa müteallik 

taãóíóler revş-i beyÀna münÀsib olmayan kelimelerin taãvírlerine en ziyade 

yaúışıú alanlarınıñ iúÀmesiyle óaãıl olur. 

Manaya aèid taãóíhler: Yek diğerine muarız yahud sonrakileri evvelkileriñ 

úuvvetini  taòfíf edeceği fikirleri óaõf veya tadil ve yerli yerinde olmayan 

cümleleri tensík ve tebdíl gibi faãl-ı  Àtide ayrıca baóå olunacak tertib-i kelÀm ü 

mÿvafakat-ı beyÀna dÀèir ıãlÀóattan ibÀrettir. 

Taãóíó ve tehõíb esnasında evvel-be-evvel şu noktalara dikkat etmek 

lÀzımdır: 

1. Müteaddid cümleleri aynı siàa-yı efÀl ile nihayetlendirmemelidir. “O, 

mektebden şaóadetnÀme almış, ikmal-i taóãíl için Avrupaya gitmiş, orada ulÿm 

adına taóãíl etmiş, bade vaùana avdet eylemiş evlÀd-ı memlekettendir.” 

 gibi aynı sigaya ait fiilleriñ teaúubı ibareye ne kadar tatsızlık vermiştir. 

2. Küçük cümleleri aynı fiil ile nihayetlendirmek de iyi değildir. (O, ùop 

başındaydı, düşman zırhlısı görünüyor (s.8) idi, şimdi ateş emri verilecekti. İşte o 

zaman úahraman nefer vatan vazifesini ífÀ edecekti. ùop paùlamıştı. Bağrından 

vurulan düşman zırhlısından ateşler yükseliyordu. Oò, artık karargahda herkes 

pürneş´e idi.) 

Şu misÀlde gördüğüñüz “idi”ler óüsn-i ifadeyi iòlÀl etmiştir. 

3. Kısa bir ibÀre daòilinde aynı bir kelimeyi tekrar tekrar zikretmek de 

münasib değildir. 
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“Trabzon Karadeñiz sahilinde bir vilayet merkezidir. Trabzon’uñ Àb u 

hevÀsı latiftir. Trabzonlular şecí,  misafirperver, mert adamlardır.” 

Bu naúıãÀya kesret-i tekrar denilir. Fakat kesret-i tekrar ile meóÀsin-i 

edebiyeden olan tekríri birbirine karıştırmamalıdır. Tekrír iltizamí bir tekrardan 

ibÀrettir ki, manaya úuvvet veya şiddet vermek için iòtiyÀr olunur. 

 

Büyüksüñ İlÀhí büyüksüñ büyük 

Büyüklüğüñ yanında kalır pek küçük.  

beytindeki tekrarlar manaya ne kadar úuvvet ve şiddet vermiştir. Bir de şu 

misÀle bakalım : (s.9) 

 

İSTANBUL 

İstanbul’uñ vaziyetini gözümüzüñ öñüne getirdiğimizde burada ne 

yapılabileceğini taèyínde o kadar güçlük çekmeyiz. İstanbul şera´it-i iútiãÀdiyece 

müstesnÀ bir memleket olmakla beraber bu ÀnÀ kadar fiilen bir mevkıè-i iútiãadí 

iórÀz etmemiştir. Bunuñ sebebi hem úapitülasyonlar, hem de teşebbüãÀt-ı 

iktiãÀdiye emrindeki cehÀlettir. ÓÀtt-ı Ùuna’ya kadar Balúan memleketi bizim 

elimizdeyken daòi İstanbul iútiãadiyÀtta bir rol oynayamamıştır. Óalbÿki mevkıè-

i coğrafísi ile kendini ióÀùa eden vÀãıùa ve mü´essirler sayesinde İstanbul merkez-

i iútiãÀdi olabiliyordu. 

Bir nehir kenarında, bir vadi ucunda müteaddid yolların maóall-i 

telÀkkisinde bulunmak gibi bir şehre iktiãaden müsaadeler baóşeden 

maôhariyetler İstanbul muhiti için bütün tefarruatıyle mevcuttur. Öyle iken 

iútiãadiyÀt-ı haøıraya adem ü vuúufumuz bize bir şey yaptıramamıştır. Büyük 

ãanèatlar meydana çıkınca İstanbul iktiãÀden düşdükce düşmüştür. Faúaù İstanbul 
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büyük sanèatlar için halk olunmuş bir memlekettir denilebilir. İstanbul aóÀlisi de 

yalñız bir şey olabilirdi ; sanèatkÀr, hünerver, ãaóib-i maèrifet … Böyle iken 

İstanbul’uñ geçimi aylıkçınıñ edeceği alışverişe kaldığı için şehir bir türlü inkişÀf 

edemedi. 

Şu óal devam edemez. İstanbul şehri bademÀ evvelden daha ziyÀde 

ehemmiyet kesb edecektir. İster Avrupa düvel merkeziyesi ile menÀfiè-i 

iútiãadiyemizi tevóid edelim, ister serbest kalalım. İki halde de İstanbul için yeni 

bir zihniyete, zihniyet-i muÀãırÀnaye ihtiyac-ı şedid vardır.  

İstanbul mevkıèni ióÀùa eden şerait-i iútiãadiye neden ileri geliyor. 

Yukarıda dediğimiz gibi bütün şerait İstanbul için müsÀaddir. Evvel emirde 

istanbul’a sekiz on saat mesafedeki Ereğli kömür madenleri (s.10) fabriúa tesisi 

için en müesser vesaittendir. Keşan ve Büyük Çekmece cehetlerinde daòi 

istanbul’a gelecek vapur kömürü madenleri vardır. Hele Ereğli, Zonguldak ve 

TevÀbiè bizim için tükenmek bilmeyen bir úardifdir.  

Şehrimiz civarında elektrik istióãaline yarar akar sular olmadığı için kÿva-

yı tabiiyye ile elektrik istióãal edemez isek de kömür ile her şeyi yapabiliriz. 

İstanbul iki deniziñ maóall-i telakkisinde kain olduğu gibi ta Almanya 

içerlerinden gelen Ùuna nehrinden daòi müstefiddir. Bir taraftan Rum ili, diğer 

taraftan Anadolu óatlarının İstanbul’da karşılaşmaları diğer bir şart-ı müesserdir. 

Òam eşya İstanbul fabriúaları için mebõÿldür. Pamuk, yapaàı, ipek, deri, 

kenevír, keten, kereste İstanbul’da işlenebilecek eşyÀdandır. 

İstanbul’da vüsèat bulacak ãanayièden biri de inşaat-ı bahriyedir. Haliç, 

Dersaadet, Çekmece Gölü, İzmit ve Mudanya Körfezleri gayetle úıymetli 

yerlerdendir. 
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İstanbul’uñ bir ve faúaù ehemmiyetli bir noúãÀnı vardır ki, o da ãanayi 

amelesi ve erbÀb-ı ãanèattır. Ánıñ için evvel emirde amelî ve nazarî makine 

mektepleri te´sis etmelidir ki, İstanbul’un ãanayiè merkezi olması esÀsı kurulmuş 

olsun.  İstanbul halúını da en ziyade ãanata teşvik etmek, İstanbul gençlerine 

memuriyetden ziyÀde ãanayièye sevú etmek lÀzımdır. 

İstanbullu kolayca ãaóib-i ãanèat olabilir. Aãla ve úat´a çiftçi olamaz. 

İstanbul ancak ãanèat sayesinde zengin olabilir, ãanèat sayesinde maèmur olur. 

İstanbul’u imÀr için başka çÀre yoktur. 

Mevøuèu iyi çizilmiş bir makaleniñ nasıl yazılacağına güzel bir misÀl olan 

şu bendde İstanbul lafôı iltizÀmen tekrar (s.11) edilmiş ise de arzu olunsa idi o 

kadar mebõÿliyetle istimÀl de edilmeyebilirdi. 

4- Yazılarıñızda caèliyetden ãakınıñız, samimi oluñuz. MütÀlaa ettiğiñiz 

eserlerde görüp beğendiğiñiz fikirlerden iútibÀs-ı mÀl etmek úuãur ãayılmaz ise 

de onlara kendi taóassüsÀtıñızdan hiçbir mÀnÀ iøÀfe etmeksizin oldukları gibi 

eseriñize geçirmekten tevaúúí ediñiz. 

5-ElfÀôperest olmayıñız. Mümkün oldukça sade ve fakat asıl kelimeler ile 

ifade-i merÀm ediñiz. MuúÀbeleleri Türkçede mevcut olan faãíó tabirleri terk 

edip de Arabî veya Fariãisine úoşmayıñız. Türkçede olmayan tabirler için ise 

mümkün oldukça yalñız Arabîden istiÀne etmeli. 

Lisanımızıñ matlub olan istiúlÀliyetini te´min için Arabî ve hele Fariãí 

lisanınıñ teóakkümünü taòfíf etmek ancak bu ãuretle müyesser olur. 

6- ElfÀôıñ kesret-i istimÀli bir úuãur ise, mananın tekrarı daha büyük bir 

naúıãadır. İşte: 

“ Hengâm-ı heremde söylemiştir. Pír olduğu demde söylemiştir.”  
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beytiniñ mısraları başka lÿgatlerle ifade olunmuş aynı mÀnÀyı müteøøemin 

olduğu için bu söz feãaóat-ı beyÀndan mehcÿr kalmıştır. (s.12)  

 

ESÁSÁT-I TAÓRÍR 

İCÁD, TERTÍB, EDÁ  

İcÀd: Úaleme alınacak mevøuèñ  hÿsn-i taãvíri için bu mevøuè ile alÀkadar 

en úuvvetli, en óassÀsiyetli fikirler, nükteler bulup îrad etmektir. Bu ise bir şeyi 

oúurken inceliklerine agÀh olmak için muótaç olduğumuz tedkík ve te´emmül 

òaãiãasınıñ daha büyük bir azm ile istimÀline vÀ-bestedir.Óadd-i õÀtında dikkat 

ve te´emmül ile yazılmış bir eseri iyi añlamaú için tarafımızdan faøla taèmiúe 

óacet yok ise de kendimiziñ henüz saha-yı beyÀna getireceğimiz efkÀrı iyiden iyi 

ta’mik edip mevøuèñ muótac-ı tenvír ü iøÀh cihetlerini tenvíre ãalió ifadeler ile 

taãvire pek ziyade itinÀ etmekliğimiz ehemmiyetli bir şarùùır. 

Tertíb: Yalñız mevøuèyla alÀkadar fikirleri aramaú ve bulmaú maúãadı 

te´min edemez. Zira yazacağımız mevøuèñ símÀ-yı óakíkísi taèyín etmek için 

efkÀr-ı müsteóøere tertib manùıúilerince dizilmek lÀzımdır. Bu iştiàal-i fikríye 

tertíb derler. Tabiídir ki iyi düşünmeden iyi yazamayız. Fakat iyi 

düşündüklerimizden (s.13) ilk yazacağımız fikirlerle efkÀr-ı sairenin 

muvaúúilerini dahi tamamıyle taèyín etmeliyiz ki, cümleler yek diğerini ibhÀm 

değil, teyíd ve tenvír etsin. Şu  óalde tertib mevøuèñ dimağda plÀnını çizmek 

demektir. 

EdÀ: Mevøuèñ tertíb ve vaziyeti taèyín ettikten soñra yazılması ciheti kalır 

ki, buna da edÀ derler. 
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EdÀ, üslûb-ı ifadedir. Bunda eñ ziyÀde naøar-ı dikkÀte alınacak cihet, 

sadelik ve tabiíliktir. Fikriñizle yazıñız ne kadar ãamimi bir ittihada malik olur 

ise edÀ da o kadar güzelleşir.  

EfkÀr ve hissiyÀtıñızı olduğundan faøla veya eksik taãvir etmek de 

muhsinÀt-ı tahayyül edilemez. Yazılarıñız fikir ve úalbiñize adil ve ãadık bir 

şahid olsun. Velóaãıl mevøuèu dimağıñızdaki şekli ile kağıda nakl etmeye 

çalışıñız. 

EdÀ-yı kelÀm için muhtelif üslûblar vardır. Fakat herhangi üslûb iòtiyÀr 

edilirse edilsin muàlak ve dolambaçlı ifÀdelerden kaçınmalı. Hele tarz-ı 

telÀffuzdaki ihtişamdan başka meziyeti olmayan bir takım terakib-i müselseleniñ 

cazibesine kapılmamalıdır. İbare arasında ecnebí bir kelime veya terkib 

istimÀline lüzÿm görüldük de ancak delÀletindeki úuvvet ve şumule binaen tercih 

olunmalıdır.  

Bir de kelÀm mütekellümün bir ãıfatı olmak çeşidiyle bi’l-farz bir köylüye 

(s.14) isnÀd olunacak sözler, bir edibiñ lisanına layık tabirler gibi olmamak iútiøa 

edeceği tabiíèdir. Ve kezÀ edÀ-yı  kelÀmda muòatabıñ da kabiliyet-i fehmi naôar-ı 

iètibÀra alınarak mahzÀ arz-ı hüner için tÀsniè ve teklif vadilerine sapmaktan 

óaõer üzere olmalıdır.   

 

2. İŞTİáAL TAÓRİRİ 

Yalñız naôariyat-ı taóríriyeniñ bilinmesi matlub faideyi te´min edemez. 

Ameliyatsız naôariyat maósulsüz nebÀtat gibidir. Binaenaleyh buraya kadar 

gördüğümüz esÀsÀt-ı taórír naôariyat dairesinde bir mevøuè-ı numune olmak 

üzere tevsiè ediyoruz. 
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Mevøuè şudur: Şehid oğlu Meómed Çavuş bir muóarebede şehid olan 

babası gibi köyüñ eñ úahraman bir deliúanlısı idi. O, Balúan Muóarebesi’ne 

göñüllü olarak gitmiş, faúaù köyüne meèyÿsen avdet etmiş idi. Aynı úahraman 

Çanaúúale Muóarebesi’nde çarpışıyordu, tabur kumandanı Türk’üñ bu necib 

oğlunuñ ibrÀz ettiği úahramanlıklar úarşısında ãabredemiyor, úoşuyor, Meómed’i 

alnından öpüyor. Lâkin o úumandanına dönerek “Alnımı öpmeyiñiz, daha 

lekelerini temizleyemedim” diyor. (s.15)  

Şimdi bu mevøuèu  tevsíè eden iki arúadaşıñız Óamid ile Ferid, bunlardan 

Óamid esÀsat-ı taórír şerÀitine tamamiyle riayet ettiği óalde diúúatsiz Ferid hiç 

birisine riayet etmemiş! Fakat bakıñız, arúadaşınıñ ne büyük tenkidÀtına maruø 

kalıyor. 

 

Ferid’iñ Vaôifesi  

 Şehid oğlu Meómed Çavuş köyüñ úahraman bir delikanlısı idi. O 

muóarebeye gitmeyi pek çok arzu ederdi. Şimdi Çanaúúale’de úavga ediyor, 

óatta Balúan Muóarebesi’ne de iştirÀk etmişti. Bu defa gösterdiği úahramanlıkları 

gören ùabur úumandanı onuñ muóarebe meydanında alnından öperken Meómed, 

“Öpmeyiñiz, çünkü Balúan Muóarebesi’nde  nÀãıyeme konan  şÀibe-yi inhizÀmı 

henüz òÿn-ı óamiyetimle izÀle edemedim.” demiş.   

İşte Óamid Efendi’niñ mütÀlaa  ve tenkidÀtı: 

Ferid Efendi mevøuèn tevsiè ve taórírinde hiçbir muvaffakıyet ve liyÀkat 

gösterememiştir. Zira biz evvelki derslerimizde bazı veãÀya-yı umumiye-yi taórír 

ile icÀd, tertíb, edÀ gibi esÀsat-ı taórír görmüştük. Óalbuki, refikimiñ şu eserinde 

bu gibi mezÀyÀ mevcÿd değil. (s.16) 

-İãabet ediñiz.  
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Evvelâ tevsíède  icÀda riayet edilmemiştir. Ez-cümle şehid oğlu diyorlar ve 

sonra köyüñ eñ úahraman deliúanlısı imiş, niçin? O muóarebeye gitmeyi pek çok 

arzu edermiş, niçin? Balúan Muóarebesi’ne de gitmiş, hangi saikle ùabur 

úumandanı alnından öpmüş, niçin? Çavuş “Öpmeyiñiz, Balkan Muóarebesi’niñ 

lekesini ondan henüz temizleyemedim.” demiş. Bu nasıl bir ifade ile edÀ 

olunmalı  idi? Görülüyor ki arúadaşım, mevøuè úarşısında bir saniyelik te’emmül 

vaúfesi geçirmemiş. Bu ãuretle icÀd-ı muktezí bir çok fikirler izhÀr edilmeyerek 

ruh-ı mevøu pek müphem kalmış. 

Noúãan-ı taórir bunuñla da bitmiyor. Tertibe de riayet edilmemiş “ Balúan 

Muóarebesine de iştirak etmişti ” cümlesiniñ “ O şimdi Çanaúúale’de” cümlesine 

takdim etmesi diğer cümle-i müteselselede  Mehmed isminiñ fazla tekrarını intac 

etmekle beraber ibareden istiòrac, mÀnÀyı da tasèíb eylemiştir.  

Üçüncü naúıãa daòi edÀdadır. Zira bu güzel mevøuè hiçbir zaman böyle bir 

üslÿb ile ifade edilmez. Òuãuãiyle Meómed gibi bir köylüye “Balkan 

Muharebesi’nde nÀsıyeme konan şaibe-yi inhizÀmı henüz òÿn-ı óamiyetimle 

izÀle edemedim.” gibi bir lisan-ı iÀre etmek pek gülünç olmaz mı? (s.17) 

-Siz nasıl yazarsıñız?   

-EvvelÀ mevøuèu taèmik ederek alÀkadar fikirleri meydana çıkarırım. (icÀd) 

Bi de her fikri yerli yerine vazè ederim. (tertíb) Soñra da añladığımı en muvaffak 

bir lisan ile añlatmaàa çalışırım.( edÀ) 
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ÓAMİD EFENDİ’NİÑ VAÔİFESİ 

EvvelÀ icÀd ve tertíb ediyor: 

1. Şehid oğlunuñ menúıbesi. 

2. Şehid oğlunuñ maódumu Meómed Çavuş. 

3. Balúan Muóarebesi’nden avdet ettikten soñra köyünde intikam  

duygularıyla mütehassis. 

4. Devlet cenk açtı, Çavuş göñüllü yazıldı. 

5. O, Çanaúúale’de. 

6. Bir süngü muóarebesi. 

7. Meómed Çavuş en önde. 

8. Úumandanıñ bÿse-i takdíri. 

9. Úoca askeriñ büyük sözü. 

Şimdi şu tertíb daòilinde mevøuè o kadar muntaôam tevsíè ediyor ki fikr-i 

kariè (nasıl ve niçin) gibi suallerden tamamıyle azÀde kalıyor. (s.18) 

İşte Óamid Efendi’niñ vaôifesi: 

Şehid oğlu Meómed Çavuş. 

1. O, kendi dedelerinden bilmem kaç şehidin menÀkıb-ı şecaatini dinleye 

dinleye bunları adeta ezberlemiş idi. Henüz sekiz yaşında iken onu köyünde 

ninesine bir istinÀdgÀh atı olarak terk eden babası, Mosúof Muóarebesi’niñ ikinci 

seferine giderken neler, ne büyük sözler söylemişdi. Bunları hiç unutamıyordu: 

“Bana şehid oğlu derler. Babam ve dedem àavàa meydanlarında öldü. 

Şimdi de ben gidiyorum. Gözüm arkada kalmayacak, geri dönmezsem benim 

öcümü şu gürbüz oğlan alacak. Benim için hiç ağlamayıñ. Köyüñ kırlarında 

düğün edin. Çünkü Moskof yolu, intikam yoludur. Evet, o kır sakallı, demir 
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gövdeli baba geri dönmemişti. Şimdi şehid oğlu Meómed büyümüştü. O köyünde 

her gün cenk meydanlarını hülyÀ ederek sabırsızlanıyordu: Ah, devlet cenk açsa 

o zaman àavàa meydanlarında babalarının öcünü nasıl alacağını bütün cihÀna 

gösterecek idi! Bu òayÀl-i cidÀl şehid oğlunun damarlarındaki kana óÀl-i 

ùabiísiniñ fevkinde seríè cereyanlar veriyordu. 

2. Çok geçmeden arzusuna kavuştu. Fakat sevine sevine  (s.19) gittiği o 

Balúan Muóarebesi’nden avdet ettikden soñra mağlubiyet vakayı cebin 

hamasetine abedíyül-inùibÀè bir şaibe úondurduğuna úani  olmuş, artık eski 

neşèelere veda eylemişti. 

3. LÀkin yine çok sürmedi. O, artık bu lekeleri silecek, şehidleri 

sevindirecek, padişah babasını selÀmlayacak, ulu ulu kahramanlar için yeni bir 

cenk yolu açıldı: Çanakkale. Büyük asker, göñüllü olarak şimdi de bu saha-yı 

cidÀlde bulunuyor. O, yaralı aslan gibi bir şeye intiôar ediyor. Hücÿm! 

4.Güneş henüz ufukdan yükselmeye, erimiş nurlarını deniziñ gümüş suları 

üzerine serpmeye başlamış idi. PeydÀ olan hazin ve nuraní gölgeler kalenin 

pürşiir ve hülyÀ sahasına saçılıyor. 

5. Her tarafda bir faÀliyet-i askeriye başladı. Sabah güneşiniñ bu yerlere 

serptiği beyaø bir tül perde altında yavaş yavaş her şey belirdi: Ùop, tüfek, süngü, 

bomba, úurşun, silah. Geride bir tepeciğiñ arkasından úumandanlar dürbinleriyle 

melÿn düşmeniñ mevkiini taraããudda idiler. Türk’üñ kahraman oğulları 

mazàallar arasında sabırsızlanıyordu. Birden şiddetli bir boru sesi dağlarda 

ùınladı. Ùınlayan bu sesin içine Allah, Allah ãadÀ-yı necÀtı da karıştı. Şimdi 

müdhiş bir òomurtu uğultuyla yerlerden kopan bir toz, duman tabakası zümre´-i 

küffÀra (s.20) doğru uçtu. Uç, işte aslanlar kedileri pençelemişlerdi. Demir 

ellerdeki süngülerin ucunda İslÀm’ıñ izmihlÀl ve felÀketi òülyÀsıyla malı murdar 
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yürekler titriyordu. Böyle úahramanca bir ãavlet karşısında bir dakika sebat 

edemeyen düşmen alayları bir ateş kasırgasına uğramış gibi derhal parça parça 

oluyordu. 

Arúadan ãaf-ı óarbi tedkík eden úumandan ileride birisine muttaãıl 

bağırıyordu: “Yaşa, yaşa!” 

6.İşte ta úarşıda, bütün askeriñ öñünde koşan yüzlerce kÀfiri cehennemiñ 

kaèrine yuvarlayan büyük askere òiùab ediyordu: Yaşa kahraman, yaşa, o muttasıl 

bir fişenk gibi dolaşıyor ve gavuru arkasından tepeliyor. Ve soñra bir yıldırım 

sürèatiyle diğerine, daha sonra bir diğerine ãavlet ediyordu. 

7. Bu óaydarene kahramanlık müvacehesinde úumandanıñ artık sabr ü 

kararı tükenmiş idi. Maèrekeniñ bu en ölü gazanferini úucaklamak iştiyÀkiyle 

ileri koştu. Óarbiñ en kızışmış bir yerinde aslan neferi durdurup alnından öptü. O, 

kızaran gözleriyle amirine baktı: “ Paşam, bu alnı öpmeyiñiz, çünkü Balúan 

Muóarebesi’nde ona vurulan lekeleri daha temizleyemedim.” dedi. İşte bu büyük 

úahraman bizim şehid oğlu Meómed Çavuş’tu. (s.21) 

Onuñ iki gün soñra sine-i himmetinde büyük òakanıñ beyaø bir madalyası 

parlıyordu. Koca şehid oğlu yalñız kendi lekelerini değil, bu millet-i muaôôamıñ 

nÀ-óak yere nÀãıye-i bülendine  kondurulan şaibe-i mezelleti de silmiş, şu ãuretle 

Türk’üñ rÿh-ı asílini dasitÀn-ı ôaferiyle bir kat daha ièlÀ etmiş idi.”(s.22) 

 

EVSÁF-I TAÓRÍR 

VAÓDET , ÓAREKET 

Vahdet: Yazacağımız yazılarda eñ ziyade naøar-ı dikkate alacağımız cihet 

mevøuèñ muóafaôa-i hiddetidir. Yani bir şeyden bahsederken onu bırakarak derin 

bir şeyi ileriye sürmektir. 
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MisÀl: “Óüsnü Baba, köyüñ iòtiyar bir değirmencisi idi. Biliyorsuñuz ya 

bizim mubassır Ali Efendi de iòtiyardır. Zavallı Ali Efendi kaç seneden beri 

mubassır imiş. Óüsnü Baba her gün sabahleyin erken kalkar, değirmenine gider. 

Köyüñ buğdaylarını öğütüyordu. Onuñ köyünde güzel ormanlar, lÀtif ırmaklar 

vardır. Köy ahÀlisi bilseñiz onu ne kadar sever, o aynı zamanda da iyi maãallar 

bilir. Bir gün benim dadım da bana böyle hikÀyeler añlatmıştı. Ah ,dadımıñ 

hikÀyeleri beni ne kadar düşündürürdü. Size onlardan da baóåederdim; ama  

şimdi değil. Köylü çocukları onu her gün dinlerlerdi. İhtiyar hep àavàa 

meydanlarında geçirdiği günlerden baóåederdi. Yine bir gün böyle uzun 

añlatıyorken birden (s.23) bire kolunuñ gömleğini çekdi. Òaricden belli olmayan 

bu koluñ üst kemiği eğri ve cılız idi, o zamana kadar değirmenci babanıñ çolak 

olduğunu kimse bilmiyordu. İçini çekerek:  

-Ah, melÿn Mosúof, dedi.  

Köylü çocukları birbirine baktılar. Onlar Óüsnü Baba’dan ayrılarak 

evlerine giderlerken, “Ah, biz de ne zaman Mosúof kellesi koparacağız.” diyerek 

değirmenci babaya acıyorlardı.” 

Şimdi şu mevøuè tedkík olundukda eseriñ ne kadar mahrÿm-ı vaódet 

olduğu hemen añlaşılıyor. İòtiyar değirmenciden baóå ederken mekteb-i 

mübassırine ve bilÀlüzÿm dadınıñ masallarına, köyüñ ağaçlarına, ırmaklarına 

ircÀè-ı  fikr ü naøar etmek ne kadar manasız bir şeydir. Şimdi biz burada vaódeti 

izale eden efkÀr-ı zaideyi tayy edecek olursak eser daha ziyade canlanacağı gibi 

fikr-i karada  yorulmamış olacaktır.   

“Óüsnü Baba, köyüñ iòtiyar değirmencisi idi. O, sabahları erken kalkar, 

değirmenine gider, köyüñ buğdaylarını öğütürdü. Kendisini köy ahÀlisi bilseniz 

ne kadar sever, o aynı zamanda da güzel masallar bilir, köylü çocukları onu 
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hergün dinlerlerdi. İhtiyar hep àavàa meydanlarında geçirdiği günlerden baóå 

ederdi. Yine bir gün böyle uzun uzun añlatırken birdenbire kolunuñ gömleğini 

çekti.Òaricden (s.24) belli olmayan bu koluñ üst kemiği eğri ve cılız idi. O 

zamana kadar değirmenci babanıñ  çolak olduğunu kimse bilmiyordu. İçini 

çekerek: 

-Ah, melÿn Mosúof, dedi.  

Köylü çocukları birbirine baktılar. Onlar Óüsnü Baba’dan ayrılarak 

evlerine giderlerken, “Ah, biz ne zaman dedelerimizin intikamını Mosúoflardan 

alacağız.” diyerek değirmenci babaya acıyorlardı.  

Zaten burada añlatılacak bir şey var ise o da Óüsnü Baba idi. Tayy edilen 

fikirlere gelince onlar esÀsen ayrı ayrı mevøÿèlardır. Binaen aleyh yazılarıñızda 

mevøÿèñ muhafaza-i vaódet etmesine begayet itinÀ ediñiz. 

 

HAREKET 

Hareket: Mevøuè daòilinde bilÀ-inkitÀ àaye-i maksada doğru yürümekdir. 

Bazı muharirleriñ başladığı bir şeyi óüsn-i neticeye iktiran ettiremediği 

görülüyor. Bu gibi muharrerat karşısında karièler ne kadar asabileşirler. İşte 

bizim de böyle bir küreyveye düşmemekliğimiz için kalemimiziñ serseriliğine 

meydan vermemeliyiz. Fikrimiz hÀme-i beyÀnımıza daima hakem olmalıdır. 

Nasıl yürüyeceğimizi bildiğimiz gibi nasıl vÀsıl olacağımızı da bilmeliyiz. 

Eseriniñ (s.25) mukaddimesiyle size bir saha-yı gülistan vaèd eden bir kalem 

şÿrezÀre sevketse münfail olmaz mısıñız? Binaen aleyh o ãuretle yürümeli ki, 

àaye-i esere vÀsıl olunduğunu fikriñiz kalemiñize haber versiñ ve vaèø edilecek 

bir nokta-i intihÀdan müteóÀãıl  sürÿr-ı mulúita okuyanlarıñ da iştirÀk edeceği 

kanÀati óaãıl olsun.  
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Temrin : 

Aşağıdaki mevøuèda vaódeti izÀle eden fikirlere tayy ederek aynı mevøuèu 

esÀsÀt ve evsÀf-ı taòrír daòilinde tevsíè ediñiz. 

 

ÚABAÚ İLE ÇINAR 

Úabaú pek çabuk büyür. Arsız bir nebattır. Sulak yerler ister. Yanında 

yüksek bir şey bulunursa ona ãarılıp iri meyvelerini sarkıtır. Úabaú yaz 

maóãulüdür. Fakat úışa kadar dayananları daòi vardır. Arsız úabaúlardan biri 

úoca bir çınar ağacınıñ dibinde bitmiş, onuñ gövdesinde ãarıla ãarıla üç ayda 

tepesine kadar çıkmıştı. Çınar ağacı dallanmış, budaklanmış, úoca úametiyle 

etrafındaki dağlara gurur ile bakıyordu. Bu çınarın yanından geçen köylüler onuñ 

gölgesi altında namaz úılarlardı. Bir gün úabaú çınara müstehziyÀne sordu:  

-Mübarek çınarsın, Àliñizden  haberdar olsa idik size daha ziyade hürmetle 

sarılırdık. Ne de çok dal budak salmışsıñ, yapraklarıñ da pek òaşin, şu yoldan 

geçen insanlar seni ziyaret etmeden geçemiyorlar.(s.26) Bazıları da ne insafsız 

bıçaklarıyla bağrında yaralar açmış, hele bendenize çok merak oldu. Şu yaşıñızı 

lütfen söyler misiñiz?  

Çınar: Azizim, yaşım yüze yaklaştı. Bu yıl sen benim yüzüncü yoldaşımsıñ.  

Úabak: Öyleyse pek tenbel imişsiñ. Baksañıza  ben üç ayda siziñ kadar 

oldum. Gücüm yetse semÀvÀta bile kemendlerimi atar, her yıldızdan birer kabak 

sarkıtırdım! Bakıñız şu meyvelerime, diyeceğiñiz yoktur ya! 

Çınar: Maşallah úabaú pehlivan, biraz sabr ediniz, soñ bahar gelince 

görüşürüz. 
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MEZÁYÁ Ü NEKAİS-İ TAÓRİR 

 äıóóat: Eseriñ tefehhümünü tÀsèíb veya tabiiyyeti tenfír eden sakatÀtdan 

Àri olmasına denir ki, üslÿbuñ lügÀte ve úavaid-i ãarf u naòve aèid naúısalardan 

beraatiyle óuãÿle gelir.  

Naúıãa-ı lağviye veya lÀfôiye: Müteaddid esbÀbdan neşèet eder: 

1. Kelimeyi istimal-i ehl-i lisana muòalif bir mÀnÀda kullanmak ki buna 

kıyase-i muòalefet nÀmı verilir. 

 MisÀl:  

  Ben fakíri etme tek memnÿn ebnÀ-yı zemÀn 

  Hasıl etmezsek değil gam maùlubum yarab baña 

Buradaki memnÿn kelimesi minnetdÀr yerinde kullanılmıştır. Yine ; 

 Uzak düşerse de yÀrinden göñlü dehriñ, 

 Kişi uzak düşebilmez ya gördüklerinden.(s.27) 

beytindeki düşebilmez fiil-i merkubi de yanlıştır. Zira fiil-i iktidariyeniñ 

şekl-i menfísi düşebilmez değil, düşemezdir. 

Daha úavÀid-i lisÀniyeye aièd naúıãalardan:  

TaèriøÀne edip òiùabı: 

       Şeyh Galip 

  Bu destgÀhıñ  örmede kemer-keçi-i úaza 

       NÀbi 

      Güya verip ol hiddet bicÀ. 

      Gülşeniñe ruòsÀrına buóran. 
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Bu misallerdeki “taèrizÀne,kemer-keçi, úazÀ, gülşeniñe” ifadeleri 

kaidesizdir. Zira maksadıñ nihayetine ana edatı kelimeyeceği gibi bir Türkçe 

kelimenin Arabí bir kelimeye Farisí kaidesine tevfiken izÀfeti caiz değildir. 

“Gülşen” kelimesi de ism-i mekÀn olduğu óalde nihayetine tekrar mekÀn edatı 

olan “geh” kelimesi ilÀve edilemez. 

2. Telaffuzu müşkil kelime ve terkibler garib garib lafô ve tabirler daòi sıóóat-

ı ifadeyi iòlÀl eden esbÀbdandır. (Bu baóåin tafsilÀtı daha yukarı derslere aèid 

olmaàla burada bu kadarla iktifa olunmuştur.)  

Vüøuó:::: Herkesiñ okuyup añlayabileceği bir tarzda yazmak òaããasına vüøuó  

tabir olunur. Vaøıó yazabilmek (s.28) için  evvel emirde mevøuè tamamıyle 

añlaşılmış ve óis edilmiş olmalıdır. Añlaşılmamış ve óis edilmemiş  mevøuè 

olabilir mi? Evet,  bazı muóÀkemÀt-ı zihniyeye tesadüf olunur ki bizzat yazanıñ 

doğrudan doğruya dimağından mütevellid olmayan belki oúunulmuş veya 

işidilmiş bir fikirden gelişi güzel iktibas edilmiştir. İşte muharrir o gibi 

mevøuèları kendi müfekkiresinde ayrıca taèmik ve tevsièa lüzÿm görmeden saha-

yı beyÀna pek satóí bir taàbir ile getirdiği için eseri daimi bir perde-i ibham 

altında kalır. 

    Velóasıl mevøuè ve ondaki efkÀra tamamiyle ãÀhib ve óÀkim olmadan bir       

şey yazılırsa mahsÿl-i taóríriñ vüøuótan Àrí olacağına şübhe edilmemelidir.  

Bir de saf bir tabiatıñ zÀde-i asilÀnesi olan fikirler, uãullerindeki ãafveti 

muhafaza için herhalde açık, huşirevan bir tarz-ı tebliàde olmalı. Yoksa “güneş 

doğub yeşil dağları çiçekli kırları şenlendirince” demek için  bu fikri “ gazal-ı 

zerrin, şÀh-ı sünbülistan, felek sernigÿn-nümÿn, hırÀmÀn hıyÀban-ı kühsÀr-ı 

hÀmÿn oldukda” gibi lügatler ve terkibler içinde boğacak olursak kariène ne 

añlatmış olacağız? 
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Demek oluyor ki, kelÀmda bu gibi taãniè ve teklifler daòi vüøuóa menÀfidir. 

HÀ-kezÀ işve-i lisana muòÀlif olarak yazmak da mahl-i vüøuótur.  

Lafôa aèid olan vüøuóa ayrıca selÀset denir. (s.29) MÀmafih biz lafôen selis 

ve mÀnÀ itibariyle vaøıh olacak ifadÀta bir sözle vaøıó ve bu òaããaya vüøuó denir.  

Vüøuh-ı kelÀmın bÀlÀda beyÀn olunan esbÀb-ı teminine dahi başka 

sebeblerin de ilÀvesi lÀzımdır: 

KelÀmda ibham, øaif-i telif, teèkıd gibi nekais-i beyÀniyede olmamalıdır. 

İbhÀm::::    Vüøuóuñ øıddı olup añlaşılmamak demektir. Bunuñ müvellidi 

yukarıda söylendiği gibi gayr-i mülÀyim ve iyi düşünülmemiş fikirleri irÀd 

etmekden ve tertíb-i adem ü  riÀyetten ibÀrettir.  

MisÀl: 

Benim àurb-ı serimden àubarlar açarak 

Olur fiàÀnıma merkez-i cibÀl hiçÀ hiç.  

                                   Abdülóaú Óamid   

 

ØAèF-İ TE´LÍF 

EczÀ-yı kelÀmı kanun-ı belÀgatiñ icab ettiği surette yerli yerinde 

bulundurmak naúısasına øaèf-i te´líf denir. 

Çünkü bu gibi ibareler fehm-i iølÀl, hiç değilse eşkÀl eder. 

Şu misÀle bakalım: “Ne baharıñ vürud ile naàmesÀz olan şairleriñ elóÀnı 

başka bir teèsir, başka bir letÀfet peydÀ etti.” (s.30) 

ibaresinden vehleten “Şairler nevbaharıñ vürud-ı hasbiyle naàmesÀz 

olmuşlar.”  manası istiòrac olunur. Halbuki burada maúãud olan “ Zaten 

naàmesaz olan şairleriñ  elóanında nevbaharıñ vürud-ı óasbiyle başka bir letÀfet 
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peydÀ olmuş.” mÀnÀsı olduğundan yukarıki ibarede rekÀket ve øaif-i te´lífiñ 

vücÿdu teôÀhür eder. 

Øaèf-i Te´líf:::: Ezmine-i efÀl arasındaki rabıtasızlıktan yahud yanlış rabtdan 

da óuãule gelir. MisÀl : 

“Memleketdeki sevdiklerimi teòÀùür ve bu òaùıra ile giryebÀr-ı teessür 

oldum.” ibaresi óüsn-i te´líf edilmiştir. Zira memleketdeki sevdiklerimi teòÀùür 

fıúrası ettim fiiline merbut olacak iken bilaks ibarede maètÿf bulunduğu diğer 

cümlenin oldum fiiline rabt edilmiştir. Bakıñız, aradan maètÿf kaldırılınca 

“memleketdeki sevdiklerimi teòaùür oldum.” demek lÀzım olacak, halbuki ibareyi 

ifşÀó için birinci fıúraya yaúışan fiili zikr ile “Memleketdeki sevdiklerimi teòaùür 

ederek giryebÀr-ı teessür oldum.” demekliğimiz icÀb eder.  

Øaèf-i te´líf, mevãÿf ile ãıfat-ı asliye arasına birtakım ãıfat-ı taliyeniñ 

girmesiyle de óuãule gelebilir. (Ecille-i ricÀl-i  devletten … valisi … paşanın 

mahdum valaları Lutfi Bey.) desek “ricÀl-i devletten” sıfatı Lutfi Bey’e aièd 

olduğu halde ondan iftirak ederek… paşaya a´id olması gibi bir telakki (s.31) 

óaãıl olur ki, øaif-i te´lífden başka bir şey değildir. Şu óalde ibare-yi efsÀó için 

“esbak … valisi … paşanın mahdum valaları icÀle-i ricÀl-i devletten Lutfi Bey) 

demek icÀb eder. 

                         Teèkíd     

İfade edilmek istenilen fikirleriñ bir takım müşevveş terkibler ve garib 

tabirler sebebiyle düğümlenerek vaøóen añlaşılmaz bir hale gelmesine teèkíd 

derler. Bu da ikiye ayrılır: Teèkíd-i lafôí, teèkíd-i maneví .  

Teèkíd-i Lafôí: 

Bir vech-i Àti esbÀbdan tevellüd eder. 

1. KelÀmıñ terkibi muòtel ve müşevveş olursa. 
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2.İbrÀz-ı sanèat için neticesiz ve kıymetsiz cinÀs ve úalb gibi lafô 

eğlenceleriniñ iltizÀmından,  

3. Lÿgatleri örf ve Àdetiñ haricinde bir mÀnÀda istimÀl etmekden.9 (s.32) 

MisÀl: 

BÀd-ı àarbi dem-i İsa’ya muadil olmaz 

Sebze-i şaò-ı rehÀyafte-i tersÀlıútan. 

Bu beyitte olmaz fiiliniñ mısra-ı evvele aièd olduğu zihne vehleten tebadür 

ederse de bu takdirde beyitden bir mana istiòracı gayr-i mümkündür. Ancak 

itèab-ı zihn ede ede añlarız ki olmaz fiili aşağıda rehayefte yataklık ediyor, 

birinci mısradaki cümle ise muadil kelimesinde, rabıtası maóõÿf olduğu óalde, 

tükeniyor. Velóasıl meÀl-i beyt şundan ibarettir:  

(BÀd-ı àarbi dem-i İsa’ya muadildir, anın için sebze-i şÀh tersÀlıúdan 

rehÀyafte olmaz.) 

Bu halde şu beyt teèkid-i lafôíden kurtarılmış olursa da manasınıñ 

fehmindeki suÿbet yine bÀkidir.  

Teèkid bir ibarede herkesiñ zihnine alelÀde tebÀdür eden mananıñ òalefinde 

bir mana muradına çalışmakdan daòi óuãÿle gelir. Şu kıtèaya bakalım:  

Şafak sökerken bu hicranla meşhÿn  

Geceniñ emerken ôulmetlerini  

Aradım sevdiğim uykusuz, ölgün 

Gözlerimle fecriñ koynunda seni. 

                                                 
9 Temrin: Átideki ibarede øaif-i telif  var is e gösteriniz: 
( Acizleri … seneden biri filan dairede filan meèmuriyetle ifÀ-yı hiêmet edebilmekde isem de… eden biri 
düçar olduğum Àdet-i bendelerini berbÀd ve tedavisi ise emr-i mahal idüğü etba taraflarından beyÀn edilip 
ol bÀbda verilen rapor dahi rabıta-yı taúdím úılınmış olduğundan tekÀüdümüñ icrÀsı!..)    
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Buradan vehleten anlaşılan mana “Şafak sökmekde iken ben, hicranla dolu 

olan uzun bir geceniñ ôulmetlerini belè (s.33) ede ede yani dakika be dakika 

sabaha intiôar halinde ey sevdiğim bu uykusuz ve olgun gözlerimle seni fecriñ 

koynunda aradım.” dan ibaret olduğu halde şair “sökerken” ve “emerken” 

fiillerini aynı faile yani şafak kelimesine rabù ile “şafak sökerken” ve “geceniñ 

ôulmetlerini emerken” demek istemiş ve faúaù aùfı cem edatı olan ve’yi adm-i  

istimÀlinden dolayı ifadeyi teèkíde uğratmıştır. 

  İşte manasına suÿbetle intiúal edebilen bu gibi teèkidlere daòi  teèkíd-i 

maneví denir. Demek oluyor ki, teèkíd-i maneví mananın vüøuótan Àrí olması 

keyfiyetidir. Şu óalde biraz evvel geçen beyit teèkíd-i maneví ile de malüldür 

denilebilir.  

Teèkíd-i Maneví: 

Münasebet gözetmeyerek hikmetfurÿşluk etmekden óakíkatle mecaz 

arasındaki münasebetiñ uzaklığından velóasıl yalñız muharririñ kendisince 

malÿm olan bir manayı şöyle böyle irÀd etmekden ileri gelir. 

Teèkíd-i maneví ekseriyetle mütercim eserlerde teãÀdüf olunur. (s.34) 

Vÿøuóa MisÀl:   

ÇİÇEKLERİM 

Sevimli çiçekler: Ne duruyorsuñuz bir an evvel açılıñız. Pek ihtiyarım. Bir 

nefes evvel açıldığıñızı görmek isterim heman. Şükufte olunuz. Sabah  mı pür 

tebessüm etsiñ, bÿy-ı lÀtifiñiz akşamı teaùir eylesin. Açılmañız ferdÀya kalacak 

olursa bence pek gecikmiş olur. İhtiyarlara göre her nefes, nefes-i vÀ-pesín 

sayılır. 

Ne biliyorsuñuz? Bu gün sizi ibtisama sevk eden şu güneş yarın belki 

benim tabutum üzerine pertev-i endÀz olur. Çiçekler bizim gibi siz de belÀdan 
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azÀde olamazsıñız. Muøır hayvancıklar üzerinize üşüşürler. Şiddetli rüzgarlar 

eser. Daha neler olur neler? Ben ki bunca sene yaşamış bir pír-i cihandídeyim. 

Açılmadañ solmuş ne kadar gonca gördüm! Korkmayıñız, sizi koparmam. Bir 

salhurda değil miyim? Sizden güzel demet yapıp da kimlere takdim edebilirim? 

NaôarıyÀt-ı bífaide ile pek yoruldum. Zír-i sayeñizde olmak üzere amÀde 

edilecek son òºÀbgÀhıma çekilsem de artık òºÀb-ı cavide dalsam! Dünyaya vedaè 

edeceğim saat burada yanıñızda óulÿl ederse muòùıra-ı şebÀb olan (s.35) revÀc-ı 

lÀùífeñiz beni o saatde daòi nefòaperdÀz-ı sevú edebilecekti. 

                                                                                   Muallim NACİ 

MÜNÁÚÚAÓİYYET   

Bir mevøuèyu daire-i vaódette fazla ve eksik fikirler bulunmaksızın elfÀô-ı 

kafiye ile ifade etmeye münÀúúaóiyyet taèbír olunur. İbarede zaèid bir mana 

ifade edemeyen elfÀô ü tabirata ise óaşviyÀt denir. Bunuñ müfredi óaşvdır. 

Sevú ü esbÀl, úatl ÿ idÀm, ye´is ü nevmídí, òavf ü hirÀs, şÀd ü òurrem, nuãó 

u pend, bişerm ü hayÀ, raóm ü şefúat, úahr u tedmír, ceng ü cidÀl, aòõ ü girift, bí-

acz ü úuvvet, arø u ebnÀ, teşvík ve teràíb, úasd u merÀm, eãcÀb-ı aúl u nühÀ, 

eyyÀm-ı unfuvÀn ü  hengÀm-ı civanı, gibi terkibleriñ ikinci kısımları haşvdır. 

Fakat bazı óaşvler ibareden ùay olunmakla kelÀmıñ vÿøuó ve 

münÀúúaóiyyetine òelÀl vermezlerse de ibare arasında bulunuşları kelÀma faøla 

bir úuvvet baóş eder. MeselÀ, “Mihr-i zeval nÀpezir şevket ü iclÀlleri” ibaresinde 

“ZevÀl-nÀ-pezír” sıfatıyle iclÀl lÿgati óaşvdır. Zira onlarsız ibaremiz “mihr-i 

şevketler” şekl-i münkahne girer. Ancak mihriñ “zevÀl-nÀ-pezír sıfatıyle tevsíf 

(s.36) ve şevketiñ iclÀl atfıyla tefsir edilişi ibaredeki teşbíhe faøla bir úuvvet 

te´min eylediğinden bu óaşvleri bulundurmakla başúaca bir faide-i edebiye elde 

etmiş oluyoruz. İşte bu gibi óaşvlere óaşv-ı salíh denir. 
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Sevú ve ièzÀm gibi manaca biri diğeriniñ aynı lÿgatlerden mürekkeb 

taèbirÀtda lÿgatlerden biri tamamıyla faidesiz olduğundan bu gibi óaşviyata da 

óaşv-i úabíh ıùlak olunur. 

Bazı terakib-i aùfiye vardır ki maèùuf, maèùuf-ı aleyk manaca aynı olmaz da 

mütemmimi veya müfessiri olur. O vakit maèùuf óaşv sayılmaz. Tekdír ü tahkír, 

arø u niyÀz, sÿz u güdÀz, bí-ãabr u úarar, mükedder ü meyèus, óaô u meserret, luùf 

u mürüvvet gibi. 

MünÀúúaóiyyetiñ EsbÀb-ı Teèmini: 

Bir kelÀmıñ münÀkkahiyyetini teèmin için evvel emirde mevøuèñ hudut-ı 

esÀsiyesini zihnimizde ãarió bir ãuretde çizmeliyiz. Yani sanki fikirler esÀs 

maksadı teşkil edecek ve hangi sebepler bu fikirlere kanaat ve kuvvet 

bahşedecekse onları birer birer meydana çıkarmalıyız. Evvelki derslerimizde 

gördüğümüz vech ile “taèmík ve teèemmül” gibi bir ameliye-i zihniye-i simÀyı 

mevøuèu bize tamamıyla (s.37) gösterecektir. Saniyen bize taèyin eden şekl-i 

mevøuèyu tertíb ü tÀbièsi dairesinde en münasib elfÀô ü taèbirÀt ile yazmalıyız. 

Salisen bu ãuretle vücÿd bulan mahsÿl-i fikrimizi baştan aşağıya kadar dikkatle 

okuyup taãóíóe başlamalıyız. Beğenmediğimiz cümle ve kelimeleriñ yerlerine 

daha münasibini koymalıyız. Eserlerini bíinsÀfane tedkík ü tenkíd edenler daima 

müneúúıó binaen aleyh daha güzel yazarlar. 

Şimdi Àtideki taèziyat-i mektÿbi nümÿnesini birlikte okuyarak, tenkıd ü 

óaşviyatını tenkıh edelim: 

“Muóterem úardeşim;  

Tahsiliniziñ soñ senesini ikmÀl etmekde olduğuñuz bir devre-i mesèude de 

feleğiñ nagehani bir êarbesine maèruø kalışınızı işidince ne kadar müteèlim 

olduğumu tarif edecek iktidÀrı hÀiz değilim. Ah birader! Şevketli ve Àlí tabiatlı 
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bir pederden daima lüùÿfkÀr, daima nevazişgÀr takdírlerinde bile nevaziş 

meróametini ihsÀs eden kıymetli bir hÀmiden mahrumiyetiñ henüz kendi kendini 

idareden aciz bir çocuú için ne derece elím bir øiyaè olduğunu düşünüp teessürÀt-

ı ye´isaverini his ettikçe siziñ yerinizde imiş gibi gözlerim keder ve hasret 

yaşlarıyla doluyor, bilÀihtiyar ağlıyorum. Ah ah!Bu hÀl siziñ için ne büyük bir 

felÀket! (s.38) Zavallı valideñiz ne yapacak, mini mini kardeşiniz bundan sonra 

kime bey baba diyecek. Her akşam sizi etrafına alıp kim taèkidÀt-ı pederaneyi 

ãarf edecek. İşte aile-i muóteremeniziñ bundan soñra maèruø olacağı bu gibi 

musibetli manôaraları teòatür ettikçe bu felÀkete kendim düçar olmuş kadar 

müteessir ve derdnÀn oluyorum.. 

Ah sevgili úardeşim! Siz de bademayetim çağrılacağınız bu kelimenin 

telaffuzu sizin için ne dilòırÀş olacağını his ettikçe içim titriyor. Fakat Àli-yi 

haslet biraderim, yetimlerin penÀhı raóman-ı raóimdir ki onları bir dakika inzÀr-ı 

meróamet rabbÀniyyesinden uzak tutmaz. 

Muóterem pederiñiz Àli mükafata raólet ederken elbette sizi o bargÀh-ı 

ezeliyette kemÀl-i ıòlas ile emÀnet etmiş ve Cenab-ı Gaffar daòi o dakikada 

pederiniziñ bu teèmin-i vÀ-pesínini şüphesiz maôhar-ı kabul buyurmuştur.  

Binaen aleyh bu ciheti düşünerek kendiñizi bu mihnetgÀhda hiçbir 

istinadgÀhsız bilmeniz ve ùalièin bu cilvesini kemÀl-i ãabr u metanetle 

karşılayarak şu mücadele-i óayatiye meydanında ôafer ihrÀzına çalışıñız. Bu 

ãuretle óareket ederseniz ıùlak-ı Àliyesi mesaiè-yi gayÿrÀnesiyle emsÀli arasında 

maàbut olan pederiñize lÀyık bir evlÀd olduğuñuzu isbat etmiş ve óarekÀt u 

vaúèanızla merhum pederiniziñ meftÿn kemalÀtı olanlara bir vesile-i faòr u 

mübahÀt vermiş olursuñuz. (s.39)  
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Mevt ü óayat yani  maóv ü enbÀt nizÀm-ı Àlemiñ ilelebet  payidÀr olmasını 

müstevcib bir kanun-ı ezeli müstesnÀdır. äaóne-i óayata geleceklere nöbet 

gelmesi için  evvel gelmişleriñ o ãaóneden çekilmesi lÀzımdır. Bu baóåe aèid 

esrÀr-ı samediyÀneniñ azamet ve ulviyeti kalb-i agÀhıñız daòi Àrif olduğunu 

bildiğimden tesliyyet-i  òaùr u óuøur-ı yalñızın adeti (?)  için  bu kadarı ile iktifa 

ederek sözüme nihÀyet veriyorum.”  

Bu taèziyetnÀmede mevøuè samimi bir arkadaşı pederiniñ vefatından dolayı 

teselliden èibaretdir. 

Bu gibi mevøuèların edÀsı pek mütevvel olmamalı, heman sebeb-i taèziye 

beyÀn olduktan ve muhatabıñ kederine iştirakden sonra teselliyet ve taèziyete 

girişilerek ve faúaù burada da çok tevaúúuf edilerek söze nihayet vermeli. Şimdi 

bakalım bu taèziyetnÀmede şu dakikalara riayet edilmemiştir. “Şefúatli bir peder” 

tabirinden “Bilaihtiyar ağlıyorum” cümlesine úadar olan ibare münÀúúaó 

olmadığı gibi fikirlerde de taúdim-i teèhírler var. “Şefúatli ve Àli ãaffetli bir 

pederden” fıúrası “nevaziş ve meróametine iósÀs eden” sıfatından soñra gelmeli 

idi. “Henüz kendini idareden aciz bir çocuk” tabirinde muhatabıñ tenzíl-i åÀní-i 

åaibesi vardır. “Düşünüp teèsir-i ye´isÀverini his ettikçe”tatsız bir ifadedir. Şu 

uzun fıúra birine aynı efkÀr u óissiyÀtı mübin olmak üzere: (s.40) 

“Ailesine farù-ı muóabbet ve şefúati ile maèrÿf öyle Àli ùıyned bir pederiñ 

àaybÿbeti siziñ gibi henüz cemaye-i pederÀneye iótiyacdan vareste olmamış bir 

genç için ne kadar ye´isvar olacağını kalbimiñ bütün acılarıyla óis ederek şu 

felaketiñize ağlamakdan kendimi øabt edemiyorum.” gibi bir ifade-i münÀúúaóa 

olsaydı elbette daha münasib olurdu, artık bu fıkradan sonra gelen ve ancak aşçı 

úadıñların ağzına yaúışık alan (?) lüzÿm kalmazdı. Bur(d)an aşağısı taèziyete 

aièd olup bunda biraz muvaffaúıyet gösterilmiş ise de teslim ve tevekkül fikrini 
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elúa maúãadıyla yazılan “mevt ve óayat … ilÀ nihaye” ibaresi bir memleketliniñ 

arkadaşı olan zatın ağzına yakıştırılamaz. Ondan başka “ãaóne-i óayata 

geleceklere” fıkrasında münzevic olan fikirde sıhhat ve selÀmet yoktur. Zira bu 

ifadeye göre daima ilkin ziyade yaşamışların dünyadan gitmesi lazım gelecek. 

Óulÿl-ı eclide ise malÿm olduğu üzere nöbet ve ãıra   uãÿlü yoktur. 

 İşte yazılarımız bu uslÿb-ı tetúíú ile tenúíó ve ıãlaó edildikten soñra enôÀr-ı 

kariène arø olunursa beğenilmeyecek bir ciheti bulunamayarak zevú-i selím 

aãóÀbı böyle bir eseriñ úıratından şüphesiz hıããamend-i neşÀù olur. (s.41)        

 

IÙNÁB U İKæÁR 

IùnÀb sözü uzatmak demektir. İkåÀr da bu mÀnÀyadır. İş bu naúıãa kelÀmda 

lüzÿmsuz fikirler ve óaşv bulunmasından ileri gelir. EfkÀr-ı zaide te´emmül 

etmeden -yani yazılacak şeyiñ zihinde óududu çizilmeden- yazmaàa 

başlamakdan neş´et eder. Bu óale ekåeriya acele yazılmış eåerlerde teãadüf 

olunur. Zira münÀúúaó yazmak içün biraz zaman ãarf ile te´emmül etmek icab 

edildiğini evvelki derslerde görmüş idik. 

Te´emmül işte tabè-ı beşeriñ o kadar hoşlanmadığı bir idman-ı zihní. Bu òaãleti 

óerhalde iktisÀb etmek lÀzımdır ki gerek sözlerimizde gerek yazılarımızda 

izèansızlıkdan kurtulalım. Te´emmül ve taèmík óaãiãasına malik olmayanlarıñ 

yazılarında vuøuó ve münÀúúaóiyyet bulunamaz. Çok defèa kelÀm müùevvel 

olmaàla beraber asıl yazılması icab eden baøı naúúaù mensí kalmış olur. Bu gibi; 

beyhude uzatılmış sözler eåeriñ kıymet-i edebiyesini şüphesiz iòlÀl eder.  
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 IùnÀba Miåal 

Evvelki taèziyetnÀmeye cevab 

Kalbimiñ en derin en raúík noktasında oñulmaz bir yara açmış olan alam u 

muãaib içinde envaè-ı nevaziş ve tesellliyetlerle memlÿ (s.42) keremnÀmeñizi 

almakla  münşerih-ül-bÀl oldum. Böyle teèãirli zamanlarda bir dostdan telaúúí 

olunan óikmetamiz, teselliÀver kelÀmat-ı ùayyibe mecruó göñüller için ruóÀní bir 

deva hükmüne geçer.  AóibbÀnıñ úadr u úıymeti óaúíúaten ancak böyle günlerde 

gereği gibi añlaşılır. Feraó günlerde dünyanın bütün esbÀb-ı òaù u raóatı kendileri 

içündür ôanneden àafil insanlar bir felÀket-i aniye karşısında artık herkes 

tarafından metrÿk ve cihanıñ meãaib günagune maèrÿø kalmış olduğu ôehabiyle 

nefsinde ekdÀr u ÀlÀmıñ en şedidini óisseder. Óalbuki CenÀb-ı Barí eksik 

etmesin, õat-ı èalileri gibi eóibbÀnıñ teselliyetgÿne iltifatlarına nail olununca o 

biñ bikesÀne ye´sler, esefler mübeddel neşaù oluyor. Şu kederli günlerimde beni 

herkesden evvel düşünmüş olduğuñuz için size en samimi şükranlarımı taúdím 

ederim. äabr hakkındaki emrinize imùisale çalışıyorum. Keder etmiyorum 

diyemem fakat için için  ağlamakdan kendimi alamıyorum. Meróumuñ maôhar-ı 

àufran, nail-i raómet-i Yezdan olması içün secde-i èubudiyete kapanarak gözyaşı 

dökmekden òÀli değilim maaèhaõa buyrulduğu vech ile irade-i rabbaniyye karşı 

ne yapabiliriz; ne diyebiliriz? İşte sabr edeceğiz elbette bir gün olacak ki biz de 

gideceğiz iótimal ki bizim için ağlayan bile bulunamayacaktır. Meróum ne 

baòtiyar imiş ki kendisi terk-i daàdaàa-i hayatla vÀsıl-ı cennÀt-i aliyyÀt (s.43) 

olduğu halde kalanlar kendisi için taóassürler edip gözyaşı döküyorlar. Hemen 

Cenab-ı Haúú meróuma rahmet, bakidekilere èömr ü èÀfiyet ihsan buyursun. 

Baúí teveccühÀt u alÀlarının beúÀsı eòÀs-ı amal-i acizidir.  

İşte size faøla uzatılmış bir taèziyetnÀme cevabı: 



 47 

Muóarrir sebeb-i tÀóríri kısaca beyÀndan sonra teşekkür-ü ricÀ-yı teveccüh 

ile iktifÀ edecek yerde adeta kendisi başúasını teselli ediyormuş gibi èÀmiyane 

óikmetfuruşluğa kalkışarak sözü uzattıkça uzatmış. Hele “Meróum ne baótiyar 

imiş ki …. vefat etmiş.”  fıúrası adeta evlÀdın gaybubet-i pederden nihaí 

memnuniyetini ifşa ediyor.  

İşte bunuñ gibi ıùnÀb u ikãÀr edilmiş ve bu sebeple maúãad òaricine çıkılmış 

muóarrirÀt; kariène kelÀlden başka bir şey vermez. Ceraíd-i yevmiyeniñ baş 

makaleleri eúseriyetle ıùnaba güzel birer miãal teşkil eder. Zira bunlarıñ 

muóarrirleri çok kere sahası dar bir mevøÿè üzerine iki sütundan aşağı yazı 

yazmamak mecburiyetindedirler. 

IùnÀbın bir de maúbÿl kısmı vardır ki buña  (ıùnab-ı óüsn) derler. Sözüñ 

uzatılması bir faide-i edebiyeyi te´min ettiği zaman (s.44) bu usÿle  mürÀcaèat 

edilir. CenÀb-ı BÀrí-yi TeÀlÀ ile Musay-ı Kelím arasında ceriyan-ı Kurèan-ı 

mübinde óikÀye buyrulan muóavereye bakalım: 

_ Ya MusÀ elindeki nedir?  

_ èAsÀmdır ki oña dayanırım. Koyunlarıma yaprak silkerim ve oñunla daha 

bir çok işler görürüm. 

Buradaki cevap suale göre olmayıp uzatılmıştır. Bu hal vehleten adab-ı 

mukalemeye menafi görünür. Fakat sual-i ilahi bir müşkilin óal namına olmayıp 

belki  Óaøret—i MusÀ içün kelÀma ruòãat maúãadını taøammun ettiği ve MusÀ bu 

nükteyi añladığı cihetle óuøuru maènevíyi rabbani ile idame-i telezzüs için —

øımnen vaúıè müsaèadeye mebni — sözü bir iltizam uzatmıştır. 

KezÀ nuùuúlar ve òitabeler daòi uzatılabilir. Şu kadar ki òaùib bir edÀ-yı 

dilpezir ile daireyi mevøuèada dolaşmalıdır. 
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æaliåen taãvirÀtta daòi söz taùvíl edilebilir. İşte bu gibi ıùnÀblar hep (ıùnÀb-ı 

óüsn) dür. (s.45) 

 IùnÀb-ı Óüsne Miåal: 

 Furùına  

Ufuúda aøametli, heybetli iki seóÀb-ı ôulmani görüyorum: Gittikçe tekaãüf 

ediyor. Ùekaãüf etdikçe baran-ı dehşet yağdırıyor. Bir noktada duruyorum. Án be 

Àn yükseliyor, yayılıyor, büyüyor, gökyüzünü kaplıyor. 

Uzaktan uzağa şiddetli bir gök gürültüsü işitiyorum. Küre-i nesimi 

dalgalandırıyor. Sütuh-ı miyahı lerzenÀk ediyor. Şu derin vadiniñ içinde ne kadar 

yaprak görüyorsam cümlesi lerzeşde! Boydan boya bir seylabeyi raèşedir akıb 

gidiyor. SelÀsil-i cibal küdur  bahş olacak olan avaze-i hevlengiz vaèdi istediği 

gibi çekerek avaz atıp götürüyor. CihÀn inliyor. Bu gürültüyü müteèakib ortalığı 

müthiş bir sükÿt istila ediyor. Yeryüzü òaşyet ü hayret içinde ôuhuru akibet kÀre 

muntaôır bulunuyor.  

Bakıñız! èAôím daàlar! Cesim kayalar birden bire koyu renk-i óakesteride 

bir perde-i cihÀnpÿşa büründü. Gittikçe bast-ı ecinha etmiş olan o úoca buluùlar 

bunları gözden nihÀn eyledi. Aralık aralık òuùuù bir kaya bulutları şeróa (s.46) 

şeróa ediyor. Saika afÀkı pür tanin etmekde olan sayhalarla parıldaya parıldaya 

buluùların arasından kayıp gidiyor. Gece pek muôlemdir. Gittikçe tevsiè daire-i 

tenvír etmekte olan şimşekler çaktıkça bu leyle-i ôalime-i beladan gündüzler icad 

ediyor: Gece bir anda gündüz oluyor, yine bir anda gündüz gece kesiliyor! Garb-ı 

tÀrikden fırlamakda olan riyÀó-ı şedide yıldırım gibi saóradan geçerken 

çıldırmışcasına dönüp dolaşmaya başlayarak yollar üzerinde mevcud izleri 

nÀbedíd eylediği isnÀda havaya kaldırdığı rik siyah ile karışık müvehheş bir 
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kasırga teşkil ediyor. Yeni bir karabuluù meydana getiren bu girdbÀd müdhiş 

devrÀn bekıyye-i ziyayı bir kıyıda enôÀrdan setr ediyorum. 

NevÀúıã u lüleperdÀz eãvÀù-ı òaşiÀnesiyle perişan ahaliyi bir seyl-i azim 

gibi ibadethanelere revÀn ediyor. 

Ya RabbelÀlemin! Zir-i úadim izzetinde müctemi olan şu felekzede 

kullarına bir kere naôar buyur: Bir sÀl-i kelÀmıñ mükÀfat-ı mesaisini senden 

istiyorlar! 

HeyhÀt! Ateşin asmandan yağmakda bulunan kerrÀt müneccimde zaten 

yerlere serilmiş olan başakları ezip mahvediyor. Raèd ve rüzgar buluùları yarıp 

yırtıyor. Zavallı çiftçi gelmiş, elden gitmiş olan tarlasının halini ye´s ve hayretle 

temÀşÀ eyliyor. Bu daòiyeniñ (s.47) dehşetinden büzülmüş kalmış olan 

çocuklarını úucağına almış, müşfikÀne bağrına basıyor. Yıldırım yine ateş 

saçıyor. Avaze-i hevlnÀk ile düşüyor. Saikazede olan yüksek dağlardan tulÿlÀt-ı 

azime ile kumlar, taşlar, úayalar, indirmekde olan seller münbit tarlaları çiğneyip 

geçiyor. 

                             

                                                                                                Muallim NACİ 

İCÁZ VE  ENVÁèI 

İcÀz; bir çok manÀyı az sözle ifade etmektir. Üç kısımdır: Bir ibare-i 

maksureniñ mÀnÀ-yı asliye delÀleti kÀfi ise ( icaz-ı úaãr) ibarede fehmi eşgÀl 

etmemek şartıyla óazfiyat var ise ( icÀz-ı óazv) elfaô-ı mevcude mÀnÀ-yı 

maúãude kÀfi gelmez ise (icÀz-ı muòill) olur bunlardan iki evvelkisi maúbul, 

üçüncüsü ise merdÿddur. 

“Sular alçağa akar” êarbımeseli  “İnsan su gibi muóterem olmak için alçak 

gönüllü olmalıdır.” manasını müteøemmin bir kelÀm-ı mucizdir. Yani icÀz-ı 
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kasrdır. “Bir kararda bir Allah.”, “Köşe dokuz óırsız sekiz.” ta´birleri icÀz-ı haõf 

nevèindendirler. “CühelÀ ve ahmakça yaşamak, keder ile yaşamakdan yeğdir” 

(s.48) beyti cahilÀne ve ahmakÀne; fakat rahat yaşamak, aúılÀne fakat keder 

içinde yaşamakdan evlÀdır.” demek ise de ibare kendisinden şu mÀnÀya intikali 

bir emri düşvÀr kılacak derecede úaãr olmakla icÀz-ı muòill olur.  

Bil-netice anlaşılıyor ki icÀz, münekkihitiñ derece-i kisvesidir. Furkan-ı 

mübin heman serÀpÀ mucizdir. Kanunlarıñ mevÀd-ı esasiyesi daòi veciz 

ifadelerle tertib edilir. 

 

TÁBİİYYET 

TÀbiiyyet, mahsülat-ı fikriye ve sünÿhat-ı kalbiyeye her dürlü riya ve 

caèliyyetden azÀde bir sÿretde saóa-yı beyÀna vaøè etmekdir. 

Söz ne kadar tabii olursa kari´in üzerinde o derece lÀtif bir te´sir óuãule 

getirir.Tabií yazabilmek için her şeyden evvel iktidarımızın òaricinde icÀle-i 

efkÀr u óissiyÀta kalkışmamalıyız. Yazarken başkaları gibi yüksek yazmak 

endişesine düşmekliğimiz bizi tabii yazmakdan menè eder. İcbar-ı tabiiyyetle 

yazmayınız. Verilen bir mevøuè hakkında òatıra meÀní-i münasebet  sünÿh 

etmiyorsa yazmakdan muvakkaten el çekerek mevøuèun óududu daòilinde ne 

gibi efkÀr u óissiyÀt mündemic olabileceğini tedkik ve taèmik ediñiz. Bu  ãuretle 

mevøuèñ  müeddÀèsı mefkÿrede şüphesiz tayin eder. (s.49) MeÀl-i mevøuèdan bir 

kere teóassüs vakiè olduğu artık meÀni-i tertib zihniyesince tevÀrüd ediyor. MisÀl 

mevøuèmuz bir fırùına tasviri olsa: Zihne vehleten fırùına hakkında fazla fikirler 

tevarüd etmez. Fakat fırtınanıñ óudud-ı hadisÀtını şöyle cüzèi bir dikkatle 

teèemmül edersek yani onuñ menşeièni ve ãuret-i neş´etini yağmurlar, şimşekler, 

yıldırımlarla şiddet-i alÀkasını insanlar, hayvanlar, mahsülÀt üzererindeki asÀr-ı 
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tahribesini düşünür ve hele kendini bir köylü yerine koyup da tarlalarıñ, 

mandıralarıñ ve hatta oturduğu kulübeniñ böyle yıldırımlarla, sellerle müterafıú 

bir kaãıràa yüzünden ne ãuretle maóv olduğunu óissedersek işte o vakit tabií 

yazmağa muvaffak oluruz. EfkÀr u óissiyÀtı bir perde-i caèliyyet ile setre vü gÿya 

tezyíne çalışmakda ne faide vardır?  

Bir de şu manôumeye bakıñız. Ne kadar tabií, ne derece saf-ı cereyÀndır. 

                                

AVCI    

Kuşcağızlar sevimli úanatlar 

Size meyl etmesin mi vicdanlar 

Bu ne cemiyet-i surud-ı Àyin 

Bu ne cümbüş ki sürur-ı Àkín 

Yeridir olsa münşerih dilteng 

Çalılık savtıñızla pür ahenk 

Haliñiz sade şekliñiz de ôarif 

Sesiñiz hoş makamıñız da lÀtif (s.50) 

Lakin endişe eyleyiñ ki zaman 

Bozacaktır bu intizamı heman 

Susuñuz kuşcağızlarım susuñuz. 
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Geliyor işte avcı sürèat ile  

Daha yok çantasında serçe bile 

Tek durur mu elinde çiftesi var 

Raómi yoktur sizi görürse kıyar 

Avcıdan meróamet umar mısıñız 

Gözü var sizde göz yumar mısıñız 

Şan değil şeyn-i ademiyyetdir 

Böyle işler sezÀ-yı lÀnetdir 

Can yakan şaòsı hoş görür mü AllÀh  

Kime añlatmalı ne yapmalı 

Susuñuz kuşcağızlarım susuñuz. 

 

Bir gün etmiş idim şu yerde karar 

İki úırlangıç eyliyordu güzar 

Ötüşürlerdi bahtiyarÀne  

Vermesinler mi neşve insana 

Ben de avdetlerin edip tebrik  

Oldum anlarla zevk u şevka şerík 

NÀgehÀn ateş etti bir ãayyÀd 

Oldu biçare yolcular berbÀd 

Uzak olmaz için belÀyadan 

İttika eyleyiñ berayadan 

Susuñuz kuşcağızlarım susuñuz. 
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Dest-i ãayyÀda yaver oldu tetik  

Kanadından uruldu bir keklik 

Koşup aldı anı heman kelbi 

Ana vÀbeste avların celbi 

Ne sevindiñ ne güldüñ ey ãayyÀd 

Sefk-i demden olur mu Àdem şÀd 

Bu sitemkar, bu úanlı şimdi gider 

Ôulme benden ziyÀde lÀnet eder 

Hem sever şerèi, hem de düşmen-i şerè 

Nedir aàreb cihanda ùabè-ı beşer (s.51) 

 Susuñuz kuşcağızlarım susuñuz. 

 

Kuşlarım müjde avcınız gidiyor 

Gördü başka bir av şitÀb ediyor 

Bir gelen yok tebÀid etti giden 

Şimdi ahenge başlayıñ yeniden 

Kalmadı şimdilik maól-i óaõer  

Veriñiz meşrebimce bir konser 

Verdi mühlet zamana bir miktar 

Ötüñ etrafı ötdürüñ tekrar 

Lakin ol ôalim-i tÀmiperver 

Buralardan yarın ederse güzar 

Susuñuz kuşcağızlarım susuñuz.  
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İşte size şair Àli fıùrat meróum Tevfik Fikret’in RubÀb-ı Şikeste’sinden bir 

manôume daha:  

 

         ÚÁRİèLERİME 

Size ey bilmediğim, görmediğim úÀrièler; 

Size itóÀf ile neşreyliyorum bunları ben. 

Size itóÀf ile; zirÀ, ne için ketm edeyim, 

O siziñ görmediğim, bilmediğim gözleriñiz, 

äafóa-ı şiirime ibzÀl-i nigÀh eyler iken 

Belki bir noktada birden durarak, velvelesiz, 

Gösterişsiz iki üç katrecik iyåÀr eyler… (s.52) 

Ben bu ümid ile teşyí-i hayÀt etmedeyim. 

 

İki üç katre-i şefkÀt…Bu teselli yetişir,  

Şu cedelgÀh-ı muúassíde bütün hüsrÀnla, 

Bütün ÀlÀm ü fecaiyle geçen günlerimiñ 

İki üç katradır ancak silecek mÀtemine. 

Siz ki eñ doğru gören bir naôar-ı vicdÀnla 

Ta uzakdan bana bakmakdasıñız, müstaàni 

Tuófe-i mahmedetimden … Ne ãamimiyettir. 

O bakış çehre-i eşèÀrıma sakin sakin! 
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Hepsi bunlar, bu yazılmış, unutulmuş şeyler 

O ãamimiyete meczÿb olarak toplanıyor; 

Kim bilir, belki içinden biri ÀlÀmınızıñ, 

- Evet ÀlÀmıñızıñ, çünkü elemden òÀli 

Yaşayan yok… Buna bíçÀre beşer katlanıyor! 

Belki bir makes-i nÀçizi olur, eñ Àlí 

Yaşayanlar bile hissetmede en müãùahkar 

Yaşayanlar gibidir… Aynı çamurdan bu yığın! 

 

ÙABİİYYETİ İÒLÁL EDEN ESBÁBIN BAŞLICASI: 

1. Úudret-i maneviyyemizin fevkine çıkmak (s.53) 

2. Taãvir ü taórirde tasannuè. 

3. Üslÿbda taklit 

4. Üslÿbuñ fikr ile adem ü ittióÀdı. 

Úudret-i maneviyenin fevkine çıkmak demek muóarrir kendiniñ bulunduğu 

seviye-yi edebiyeye úanaat etmeyip büyük şairler ve edibler gibi yazmak 

hevesiyle yüksek ve parlak fikirler ve tabirler arkasında koşmuş demektir. Kendi 

şehbÀlpervÀzınıñ kuvvetine bakmayarak daha balalarda uçmağa çalışanlar bir 

gün kanatlarınıñ kırıldığını his ederler ve düşerler, böyle bir şaşkınlık ile 

meydana gelebilecek bir eseriñ tabiíliğinden de vüøuhdan da mahrum kalacağına 

şüphe mi var? 

Taãvir ü Taórirde Tasannuè: EfkÀrı doğrudan doğruya değil, fakat birtakım 

teşbihat, mecÀzat ve kinayatıñ vesÀtetiyle ifadeye uzanmak keyfiyetidir. 
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VakıÀ efkÀra zínet, mÀnÀya kuvvet ve şiddet vermek için mecaza müracat 

iótiyacından vareste olmuş hiçbir muharrir yoktur, ancak bu óuãuãda intihab 

olunacak mecazların meÀniè-yi hakikiye ile alaka-i samimiyesi olmalıdır. Yoksa 

caèlí ve zoraki eşgÀl-i muharririne tabiiyyet meziyyeti iòlÀl eder. 

MeselÀ, zülf ile mÀr arasında münasebet arayıb da birini diğerine (s.54) 

benzetmek ne kadar soğuk, ne kadar gayr-i tabiídir. Faúaù óased bir yılandır 

ãuretindeki teşbihe tabèi selimin kabul edecek bir şekl-i meràubiyetdedir. 

Üslÿbda Taklid: Size büyük muóarrirleriñ, büyük şairleriñ asÀrını okumağı 

kitabıñ veãayÀ-yı umumiye bahsinde söylemiş idik. Bundan maúãad efkÀr u 

óissiyÀtıñ bu gibi zevÀt-ı Àliye tarafından ne ãuretle ifade ve teblià edildiğini 

añlamaklığıñızdı. Yoksa bunları okuduktan soñra onları taklid değil. Kalemiñiz 

nasib-i feyzini kendi istidÀd-ı edebiyyenizden almalıdır. Yani eserleriñi takdír 

etdiğiniz zevÀt gibi siz de bilahire kendinize has bir şahsiyet-i edebiye ibdaè 

edebilecek vadide çalışmalısıñız. Bazıları faúr-ı fikríleri dolayısıyla hem taklid 

hem sirkat gibi sekam yollara saparlar ki işte ùabiiyyeti muòill olan esbÀbın en 

úuvvetlisi de budur. 

Üslÿbuñ Fikr İle Adem ü İttióÀdı: Áli bir mevøuèu bayağı lafıôlarla ve 

bilakis adi mevøuèları muóteşem lafô ve tabirat ile ifadeye kalkışmak üslÿbuñ 

fikr ile adem ü ittióÀdına binaen aleyh tabiiyyetiñ iòlÀline sebebiyet vermektir. 

MisÀl:  

“Her münşiniñ müşime-i karihasından doğacak ve kaleminden kÀğıt 

üzerine dökülecek asÀr-ı edebiyeniñ leùÀfeti ve adÀb-ı milliye ve avÀid-i meşruèa 

ve makbuleye muvaffakatı terbiye-i zatiye ve infialÀt-ı nefsÀniyesiyle (s.55) 

zevkiniñ úuvvet ve selÀset ü safvetine tabií olduğundan hangi münşide 

yazdığımız óÀlleriñ ya hepsi yahud baøısı mefkÿd ise noúãÀn-ı müracÀèat ve 



 57 

tevÀfür-i mütalÀèat ile nümayan olacak asÀr-ı edebiyesi o fıkdanıñ, o noksanıñ 

derecÀtına göre suèi te´sirden ve hurde-bínÀn pek tabií-i selimlerine karşı 

mesèÿliyyet-i manevíyeden kurtulamaz.” 

Bu misÀlde görüldüğü vech ile fikri alelÀde olduğu halde ne kadar 

manasızca lafôperestlik iltizam edilmiştir. Aynı zamanda da iòtiyÀr edilen secíler 

ùabiíliği bir úat daha iòlÀl etmiştir.  

áARÁBET 

İbarede gayr-i meènÿs tabirat iltizamından mütevellid naúıãaya àarÀbet 

denir. ElfÀô-ı garibe vüøuh-ı manayı iòlÀl ettiği için bunları istimalden katèiyyen 

tevekkı etmek lÀzımdır. Bunlar öyle lÿgat ü tabirlerdir ki, daima lisÀn-ı edibiñ 

haricinde bulunurlar. Eski muóarrirler ibrÀz-ı hüner maksadıyla bu gibi gayr-i 

meènus ve nÀşenide-i elfÀô ve tabirÀtı ãuret-i maóãuãada bulup onları eserleri için 

saklarlar imiş. Zaten o zamanlarda başkalarınıñ añlamayacağı tarzda yazı yazmak 

bir sanèat-ı edebiye addolunduğundan eslÀf muóarririni maèzur tutabilirsek de 

zamanımızda yazılardan matlÿb olan àaye úariène fikr ve maúãadımızı açık bir 

ãurette ifade (s.56) etmek olduğu için bunun òilÀfında óareket edenleri erbÀb-ı 

edibiñ muvaòazeye óaúúı vardır. 

 

áARÁBETE MİSÁL 

“Lakin şeyò müèmi ileyhiñ rakibi olan ibn-i àaibe òasmınıñ böyle bir 

aãÀbe—i kuvveye  tedÀrikine vÀkıè olan teşebbüsünü görüp eğer Şeyò Aómed 

Muóiddin ile itiøÀd edecek olursa kendisinin suretgÀh-ı mütehayyilesinde 

menkuş olan sur-ı imÀnı ve amÀl, mahø-ı vehm ü óayÀl kalacağı derkÀr olmakla 

enbÀn meğer hadiayı derpiş ve işbu ittifak u itizad òusule gelmeksizin rakibiniñ 
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mecmuaèyı úuvvetine temzík için evvel emirde umerÀsı beyninde ilkÀè-yı tuòm-ı 

nifak etmeyi tedbir eyledi.”                                                     

                                                                                         Endülüs tarihi. 

 

 Bu parçada aãÀbe, itizÀd imanı enbÀn, òadía, temzik kelimeleri edebiyÀt-ı 

hazraya göre elfÀô-ı garibeden maèduddur. EnbÀn-ı mekr ve hadia teşbihinde 

dahi àarÀbet mevcÿd olduğu gibi mÀnÀ bir takım teşbihÀt ve kinayÀt ile ihÀm ve 

teèkıd edilmek yüzünden tabiíyyet ve ibare-i mezkÿre vÿøuhtan da Àrídır.  

İòtar: Evvelce elfÀô-ı meènÿsadan addolunan birtakım (s.57) lÿgat ü tabirler 

inkılÀbÀt-ı edebiye ile istimalden hemen hemen sÀkıt olarak yerlerini diğer 

lÿgatlere terk etmişlerdir. MisÀl: Tehniyet, riyeb ü kemÀn , alí nehmet, istırÀk, 

CenÀb-ı Ízidmüteal, zarÀet, memlÿkiyyet, avÀrif, rızk-ı maksum, müstemend, 

müstemendÀne, çirağ buyurulmak.. gibi kelimeler el-óÀletü óÀõihi mehcurul-

istimaldir. Bilakis şimdiye kadar istimalden mehcur ve yahud bir müddet istimal 

edilmiş olub da bilahire metrÿk olduğu halde sanèatkar ediblerimiziñ istimal ve 

tervic ile mehcuriyet ve àarÀbetden kurtulan kelimeler de vardır. Bu óuãuãa 

edebiyÀtta “icÀd —ı tervic-i elfaô”derler. Ezcümle şu kelimeler bilhassa 

meşrÿtiyetten sonra havza-i edebiyÀtımıza samimiyetle kabul ve idòal edilmiş 

elfÀôdandır. 

Mefkÿre, şaòsiyet, zihniyet, heyèet-i faale, gaye-i milliye, heyecÀn-ı bedií 

halet-i ruhiye, mümtaziyet, muhit-i irfÀn, iútiãad, ictimaiyyÀt, hareket-i edebiye, 

tekamül-i edebí, meşrÿùiyet. 
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ŞİVEYE MUáAYYERET 

EdibÀ ve muóarririñ istimaline muàayyer ãuretde ifade-i merÀm etmeğe 

şiveye muàayyeret tabir olunur. MeselÀ, “ Sizi dün arayan adam  bugün de 

aradı.” diyecek yerde “ O adam ki dün sizi (s.58) aradı, bugün de aradı.” denilirse 

şive-yi lisÀna muàayyer olmuş olur. 

Rabıùa-i faaliyeti çözüp “ki” rabıtasıyla muãaddar bir cümle şeklinde irÀd 

etmek usulü lüzumda cÀri ise de neşr de buna pek nadir ve ancak bir lüzum-ı 

edebí halinde müracÀèat olunur. 

“Dünkü yağmurlar üzerine Değirmen Deresi taştı mı?” diyecek yerde 

Türkmen şivesince “ Dünkü yağmurlar üzerine Değirmen Deresi taştı mı ola?” 

demek de garib ve şivemize muàayyerdir. 

 

AäÁLET 

AãÀlet üslÿbuñ adi lafôlardan,bayağı efkÀr u òayÀlattan beri olmasıdır. Bu 

itibar ile asÀlet edebiyÀtıñ adeta esÀsını teşkil eder. Zaten bir eser edibiñ sanèat-ı 

ôahiresi nefretengiz kelimelerden ve düşüncelerden azÀde bulunması değil midir? 

Şu óÀlde yazılarımız daima asÀlet ve nezahetle müttesif olmalıdır. Yazı söz gibi 

değildir. Onuñ kağıd üzerinde medíd bir devre-i óayÀtı vardır. Bakıñız şairiñ şu 

beyti ne kadar maórum-ı aãÀlettir. 

 Pare pare dil-i mecrÿh u perişÀnımdan 

 Ser-i kÿyında gezen her ite bir pare fedÀ. (s.59) 

Kalbi parça parça edip de köpeklere yedirmek ne çirkin bir tasvirdir. 

 Yakındır o aşkıñ kitabı 

 Naômında kokar, çeker kitabı. 



 60 

  Herkesin var bÿy-ı vuslÀtdan dimağında eser 

 Bir benim ancak zekÀm alud hicranın senin. 

beyitlerindeki “çeker kitabı, zekÀm alud” kelimeleri aãÀleti iòlÀl etmemiş 

midir? İşte bu gibi adi kelimelerle edÀ-yı kelÀma selÀset nÀmı verilir. Fakat her 

bayağı bir kelime veya tabiri şamil sözlerden òasÀset olması lÀzım gelmez. 

MisÀl:  

Muíni zÀlimin dünyada erbÀb-ı denÀettir. 

Köpektir zevk alan ãayyÀd-ı bí-insÀfa hiømetten. 

beyti köpek kelimesinden dolayı hiçbir zaman muvaúúiè òasÀsete düşemez. 

Zira bu kelime ifadeye úuvvet vermek için iltizamen getirilmiştir. Hatta yerine 

başka bir kelime vaøè etsek ifede de eski şiddet kalmayacak. Demek ki adi 

kelimeler de muktedir kalemler ucunda bayağılıktan kurtuluyor. (s.60) 

AãÀletiñ Şeraèit-i  Óuãÿli:  AãÀleti yalñız adi ve bayağı kelimeler iòlÀl 

etmez. Basit ve mübtezel efkÀr u hissiyat dahi muòill-i asÀlettir. Binaen aleyh 

teèmin-i asÀlet için asıl bir fikir, asıl bir his ü hayÀl lÀzımdır. Bir ruh-ı asilden her 

ne sÀdír olur ise aslı necibdir. Şu halde asÀletiñ óuãuli için her şeyden evvel 

kalbimizi ve fikrimizi tasóih ve tehzib etmeliyiz. Terbiye-i fikriye ü medeniyeden 

maórÿm olanlarıñ her dürlü ahval ü óarekÀtında yabancı naøarlara çarpan bir 

adilik ve çirkinlik vardır. İşte bu gibileriñ yazılarında da şüphesiz bu bayağılık 

mevcÿddur. Binaen aleyh her şeyden evvel asÀlet-i ruóiyeyi haèiz olmağa 

çalışıñız. İşte o zaman eseriñizde bir incelik bir asÀlet yaşayacaktır. 
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SELÁSET 

SelÀset: Kelimeleriñ ağzımızdan suhÿlet ile cereyan edişidir. SelÀset, 

yumuşaklık ve inkıyad demekdir. Manôum ve mensur bilcümle yazılarıñ esnÀ-yı 

kıraèatında dile dayanmayıp kolaylıkla çıkmasına baèis olan ahvalden biri de 

kelimeleriñ eczÀ-yı óurÿfinde münÀferet ve sıklet olmasına göre selÀset 

óaããasının kelimelerde aranması tabiídir. MisÀl: 

Úaúışdırmaú, uãülsüzlük, imtizacsızlıú gibi kelimÀt selÀsetden maèrÀdır. 

Mamafih kelimeler ferden selis olduğu halde halet-i ictimaiyyelerinde (s.61) bir 

ahenksizlik bulunabilir. Şu ibareyi okuyalım: 

“Eski Ferslerce küçükler büyükleriñ esaretleri altında bulunması avaid-i 

úadimelerinden idi. O avaid her ne kadar devr-i İslÀmda zail olduysa da İranlılar 

avaid-i úadimeye tealluk eden elfÀôın istimaline devam ettiler. Edebiyat-ı 

şairiyece me´òaõamız İran şuarasınıñ eserleri olduğu gibi edebiyet-ı nesriyece de 

me´hazamız İran edibasının eserleri olduğundan avÀid-i úadimesiniñ ıslah ve 

iøalesinden sonra o avaide delÀlet edecek pek çok elfÀô-ı mübtezele İran asÀr-ı 

edebiyesinde me´hazamızlar kalmış ve tamamiyle bizim edebiyat-ı neşriyemize 

sirÀyet etmiştir. MizÀn ül-edeb  bir de Sergüzeşt’ten şu parçayı okuyalım: 

“İkisi de hiçbir lakırdı söylemiyordu. Köprünüñ üzerinden geçerken iki  

tarafa yanaşıp kalkan vapurlardan gözünü ayıramıyordu. Birkaç adım daha ileri 

gidip de vapur düdüğünün sesini işitir işitmez bulunduğu yerde vücÿduna 

titremek geldi. Zira memleketten ayrılıp gelirken Batum’da duran vapur 

düdüğünüñ aksi hala kulağında kalmışdı. Karşı tarafta semÀnıñ mai gölgesi 

altında dÿşberdÿş ıttıla olmuş dağlarıñ üzerinden dökülüp gelen bir rüzgar 

saçlarını dağıtarak görmüş olduğu bir rüèyeti yani memleketi iòùar ile kalb-i 

muøùırabına anlaşılmaz bir ãuretde teselli baóş oluyordu. Yürüyorlardı. (s.62) 
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Köprüyü geçip de Yeni Camiíñ önüne geldikleri zaman çocuğuñ rengi 

büsbütün uçmuş, yüzünü òavf u tereddüde delÀlet eden bir óÀl ile kaldırarak “ 

Karnım aç.” dedi. Esirci kolunu çekerek düşürecek gibi olduktan ve yine itip 

doğrulttuktan sonra “ Yürü.” dedi. Yürüyorlardı. 

Bu iki parçadan birincisi okunurken lisanda bir ağırlık duyuluyor. 

İkincisinde ise bu óÀl asla mevcÿd değil. Bilaks kelimeler, cümleler meselsel bir 

selÀsete tÀbiè. 

Sık sık terakib-i ecnebiye ve tetabi-i iøafet istimali ve ağır sadalı kelimeleri 

mütakib kelimÀt-ı rakikanıñ alet-tevali tekrarı selÀseti muòill olan başlıca 

esbÀbdandır. Keza aşağıda söyleyeceğimiz tenafür-i kelimatın ve kuvve-i adim 

selÀseti tevellüd eder. 

Bilcümle muóarrirÀtın elfÀô-ı metíneden terkibi hÀline cezÀlet yahud 

metanet bilakis elfÀô-ı rakikadan merkub olmasına letÀfet ü rikkat tesmiye 

olunur. Yani bir kelÀm ister sarf-ı elfÀô-ı metíneden ister yalnız elfÀô-ı rakikadan 

merkub olsun selis yani hoşrevÀn olur. MeselÀ:  

Óased-i úalb adüvv-i luùf ile za´il olmaz 

Sengde muømer olan ateşe Àb etmez eser 

 beyti   haèiz-i metanet binaen aleyh selisdir. (s.63) 

KeõÀ:  

Ne güzel manôara ne óoş elhÀn 

 Aña dilbesteyim buña óayrÀn   

Lafô pür hande mani-i giryÀn 

Varsa bunlar demek bedíè ve beyÀn  

Hem gülü hem hezÀrı pek severim. 
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Úıùèası elfÀô-ı rakikadan mürekkeb olmakla lÀtif binaen aleyhine selisdir. 

SelÀset, en ziyade üslÿb-ı sÀrenin levazımından maèduddur. SelÀseti haiz 

olmayan bir eser sade yazılmış daòi olsa meziyet-i edebiyeden behreyÀb olmuş 

sayılmaz, edíb-i Àzam KemÀl Bey’in eserlerini mümtÀz kılan óaãaiã-i edebiyeden 

birisi de işte şu bahsettiğimiz selÀsetiyle baós edeceğiniz insicamdır. Meróumuñ 

hangi bir makalesi, hangi bir eseri okunsa ibareler dile kendi kendine gelir.  

Bu òaããa dediğimiz gibi ibarede kelimÀtı rikkÀt veya metÀnetce daima 

mütenasib ve yek ahenk olacak ãurette óüsn-i intiòÀb u hüsn-i insicÀmdan ileri 

gelir. 

 

İNSİCAM 

İbare-i selis olmak için kelimÀtı mütenÀsib olanlardan intiòÀb ü tertib 

etmeğe tabir olunur. SelÀset bir tabir-i umumiyedir. İnsicam ise selaseti teèmin 

eden esbÀbdan biridir. (s.64) 

Yükselmeli, dokunmalı alnın semalara 

Doymaz beşer dedikleri kuş itilÀlara 

Uğraş, didin, düşün ara, bul, koş, atıl bağır 

Durmak zamanı geçti çalışmak zamanıdır.  

Parçasını teşkil eden elfÀô yek diğeriyle ne kadar mümtezic ve ahenkdÀrdır. 

 Burada insicam tam mÀnÀsıyla tecelli etmiştir. O ãuretle ki kelimeler 

birbiri ardınca yağmur damlaları gibi seyelÀn ediyor. Bunun sebebi ise şüphesiz 

ki elfÀô-ı müntehicesinde samimi bir münÀsebet bulunmasıdır.  

İnsicam en ziyade lafôın mana ile hüsn-i itilafına meclÿbdur. Kelimeler, 

tabirler binefsihí selis binaen aleyh fasih olur da bunlardan baøıları beyÀn 
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olunmak istenilen efkÀra nÀmülayim kelimesi yüzünden de  eserde insicam 

meziyyeti zail olur. 

 

Maòmur- èaşú leyl-i fürÿzende-yi keder   

Rencide bir emel gibi bí-tab-ı ièùilÀ´   

Úaù úaù buluùlarıñ arasında bu şeb úamer 

Bir óüzn-i dilşikÀr ile olmakta rÿ-nemÀ (s.65)  

äad rengi-i sehab eyler hare-i semÀ 

Bir bí-nihÀye óaşr-ı meóasin âyân eder 

RessÀm çíredest-i  ùabiat naôarrübâ 

Bin nükte bin bedia âyân ü nihÀn eder. 

                                                  Ahmed KEMAL 

 

Fer ü zinde-i keder terkibinde fer ü zinde ile keder imtizac edememiş 

olduğu gibi gökyüzünüñ rengarenk buluùlar ile maóşer-i meóasin kesilmesi òayali 

geceleyin ıttıla-yı kamere değil akşamleyin gurub-ı şemse yakışır ki bu hatr-ı 

insicam kelÀmı iòlÀl etmiştir. Keõa soñ beytiñ mısralarında tenafür-i kelimat 

vücudundan naşi selÀset-i kelÀm daòi muòtel olmuştur.  

 

TENÁFÜR 

KelÀmıñ fesÀhat ü selÀseti olduran neúaiã-i edebiyeden biri de tenafürdür. 

TenÀfür; telÀffuôda selÀsetin aksine olarak lisÀna gelen usretden ibarettir ki 

kelime veya kelÀmda  olmasına nazaran ikiye ayrılır: 
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Aynı harfleriñ ve yahud mütekarrib el-muóarrec olanlarınıñ bir kelimede 

tekrar ve takibi kelimede óuãul-i tenÀfürü mucibdir. BesÀtet, (s.66) fark etditmek, 

daralttırmak, istatistik gibi. 

 KelÀmdaki tenÀfür ise kelimat-ı mütakibeniñ  hüsn-i imtizÀc 

edememesinden neşèat eder. ( Mediha-hÀn, nesbibe mebni, işsiz güçsüz gibi ) 

TenÀfür-i óuruf u kelimÀtıñ miyarı zevú-ı selimdir. Bu zevú-ı edebiye sahib 

olmayanlar sözün neresinde tenÀfür olduğunu tabií-i óüsn etmezler. Heróalde 

telÀffuôlarında suÿbet-i óüsn olunan terkibler fasih ad olunamayacağından 

yazılarımızda bu gibi hatalardan tevekki etmekliğimiz lÀzımdır. (s.67)   

 

ENVÁIè TAÓRÍR 

NAÔM,NESR  

Yazı şeklen iki büyük kısma ayrılır: Nesr, naôm. Nesr şíve-i lisÀndan başka 

hiçbir kayda tabiè olmayan tarzı beyÀna; naôm ise vezin ve ekseriya úÀfiye gibi  

taúyídlere tabiè olan ifadeye ıùlÀú olunur.Nesr ile naôm iki ùarıú-i beyÀndır ki, 

efkÀr ve óissiyÀt ; pür heyecÀn ve te´sir olduğu zamanlarda ifade-i te´sirata 

heman lisÀn-i naôm şitÀb eder. Zíra naômda vezn ve úafiyeniñ te´min eylediği 

Àhenk, heyecÀn-ı úalbíyi daha ziyÀde tebliàe müsaièddir. Mamafih en ince 

taóassüsatımızı nesren ifade ettiğimiz gibi en aèdi fikirleri de naôm edebiliriz. Şu 

kadar ki óissiyÀtı raúíkanıñ nesren ifadesi muvaffaú tabiat olduğu óalde efkÀr-ı 

aèdiyeniñ naômen ifadesinde hiçbir meziyyet-i edebiye aranılamaz. 

Naômıñ şiir kısmı vardır ki, büyük bir iètinÀ ile beraber fıtrí istièdÀda 

mütevaúúıftır. Mensur şiirler daòi böyledir.  Şu óalde muvaffakiyetle 

söylenilmesi úabiliyet-i  fıtríyeye mütevaúúıf olan şiirin óaúiúatı nedir? Şiir 

(s.68) bizde aèmík olan bir heyecÀn tevellüd eden rengín bir òayÀl ile vasiè bir 
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óissiñ şekl-i bedièidir. Bu müvellid-i heyecÀn yazılar ister naôm olsun,ister nesr, 

heróalde söylediğimiz şekl-i bedièiyi iótivÀ etmiş olmalıdır. 

Nesriñ EnvÀıè: Nesri evvel emirde kitÀbet-i óuãuãiye ve resmiye namıyle 

iki kısma ayırıyoruz.  

Kitabet-i óuãuãiye; fikr ve úalbimize şeóadet eden bi-l-cümle muóarrirÀtdan 

èibarettir. Bu gibi yazılar için hiçbir úayd-ı ihtirÀzí mevcud değildir. Muóarrir; 

ufuk-i teóassüsat ve tefekkürÀtında istediği gibi tayrÀn eder. 

Duyduklarını,düşündüklerini sanèatkÀrane ifadeye çalışır.  

 KitÀbet-i óuãuãiye ; bir daèvet tezkeresinden, uzun mektuplara varıncaya 

kadar óayÀt-ı ictimaèiyeye aèid ahvÀl ve vakayi´a, şeun ve hÀdisÀta , óikÀye ve 

temÀşÀlara velhÀsıl bi-l-cümle teóassüsat-ı  beşeriyyeye bir sÀha-ı beyÀn ve 

cereyÀn teşkil eder. Bu i´tibar ile kitabet-i óuãuãiyeyi şu kısımlarda icmÀl 

edebiliriz: MekÀtib, óikÀye ve temÀşÀ, óiùÀbet ve bunların óaricinde kalan bi-l-

cümle teóassüsat-ı beşeriyyeyi muhteví muóarrirÀt. 

Kitabet-i resmiye; devair-i devlet arasında cereyÀn eden muóaberÀtdan 

èibaret olup onlarıñ da  başlıcaları ; taórírÀt, teõkere, inhÀ, maøbaùa, derkenar, 

muóaøøardır. (s.69) 

 

 KİTÁBET-İ ÓUäUäİYENİÑ ENVÁIè                

 KitÀbet-i óuãuãiyeniñ envÀıè óakkında birer birer tafsílÀt vereceğiz. 

1.MekÀtib: Mektublar gÀibde bulunan bir ferde veya bir hey´ete òíùaben 

yazılan kağıtlardan èibarettir. Mektublardaki üslÿb-ı beyÀn eñ ziyÀde sÀde ve 

samimi olmalıdır. Muòatabını yanında farô ederek onuñla konuşuyor gibi 

yazanlar mektublarıñ ãamimiyetini muóafaøa etmiş olurlar. Şu óÀle naôaran “ 

acaba mektublar daire-i edebiyÀta dahil midir?” gibi bir sÿal varid olabilir. Her 
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mevøuèñ ´alelèÀde bir ùarz-ı taókiyesi olduğu gibi bir de bir ùarz-ı beyÀn-ı 

edebiyyesi vardır. Maharetli bir úalem ruó-ı mevøuèa öyle bir kisve-i rengin baóş 

eder ki, úarièler şüphesiz buna bir eser-i nefis-i ãanèat diyecek. İşte CenÀb 

Şahabeddin’iñ “Hac Yolunda” eseri —ki birtakım mektuplardan ibarettir-bir 

milletiñ sÀha-yı edebiyÀtında pek uzun bir óaúú-ı óayÀta mÀlik muòallidÀt-ı 

edebiyedendir. MisÀl: 

 

ÓAC YOLUNDA 

Nim-muzí büyük bir avlu içinde çanùalar, sandıúlar, denkler pek 

gayrimuntaøam bir ihramlar teşkil ediyor, ağır yükler altında (s.70) óamallarıñ 

kıvırcık saçları terliyor; dar nefesleri iñliyor, gözleri òÿn-i taóammül içinde 

kızarıyordu. Tercümanlar bir nezÀket-i muğfile ile seyyÀh madamlar önünde baş 

eğiyor, yaldızlı şapkalarını ellerinde sallayarak delÀletler vaèd ediyorlardı. Kuru, 

esmer meèmurlar gerinerek bir odadan çıkıyor, bir seyyÀhıñ istiôÀóına esneyerek 

kısa, kesik bir cevap veriyor, defterlere bakmadan yorulan gözlerini oğuşturarak 

bir başka odaya geçiyordu.  

Göğüslerindeki iki kayış, para çantasınıñ úayışı ile dürbín çantasınıñ úayışı 

çaprazlaşan yolcular bir herÀs-ı teeòòürle bir pencereden ötekine koşuyor, bir 

óamala: “Dikkat!...” ötekine “Yavaş!...” diyordu… 

Bu büyük avlu bir galeyÀn-ı hareketle dolu idi: Burası İskenderiye Garı idi.  

Evet iki gün gezdikten, bir gün istirahat ettikten sonra gönlümde küçük bir 

teessüf-i iftiraú olduğu halde İskenderiyeyi terk ediyorum… 

Orada, o nim-muzí avlu içindeki helecÀn-ı izdiham baş döndürüyordu. 

áarıñ gezinti yerine çıkdım. Burada şakağında úurşun úalemi sokulu bir meèmur 

telÀş ile aşağı yukarı geziniyor. Sonra duruyor; bir eli belinde, iki parmağı 
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ağzında, yanaklarını şişiriyor, bir ıãlıú çalıyordu. Küçük bir lokomotif (s.71) 

me’muruñ ıãlığına yine ıãlıúla cevap veriyor, bir dumÀn úoúusu, bir dumÀn 

ùayfası içinde demir yolları gıcırdatarak, çatırdatarak dolaşıyor, ta uzaklara 

götüreceği treni arıyordu… O zaman ıslık çalan meèmur yan gözüyle bütün taze 

madamlara bakıyor, yüzündeki òande´-i àurÿr ve memnÿniyeti yolculara 

göstermek istiyordu. Zavallı sanıyordu ki úoca makineniñ cüsse-i giranını taórik 

eden şey kendi dudakları arasından çıkan ãafír-i òafíftir. Ben bu meèmur-ı 

sebÿksere bakıyor, kendi kendime; “işte insanıñ bütün zaèaf ve úuvveti…” 

diyordum. 

Öğleden üç saat evvel yolcular çifte camlı, maøbÿù vagonlara girdiler. 

Soñra loúomotif muntaøam fasılalı bir öksürük hırıltısıyla nefes alarak bütün 

treni sürüklemeye başladı. Vaàonların içerisi tekerlekleriñ rayları ezmesinden 

mütehaããıl bir terrÀka-i mÀèdeniye ile doldu. Bütün yolcularıñ vücÿdu bir ihtizÀz-

ı òafíf içindeydi. Gardan çıktık… 

Seriüèl-murÿr bir şerid üstündeki panoroma gibi şehriñ soñ ebniyesi birer 

birer yolcularıñ naôar-ı vedaèını selÀmlıyordu.  

Artık İskenderiye’yi bütün bütün terk ettik; şimdi tren meôrÿ bir kıt´a-i 

müsteviye ortasında gidiyor. Ekinler şurada yeşil, ötede bir zerdí-i kemÀl içinde, 

daha ötede biçiliyor. (s.72) 

Òafif bir rüzgÀr bütün mezrÿÀtı yelpazeliyor, ekinler bir temÿc-ı 

zemzemekÀr içinde rüzgarla birlikte yürür gibi görünüyor. Hörgüçlü, iri, úır 

öküzler uzun bir boyunduruk altında taze ùoprakları eşiyor, gÀh ü  bígÀh mÀnÀsız, 

úoca bir naôarla trene, yanından geçen vaàona bakıyor; ötede beride kuru 

çamurlardan bir kubbe iki büyük tarla arasında bir úavs-i yübÿset gösteriyor; bu 

úubbeler, bí-şüphe ekincileriñ me´vaları olacak… 
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Ekinler arasında şimdi çıplak bir Arab çocuğu, soñra başında bir deve yükü 

başaú ùaşıyan bir úadın, daha sonra yüzü bürkÀè-ı siyah ile örtülü bir bedevi 

tazesi, sürèat-i òaùife ile atını süren bir süvari ve nihayet sabÿrÀne òatvelerle 

yekdiğerini taèkib eden bir dizi deve görüyoruz. 

Soñra ufuktaki bir òaùù-ı sincÀbí bu menaôir-i tarÀvete òÀtime çekiyor, çöl 

başlıyor, bütün daire-i naôar pek hazin, pek çıplak kalıyor… 

Sema saf, çöl -göz yetiştiği kadar vÀsiè bir kum deryası óalinde- devam 

edip gidiyor. Ne  gökyüzünde bir buluù, ne yerde bir nebÀt var. Nadiren 

vahdetgüzín bir hurma ağacı bütünèüryanı bi-ÀfÀkın küdÿreti àayrı 

mütenahiyesine te´sirsiz (s.73) bir noúùa-i sebzín-i teselliyet vaøè ediyor. Hiçbir 

tarafta bir eser-i yakaôa yok,  güyÀ herşey òºÀb-ı´amík içinde, sanki her taraf, 

aèsÀr-ı ibtida´iyeden beri tuluè ve àurub eden bir şems-i ateşíniñ eşèa-i 

muóarriúesi altında yanmış, sanki bütün bu araøi-i maàmÿme, àayri mahdÿd bir 

saóra-yı ramÀd óalini almış… Arasıra sincabi kulübeleri kuma batmış, faúr u 

óarÀretten òarab olmuş bir köy, buralarıñ insaniyetle münasebetine bir nişÀne-i 

pür fütÿr oluyor. Birkaç saatte ancak bir kere bir alÀmet-i zindegí görülüyor: 

Develer! 

Şedíd bir bÀrÀn-ı ôiyÀ altında biriniñ başı ötekiniñ kuyruğununu taèkib eden 

bu dört ayaklı çöl diyojenleri, üzerinde gezindikleri kumuñ çıtırdısından başka 

bir şey dinlemezler, yanlarından geçen úoca treniñ velvelesinden bile bíóaber 

görünürler. Onlar çöl üstünde bir ser-menzil-i mechule doğru yürürler, daima 

yürürler… 

Develerin rengi remÀdísi zeminiñ ríg-i nÀmütenÀhisiyle óazín bir imtizÀc-ı 

levní óÀãıl ediyor. 
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Bu Àlem bí-hayÀt içinde sürüklendiği müddetçe treniñ bütün gürültüsü 

óazin ve yekÀhenk bir çıtırdıya münóaãır kalmıştı. SemÀ göğümüzde saf ve 

berrak, bir ôiyÀ-yı kebÿd ile memlÿ, pürneşe-i óayÀttı; naôar, bu zinde Àsmanıñ 

zírindekí zemín-i mürdeye èavdet etmek istemiyordu. Mamafih o zemín üzerinde 

gidiyorduk. (s.74) Muúaddime-i tÀrihin, aèsÀr—be-aèsÀr mahkÿk  ve muóarrer 

olduğu bu sahife-i arzıyye üzerinde- Kleopatraların dudakları kenarında küçük 

bir iltivÀ-yı hoşnudí óaãıl edebilmek hevesiyle yaptırıldığı günde yıkılan ebniyye-

i tariòiyyeyi taòayyÿl ederek gidiyor, bu sarışın temevvÿcatı remliyye arasında 

treniñ sür’at ateşini ile lÀyenkatiè gidiyorduk…  

Zemin ile semÀ arasını raúíú, pek raúíú, aèdetÀ şeffaf bir sehÀb-ı àubar imlÀ 

ediyordu. Pencereleri, kapıları, her tarafı kapalı olan vaàonlarıñ bütün 

mesÀmÀtından o sehÀb-ı àubÀr nüfÿõ ederek içerideki eşya üzerinde kalın, sarı bir 

tabaka teşkil ediyor; treniñ içerisindeki renk ile òariciñ levn-i ÿmumiyyesi 

arasında pek az fark kalıyor…  Yolcular bir sükÿt ve sükÿn ile birer köşeye 

büzülmüş, úum kütlelerini añdırıyor… 

Kirpiklerde terÀküm eden úum õerrÀtı óarÀret-i mevkièyyeniñ verdiği 

reòÀvet-i èuzliyeye inzimÀm edince gözler èÀdeta míhÀnikí bir ãurette kapanıyor. 

O zaman çeşm-i rÿó, bir ru´yet-i òayÀliye ile meşàÿl kalıyor: İnsana öyle geliyor 

ki şu vaàonlarıñ içinde bir girdbÀd-ı zerrín teşkil eden õerrÀt-ı remliyyeden her 

biri bir büyük èasrınñ rize-i yÀdigÀrıdır; buradan, bu ãaóne-i vesíèadan geçen her 

nefòÀ-i riyÀh şu kemíne rígdÀneler üzerinde bütün dÀrÀt-ı ferÀèineniñ àubÀr-ı 

(s.75) tarÿmÀrını görüyor. Soñra fikre maÀli-i úudsiyeniñ ebedí òaùıraları èavdet 

ediyor. CenÀb-ı kelímiñ gehvÀre-i mevvÀcına nÀsıye sÿde-i temcíd olan sazlar, 

Óaøret-i  Kenèan’a darü´l- emÀn olan gÀr-ı nihÀn, mübarek pÀy-i nebevíniñ eser-i 

matbuèyla seng-i müstesnÀ… Bütün úıùèa-i Mıãrıyye’niñ birer pírÀye-i sermedísi 
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olan bu mukaddes yÀdigÀrlar fikriñ bilmem nasıl bir hareket-i recèiyyesi ile 

sırasıyla rÿóa geliyor, rÿóí bir ihtirÀm-nÿşín  ile meşhÿn ediyor… 

Her şey gibi çölüñ, úumuñ te´siri de herkese göre başka oluyor: Bir yolcu 

lÀl ve mütevekkil düşünürken öteki, çölden, úumdan yeni bir vesíle-i luèb ü 

heves çıkarmaya çalışıyor, parmağı ile üstüne başına kendi adını yazıyor, 

oturduğu yere; “ Burası benim yerimdir.”mealinde bir şey nakşediyor, gülüyor, 

güldürüyor…Her şey gibi Mısır’ın bitmez tükenmez tozu da birine bir bahÀne-i 

hüzün ve fütÿr, diğerine bir zerí´a-i neşÀt ve inbisÀt oluyor. 

Soñra, “maóaùùa”lar yek diğerini ta´kib ediyor. Bizim şümendifer mevkifi 

dediğimiz yere Araplar “maóaùùa” diyorlar ki bu kelime “yük yükletilecek yer” 

demekmiş. Maóaùtalar, àaràaralı, mesÀmatlı  destiler içinde Nil suyu satan 

çocuklar, mandarinacılar, (s.76) portakalcılar, óamallar, rehberler, tercümanlarla 

memlÿ… Bunlar èalelèade her istasyonda görülen şeylerdir; fakat dünyÀda hiçbir 

istasyonda görülmemiş bir şey var ki, úıùèa-i Mıãrıyye’ye maòãÿã: Bazı 

maóaùùalarda birkaç Arab çocuğu ellerinde tüyden yelpÀzeler olduğu halde 

mürüvvete bağlı bir bahşiş mukÀbili olarak vaàonlardaki eşóÀs ve eşyÀnın 

tozlarını silkiyorlar, şu toz yığınının altından bir çanta, ötekiniñ altından bir 

çocuk, daha ötekiniñ altından bir yemek sepeti çıkıyor. En muøóik neticeler: 

İnsanları setr ve iòfÀ eden toz yığınları altında saklı; o yekrenk insan biçimleri iki 

yelpÀze êarbesinden sonra şurada bembeyaø bir Avrupa çehresine, ötede 

simsiyah bir Afriúalı yüzüne munkalib oluveriyor. 

Birkaç mevkif geçilmişti; bağteten bir seyyÀh: 

- İşte serÀb dedi ve parmağıyla sağ ùarafı gösterdi; bütün yolcular o ùaraftaki 

pencerelere koştular. Aman yarabbi! O ne muàaffil menÀôır-ı latife idi; kendi 

kendime “işte zemin müstevísi, gölleri ve ormanları, inzivÀgÀhlarıyla bütün bir 
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memleket… İşte şurada oúúalı úuleleriyle bir Cermanya şehri… İşte ötede suları, 

ağaçları, gölgeleri, narin ãandalları, seyyÀl kayıúları ile Göksu’nun bir parçası…” 

diyordum. Eğerçi bütün bu ecsÀm-ı mer´iyyede bulunan bir levn-i bahariyeden 

başka renk (s.77) yokdu. Eğerçi óudud-i eşya pek müphemdi, faúaù òayÀlÀt-ı 

serÀbiyedeki taklíd-i óaúiúat meyli o kadar úuvvetli, eşyÀ-yı mer´iyyede 

müşÀhebet-i şekliyye o kadar muàaffil idi ki, kalben:“ Acaba ?...” dememek 

mümkün değildi. 

 O zaman düşündüm: Her gün bu menÀôır-ı muàaffile karşısında bir rüèyÀ-

yı dÀimí içerisinde yaşayan Arab şairleri şaèşaèai fikriye ile mümtÀz bir 

òayÀlperver-i safdil olmamak mümkün mü idi? Bir Àlem-i òayÀlíye beñzeyen bu 

muhít-i müstesnÀ içinde dolaşan o şairleriñ sözleri òayÀl ile memlÿ, rÿhları òayÀl 

gibi seríüès-seyr olmamak nasıl mümkün olabilirdi? Her şeyi bir Àyine-i meş´ur 

ve serÀb içinde temÀşÀ eden bir adam, meóasin-i tabí´iyye üzerinde teşrióÀt-ı 

fenniyye icrÀsına lüzÿm óissetmeyecek kadar meftÿn ùabiat olur da bütün nefÀis-i 

kÀinatı èaôamet-i mer´iyyesiyle teneffüs edecek, melÀhat-ı bÀliàasıyla his 

eyleyecek olursa o adam şair olmayabilir mi? .. 

Çölüñ yebÿset-i maàmumÀnesinden kurtulmuştuk. Şimdi MÀreotís 

Gölü’nün sazları arasında gidiyorduk, uzakta göl kabarıyor, köpürüyordu. 

Dalgalar treniñ kenarına kadar serpiliyordu. Kendi kendime : “ Deve kafilesinden 

sonra, işte burada da kafile-i emvÀc…” dedim; zirÀ dalgalar yekdigerini (s.78) 

taèúib ederek sahile müteveccih  bir silsile-i mÿteóarrike teşkil etmekte idi. 

Uzakta dalgalarıñ velvele-i òurÿşÀn içinde kalan bir kaya üzerinde sular 

çarpışıyor, parçalanıyor, bir kar daòmesi tarzında havalara dağılıyor, sonra bir 

şelÀle halinde tekrar dökülüyor, inhinÀt-ı mevciyyesi üstünde ince, beyaø bir 

köpükten èibaret kalıyor, nihayet bir dalganıñ dÿş-ı raksÀnında bize doğru 

geliyordu. 
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Bu vÀsiè gölden ayrılalı pek çok olmamışdı ki şen, şÿh gözleri òuùuù-i 

úahúaha içinde àÀ´ib olmuş bir yolcu, mebde-i hareketimizden beri bizi güldüren 

bir adam parmağıyla pencereniñ dışarısında bir mevkièi göstererek : 

-  Efendiler, güàercin köylerini temÀşÀ ediñiz… dedi. Herkes güldü; çünkü 

bu bir lÀtife ôan olunmÿşdÿ. Óalbuki bu pek ciddí idi. Filóakíka senelerden beri 

orada biri biri üzerine yapılmış güàercin yuvaları o kadar çok idi ki, Àdeta bir köy 

teşkil ediyordu. Bu yuvalardan mÿrekkeb ebniye arı úovanlarından büyük, bir Àdí 

úulübeden küçük idi. 

Soñra yine ÀsÀr-ı ziraat görünmeğe, ùoprak yine bir óayÀt-ı şebÀb içinde 

güzelleşmeğe başladı. Pencereleri açdık; buradaki toz taóammül olunabilir bir 

derecede idi. (s.79) 

 Zemin yeşil rengiñ garib bir imtizÀc-ı deracÀtıyla adetÀ yeşil nakşlı, yeşil 

zeminli bir İran kÀlíçesi óalini almıştı, hava taze ekinleriñ taze rayihÀsıyla 

meşbÿ´… Ufuklar kebÿd ve òandenÀk idi. Burada ekiyorlar, şurada biçiyorlar, 

ötede òarman… Zira bu arø-ı müstesnÀda ãayf ve bahar sÀyÀr-ı óayret bir izdivac 

ile birleşiyor, şitÀ , ÀlÀm burada külliyen mechÿl… 

Geniş bir su üzerinden geçtik. Burası Nil idi. Nil-i mübÀrek… Yoluñ 

kenarında kemÀl-i emniyet ile çocuklar koşuşuyor, nehriñ aôÀmet-i vakÿrÀnesi 

onları korkutmuyordu. İri óayvan gözlü mandalar bir kenarda úarınlarını 

ıãlatıyorlar; bir kenarda úadınlar testilerini dolduruyorlardı. 

 Bir müddet bu büyük nehriñ sol sahilini ta´kib ettik; manôara hep lÀtíf ve 

òandÀn, hep zíhayÀt idi. 

Soñra yine çöle girdik. Fakat bu defa çöl bizi itèÀb etmedi; çünkü ufkunda 

ehrÀmlar beliriyordu; kimbilir, belki de Napolyon’uñ dediği gibi o ehrÀmlar 
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fevkinden kırk aãır bizi temÀşÀ ediyor, o toz ùoprak içindeki úıyafetimizle 

eğleniyordu. (s.80) 

                                                                                    Cenab ŞAHABETTİN 

Şu misÀl ile mektuplarıñ daòi ÀsÀr-ı edebiyeden maèdÿd olabileceği 

añlaşıldı. 

Mektublarıñ başlıcaları:èAile mektubları, iòvÀniyÀt-ı teõkereler, 

tebriknÀmeler, taèziyetnÀme, tavãiyenÀme, meãÀlió mektubları, tüccar 

mektubları, senedlerdir. 

èAile mektubları: İsminden de anlaşılacağı vechile efrÀd-ı èaile arasında 

teati edilen mektublardır. Samimiyet-i rÿóiye eñ ziyade èaile mektuplarında 

tecelli eder. èAile mektuplarında büyükten küçüğe raóm ü şefúat, küçükten 

büyüğe hürmet ü muhabbet ÀsÀrı görünür. Bir misÀl : 

Ağabey; 

Uzun bir devre-i iftirÀkıñ tevellid ettiği óasrete artık taóammül 

edemiyorum. Dün ben babamdan da bir mektup aldım. O da aynı dert ile ma´lÿl. 

Görüyorsunuz ya óayÀtıñ ipek kadar nermín görülen müvecceheleri ba´zen 

büyüye büyüye mes´ÿd Àşiyanımızda annemiziñ, babamızıñ etrafında bütün isèaf 

olunmuş arzularımızıñ neş´eleriyle pürsÿrÿr iken bugün bakıñız ki dest-i úader 

her birimizi ne suretle dağıttı. Maèmafih her göz yaşını muàaffil bir òande olsun 

taèkíb edecektir. (s.81) 

İnşallah yakında birleşir, güzel ve sevimli óayÀt-ı mÀøiyemizi düşünerek 

hep birlikte yaşarız. Küçük úardeşimiz óamd olsun iÀède-i Àfiyet etmiş. Pederim 

yakında buraya gelecektir. Mini mini yavrunuñ gözlerinden öperim; şimdilik bu 

kadarla iktifÀ eylerim kardeşim. 
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İòvÀniyat: - RefikÀ ve Àşinalar arasında óasbióÀli istifsÀr-ı òÀùırí, te´yíd-i 

ãamimiyet ve iòveti, edebí ve ictimÀ-í mesÀil hakkında te´aùi-i efkÀrı velóÀsıl 

òususiyete dal bi-l-cümle meúÀãıdı müteøøemin olan mekÀtib ve teõÀkire 

iòvaniyÀt nÀmı verilir. 

TebriknÀme, tavsiyenÀme, taèziyetnÀmeler de heman bu úısma daòildir.  

İòvÀniyatta muóarrir daima muòatabınıñ daire-i şaòãiyetinde icÀle-i úÀlem 

etmeli, muòatabınızıñ muhít-i taóassüs ve taòayyülünde yürüyen úalemiñiz oña 

bir müddet olsun huôÿô u itirahÀt-i úalb te´min eder. 

RecÀizÀde Ekrem Bey’e; 

BirÀder-i muóteremim Ekremim,  

Seniñ  baña iÀède-yi òiùÀb edişine ben işte derhal iètÀ-yı cevab ile muúabele 

ediyorum. Belki bu istiècÀlimi hoş görmezsin. Orası benim neme lÀzım!... Ben 

kendimce saña bir hürmetli muamele ediyorum. Mektubuñu açmadan evvel 

senden olduğunu (s.82) añladım. O muòtaãar iòvetnÀmeyi müddet-i medíde 

okudum. Bombay’da iken aldığım ãahifeler dolusu mektublar aklıma geldi. 

Ömrümüñ ne kadar teraúúí ve faúaù úaderimiñ ne derece tedenní ettiğiñi gördüm. 

Memnÿn ve maózÿn oldum. Bu mektub bana istediğim úanaèati vermediyse de 

gönlümde ağlamaktan óaãıl olan inşirÀh ile ibadetleriñ sebeb olduğu óissiyÀt-ı 

şükrÀniyeye mümÀsil bir teselliyet getirdi. Seniñle yakında vicÀhen görüşmek 

ümidinde olduğum için iòtiyÀr ettiğin iòtiãÀra cevab olmak lÀzım gelen tafsilÀtı o 

zaman iètÀ ederim. Bu da tafsilÀt-ı taóríriyenin makbul olabileceğine dair 

mektubuñda işÀret göremediğimdendir. Bilakis —muóavere-i taóríriyenin iyisini 

yapmak zaten elimden gelmediği óalde fenÀsını yapmaàa da bu aralık bende 

úudret kalmadı- sözünden muóÀvere-i taóririyeniñ fenÀsı ÓÀmid’le muòÀbere 
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etmektir- yolunda bir mana çıkarmaklığım Erkem’iñ hatırına gelmiştir, diyorum. 

(Vehhamlık sana maòãuã değildir  a. Arasıra benim de evhÀmım olabilir.) 

İstanbul’uñ óarÀret ve burÿdetinden şikayet edenler bu mevsimsiz 

memleketi10 görmeyenlerdir. HevÀnıñ saña, yazı yazdırmayacak derece te´siri 

varsa demek ki burada bulunsan benimle musÀhebet etmeàe de göñlüñ 

olmayacak. Her ne ise dostumuz Mösyö Gibb (s.83) Edebiyat-ı OåmÀniye 

Tariòi’ni yazmakla meşgÿl olduğundan ve senin nÀmını zikr edeceği yerde 

ÀsÀrıñdan da bir iki nümÿne basacağından, nümÿne olacak şeyleri bizzat seniñ 

intihÀb edip göndermeni rica ediyor. Benden de bÀèøı eşèÀr istedi. Ôannederim ki 

Kürsí-i İstiàraú’dan başúa verilmeàe, neşr edilmeye, sezÀ eserim yoktur. Onu da 

Bombay’dan gönderdiğim zaman sen pek beğenmiştin de onuñ için lÀyık 

buluyorum. Bir de Gibb, senin Taèlim’e girmiş olan “Ùıfl-i NÀim” manôÿmesiniñ 

sahibi yeni ve eski Pertev’lerden hangisi olduğunu taóúíú edememiş, bizlerden 

añlamak istiyor. Benim bildiğime göre manôÿme KemÀlí Paşa biraderi Pertev 

Paşa’nıñdır. óalbuki Gibb onu bir visalede eski Pertev Paşa’ya mensub görmüş. 

ÓaúiúÀti halí’senden sorar gibi oluyorsam da cevap verir misin, vermez misin?... 

Bilemeyeceğim ùabíídir. 

SezÀi’den geçenlerde bir mektup alıb hemen muúabele ettim. Gördüğüñ 

vakit  afiyetinden betekrar òaberdar olmak istediğimi söyler misin ?...   

EbuøøiyÀ baña bir “NevsÀl-i MÀèrifet” gönderdi. İçinde úudemÀdan Birkaç 

Şair, ser levhÀlı bir eseriñ ièlÀn olunuyor. Eğer èumum için yazdığıñ şeyleri 

göndermeñ de hevÀnıñ daòliyle ÓÀmid’e (s.84) mektub yazmakda peydÀ olan 

suèubete tesadüf etmezseñ baña şundan bir nüsòÀ ihdÀ et de göreyim. 

                                                 
10  Londra 
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LÿtufnÀmeniñ kÀffe-i muóteviyatına ayrı ayrı cevap i´ta etmekde asla 

müşkilÀta uğramadım. Bir-gözlerinden öperim- sözü ki ona karşı diyeceğim 

şudur: Ben de seniñ hem gözleriñden hem de elleriñden öperim. BÀúí-yi iòvet ve 

hürmet. 27 Temmuz 1307 

                                                                         BirÀder-i Kemteriñ  

                                                                         Abdülóak Óamid 

    

Diğer 

KemalzÀde Ali Ekrem Bey’e  

Ekremciğim oğlum; 

Ben seniñ “Bariaè” nı okudum, pek de beğendim. Birinci derecede 

oyunlardan èad olunabiliyor ise de cennetmekÀn pederiniñ oyunları gibi tabka-i 

èulyada değildir. Lakin tiyatroca mutteòiõ ve muèteber olan ÿslÿb nokta-i 

naôarından onlara tefevvuú edebilir. MeselÀ Hugo’nun tiyatroları ile Aleksander 

Duma Fis’iñ tiyatroları beynindeki farkı òaùıra getiriyor. (s.85) 

 Seniñ ismini sevdiğim “ÔılÀl-ı İlhÀm”ıñ daha baña gelmedi. Me´mÿl 

ederim ki baòs ettiğiñ murdar meslek-i şièr kafile-i gÀfilesine doğru yol 

gösterecek sihÀm-ı ifhÀm olur. Tevfik Fikret ve Cenab Şahabeddin o meslekde 

pek güzel; faúaù mukallidleri bana pek mübtezel görünüyor. Bu mukallidleriñ 

eş’Àrında ben yenilik veyahut tazelik değil, òamlık görüyorum.  ÚudemÀmızıñ 

kuruyemişleri bile bu òam meyvelere müreccahtır. Şüphe yok ki, Tevfik Fikret 

büyük bir ressÀm-ı eş´ardır. Kendisi kimseyi taklid etmediği gibi, (s.86) taúlid 

olunmak iótiyacından da mu’arrÀdır. Elimden gelse onuñ gibi yazmayı isterdim. 

O, sehl-i mümteniè mevhibesine mÀlik bir sanayi´i tabi´iyye musavviridir. 
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Cenab’ı pek lÀyıkıyla tedkík edemedim ise de Ekrem üstÀd onuñ nesrini 

şiirine tercih ediyordu. Ben de nesrini şairÀne bulurum.LÀkin şiirindeki üãlÿbdan 

müstefid olamadım.11  

Ufuk-i edebiyÀtı tezyín eden sitÀrelerden biri de Faik Ali’dir ki bana 

gittikçe mÿteèÀlí görünüyor. Úendisinde ÓÀmid’i  taklid etmek kusuru olabilir. 

Ben onun bu kusuruyla iftihar ederim. O, ÓÀmid’i taklid değil, ikmÀl ve te´yid 

ediyor. 

Şimdi burada senden sonra bahsetmek istemem.Baèøı muhalledÀt-ı 

edebiyyen olduğu gibi cümlenin maèlÿm ve müsellemidir. Bakalım, (ZılÀl-ı 

İlhÀm) gelsin. İnşaallah bir mütÀlaa yazmaàa muvaffaú olurum. Şimdilik 

gözlerinden öper ve seni  ve èaileni Allah´a emanet ederim oğlum.      

                                                                    2 Eylül 1909 

                                                      Mütehassiriñ Abdülóak ÓÀmid (s.87)                                               

Teõkere: - Muòatabıñız aynı şehr daòilinde ise yazacağıñız mektuplara 

tezkere nÀmı verilir. Ùeõkereler eñ ziyÀde muòtaãar mektublar demektir. 

Maèmafih bir mes´ele-i ilmiyye ve fenniyyeye müstenid bazı uzun teõkereler de 

vardır. Misal: 

“Òalid ØiyÀ Bey’iñ Aómed İósan Bey’e bir teõkeresi” 

Refik-i Muóteremim İósan Bey, 

“CilvegÀh NefÀis-i ÁsÀr olan risÀleñde óikÀyeme nasıl bir taòaããüã 

ediyorsuñ, añlayamıyorum. ÜstÀd Ekrem’iñ cenÀh-ı nir dehÀsında iki necm-i 

                                                 
11 Abdülóak ÓÀmid Bey bu mektubu yazdığım zaman Cenap Şahabeddin’in yalnız birkaç manôÿmesini 
okumuştu. Bürüksel’den èavdetinden sonra bi’l-umum ÀsÀr-ı müntesiresini naøarı mutalÀèÀdan imrar etti. 
Her iyi şeyde olduğu gibi , Cenap Şahabeddin Bey’in meziyyat-ı edebiyyesini taúdír ve tebcíl óuãuãunda 
da üstÀd bu gün birinciliği hÀizdir. ( Mektublar )    
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pertevbÀr gibi parıldayan Fikret ve Şahab’ıñ yanında kurtarmağa Òalid ØiyÀ pek 

sönük, münevver mÀi bir zemin üzerinde pek siyah kalmasın…” 

Teõkere ve mektublar için her şekil beyÀnımız hakkında olduğu gibi, 

sadelik ve ãamimiyet kafi ve eñ büyük meziyetdir, efkÀr ve hissiyatımızı safvet-i 

rÿh ile yazalım: Mektublarda àayemiz bu olmalı . Vaktiyle riÀyet edilen o biñ 

türlü müzèic tekellüfÀt, bu gün artık daire-i edebiyÀdan meùrÿddur. Yazılarımızda 

daima bir óayÀt-ı ãamimiyet teneffüs etmeli. İsteriz ki hiç olmazsa mektuplarımız 

hÀr ve endişe-i mÀziyeden ÀzÀde bir úalbiñ heyecanlarını iótiva etsin. Rÿóumuza 

bir nebõe sükÿn versin; elemlerimizi inşirÀha tebdíl etsin. Hele bir rÿó-i 

mütehassiriñ elem-i iftirÀúına dair (s.88) yazılan mektuplarda her zaman bir 

óarÀret-i óayÀt, daima şifÀ-yı samimiyet bulunsun. Bu esÀsı taèkib edelim. Soñra 

muòatabıñ şahsına göre; terbiye ve münasebÀt-ı mevcÿdeyi düşünerek mevøuèa 

naôaran kullanılacak tarz-ı ifadeyi ta´yin edebiliriz. Yazıyorken sade ve samimi 

olmaàa çalışmakla beraber kelime ve terkiblerimizi ibtizÀle düşmekden 

kurtarmalıyız ki, muvaffakıyete doğru hatve-i terakkí atacağımıza emin olalım. 

Bunuñ için sarf edeceğimiz şu küçük dikkat bize mühim faideler temin eder. Her 

úalemiñ maósÿl-i maèrifeti olabilen taèbirÀtı yazılarımızıñ şÿmul-i beyÀnı 

óaricinde bırakalım; “…. Tariòli mektub ve üslÿbuñuz vÀsıl-ı dest-i maóôÿôiyet 

oldu…” gibi muúaddimeleri isti´mÀle tenezzül etmeyelim, hele (bu kere maòãuã 

selÀm olunup ol mübarek hÀtır-ı şeriflerinizi istifsÀr ederim, eğerçi taraf-ı 

ÀcizÀnemden suÀl-i şerif ve erzÀn-ı lÀtif buyurulursa tÀríò-i şukkaya değin kemal-

i èÀfiyetdeyim; hemen siziñ daòi ãıóóat ve tendürüstide berkemÀl olmañızı 

CenÀb-ı Óak ve FeyyÀz-ı Mutlak Óaøretlerinden rÿz u şeb-i dua ve niyÀz 

etmekdeyim.” ãuretindeki bayağı ifÀdÀta asla i´tibar etmeyelim. Ve çalışalım ki, 

mektublarımız úalbimize ãadık bir tercümÀn olsun!... 
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TavsiyenÀme: Bir zÀtıñ ehliyet ve liyakatinden bahs ile himaye ve 

ãaóÀbetini taleb için birine yazılan kağıda denir. TavsiyenÀmelerde (s.89) 

münasib bir mukúaddimeden soñra esahib-i tavsiyeniñ hüviyeti ta´rif ve ba´de 

arzu edilen şey beyÀn edilerek nihÀyet matlÿb olan ãaóÀbet temenní olunur. 

 

MisÀl:  

Maèrÿø-ı ÀcizÀnemdir; 

Mektep arkadaşlarımdan ….bey …. Mekteb-i èidadísi mÿdüriyetine taèyin 

buyurularak cÀnib-uèl Àlilerine azimet etmişdir. ErbÀb-ı èilm ve èirfÀna karşı 

cenÀh-ı  sanèatınızıñ daima küşÀde bulunduğunu pek ÀlÀ bildiğim cihetle, úudret-

i i´lmiyesini nÀmus ve alÀk-ı memdÿóasıyla tetvíc eden, bu úıymetli arúadaşımı 

zÀt-ı èÀliyelerine taúdím ediyorum. Óakkında vÀkiè olacak muôÀheret tamamıyle 

bendeñize rÀciè bir mürüvvetdir. BÀúi-yi teveccühÀt-i èÀliyeleriniñ bekÀsını 

temenní eylerim.  

TebríknÀme: Muòatabıñ bir muvaffaúıyet veya muôahhiriyetini kutlamaàa 

maóãuã mektublara “tebríknÀme” denir. TebríknÀmelerde şu erkÀn vardır:  

1.Muúaddime: Tebríğe dair münasib bir başlangıç demektir ki, hıõfı da 

mümkündür. 

    2.Taómíd: Tebriğe baèis olan ÀhvÀlden dolayı şükr ve senÀ etmek. (s.90) 

    3.BeyÀn-ı memnÿniyet : Muòatabıñ bÀdi-i memnÿniyeti olan ÀóvÀlden 

dolayı   

       èarz- ı meserret etmek.             

4.Temenní : Muòatabıñ devÀm-ı muvaffakıyetini samimiyetle dilemek. 

5. Te´yid-i meveddet eylemek. 
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MisÀl: 

… 

“Daha mektebden beri sizi ne kadar sevdiğimi biliyorsuñuz, o dÀr-ı feyøde 

senelerce temÀddí eden úardeşliğimiz neticesinde birbirimizden bir dakika bile 

incinmemiş idik. Bu òÀùırÀt-ı mÀziye bilseniz bence ne kadar kıymetdÀrdır. Size 

´aid olan haberlerle şiddetle alÀkadar oluyorum, işte dünkü gazeteleriñ sütÿnları 

arasında, beni pek sevindiren, meèmuriyyeti cedídeñizi okudum. Mefùÿr 

olduğuñuz ehliyet ü liyÀúat ile inşaallah  daha èÀlí maúamlar iórÀz edersiñiz. 

TebrikÀt-ı òÀliãÀnemi taúdím etmekle beraber teveccüóÀtınızıñ beúÀsını temenní 

eylerim kardeşim.” 

TaèziyetnÀme: TelÀfisi nÀkÀbil bir muãibetden dolayı muhatabıñ kederini 

taòfíf için teselli øımnında yazılan kağıtlara “taèziyetnÀme” denir. 

Ta´ziyetnÀmelerde zínet ve iótişÀm-ı üslÿb, fÀide-i maùlÿbayı teèmin edemez. 

Çünkü zínetde caèaliyet hele èademi muvaffakıyet halinde caèaliyet mutlaka 

mevcÿddur. Caèaliyet ise menÀfi-i samimiyetdir. MuótÀc-ı (s.91) taèziyet olanlar 

bir úÀlbiñ bütün saf duygularını okumalıdır. TaèziyetnÀmelerde muvaffaúıyet-i 

óaúiúiye pek az teveccüh eder. Çünkü bir adamı ãabr ve metÀnete sevú ve imÀle 

edebilecek efkÀr-ı muúanniana serd edebilmek yalñız úudret-i úÀlemiyye değil 

terbiye-i díniyye ve felsefiyyeniñ de lutf-i ilhÀmÀtına muótacdır.  

TaèziyetnÀmelerin erkÀnı:  

1. Muúaddime: Taèziyeye sebeb olan óal zikr edilir. 

2. BeyÀn-ı te´essür: Muòataba ´Àrıø olan felaketden mütevvellid 

me´bÿsiyyete iştirak etmek suretiyle beyÀn-ı teessüf edilir. 

3. MuùÀllib: Muòatabıñ elemini tahfif edecek bir takım úÀøÀyÀ serd edilir. 

4. Temenní: Muòataba òayr ve saÀdet temenni edilir. 
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Bunlardan başka meèmuriyetinden èazl, ticaretde øarar, terfiè-i ãınıf 

edememek veya bir teşebbüsde muvaffaú olamamak gibi mesÀèil.  

 

MEVØß è 

äınıfı birincilikle terfiè eden bir arúadaşıñızı tebrík edeceksiñiz. Bu 

refikiñiz bir sene evvel siziñle aynı mektebde ve aynı ãınıfda iken baèdiyyet-i 

mesÀfe dolayısıyla başka mektebe naúl etdiğinden ´aynı zamanda da iôóÀr-ı 

hasret edilecekdir. (s.92) İçin yazılan kağıtlara “teselliyetnÀme” denir. Bunlarıñ 

da üãlÿb-i taóríri taèziyetnÀmeye yakındır.              

TaèziyetnÀme cevablarınıñ erkÀnı üçtür, muúaddime, muùallib, intihÀ. 

Muúaddime taèziyetnÀme veya teselliyetnÀmenin vürudu olabilir. 

Mektubuñ óüsn-i te´sirinden baóå edilir. ÍntihÀda devamı meveddet temenní 

olunur. Bu úabil cevabnÀmeler pek uzatılmaz ve meÀlinde daima bir tevekkül-i 

dindÀrÀne ibrÀz edilir. 

TaèziyetnÀmeye misÀl:  

 

BirÀder;  

Tahsiliniziñ soñ senesini ikmal etmekte olduğuñuz bir devrede nÀgehÀní  

bir felÀkete maèruø oluşuñu işitince pek çok müteessir oldum. Ah birÀder, daima 

lutÿfkÀr, daima nevÀnişkÀr, taèziyelerinde bile nevÀziş ve merhameti Àşikar olan 

kıymetli bir óÀmiden maómuriyetiñ bizim gibi velínimetleriniñ taúídÀtı 

iótiyacından hiçbir vakt vÀriste olamayacaklar için —Ne derece müellim bir øiyÀè 

olduğunu düşündükçe bílÀiòtiyÀr ağlıyorum. 
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Evet muóterem èaileniziñ böyle en úuvvetli bir istinÀddan maórÿm kalışı 

cidden hepimizi ağlattı. Fakat bir cihetden mütesseli oluyoruz ki artık biõõat 

èaileniziñ idaresi başına geçecek bir devre-i óayÀta (s.93) vÀsıl oluyorsuñuz. 

ŞehÀdetnÀmeñizi yakında aldıktan soñra èaileñize meróum pederiniziñ 

gaybÿbetini inşaallah óissettirmezsiñiz. BÀki CenÀb-ı ÓÀúú meróum gunÿde-i 

óÀk-i àufrÀn oldukça sizlere bÀb-ı ãıóóat ve saÀdeti kÿşÀde bulundursun 

úardeşim.  

                                                                                  äınıf arkadaşlarıñızdan   

                                                                                                    M.H. 

Diğer misÀl:  

Ah Ekremim, birÀder-i muóteremim, canım efendim? 

Saña diyecek söz bulamıyorum. Seniñle  beraber HÿdÀ şahiddir ki, ben de 

mussÀb oldum sen yalñız12 ah elbetde yalñız onu düşünürsüñ ?.. Bense hem onu, 

hem seniñle beraber onu, hem de seni düşünüyorum. Feleğiñ dünyadaki 

ãafvetleriñ, insanlardaki muhabbetleriñ cümlesine, her türlüsüne bir türlü kin ve 

´adÀveti var, diyeceğim geliyor. Menhÿs yazı masamıñ üstünde on beş günden 

beri muèùil ve metrÿk bir óalde duran bu kağıt parçasını bu vech ile Àlÿde-i sevÀd 

matem etmeli miydim? 

Aman Ekrem! DünyÀda aòretden muúaddes bildiğiñ kim var ise, ne var ise 

onuñ óaúúı için, onların  òaùırı için nefsini gözet. Sen bize, hepimize, bütün 

insÀniyete lÀzım bir (s.94) vücudsun. Orada bulunsaydım seni bir gün yalñız 

bırakmaz idim. èUlví nÀãiyeñden, mübÀrek elleriñden öperek saña yalvarır 

dururdum. Bu uluhiyyetin bir cilvesidir. Bu türlü ãudemÀt-ı insan-ı kÀmile 

                                                 
12 Ekrem Bey’in oğlu Nejat Bey. 
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mücerred kemÀlini ikmÀl için , mertebe-i ma´neviyesini tabaúÀt-ı ´aliyeye íãÀl 

içindir. BÀkí ãaà ve var ol muóterem ve aziz kardeşim sevgili üstÀdım Ekremim. 

                                                                              1 Mart sene 1316 

                                                      Şakirdi Kemter ve BirÀder-i Mukadderiñ 

                                                                             Abdülóak ÓÀmid 

 

ÓİKÁYE VE TEMÁŞÁ 

ÓayÀt-ı ictimÀiyyede cereyÀn eden cÀlib-i dikkÀt vuúuÀt-ı raúíúa ile onlara 

memÀåil diğer bir óayatı (zihnen bi´t-teşrik ) yaşatmaàa óikÀye denir. 

ÓikÀyelerde mevúıyyet te´mini için iyi bir nüfÿz-i naøara parlak bir zeka-yı 

münekkide mÀlik olmalı. Çünkü zihnimizde bir ´Àlem, bir vak´a, bir óÀdiåe 

canlandırabilmemiz için óayÀt-ı ictimÀiyyeniñ tabakat-ı muòtelifesini eñ ince 

noktalarına kadar tedkík etmeài bilmeliyiz. ÓikÀyecinin naøarları muóiùiniñ 

sa´Àdet ve huôÿôu ile mÀlÀmÀl huclelerinden elem ve keder yaşlarıyla dolu 

peyàÿle-i siyahına kadar nüfÿz etmeli; sa’Àdet  yuvalarından ocaú başlarına, eñ 

mütemeddin zihniyetlerden en vahşí (s.95) zihniyetlere kadar temdíd-i naøar 

edebilenlerin eserlerinde beşeriyyetiñ rÿó-ı óaúíúísi bütün vüøÿóuyla  yaşar 

denilebilir ki, óikÀyelerin óayÀtı tedúíúÀt-ı rÿhiyedeki muvaffaúıyetin derecesi ile 

mütenÀsibdir.  

ÓikÀye: Büyük óikÀyeler, küçük óikÀyeler nÀmı ile iki kısma ayrılır. 

MenÀkıb-ı ceng ve cidÀlımıza èanèanÀt-ı milliyemizi ihtivÀ edenlere “millí 

óikÀyeler” denir. ÓikÀyelerde àaye muòtelifdir. AhlÀkí, terbiyeví hikÀyeler 

olduğu gibi àayrı ahlÀkí olanları da mevcÿddur. Şüphesiz ahlÀk ile tetevvüc eden 

bir eser-i edebí daima mümtÀz bir derecede bulunur. Ciddí ve óÀúiúí óikÀyeler 

olabileceği gibi bilakis óissí ve òayÀlí olanları da vardır. İşte size bazı misÀller 
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irÀd etmeden siziñ de küçük küçük óikÀyeler yazmaklıàıñızı arzu ediyoruz. Fakat 

mevøÿèlar muóaúúaú müşÀhede ve iótisÀsıñıza istinÀd etsin. Görmediklerini 

düşünmek isteyenleriñ aèmÀların renkler hakkında beyÀnı mütalÀèÀya 

kalkışmasından ne farkı vardır? Òayalí hikÀyecilerimiz bile òayallerininiñ 

sermÀye-i gerÀn bahasını yine şu dünyamıza medyÿn değiller mi? Hatta bir çok 

muóarrirler eserlerini ikmÀl için baôen èamele óayatınıñ hÀy ve hÿyu içine 

atılırlar. Orada ki, tedúíúÀtını ikmal ettikden soñra eserde tam mÀnÀsıyla èamele 

hayÀtını taãvire muvaffaú olurlar. BinaenÀleyh siz de kendi (s.96) muhitiñizden 

uzaklaşmayıñız. Óissí iòvet, óissí fÀøilet, óissí vaùan üzerine müessis olan 

óikÀyatıñız size daha büyük muvaffaúıyetler te´min eder. 

İşte size iki küçük óikÀye: 

 

KAR YAĞARKEN 

On iki yaşında var mıydı? Şakaklarından, ensesinden sarkan düz, mücellÀ, 

koyu siyah saçlar altında sarı, süzgün, küçük simasına tevsiè edememiş kemikleri 

üstünde donuk esmer rengi ile zaèif irtisamları görünen èuøalatına yırtık 

gömleğiyle paçaları parçalanmış pantalonunuñ içinde ince bir değnek gibi duran 

nariñ vücuduña bakılsa daha küçük ôan olunurdu. Fakat ince, muúavves 

úaşlarının altında daima uyanık bir zekÀ parlaklığı ile gülümser, bütün sokak 

çocuklarında vaktinden evvel inkişÀf eden èilm-i óayÀt ile görmekde, ağlamakda 

sürèat fikrini gösterir gözleri belki on ikisinden ziyade olabileceğiñi ôan ettirirdi. 

Soúaú çocuğu!.. 

Kendisini bileliden beri soúaúdan başka bir yere malikiyetini taòaèar 

edemiyor — şöyle taèbir edilmek cÀiz ise- nefsi ile sokakda peydÀ-yı ülfet 

etmiştir. Bütün sokaklar onuñdur; bu şehr-i èaôím onun için bitmez tükenmez 



 86 

dehlizlerden, ãuffelerden, óulyelerden mürekkeb vasiè bir hÀnedir; onuñ için de 

istediği gibi- ellerini içi yırtılmış ceplerine sokarak daima kesilmeğe muótac 

saçlarınıñ tepesinde ıslana ıslana büzülmüş püskülsüz fesiyle,(s.97) çorapsız 

ayaklarına daima büyük gelen yırtık potinleriyle- bu vasiè hÀnenin dehlizlerinde, 

óulyelerinde, ãuffelerinde dişlerinin arasından ıãlıú çalarak rüzgÀrlarıñ öñüne 

düşer, bir iùminan tasarrufla eùrafı seyrederek gezerdi! Bunlarıñ ne olabileceğine 

henüz bir èilm-i sahih peydÀ edememiş idi. İçlerine girmek nasib olmayan bu 

yerler kendisince o büyük evin bir takım odaları hükmünde idi. Ev ve èaile 

hakkında kendine maòãuã, uzaktan parça parça øapù olunan imÀrat ile terÀkkum 

etmiş maèlumÀt neticesiyle yalñız bir fikr-i mübhemi vardı, insanlar, gözünüñ 

öñünde kendisini daima bir kenarda bırakarak akıp giden seyl-i hurÿşÀne hayat, 

´aôím bir sahne-i temÀşÀ hakkında idi. Madem ki, tesadüf onun píşgÀhına böyle 

her dakika mütebeddil bir temÀşÀ koyuvermiş idi, o da her şeye bir nígÀhı ÀşinÀyı 

lÀubÀlí ile bakmağa alışan gözlerini açar: Edirnekapısı’ndan Baàçe Kapısı’na, 

Galata’dan Şişli’ye kadar imtidÀd eden bu ãaóneyi bol bol, úana úana seyr 

ederdi…  

Evvela Eyüp’ten başlamış idi, küçük úuru başını perişÀn bir küme şeklinde 

dolduran òaùırÀtı arasında kendisini camiiè óavlusunda mezar aralarında koşuyor; 

yahud kebabcılarıñ, mandarinacılarıñ öñünde içeride yemek yiyenleri seyr ediyor 

görünürdü. 

Bir gün, bir óissi nÀgehan-ı peydÀ ile her gün arkalarına düşerek 

kabristanlığa kadar refÀkat ettiği bu tabut silsilesinden; o vakte kadar lÀkaydÀne 

her deliğiyle, her bucağıyla dost olduğu bu mezarlar ãaórÀsından şemím rÿóuna 

bir bÿy-i fenÀyi müezzí dokundu. Buradan kaçmak, daha ilerisini görmek, daire-i 

óayÀtına biraz daha vüsèat vermek istedi… 
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Anası, babası var mıydı? Hiç ôan etmiyor. O, öyle tesadüfen iki kaldırman 

taşınıñ arasında peydÀ oluvermiş bir mahlÿk idi. Onu Eyüp’de (s.98) herkes 

tanırdı. Evet, kendisinden başka herkes… ona — bilinemez nasıl bir i´tiyadla — 

Sermed Bey derlerdi. Daima ismine izafe edilen bu ´ünvÀn-ı asÀlete bir 

meclÿbiyet-i mahsÿsa-i úalbi vardı. Baèøen kendisini kızdırmak için “Sermed 

Bey!” dedikleri vakit işitmez; dünyÀda yalñız onuñ yegÀne terÀne-i teselliyeti 

olan ıslığını çalarak; daima yırtık úunduralarını bir meşy-i cündiyÀne 

kaldırımlara sürterek geçer, giderdi.  

Eyüp’den ayrılmaya karar verdikten soñra bütün dostlarıyla vedaè etti, 

onuñ telÀşı azimetíyle Eyüp’üñ sükÿnunu bozdu; bütün dükkancılara uğradı. Bir 

fındık ağacından kesilmiş ôarif değneğiniñ ucuna bir kebapçı dükkanınıñ 

merdiveni altında duran úırmızı mendilden boàçasını takarak “Ben gidiyorum!” 

dedi, sonra soranlara uzak, pek uzak bir yer göstererek “ İstanbul’a!” diye ilÀve 

etti. 

O yolu pek iyi bilirdi; kaç kereler taş döküşüne çıkıldığı zaman Eyüp 

tepelerinde dolaşmış, baèøen arøu-yi tecesüsi birúaç arúadaşıyla beraber onu 

İstanbul surlarınıñ mukaddemÀt-ı óudÿduna kadar getirmiş idi. 

İstanbul’a oradan girmek istiyordu; değneğiniñ ucunda úırmızı mendilden 

boàçası, o günkü neşve-i seyehatle rişk ÀverÀne raús ederek yırtık potinleriyle 

Sermed Bey İstanbul’a girdi. 

O zaman bütün şüphe-i cezíreyi yavaş yavaş senelerce soran edvÀr-ı 

siyÀhatla dolaştı; mütevelliyen Fatih’de, SaraçhÀnebaşı’nda, Aksaray’da, 

ŞehzÀdebaşı’nda, Sultan Bayezıt’de, Hocapaşa’da ikamet etti; nihayet bir yaz 

gecesi Eminönü’nüñ kalabalığını, sabah pazarını soñra gündüz köprünüñ 
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şamatasını görünce buradaki, àalàale-i óayata meftÿn oldu; “ Oh! Şimdi yerimi 

buldum.” dedi.                    

Burada dostlar peydÀ etti; bütün boyacılarla, kibritçilerle, müvezzièlerle, 

hamallarla, evvela tokat gürültüleriyle başlayan münasebet yavaş yavaş bir sevgi 

(s.99) óÀlini aldı; uyanık gözleri daima faèÀliyyet-i zihniyesi ile hareket eden 

símÀsı bütün kendisini tanıyanlarda gayr-ı kÀbil-i mukavemet bir inciõÀb óaãıl 

ederdi. 

Burada iòtiyÀr-ı ikÀmete karar verdikten soñra senelerden beri eskimeyen 

kırmızı mendil boğçasını bir bakkala yarım saat yalvararak kabul ettirdi. Boş bir 

gaz tenekesiniñ içine koydu. Ta Eyüp’den yadigÀr olarak sevip sakladığı 

değneğiñi kemÀl-i takyidle bir köşeye dayadı. Onuñ eñ büyük derdi tebdíl-i 

mekÀn ettikçe boğçasıyla değneğiñi koyacak yer bulmaktan èibÀret kalırdı. 

Kendisi için daima yer bulurdu. Yazıñ kepenk altlarında, kapı köşelerinde, 

hayvanı çıkarılmış yük arabalarında uyurdu. Kışıñ—bakıñız, kışı hiç sevmezdi.- 

tanıdığı dükkancılara yalvarırdı. En ziyade sevdiği dükkÀnlar bakkal dükkÀnları 

idi, burada evvelÀ boş şeker çuvalları bulurdu; ondan başka bütün sevip de 

bulamadığı şeyleriñ —zeytinleriñ, peynirleriñ, bastırmalarıñ, kuru balıklarıñ 

midesini muèaccez fakaù lÀtíf bir iştihÀ ile tÀziyÀne kokusu …Burada kendisini 

sevmeye başlayan dükkan sahipleri evvelÀ küçük bir sermaye vücuda getirdiler; 

oña güzel bir boya kutusuyla fırçalar alıverdiler; lakin boyacılıktan óaô etmedi. 

Bir gün başını kutusunuñ üzerine koyarak uyurken kurnaz bir hırsızıñ fırçalarını 

yavaşça aşırmış olmasını bahane ederek bundan vazgeçdi; bir aralık şemèalı 

kibritler alıverdiler; küçük bir sepet içinde,  köprü başında “İkisi on paraya!”diye 

bir hafta kadar bağırdı; lakin ãanèat askerí mızıkaları geçtikçe öğrendiği havaları 

ıslıkla çalmasına maniè oluyordu. Bir gün bir rakibiyle kavga ederken sepetiniñ 
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yağma edilmesi sebep oldu. Bundan da ferÀgat etti…. DünyÀda óaô edeceği 

yalñız bir şey vardı; ötekiniñ berikiniñ paketlerini , ufak tefeklerini taşımak… 

“Götürelim mi efendim ?...” (s.100) 

Böyle neler götürmemiş, zaèif kollarıyla neler taşımamış idi? İçlerinde ne 

olduğunu bilemediği irili ufaklı paketlerden úadın boàçalarına kadar taşır, 

mütemadiyen taşırdı; hatta gedikli bir müşterisi bile vardı? Bir mektebli çocuk… 

Her sabah Üsküdar vapuruna kadar gider, beyiñ sefer tasını alır, tramvaya getirir, 

akşam bey tramvaydan inince yine vapura kadar götürürdü. 

Yavaş yavaş bunuñla da dost olmuşlardı; ismini oña bile öğretmiş, ta ilk 

günü ince bacaklarınıñ üzerinde nahíf göğdesini yükselterek “Her gün ben 

taşıyayım, beyim. Akşamları beni görmezseñiz, Sermed Bey diye çağırırsıñız.” 

demiş idi.  

“Götürelim mi efendim ?...” 

Böyle nerelere kadar gitmiş, bu ´azim şehriñ nerelerine kadar sokulmuş 

idi?.. İstanbul’uñ hiç bir deliği yok idi ki oraya paket götürmüş olmasın. Hatta 

birkaç kere müşterisiyle tünele bile binmiş, Taksim´e, Şişli´ye kadar gitmiş idi. 

Baèøen onuñ uyanık çehresinden şüphe óÀãıl ederek öñe düşürürler idi. O vakit o 

mevzilerini kısarak, öñde yürüdüğüne saykılarak zevÀmı parça parça potinlerini 

çamurlarıñ içinde sürükler giderdi; eğer arkaya kalırsa müşterisini seyr etmekten 

zevk alırdı. İşittirmeyecek bir derecede yavaşça ıãlığını çalarak şişman, øaèif, 

genç, iòtiyar, erkek binlerce óalúın — elleri , kolları dolu, bacakları bu regnakdan 

kırılmış- arkasından giderdi… Bu ãanèattan şikÀyet etmezdi. BilÀkis heves-i 

seyrÀn perverine istediğiñden ziyÀde mü’sÀid olan bu paket taşıyıcılıkdan — 

óamallık demezdi- óaô ederdi. 
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Bir kış, henüz soğuklarıñ muúaddime-i şiddetinde yağmurlu bir óavada 

uzun bir seferden meveddetinde başı döndü. Gözleri bulandı. İnce basma 

gömleğiyle (s.101) bir eski fanila yelekden èibÀret olan esvÀbından yağmurlar 

geçerek iliklerine kadar ıslanmış idi. Øaèif vücÿdu ciğerlerine kadar titreyerek kış 

iptidÀsından beri kendisi barındıran bakkala gitti. “Islandım.” dedi. O vakit 

bakkal müsÀèade etti. Boş şeker çuvallarını alarak dükkanıñ çatı arasına çıktı. 

Orada ısınamayarak, titreyerek, óayatında birinci defa olmak üzere üşümekden 

mütevellid ıøùırabı duyarak yandı… 

Artık köprübaşında haftalarca görünmedi. Burada şu bakkal dükkÀnınıñ 

çatısı arasında, sabun çuvallarınıñ ekşi kokusuyla petrol sandıklarınıñ teèaffünÀtı 

arasında yapyalñız, iki üç günde bir  “ Daha kalkmayacak mısıñ?” diyen 

çıraklardan başka bir çehre-i èiÀne görmeyerek, bir kelime-i teselliyet 

duymayarak, baèøan ateşler içinde tutuşmuş, ba´zan titremekden çeñeleri 

kilitlenmiş, haftalarca yattı. Òastalıktan kalktı; faúaù bu vakèa dan itibaren kışdan 

nefret etmeàe başlamış idi… Şimdi üşüyordu. Evvelki gibi değil, ıøùırab duyarak, 

artık şurada kaldırımıñ üstünde, bir vakitler Eyüp’de arkalarından gittiği 

tabutlarıñ içindekiler gibi ölüvermek arøusunu óis ederek üşüyordu.  

Òastalıktan çıktıktan soñra kendisini o kadar øaèif buldu ki, bir gün 

Cağaloğlu’na götürülecek bir paket için müşterisiniñ arkasından yürüyemedi. 

BabıÀli yokuşunda tevakkÿfa mecbÿr oldu, ağlayarak “Götüremeyeceğim 

efendi!”dedi. 

Şimdi tembelliği tercih ediyor, mümkün mertebe az yürümek, az yorulmak 

için ağzında “Götürelim mi efendi ?” talebi marízÀne bir edÀ ile işitilmez bir 

nidÀ-yı øaèif óÀlini alıyordu. 
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Artık Köprübaşı’nda eli paketli gördüklerine koşmuyor, işiñ öñüne (s.102) 

atılmıyor, Mayer’in mağazasınıñ öñünden hemen hiç ayrılmıyordu. Burada bir 

iki müşteriniñ esvaplarını taşırsa úaènaat ederdi. Bir de sabah akşam mektebli 

beyin sefertası nöbeti vardı. 

Mayer’in mağazasınıñ öñünde onuñ durmak için iètiyÀd kerdesi olan 

kenarda bir manken — kıvırcık saçlı, çifte kırkık sakallı, mağrur güzel bir 

manken- var idi ki kışıñ muúaddimesinden beri siyah ıstıragandan geniş yakalı 

paltosuyla onun èüryÀni-i rièşedÀrını istihzÀ ediyor gibiydi. 

Onu kıskanmakla beraber bunuñla? etmiş idi. Her sabah çıktıkça mağaza 

uşaklarınıñ onu çıkarmalarına intizÀr eder, oraya getirilip de camlığın öñüne 

arkasına bir iple bağlandıktan soñra yavaşça yaklaşır, soğuktan çatlamış ellerini 

paltosunuñ kürklü yakasına gezdirerek òafíf bir sesle tÀ kulağına zammeleri kabz 

edici bir ùarz-ı telÀffuôla “Bonjur Mösyö,  Bonjur Mösyö!”  

O vakit onuñ tÀ kenarına, paltosunuñ etekleriniñ ucuna oturur. O kürklü — 

kim bilir nasıl ısıtır? — laciverd kaşmirin sayesinde bir óareret-i mühÿme ile 

ısınarak beklerdi.  

Ah! Onuñ da bir paltosu, omuzlarını örtecek bir kürklü paltosu 

olsaydı?.. 

Şimdi òastalıktan beri bu paltoya — òuãuãiyle bir kürklü paltoya- mÀlik 

olabilmek zihninde bir dÀ-i garíb hükmünü almış idi. Bir gün mağazanıñ 

hamalından bu paltonuñ kaç para olduğunu sordu. Hamal gülerek “ Vay, Sermed 

Bey paltoya imrendiñ mi?” dedi. Sonra sırtarak “ Beş lira.” diye ´ilave etti. 

Beş lira? Acaba beş lira kaç para eder ? 

Bu kadar parayı óavãalası almıyordu. Bu günden sonra kürklü bir paltoya 

malik olabilmek ümidini àayb etti. Kendi kendisine “Keşke 
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sormasaydım.”(s.103) dedi; fakat güyÀ àÀye-i óayÀt kendisi için bir kürklü 

paltodan èibaret imişcesine her sabah o çifte sakallı mankeniñ maàrur gözleriyle 

“Paltoma bak!” gibi duruşunu gördükçe arøusu tazeleniyordu. 

O zaman oraya paltonuñ altına etekleri yüzüne, gözüne sürünecek kadar 

yakına çömelir, gözünüñ öñünden geçen kürklü paltoları sayardı.  

Bir gün sabahleyin kalktığı zaman iri iri parçalarla kar düşüyordu. 

Titreyerek çuvallarınıñ arasından çıktı. 

Sokağa çıktığı zaman etraf bembeyaø idi. Karlar oynaşarak, çırpınarak 

havada canlanıvermiş yüz binlerce beyaz mini mini kuşlar gibi kanatlarını 

silkerek bir sükÿt-ı bínihÀye ile Köprübaşı’nda bekleyen arabacılarıñ, atlarıñ 

üzerine, yolcularıñ şemsiyelerine meşmeèalarına düşüyordu. 

Soğuktan úıpúırmızı olan ellerine nefesiyle ısıtmaàa çalışarak o her günkü 

dostuna teúarrüb etti. Titreyen sesiyle  “Bonjur Mösyö,  Bonjur Mösyö!” dedi. 

Faúaù bu gün bu dostundan nefret ediyordu. O maàrÿr gözleriyle hergün ki mana-

yı istihzÀsından daha celí, daha vÀzíè bir nigÀh-ı tahkírle güyÀ “ Bak paltoma, 

kürklü paltoma …”  diyordu.  

Bu gün soğuktan şişen çatlak kırmızı ellerini paltonuñ kürklü yakasına 

sürmedi. Bu gün kalbinde acı bir hissí hüsrÀn vardı. Kendi kendisine her vakitden 

ziyÀde “ Ah! Bir palto, kürklü bir paltom olsa!” diyordu… 

Geç kalmış olmak korkusuyla ilerledi. Köprüyü geçmeàe başladı. Yırtık 

gömleğiniñ üzerinde yakası pek geniş duran fanila boynunu, ensesini karların 

pÿsiş-i muharrikine küşÀde bırakıyordu. Gözünüñ öñünde her Ànı bir talÀtmegÀh-

ı izhÀr-ı beyaø hÀline getiren karlar saçlarınıñ kenarından (s.104) kabarık 

boynuna, ensesine dokunuyor, bütün vücÿdunu bÀrid bir rièşe ile titretiyordu. 
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Paltolu, meşmeèalı, şemsiyeli halkın arasından èuryÀni-i silsilÀnesiyle geçti, 

Üsküdar iskelesine kadar gitti. Mektebli müşterisini bekledi. 

O, vapurdan çıkınca sefertasını uzattı; sonra bu soğuktan kızarmış çehreye, 

o yarı çıplak vücÿd-i øaèife bakarak : “ Sermed Bey! Sen yine òastalanacaksın, 

üstüne bir şey giysene.”  dedi. “ Ne giyeyim ?” diyemedi. Gülerek “Giyerim, 

beyim!” dedi; fakat çocuk bu hakikat-i sefÀleti bütün fecaèatiyle öğrenmiş, bir 

saniye evvel ihtiyatsızlıkla ağzından çıkan sözden utanarak gözlerinin beyaøına 

kadar kızarmıştı. 

Kar devam ediyor, iri iri parçalar kiremitleri, sokakları bir tabaka-i bí-insaf 

perÿdetle örtüyordu. Kar yağarken bütün günü kürklü paltonuñ yanında ısınmak 

için ayaklarıyla yeri vurarak ellerini nefesiyle ısıtarak mütemadiyen geçen tufan-ı 

halkın içinde kürklü paltoları saymakla geçirirdi. 

Ertesi sabah daha ziyade üşüyordu; dün soğuğa taóammül etmiş, ağlayarak 

hemen oraya düşmemek için metanet göstermişdi; fakat bu gün bütün kuvve-i 

mukavemetinin tezelzel edeceğini anlıyordu; mümkün değil o kürklü paltonun ve 

hem mukavemet-i óararetiyle ısınamayacağına kanaÀt ediyordu. 

Üsküdar İskelesine kadar bin kere geri dönme arzusunu duydu; parmakları 

kopuyor, sızlayan ayakları vücudundan ayrılıyor zan ediyordu. 

Bu gün mektepli beyiñ elinde sefer tasından başka bir cerídeye sarılmış 

büyük bir paket daha vardı, çocuk sefertasından başka bir cerídeye sarılmış 

büyük bir paket daha vardı, çocuk sefer tasından paketi uzatdı, “ Sermed Bey! 

Bunu sana getirdim.” dedi. 

O vakit yüreği çarptı, eliyle paketi yoklayarak ne olduğunu anlamak istedi. 

Sormaàa utanıyordu. Sefertasını tramvaya bırakıncaya kadar içi (s.105) içine 

sığmadı. “Acaba nedir?” merakıyla koşuyordu. Serbest kalınca paketi 
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kapacaklarmış gibi göğsüne basarak başının üzerinden mütemadiyen dökülen 

karların altında bakkal dükkanına kadar koştu; herkesin görmesinden saklıyor bu 

paketini- şu servet-i fevkéÀledeyi — bütün yabancı gözlerden esirgiyordu. 

Ta yukarıya çatı arasına kadar çıktı. O vakit yatağınıñ -şeker çuvallarınıñ — 

üzerine  oturdu, sicimlerini çözmeye başladı. Paket biri biri üstüne birkaç 

cerídeye sarılmış idi, sabırsızlıktan bunları parçaladı, cerídeleriñ içinden tutup 

eliyle kaldırdı. 

O vakit hayret etti, gözlerine inanamıyordu. Cerídeleriñ arasından eliyle 

tutup kaldırdığı şey bir palto, kürklü bir palto idi. Ceplerinin kenarı yırtık , 

yakasının tüyleri parça parça kopuk, solmuş, eskimiş bir palto; fakat kürklü bir 

palto idi. O zaman sevincinden bağırmamak için elleriyle ağzını tuttu, şimdi onu 

şöyle çuvalların üzerine serilmiş, karşısına geçmiş, ağzı hayretle müsretten 

mürekkeb bir büyük nefesle açık, gözleri rüya görmediğinden emin olmayarak 

dalgın; onu bu kadar zamandan beri bilÀümíd arzÿ edilen bu şey-i kıymetdÀrı 

uzun uzun seyretti. 

 Birden aklına bir fikr geldi.Gömleğini, yeleğini düzeltti. Bu paltonuñ 

şerefine kendisine bir çeki düzen vermek istedi, gözleriniñ öñünde serilen şey 

rüyÀnıñ hayÀli imiş de dokunursa kaçacakmış vehmiyle habísÀne elini uzattı, 

paltoyu aldı, giydi; etekleri, yenleri biraz kısa, vücudu biraz dar idi. Bununla 

neşvesi zail olmadı, şimdi sevincinden cehren “Ne güzel ! “ diyordu; önünün 

kordonlarını takdı, pantolonunuñ paçalarını düzeltti, saçlarını parmaklarıyla 

taradı. Yıldırım sür’atiyle merdivenden aşağı inerek çıraklarıñ naøar-ı hayreti 

(s.106) önünden geçdi; kalıbçıya kadar gitti, bir onlukla püskülsüz fesini uzatarak 

“ Şunu bir kalıba çek.”dedi. Arkadaşlarından biriniñ boya kutusuna koştu, bir 

onluk da ona uzatarak parça parça potinini kutunuñ  üstüne koydu, kalıbcı, 
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boyacı “Vay Sermed Bey , bu şıklık nereden esdi?” diyorlardı. O, hiç birine 

cevab vermiyordu, şimdi vakit yokdu. Yapacak işi vardı. 

Soñ bir it’inan ile kalıbcınıñ aynasında kendine bakdı.”Hepsi tamam!” 

dedi; o vakit çamurlarıñ içinde yeni boyanmış, yırtık potinlerini sürterek; ellerini 

paltosunuñ ceplerine sokarak ; püskülsüz fesine düşen kar parçalarından meftÿr 

olmayarak; vuz-‘i mağruruna halel vermeyerek ; yavaş yavaş bir ciddiyet-i 

asílÀne ile tÀ Mayer’iñ mağazasına kadar gitti; çifte sakallı, mağrur gözlü; yakası 

kürk paltolu mankenin yanına; tÀ kulağına yanaşdı; ne vakitten beri her sabah 

onun nigÀh-ı istihzÀsından akan tezyífi èiade eden kemÀl-i ‘azmet ve ciddiyetle 

memlÿ bir naøarla  “Bonjur Mösyö,  Bonjur Mösyö!” dedi , sonra yakasınıñ 

kopuk tüylerini nevÀzişkÀrÀne okşayarak ‘ilave etti: 

“-Bak; benim kürklü paltoma!”13    

     

ZEYNEB ÒATUN’A 

DUYGULAR VE YARALAR 

Geçen sene bir bahar akşamı idi. Duygular ve yaralar Kisarnar’da Acısuyuñ 

öñünden hafif hışıltılarla geçen küçük bir ırmakçığın yeşil çimenlerle bezenmiş 

kenarında oturuyordum. Güneş karşıki (s.107) dağlarıñ şÀhikaları üzerine inmiş, 

gümüş bir yaprak gibi titriyor, köylüler tarlalarından yavaş yavaş dönüyor, şu 

uzak kayalarıñ dibinde tınlayan türküler köyüñ hevÀ-yı sÀkitine yayılıyordu. 

Kuşlar küme küme bulut şeklinde yuvalarına doğru pervÀz ediyor, şu önümde 

açılan mısır tarlasının altın başaklarında istinÀd etdiğim servinin èasr-ı díde 

zirvesinde esen rüzgÀrlar bir ihtizÀz-ı rakík uyandırıyor, şimdi lÀyık olduğu 

mevkièi hürmeti bulan maèden suyi-i zeminin kaèrından kışkırıyor, sular 

                                                 
13 19 Ağustos 329, İkdam, BÀdi Nedím. 
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kararmağa başlıyordu. Of o akşamı, benim yurdumun o sevimli akşamı 

hÀtıratımın ağlayan yaprakları arasında hiç solmayacakdır. Teneffüs ettiğim 

havayı esimí kırların; ağaçların, otların çiçeklerinden, şu kırmızı topraklardan 

tayrÀn eden bÿyi bahardan èibaret idi. Bu rüzgarlardan ciğerimin canlandığını, 

uzakda bí pÀyÀn ufuklar, köyün muhit-i vesèiinde dolaşan akşam perileriniñ ipek 

etekleri altında sÀkit, maàmÿm iki kadın gözünün beyaz tüller arasından kanayan 

kalblere isÀle eylediği selamlar gibi beliren Karadeniz’in kararan sahasından 

yükselen gÿlgÿle-i emvÀcın bütün duygularımı karalarla denizleriñ telâtum dûrâ-

dûru içinde uyuşturduğunu his eylemişdim. RubÀb-ı taóassüsÀtın sevmek, 

sevilmek, gülmek ve ağlamakdan èibaret olan (s.108) çelik telleri işte 

Kisarna´nın bu rüzgÀrlı akşamı kadar bir zemin-i feryad bulamazdı… 

İşte bende öyle idim; ùabiÀtıñ yalñız óüsn, yalñız şièirden èibaret olan bu 

levha-i muhallidesi içine atılmış kalbim, duygularım beşeriyeti kör siyah felakete 

kadar sürükleyen levÀzım-ı medeniyyetden tamamiyle tecríd etmiş idi… 

Şu karşıki dağ ne insafsız idi. Güneşiñ şahikalarına saldığı nurlarına 

asılmış, onu kaèrine doğru çekmeğe başlamışdı. Arkadan birden bire bir ayak sesi 

işitdim; beni bu sükÿnetden uyandıran gürültünün geldiği tarafa bakdım. 

Arkadaki bayırdan omuzunda ùoprak bir desti ile inen yeşil namaz örtülÿ iòtiyar 

bir úadın gördüm. Ah tanıdım o bizim Zeyneb Òatun’du! Onu ben pek çok 

severdim. İşte, şu dağıñ arkasına sarkan güneşiñ şu tarlalara, şu öñümde açılan 

ovalara saldığı gölgeleriñ rÿh-i şièrini, şu akşam güzelliklerini nasıl bir duygu ile 

seviyorsam bu ihtiyar hatunu da işte o kadar seviyordum. Bu yurdlar yalñız kalan 

bir ruha dedelerimiziñ rÿó-i bülend ve muzafferiyetini nasıl hatırlatır, ecdÀdın 

taòayyÿlÀt-ı ihtişamıyla nasıl maàşuf-i şièir ve huyla olur ise işte ben de bu 

Zeyneb Òatun’u gördükçe aynı duygularla eziliyor, onuñ daima lemaÀn (s.109) 

eden açık alnına bakdıkça şehidler mezarında bir kitÀbe-i mübín okuyorum zan 



 97 

ederdim. İşte bir Türk anası, bu demir vücud bu kadar yüce idi. Çok zaman ben 

onuñ rÿó-i asíl ve necíbi önünde küçülmüş Àdeta àaybolmuş idim¸onu köyüñ 

bütün deliúanlıları bilir, ona ceèalliyetden, riyÀdan ÀzÀde hurmetlen yükselirdi. 

èAcaba o köylüleriñ  hürmetlerinden daha ãaf, daha berrak ÀsÀr-ı hürmet şerhlere 

nasíb olmuşmudur? Onu büyük küçük bütün óalú severdi, doğduğu büyüdüğü yer 

bu sevimli Kisarna idi.  

Ara sıra heman haftada bir kere şehre iner, merkebciğiyle taşıdığı ufak, 

tefek şeylerini o kendi temiz kınalı elleriyle yapdığı yoğurdunu, ineklerden 

sağdığı sütünü satar, alnınıñ teriyle kazandığı beş on úuruşunu yazmasınıñ ucuna 

bağlar; köyüne dönerdi. Onuñ müşterileri pek muèayyendi, alış verişini yalnız 

onlarla yapardı. Mısır zamanı gelince ahbÀbına köy armağanı olarak mısır getirir, 

incir, elma, armud taşırdı. Menfaèatsiz bir sehaveti ben yine bu Türk anasında 

gördüm. Onuñ bütün bu didinmeleri, bu alış verişleri, askere giden iki yavrusu 

içindi. Esasen òatuncağazıñ bütün hayatı, göz yaşlarına bulanmış sehÀifi hayatını 

yalñız bir tek kelime icmÀl edebilirdi: “ èAsker!” (s.110) 

Úoca úadın “ èasker” dedikçe göğsü şişer, gözleri kararır, dudakları titrerdi. 

Devlet ne zaman cenk açarsa Zeyneb Òatun’uñ oğulları göñüllü yazılır, cidÀle 

gider, Zeyneb Òatun beri tarafda köy kırlarında davul zurna çaldırır, helva yapar, 

dağıtır; düğün ederdi. Hele şehre indikçe  meydanda tèalim eden èasker 

bölüklerini saatlerce seyr etmek,èasker cenge giderken taburlarıñ öñünde iskeleye 

kadar inerek onları teşyiè eylemek, gemi kalkıp, gözden uzaklaşıncaya kadar 

úırmızı yağlığıyla yavruları selamlamak oñun için mÿbeccel bir vaôife idi. O, “ 

Ey gaziler yol göründü.” neşide-i milliyesini herkesden güzel terennÿm ederdi. 

Zeynep Òatun için devletiñ sesinde ilÀhí bir úuvvet vardı. O, Osmanlı’nıñ 

óududunu bilmezdi, bildiği yalñız bir şey vardı: Düşman ayaklanmış, düşman 
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suyu geçmiş! ElhÀsıl bu kadında Türk’üñ ak, pÀk bir rÿhu bozulmamış bir sütü 

vardı… 

Òatuncağaz yanmakladı, omzundaki su destisini yere bırakırken 

“Bismillah” diyordu. Ben kendisine : “Buyrun” diyorken o benim hatırımı 

soruyordu. Şimdi her ikimizde yan yana oturmuşduk. Zeyneb Òatun úınalı 

parmaklarıyla başındaki örtüsünü düzeltiyordu. Güneş artık tamamıyle batmış, 

akşamın bütün sükuneti köye çökmeàe, karşımızdaki camiède mÿezziniñ ince ve 

mÿessir sedası yükselmeàe başlamışdı ve akşam ezanı her tarafa bir sükÿnet-i 

dindÀrÀne baòş ediyordu. 

Ben ve iòtiyar nine bu sadÀ-yı Óaúú’ı dinledik. Zeyneb Òatun yanımdan 

yavaşca kalkdı, ağacıñ beri tarafına çekildi, namaz örtüsünü başına iyice sardı, 

Allah’ıñ divanına durdu, ben bu hatunu seyre dalmışdım; yeşil çimenler üzerinde 

Kipsarna maèden suyunun refref-i fízÀnı karşısında akşam namazını edÀ etdi, 

şimdi elleri yukarıya semaya doğruldu, Allah’ından niyaz edecekdi, ben onuñ bu 

niyÀzını, bu büyük kadının duÀsını bir merak içinde gizlí diñledim. O duÀ 

ediyordu: “Tañrım; devletimiñ kılıcını keskin eyle, Áli Osman ocağına nurunu 

sal, düşmanları mahv et. Gazileriñ öñüne yeşil bayraklı şehid alayları; evliya 

taburları  diz, devle timin yüzünü ak et, peygamberiñ postunda oturan padişah 

babamıza Yarabbi gözyaşı döktürme.” 

Of, ben çıldırıyordum; kalbimde yükselen derin bir gÿlgÿle-i te’sirin 

boğazıma kadar çıktığını, orada düğümlendiğini his ettim. Gözlerim kızardı; bu 

şehid kızınıñ bu yeşillikler, şu hazÀin-i bahar içinde Allah’ından dilediği Yarabbi 

ne kadar ãamimi, ne kadar saf idi. Bunuñ, bu hatuncuğuñ kalbini İlÀhi, sen 

nurdan mı (s.112) yarattıñ? Bilmem bana ne olmuştu? Ben de orada àayr-i 
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iòtiyÀri ağlamaya başladım. Aynı onuñ gibi hakanımı postunda görüyordum. Oh 

Zeyneb Òatun’uñ duasını tekrar ediyordum. 

Òatuncağız tekrar yanıma geldi ve oturdu. Lakin bu akşam Zeyneb Òatun’u 

daha başka bir óalde görüyordum. O, bilmem nedendi, kendi dertlerini, kanayan 

yaralarını bana açmakda bir zevk duyardı. 

Bu akşam da yine bana bir sahife daha açacağını añlamışdım. Naøarlarımı 

yavaş yavaş hatuncağızın o hiç sönmeyen gözlerine ‘atf ettiğim zaman: “Haberiñ 

var mı?” dedi ve èilÀve etti: Ahmedimden akşam yine bir mektub aldım, devlet 

onu başçavuş yapmış. 

Of Zeyneb Òatun’uñ hulÀsa-i ‘ömrü harbe giden oğullarından gelen 

mektublarla, giden cevablardan, gelen ölüm haberlerinden; damlayan birkaç 

katre göz yaşından ‘ibaret değil miydi? Hele onuñ sızlayan bir yarası vardı: onu 

her dertleşmesinde acı acı añlatmadan geçemezdi. Şimdi yine tekrar ediyordu: 

“Ah Nuriciğim, silahını neden muhafaza edemediñ?” Artık daha tafsilÀt 

vermiyordu. Yine bir akşam bu ağacıñ koyu gölgesi altında Nuri’sinin kışlada 

nöbet beklerken kendi silahından çıkan (s.113) bir kurşunla terk-i hayat ettiğini 

añlamış mı idi?  Kışla zabitinden gelen ve daima koynunda taşıdığı en’ameniñ 

sarı yaprakları içinde Allah’ına ibrÀz edilecek bir berÀt-ı necÀt gibi muóafaza 

ettiği o mektubu bana okutmamış mı idi? O zaten Nuri’yi “öl” diye göndermişdi. 

Fakat düşmanıñ nasibi olan bir kurşunla ölmesi nefsine pek ağır geliyordu. İşte 

buña, yalñız buna acıyordu. Hatta bak, diyordu kocamın şehid haberi geldiği 

zaman Ahmed’im altı, kara yazılı Nuri’m bir yaşında idi. Ona hiç acımadım 

çünkü o, şehid oldu, o, giderken hiç unutmam şu suyuñ başında helÀllaşmışdık. 

Devlet bizi bugün için büyütdü demişdi. Ben çocuk idim babamda cenge 

giderken nineme böyle söylemişdi: Ben onlardan ayrılmadım, belki onlara 
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hergün bir adım daha yanaşıyorum rÿyamda hep onları görüyorum; kurşun 

yaralarında cennet çiçekleri açılmış… 

Ben artık bir avuç kemik gibi ağacıñ kuru kütüğüne dayanmış iñliyordum. 

Zeyneb Òatun’u daha dinleyemecekdim. Ona: “ Allah, Ahmed’ini saña 

bağışlasın, inşaallah o yakında gelir de bahtiyar olursun” dedim. 

Òatuncağız mÿtehÀyrÀne yüzüme bakdı: “Onu muhtarıñ kızı düşünsün” 

dedi. Eviniñ yoluna doğrulan bu büyük asil (s.114) kadınıñ arkasından bir 

müddet bakdım. O bir ihtiyar değil, bir genç gibi gidiyor, omzundaki o büyük su 

destisini bir kuş hafifliği ile taşıyor, uzaklaşıyordu. Ben evime döndüğüm zaman 

Türk’üñ bu altın ovalarında yetişen bana tarihimde nurlu, güneşli yollar açan 

ecdÀdımıñ asÀlet-i rÿhiyesini bütün vüøÿóuyla muóafaza eden bu şehíd kızını, 

şehíd karısını, şehíd anasını bir kere daha düşündüm. Ben onu düşündükçe o, 

yeşil namaz örtüsünün altında bir huzuève huşÿè-èi dindÀrÀne ile duran başı ve 

alacalı entarisine bürünen zaèif vücudu ile benim nazarlarım önünde yükseliyor, 

bizlerden şu gördüğümüz baèzı kadınlardan, şu süfliyet-i beşeriyeden büsbütün 

uzaklaşıyordu. 

Geçende bana birisi yavaş sesle haber verdi! Bizim zavallı Zeyneb 

Hatun’uñ oğlu Ahmed Çavuş Edirne Muóarebesi’nde şehid olmuş! 

Ah! Bunu dinleyen kulaklarım sağır oldu sandım. Köhne çatısını tutan iki 

polad kulede mi kırıldı? Of onuñ ocağı artık büsbütün mü karardı?.. 

O bütün yaralarıyla kavrulan göàsü üzerine Ahmedini dayıyor, onuñla 

bütün ecvaè ve ıøùırabını uyutuyordu. Ya evet şimdi ne yapacak èasker ocağından 

oña (s.115) kimler mektub yollayacak! Eyvah… yok, yok Zeyneb Òatun şimdi 

köyünde belki helva dağıtıyor, dudakları eñ ziyÀde ÿlví yeèsleri, hicranları 

gösteren hüznÀver bir tebessüm ile köpürülüyor, ona teselli verenlere  taèziye 
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edenlere o; “Ahmedim ölmedi ki, şehid oldu…” diyor ve soñra gözleri 

büzülüyor, çukurlarına birer katre gözyaşı yuvarlanıyor… 

İşte Türk anasınıñ hulÀsa-i èömrü!   

                        

TemÀşÀ:  Óayat-ı ictimaèiyeye èaid vekÀyièiñ saónede eşhÀs-ı vakèa 

tarafından tem´sil edilmesine temÀşÀ nÀmı verilir. ÓikÀye ile temÀşÀ arasındaki 

fark birinde kahraman-i vakèanıñ doğrudan doğruya sahneye çıkarılması, 

diğerinde ise hüviyet-i şahsiye ve rÿhiyesiniñ tasvir edilmiş olmasıdır. 

Memleketimiz de hiçbir eser-i hayÀta mÀlik olamayan bu sanèatı biraz daha 

etraflıca añlamak için onuñ muhtasar bir tarióini ve sonra birkaç temÀşÀ 

müellifleriniñ isimlerini olsun görmekliğimiz faideden óÀlí olmayacak:  

TemÀşÀnıñ ilk doğduğu yer Yunan-ı kadimdir. Buradan da bilÀhere 

Romalılara intikal etmişdir. Yunanistan’da Baknus nÀmına tesècid edilen ÀbÀd 

temÀşa için bir mebde´, bir esas teşkil eylemişdir. Bu bayramlar kubÀn-ı zebh 

ederken óalúıñ, etrafında teàanni ve rakslar icrÀ etmesinden èibaret idi; Thempis 

isminde bir şaèir Àynı (s.116) seyak daòilinde devam eden işbÿ teàannilere 

arasıra fÀsıla vermek için hÀzırundan herhangi biriniñ Laèali´ttaèyin bir masal 

nakl etmesini tavsiye etdi. İşte haileniñ esÀsı bu oldu. Haile o zamandan itibaren 

mefÀhir-i milliyeyi, èanÀnÀt-ı diniyeyi, menÀkıb-i kahramÀnÀneyi vuz-èi sahne 

ederek bir eğlenceden ziyade hükümetin resmi bir müessesesi sıfatını ihraz 

eyledi… 30 ila 40 bin kişi istièÀb edebilen üstleri açık tiyatrolar inşÀ edildi. 

Tiyatro binaları elyevm (bugün) olduğu gibi; üç kısımdan ibaretdi: 1. Seyirciler 

için “ Anfi TeÀtr” yani kademeli yerler, 2. oyuncular için sahne, 3. Saóneyi 

ahÀliden ayıran orkestra. Oyuncularıñ hepsi erkek olup büyük adamları taklid 

maksadıyla başlarına maske takarlardı. Haile oyuncuları, uzaktaki temÀşÀgerÀnın 
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kendilerini iyice görebilmeleri için başlarına yüksek serpÿşlar, ayaklarına keza 

yüksek ayakkabıları ve üstlerine de bol elbise giyerlerdi. 

TemÀşÀ, haile, muøóike, facièa, opera, operakomik, melodram, vodvil gibi 

kısımları ihtiva eder. 

 Haile úalblerde bir hiss-i merhamet uyandıran tiyatrolardır. Muøóike ise 

garÀib-i şuÿn hÀdisÀtdan ve hey´et-i ictimaèiyenin nevÀkıs ve müsaví-yi  

ahlÀkiyesinden baóå ile onlarıñ tashíhini àaye-i ittihÀõ eden tiyatrolardır. (s.117) 

Facièa; muøóike ile facièayı mezc ederek beşeriyetiñ muhtelif inhimaklarını 

taãvir eden tiyatrolardır. 

Opera; mÿsikÀ ile beraber temsil edilen bir hailedir. Vodvil; şarkı parçaları 

ile karışık bir küçük tiyatrodur. 

Melodram; avÀma mahsus tiyatrolardır.  

İyi bir tiyatro muóarririnde bulunması lÀzım gelen mezÀyÀ óikÀyecilerde 

aradığımız meziyetlerin èaynıdır. Bunda daha fazla olarak bir şey varsa o da 

sahnede hareket ettirdiği vakèa kahramanlarına vereceği vazèiyetlerde bihakkın 

muvaffak olmasıdır. TemÀşÀda muóarrirden daha ziyade büyük vazife artistlere 

düşer, artist temÀşÀyı okuduktan sonra yalñız vakèayı ve kendi rolünü ifÀ etmek 

değil belki muóarririñ şahsiyetini düşünmek mecburiyetindedir. Binaenaleyh 

muóarrir ile mümessil óayat-ı içtimaèiyeye nüfuõ etmek iètibariyle èaynı kudrete 

mÀlik olmalıdır. 

Şu beyÀnatdan sonra size birkaç tiyatro ve muóarrirden bahs edeceğiz:  

Aşil: Yunanistan’da temÀşÀnıñ ilk müellifi Aşil’dir. Aşil muharebe 

meydanlarında kesb-i şöhret eylemiş bir kahramandı. Onun için eserlerinin 

mevøuèu muharebe kahramanlıkları, vatan mefahiriydi. Üslÿbunda èasabiyyet ve 

àurÿr hakimdi. 
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Eserleri: Zincirbend  Promete, Aàamemnÿn, Top Karşısında (s.118) 

Serkerde, Birinci Midye Muharebeleri Zamanında èAcemiler,  Yunan 

efsanelerinden iktibÀs edilen omanidler, müteferrialardan èibaretdir. 

Sofokl: Miladdan 945 sene evvel Atina garbında Kain Kurun şehrinde 

dünyaya gelmişdir. Aşil´iñ şakirdi olan Sofokl sesinin èadem-i müsaèadesine 

mební yazdığı eserleriñ óÀssa-ı mümeyyizesi rakiplerine karşı daima èalicenÀb 

bir his ile mütehassis olmasıdır. 

Sofokl’uñ yüz èadet ÀsÀrından bize ancak yedisi vasıl olabilmişdir. Bunlar 

da Kızgın Ajaks, Filuktet, Edib Akolon (Antigona), TerÀşininler ( Herkül’üñ 

vefÀtını vazèı sahne eder.) gibi eserlerdir. Sofokl Aşil’in açtığı çığırda hailenin 

terakkisine iyi bir èamil olmuşdur. Kendi haileleri meraklı üslÿbu saf ve 

ÀhenkdÀrdır. 

Uripid: Yunanileriñ Edib nehri kenarındaki muôafferiyetleri günü Salamin 

şehrinde tevellüd etdiğinden Uripid ismini almışdır. Yüksek bir èaileye mensÿb 

değildi. Evvela riyaziyÀt ve felsefeye baède haileye inhimak etmişdir. Uripid her 

ne kadar Sofokla rakip olma şerefini ihraz etmiş ise de Aristofan ile zevcesi 

èadem-i muvaffakıyetini ileri sürdüğünden şaèirde hiddet ederek (s.119) 

Makedonya’da Kral (Arşalaus) uñ nezdine çıkılmış ne çare ki orada meşhur bir 

köpek sürüsünün taèarruz ve suleti altında vefÀt etmişdir. 

ÁsÀrındaki ãıfat-ı mümeyyize: Faci´Ànivíslikde bir inkılÀb  yapabilmek 

arøÿ-yi şedídi ile faci´Àda cihet-i ahlÀkiyeyi tenzil ve  esÀs-ı diníyi büsbütün refè 

etmesidir. Onuñ yegÀne gÀyesi faci´Àlarında hissi hamiyeti uyandırmakdır. On 

sekiz hailesi muóafaza edilebilmiştir. Evrest, Alsest, Egop, Rezyuz, İfiyeni, 

Fenisyen, Mede, Andromak, İpulyet Korona, Herkül, Letrovayyen, Elen, İyon, 

Elekz… gibi ÀsÀrı bugüne kadar payidÀr olmuşdur. 
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Aristofan : Muòaúúaú ki, nüvislikle şöhret bulan Aristofan’ıñ tarih ve maóalli 

vilÀdeti hakkında şÀyÀn-ı iètimad maèlumÀta destres olamadık. Eserlerinde 

tamamıyla Atinalılarıñ rÿóu tecelli etmektedir. áayesi seyyiÀt-ı ahlÀkiyeniñ 

öñünü almak idi. Eserleri daima pür şitÀretti, putperestlik, ma’budlarıylaÀ ederdi. 

ÁsÀrında güzel bir şiirle imtizÀc etmiş  rakik bir istihzÀnıñ gölgeleri titrerdi. 

Onuñ takídÀt-ı edebiyesi en ziyade Uripid’e ‘aiddir. Kurbağalar namındaki 

eseriyle Uripid’i hicv etmiştir. Şövalyeler namında bir eser-i reis intihab edilen 

Kleon’u ÀhÀliniñ naôarından sükÿt ettirmek (s.120) maksadıyla tertib edilmiştir. 

Hatta bu eseriñ temsilinde Aristofan yüzünü şarab tortusuyla bulaştırmış olduğu 

halde Kleon’uñ rolünü bizzat ifÀ etmiştir. “maúãadıyla tertib edilmiştir. Hatta bu 

eseriñ temsilinde Aristofan yüzünü şarab tortusuyla bulaştırmış olduğu óalde 

Kleon’uñ rolünü bizzat ifÀ etmiştir. “Yaban Arıları”, Gep ( Burada umur-i 

hükümete pek hevesli olan Atina ehlisi hicv edilmiştir.)  Şövalye, Kuşlar, Nüve 

dahi ÀsÀr-ı bÀkiyesindendir. 

 

ROMA TEMÁŞÁSINIÑ MEBDEÍ HAKKINDA BİR KAÇ SÖZ 

Yurdsuz birtakım serserileriñ ekvÀm-ı mütecavere üzerine sÿlet ve 

ikdamlarıyla meydana gelen ( Yeni Roma ) Yunan hailelerindeki azamet ve 

ihtisama bÀdí olan èanÀsırdan mahrum idi. Ne mili bir maziye ne kÀdim 

hatıralarla tetvíc edilmiş bir dine ve ne de muntazam bir lisana mÀlik idi. Bunlar 

birdenbire Yunanílerin o zengin ÀsÀr-ı muvacehesinde şaşırakalmışlar, bilÀ 

temyíz hemen Yunan tiyatrolarını Roma şairi “Omniyus”dur. Uripid’in 

tamamıyle mukallidi olan bu şair iki haile ile Roma’nın manøum  olarak bir de 

tarihini yazmışdır. 
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Pelot: Komediyyeniñ hakikí bir pederi ve èavamıñ sevimli bir şairídir. 

Pelot; hakkındaki taúdírÀt-ı èumumiyyeyi şu cümle ifade ediyor: “Edebiyat 

perileri, İtalyanca söylemek için Pelot şivesini istièÀre ederler.” (s.121) 

Terans : Kartaja’da tevellüd ederek evvelÀ korsanlar tarafından beslenmiş 

ba’de serbestisi èiade edilmiştir. Terans  tevsiè-i maèlumat için Atina’ya 

gittiğinde Patros’da iken yazdığı ba’øı ÀsÀrı hÀmil olan vapurun yolda àarg 

olduğunu haber alması üzerine fevkalade bir teèessire düçar olmuş ve bu 

musibetin bar’ı taóammülgüdÀzí altında henüz yirmi altı yaşında olduğu óalde 

vefÀt eylemiştir. 

Hicv, Romalılar’a maòãuã bir hÀssÀdır. Hicviñ gÀyesi, beşerriyyeniñ gayr-i 

tabièi olan evzaè ve etvÀrını tenkiddir. Ominves tarafından icÀd edilen Latince 

hicv ismini çürük meyvelerle terbiye edilmiş bir neviè yemeden almışdır. 

Lusilyus: Mahir bir heccÀvdır. AhlÀkındaki metanetle kesb-i şöhret 

etmiştir. ÁsÀrınıñ sıfat-ı mümeyyizesi şiddet ve azamat idi.  

Roma edebiyatınıñ eñ ziyade parladığı èasr Agust’uñ èasrıydı. Agusta 

kadar Latin edebiyatı iàtişÀşÀt-ı siyÀsínin taht-ı teèsirinde kalmakdan 

kurtulamamışdır. Tekmil eserler Yunan fikri ile yazılıyordu. Óalbuki bu devrede 

fikr-i milliyyeniñ inkişÀf ve taèmimi his olunmaàa başlamış idi. Agust devriniñ 

eñ müstesna bir símÀsı olarak Virjil’i tanıyoruz. Virjil, mütefekkir (s.122) bir 

şairdi; Agust’u askerlerine karşı müdafaaè eden işte bu büyük adam idi.  

Fransa’da TemÀşÀ: Onikinci èasırda  garÀib namıyla ôuhÿr edip onüçüncü 

èasrda bir dereceye kadar tevsiè eden temÀşÀ onüçüncü asırda daha ziyÀde bir  

iètilÀya maôhar olmuşdu. Pandomima denilen dilsiz oyunları bu devrede revÀc 

bulmuşdur. Bu devr şuèarası en ziyÀde mevøuèat-ı óaúiúiye üzerinde tevakkuf 

etmiş, bi-l-cümle eserlerde óissiyÀt-ı diniyye èamil olmuşdur. Paris kitabhÀne-i 
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umumiyyesinde “Hazret-i Meryem’iñ MuècizÀtı”14 nÀm-ı umumiyyesi altında 

toplanan otuz cildden èibaret tiyatro ÀsÀrı mevcuddur ki bunlar onüçüncü èasrıñ 

zihniyeti óakkında müteaòòirine òayli maèlumÀt vermiştir. 

Onbeşinci èaãrda ãanèat-ı temÀşÀda daha başka türlü bir feyø ve inkişÀf 

görülüyor. Evvelce 1000-1500 beyitden ibaret olan tiyatrolar bu devirde 30-40 

bin beyidden mürekkeb olup beş altı gün imtidÀt eden bir hale gelmişdir. Óaøret-i 

İsa ve havariyunuñ tercüme-i óÀllerinden müferriz parçalarla Jan Dark’ın vak’a-i 

fecíèası “ ehl-i salíb muóaberesi gibi mevøuèat-ı tiyatrolar için esÀs-ı ittihÀõ 

edilmişdir. Ondördüncü èaãrda runsar mekteb-i (s.123) edebiyyesiniñ büyük 

faèaliyetlerini görüyoruz; Runsar’ıñ şakirdi olan Jodin eñ ziyÀde takdírÀta maôhar 

olmuş bir şairdir, hatta “Klopatra” namındaki eseri her tarafdan takdírÀt-ı isticlÀb 

eylemişdir. 

Asıl tiyatro on yedinci èasr evahirine doğru Molirere, Kurney, Rasyen gibi 

dehÀtıñ fevkÀlede müsaièleriyle bir mertebe-i bülende suèud eylemişdir. 

Moliere, komediyi yaèni muøóikeyi ıslÀh etti. Tabayièi beşeriyyeyi 

tavsífdeki maharet ile vazèi saóne ettiği eşhÀsa buyurduğu şekl  ve heyèet ve eñ 

ince cihet olarak muøóikeyi saède ve tabièi bir suretde meydana çıkarmakda ki, 

úudret ile sÀir muzhikenüvislere karşı ihrÀz-ı galibiyet eylemişdir. Eñ meşhur 

eserleri : Tartüf 15 , Jorj Dandan, Hasís, ÁsilzÀdeliğe Özenen Burjuva 16, 

Sekape’nin HilekÀrlıkları, Zor Tabib, Zor Nikah, Álim Kadınlar, Mühim Hasta… 

ve sairedir. 

Korney: Fransa hailesiniñ pederi olan Korney (s.124), insanları fıtraten 

yükselmesi mümkün olan Àlí tabakalarda taãvir ederdi. Eserlerinde vaz-èı ãaóne 

                                                 
14 Çünkü her eserde mutlaka Hazret-i Meryem’in bir muècizesi mevcud idi. 
15 Tartuf eserinde riyÀkÀr bir rÿhu tavsíf etmişdir. Hatta bunda o kadar muvaffak olmuşdur ki, Fransızlar 
bu gün riyÀkÀrlara tartuf nÀmını verirler. 
16 Sınıf-ı mütevassıt demekdir. 
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ettiği eşhÀs daima muhirüèl-ukÿl ve fevkaèl-beşer bir arada ve úudretin 

sahibidirler. İnsanları bulunduğu gibi değil, bulunması lÀzım gelen derecÀt-ı 

èÀliyede gören bu dÀhiniñ en meşhÿr eserleri: Hüras, Sina, Polyoket, Losid, Atila, 

Herakliyus…ve sairedir. 

Rasin: Korney gibi Fransa’nın en kıymetli bir hailenüvisidir. Kurney 

hilafına olarak insanları oldukları gibi taãvir ederdi. ÁsÀrı: Andromah, 

Britanikus, MitridÀt, İfijeni, Feder, Ester, ÁtÀlí ile yegÀne komedyası olan 

“Davacılar”dır. 

Bundan soñra Fransa saha-i temÀşÀsında büyük bir eser-i terakki görülüyor. 

Ondokuzunca ve yiğirminci èaãırlar dehÀtı tiyatro ãanèatını şüphesiz daha 

mükemmel bir şekle ifraà ediyorlar. On dokuzuncu èaãrda Viktor Hugo , 

Kromvel, HesevnÀn, Kral Eklenyor, Burjuvalar, Derebeyleri gibi facièalarıyla 

èasrının şahika-i şièirine yükselmiştir. Sardo, Aleksander Dumaper, Runsar, 

Sakrib, Ujye, Haleví gibi şairler ondokuzuncuèaãrıñ ãanèatkÀrlarıdır. (s.125) Jul 

Romano, Henri Baba, Jon Klaret, Henri Berestan gibi ãanèatkÀrlar yaşamaktadır. 

Almanya’da en büyük ãanèatkÀrlar Goethe, Shiller ve Vaàner’dir. 

Goethe’niñ Faust, Verter, Herman ve Dorote, İfijeni gibi eserleri vardır. 

Üslÿbundaki zarÀfet ve nezÀket, muhalliyesindeki vüsèat-i harikulèade ile bi-l-

cümle şairleriñ fevkinde bir mevkièi bÀlÀterín işgal eylemiştir.  

Shiller Goethe’den soñra Almanya’nıñ büyük bir şairidir. Eserleri: 

Haydutlar, Valin Eştayn, Don Karlos, Kilyom Tel, Yevnekferav, Genç Kadın 

yani Jan Dark, Hanye, Lesin ve sairedir. Shiller ibdaè ve ícÀd ile hüsn-ü 

tahayyülde vasiè bir istièdÀt ve kabiliyete malikdi. 

Vagner, meşhÿr bir bestekar ve şair olup eserleriniñ eñ güzeli 

Tanhavzer’dir. Bundan başka daha bir çok operaları vardır.  
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Şekspir: İngiltere’nin muhteşem bir faci èanüvisidir. Eserleriniñ eñ 

meşhÿrları: Hamlet, Üçüncü Rişar, Kral Lear, Otello, Makbet, Venedik Satıcısı, 

Bir Yaz Gecesiniñ Rüyaları ve sairedir. 

Size daha bir çok temÀşÀ mü´elliflerinden bahsedebilirdik (s.126) ; fakat bu 

bÀbdaki tavsilÀtı sene-i Àtiyeye terk ediyoruz. Esasen maúãad bir úaç símÀ-yı 

ãanèatkarı añlatmaktı. O da óÀãıl oldu demektir. 

Bizde eñ büyük temÀşÀ müellifi dÀhi-yi aèzam Abdülóak Óamid´dir. 

Gerçi merhum Namıú Kemal Bey’in Vaùan Yahut Silistre, Akif Bey gibi 

birkaç tiyatrosuyla daha baèøı ÀsÀrı intişar etmiş ise de bunlar temsil için değil en 

ziyÀde karièni tenvír için yazılmıştır. BedÀyet-i meşrutiyetimizden beri intişar 

eden tiyatrolar arasında o kadar cÀlib-i dikkÀt bir esere tesadüf edemediğimiz için 

bièttabièonlardan baòå etmeyeceğiz. Óamid Bey’in en úıymetli eserleri; Tezer, 

Eşber, Fitnen, Tarık İbn-i Ziyad, Nestern, VÀlió’dir. İşte Eşber ile Finten’den 

birer parça naúl ediyoruz. 

Eşber’den: 

 “İskender, Eşber, EmrÀsı, soñra Aristo. “ 

  İskender 

Kimdir bu úadın ki bunda maãlÿb ? 

Eşber 

İşte o úadındı sizce matlÿb!  

İskender 

Sumru! Ne cehennemí nezÀret! 

Eşber ( zehr-i óand ile) (s.127) 

Maèõÿr ola etdiği cesaret;  
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MÀşuku için selÀma durmuş! 

İskender 

Eyvah! Mülk de maóv olurmuş! 

Eşber 

Bir mevkièi mürtefi de merdÀr, 

Etmiş ise böyle èaraz-ı dídÀr, 

SÀik buna şiddet àuramı! 

Ancak sizi görmedir merÀmı! 

èİllet sizi görmesinde haùùı,   

SÀkin duruyorsa èaynı mevtÀ. 

(Şiddetle müstehziyÀne) 

Dün úan akarak ceríhasından,  

Emr eyledi kim karíhasından, 

İncÀya gelince şÀh-ı düşman, 

Merd u zen ve èasker u berhemen, 

Hep birlik olup da karşı konsun, 

Peşinde bu yolda secde etsin! 

(Mahşer-i emvÀtı erÀe eder.) (s.128) 

Düşman hele şehre vÀsıl oldu, 

Emrettiği şeyde hÀsıl oldu! 

Kim varsa óuøurumuzda zíruh, 

Bak nıãf-ı şehid, nıãf-ı mecrÿh! 

Nıãfında enínki table kÀim, 
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Nıãfında sükut o samed dÀim! 

ØabtÀr-i hÿn içinde galetÀn, 

Zencir ile bağlı bir de sultÀn! 

Çekdirdi teberrÿken o ancak,  

Şehriñ kapısında bir de sancak! 

(Darda olan Sumru’yu gösterir.) 

Toprakda yatan bu úanlı heyèet, 

Değmez mi çekerse böyle  rÀiyet? 

ElvÀnına oldunuzsa meclÿb, 

Baòş eyler onu bu şÀh-ı mağlÿb. 

(Kahkahalar eder.) 

 İskender 

Telèíne sezÀ bu fiilin Eşber, 

Allah da ben de buna mağber. (s.129) 

Ger u bíyÿn dÿş-i berdÿş, 

Ta´bir-i diğerle cÿş-i berhÿş. 

Kılmak da bu rezmgÀha filhÀl, 

BÀúí-yi bÀkí naøarlar ísÀl! 

Yer gök şimdi sana duèada. 

 Eşber 

Bir işmi o bíkesí iade., 

Kim her ne kadar olursa düşvÀr, 

Her bir işe iktidar kez var ? 
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MÀşukanızı cihanda mÀdam, 

Bir èaciz iken ben etdim aèdam, 

Siz ki yedinizde dest-i úudret, 

Hükmetmede hem nüfuõ-u fıtrat. 

Mağrÿr u müşkil u bahÀdır. 

Bir şehsiñiz emr-u nehye kÀdir. 

Hemşíremi eylemekde ihyÀ, 

Aciz kalacak değilsiniz yÀ! 

(Gülerek) 

İhyÀ kılıñ oldunuzsa muàber! (s.130) 

  İskender 

NÀzÀn ve latíf, hÿb ve dilber, 

Her vech ile bínÀzir ve yektÀ, 

Hemşiren iken senin o hattÀ, 

Olmak sana farz iken nigehbÀn, 

Efnası onun olurmu çesbÀn? 

Hava buna kÀil olmaz elbet, 

NesvÀne odur kılan sahÀbet, 

Hemşirede olmasa o mazlÿm, 

Hemcins idi validenle maèlÿm, 

Vermişdir anÀse Rab hallÀk, 

Sultan-i vatan yolunda ahlÀk, 

Sultan daòi olmasa bu mescÿd, 
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Bir valide olmak üzre mevcÿd, 

Baòşetmesi muhtemelken evlÀd, 

 Kanÿn-i Hüda’ya karşı cellÀd! 

Maórum edilir mi hiêmetinden, 

Òavf eylemek mi azametinden? 

Arø etdiği çehre-i civÀnı. (s.131) 

Tabèındaki hÀl-i nÀtevÀnı, 

 Kim herkes görünce eder rikkÀt, 

 Hiç olmadı mı sezÀ-yı dikkat? 

 Alim de o yadigÀr-ı eflÀk, 

 Olsun mu revÀ-yı maóv ve ahlÀk? 

(UmerÀdan biri diğerine) 

RevekzÀn-ı hesaba katmıyor hiç: 

At naèlı ile kılındı tetvíc! 

   İskender 

(Maãlÿbe’ye bakarak) 

Bir ãaóib-i óüsn ve Àna elbet, 

MevlÀ daòí eyliyor muhabbet! 

Úudret onun olduğu zamanda, 

Rÿóu uçuyorken ÀsmÀnda. 

Solmuş yanağında taze u ter, 

Bir canlı eser bırakmak ister. 

Rÿóunda eser denilse şÀyÀn, 
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Aynı bu melekde de nümÀyan. 

 Naúş olmuş onun da hicretinde, (s.132) 

DídÀrına òande suretinde! 

Bípertev cÀn ise nigÀhı, 

Bulmuş yine nÿr-ı karbgÀhı. 

Örmüş yüzüne ôılÀl-i cennet, 

Örsün seni de sehÀm-ı laènet! 

Bir böyle melek bu cism-i nÀzÀn, 

Kim hÀlıkı işte görmüş erzÀn? 

ZÀhir oluyor yüzünde onun, 

Tarih zuhur-i óüsn ve Ànın! 

DídÀrına fer verip bu tarih, 

Bir zehr; nev görürdü Meríh, 

Bozduñ sen o òaùùı hançerinle ! 

ŞayÀn-ı cezÀsın, ağla, inle! 

Eşber 

Hemşire değil yılanla hemşer! 

Olmuşdu gelince siz mübeşşer! 

RÀm olmalı idi merÀmı òassÀma, 

Óaãar eyledi ihtirÀm-ı hasma. 

èİndimde olurdu, yokdu maóõÿr. (s.133) 

Şeytana peresteş etse maèdur! 

Ördüm ise illeti èiyÀndır. 
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Bilsen onu ah o bir çiyandır! 

Etmekdi merÀmı bièttadí, 

Naèşıyla bu ümmetin taàdi, 

Müsteàrak hÿn olup serÀpÀ, 

SeyrÀn ediyordu bímehÀbÀ! 

EmvÀtın içinde bizde ancak, 

Gördük aña böyle bir salıncak, 

Ôan etmeyiniz cinayet etdim, 

ãdımsa onu èinÀyet etdim. 

ÔÀhir yÀ  sözümdeki karÀin, 

Cumhur iniyor iken bu hÀin, 

Kim èamnine ÀsmÀn açıktı, 

Çıkmak diliyordu, işde çıkdı! 

İskender 

èİndinde seniñ rızÀ-yı maèbÿd, 

Etmekde mi halkı mahv u nÀbÿd, 

PürşÀn mı muhabbet-i mehÀlik, (s.134) 

Óalú öldü de kaldı mı memÀlik? 

Eşber  

EtbÀè u òadm, serír u efser, 

Gitdiyse de maóv olup serÀser, 

Maóv olmadı müntehÀ-yı Àmal, 

Namus mu yaèni etdim ikmÀl. 
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(Zincirlerini çıngırdatarak) 

Takdımsa bir demir hamÀil, 

Olmaz şerefim bununla zÀil! 

PÀmÀl èadv olursa eklíl, 

 Ancak o demek seza-yı tezlíl! 

Boynum sana olmadıysa merbÿt, 

TÀ haşr olayım bu yolda mazbÿt, 

Zincir ile olmaz imtinÀnım. 

Tek sende bulunmasın garÀim, 

Fikret, bu muòatabıñ olan merd, 

Üç yüz bin èadveye karşı bir ferd! 

Sense o kirve ile beraber, 

Ancak bana karşı hasm-ı ekber. (s.135) 

ÚÀdir, yine iktidÀr-ı meslÿb, 

GÀlib sayılır bu yolda mağlÿb! 

Ben böyle hezimete fedÀyım? 

(Áhen sadÀlarıyla gezinerek) 

Karşındayım işte dest u pÀyestem, 

Zincír-i esÀr ile müzeyyen. 

Yenmek beni maúãadınsa gel yen! 

 İskender 

Taósín sana, çok gubÿr imişsin, 

Taósín! 
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 UmerÀ 

Taósín! 

KulebÀnın ‘umuru. 

HezÀr-ı Taósín! 

 İskender 

Şayetse fedÀ edilse Eşber, 

Şimşirine böyle bin semenber! 

-Muèitine işaret eder, umerÀdan biri, 

-Eşber’in kılıcını getirib İskender’e verir. (s.136) 

ÕÀtıñ hele eyledi teèin, 

Òalòal ile etmiyor tezín! 

- Yine muèitine işaret eder, umerÀdan bir úaçı Eşber’in zincirlerini çıkarır. 

- Eşber bunlara tahkír ile bakar.  

Zínet sana seyf-i sütÿtundur! 

-Kılıcı gösterib eliyle Eşber’i nezdine daèvet eder, Eşber gitmez. 

 Eşber 

(Uzakdan) 

İhsan yedmir ve tekdír, 

Tezyín edecekse zÀtını ver! 

Etsin o da sonra kesb-i zíver. 

 İskender 

Bu leşker-i sÀfilín beraber, 

Taãvir-i celÀdetindir Eşber, 
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Tiàin sana münóasırezelden, 

İskender onu düşürmez elden. 

-Eşber’in nezdine gidip kılıcını vererek; 

Aldımsa da işte eyledim red, (s.137) 

 Eşber 

Úalbimdir onun yeri mücerred! 

-İntihar eder, düşer. HeyecÀn-ı umumí. 

-Aristo revekzÀnın naèşını getirip dÀrın altına vazè eder. 

İskender 

Bedbaht! O ne ettiğin?  

Eşber 

Tecerrüd! 

Yaèni sana karşı bir teferrüd! 

-Teslím-i rÿó eder. 

İskender 

Şayetse san bu ser-i meyít! 

(Aristo revekzÀnı refè ile) 

Diğer èilm-i muôafferiyet! 

İskender 

RevekzÀn! 

UmarÀdan bir kaçı: 

Evet, o! (s.138) 

İskender 
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Ah! Mecrÿh! 

Aristo 

Mecrÿh değil! 

İskender 

Nedir ya? 

Aristo  

Bírÿh! 

Ey merd-i muhíb müşterí-i asıl, 

Tarihine işte úanlı bir fasıl, 

-Serhpÿş RevekzÀn’la Sumru’yu göstererek. 

TÀ bende-i berk iltifÀtın, 

Peyveste husÿfe rÀdfÀtın! 

İskender 

RevekzÀn pÀmÀl, ãumru maslÿb, 

Eşber kan içinde, mahv ve maslÿb. 

Aristo  

Ceyş ile bekÀya rihlet etdi. 

Müstakbele doğru sÿlet etdi. (s.139) 

GüyÀ ki bekÀyı olmak üzere,  

Azm eyledi gitdi bakmak üzere, 

Gösterdi sana o mihr-i zÀil, 

Bir velvele bir sükÿt-i hÀil, 

Teèyidini kurduğun vekayiè 
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Hiç olmamış içlerinde zÀyiè 

Tariò úıtal-i dehşet Àver, 

Vecdinde cünÿdínin muãavver, 

Bu rÿze-i muzlim ve musíbet, 

Her yıl anılır cihanda elbet, 

Karşındaki maóşer-i sükÿnet, 

Namınla dolu sipehr-i laènet! 

Her ferdi eğerçi yerde sÀkin, 

EflÀkı unutmasın velÀkin, 

Çıkmakda sadÀları Hüda’ya, 

VÀkıf değiliz biz ol ãadÀya. 

İskender 

Makber makber cihan açılmış. 

Gülşenlere yıldırım saçılmış. (s.140) 

Leşker leşker serilmiş emvÀt, 

EfrÀd-ı beşer ve hÿşe ekvÀt. 

Aristo 

Hırãıñdır eden bu óÀl-i iècÀb, 

İskender 

Ateşler içinde şehr-i PencÀb, 

Güya ediyor semÀya rihlet, 

Aristo 

Maóv olmuş onunla bir de millet! 
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İskender 

Ey nefs-i haríã aceb ne bulduñ? 

Aristo 

Ey şÀh-ı cihÀn muôaffer olduñ. 

İskender  

Eyvah…Eyvah! 

Aristo 

Boş nedÀmet! 

İskender 

Kinos, ne bu dehşet ve úıyamet! 

Söyle, Peridas nedir bu maóşer? (s.141) 

Peridas 

Baùlamyus’a sor. 

İskender 

Murò-i şer… 

Batlamyus 

Mucib ne óakarete apansız, 

Tariòi yazan benim, yapan siz! 

İskender 

EfkÀrımı sen de etme tehyíc, 

Áristo! Bu nedir? 

 

 



 121 

Aristo 

Ôafer veya hiç!                             

                                                                          Abdülóak Óamid 

 

ÒíÙÁBET 

Òalkıñ muvÀcehe-i èumumiyesinde söz söylemeàe òiùÀbet, söyleyene òaùib 

denir. ÒiùÀbetin edebiyatla büyük ve sıkı bir merbÿtiyeti vardır. Esasen söz yazı 

kadar mühim ve belki daha müesserdir. Bu èitibar ile bu bahiste biraz tevakkuf 

etmek istiyoruz.17 (s.142) 

Biz òaùibleri üç kısma ayırıyoruz: Birincisi müètemmir òaùibleri, ikincisi 

meclis-i millí òaùibleri, üçüncüsü ictimaèi èumumi òaùibleri. 

Müètemmir òaùibleri: Müètemmir òaùibleri yahud konfor-i enesciler òalúı 

tenvír ve irşÀda meèmur òuùebÀdır. Bu òaùiblerde tehevvürden, şiddetden ziyade, 

hilm, úudret-i iknaè, idrÀk-i muhít gibi mezÀyÀ-yı esÀsiye aranılır. Òaùib her 

şeyden evvel beyÀnÀtını katèiyyeti èilmiyye ile tetvícle beraber muhítini, samièini 

iyiden iyi tedkík etmeli. Bir müètemmire òalúın surÿf-i muhtelifesi gelebilir. 

Binaenaleyh müètemmir; tedkíkÀtında o kadar iyi muvaffaú olmalıdır ki 

söyleyeceği sözler samièin üzerinde èaksi te´sir yapmasın. 

Meclis-i millí òaùibleri: Meclis-i millí òaùibleri muòatablarınıñ irfÀn ve 

iktidÀrlarına kÀniè oldukları için samièinin kabiliyet-i fehmiyelerini düşünmek 

gibi bir úayd ile mukíd değillerdir. Onlar her şeyden ziyade efkÀra, vicdÀna òiùab 

etmekle mükellefdirler. Mantık ve kÀnÿn taèkib ettikleri yoldur. Meclis-i Millí’de 

en ziyade nÀfizüèl-kelÀm olanlar òaùiblerdir. 

                                                 
17 İòùar: Finten’den misal kitabın sonundadır. 
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İctimÀèi èumumi òaùibleri: İctima-i umumiyeden maúãad halkı bir fikr 

etrafında toplamakdır. Böyle bir kitle-i nÀsa karşı írÀd-ı nutk eden hatiblere de 

ictimÀèi èumumi òaùibleri nÀmı verilir. (s.143) Bunlarda mantıkdan, fikirden 

ziyade hissiyÀt hakimdir. Òaùib eñ ziyade hissiyÀta òiùab eder. Onuñ için o 

dakikadaki yegÀne maúãad heyecÀn-ı millíyi teşdíd ve iôhar etmekdir. ÓissiyÀt-ı 

umumiye-i tahrík edebilecek ateşin kelimeler, ictima-i umumi òaùiblerinin büyük 

sermayeleridir.  

 

ALELèUMßM ÒAÙİBLERDE BULUNMASI LÁZIM GELEN MEZÁYÁ 

1. Òaùibler söyleyeceği mevøuèu evvelce tertib etmekle beraber onu birkaç 

defèa kendi kendine hatta iècÀb ederse aynanın karşısında tekrar tekrar 

söylemelidir. èAksi takdírde müètemmir maóallinde zihnine tesadüfen bir takım 

efkÀrıñ vürÿduna intizar edecektir ki òaùibler için bundan daha müellim bir 

sebeb-i sükÿt tasavvur edilemez. Bu gibi òuùebÀ yoluñ yarısında mütemÀdiyen 

bocalar. Óalbuki ciddí bir istihzÀr fikrí samièin ile beraber kendisini selÀmetiñ 

istirÀhat-i baòş sahiline çıkarır. 

2. Òaùib iyi bir úuvve´-i óafıôaya mÀlik olmalıdır, evvelce yapılacak 

istihzÀr fikri şüphesiz ki sağlam bir óafıôaya muhtaçtır. 

3. Òaùib evzÀè ve etvÀrında muvaffak olmalıdır. Tebessüm edilecek bir 

mevkiède bir çehre-i àuøÿb, àaøab maóallinde bir simÀ-yı (s.144) tebessüm 

göstermek àarib olmaz mı? BilÀsebeb meyyÀl-i pervÀz gibi kollarını açarak 

boynunu iki omuzu arasına çeken òaùibiñ şu vazèiyeti ne kadar istihzÀyı daèvet 

eder. Faúaù evøÀè ve etvÀrı serd edilen fikirlerle mütenÀsib kılmak sözün teèsirini 

tezèíf etmek demekdir. Bu noktada ifrÀd-ı hareket ise daha fenÀdır. MübÀlağakÀr 

vazèiyetçiler rÿó-i mevøuè ile èalÀkalarınıñ iflÀsını èilan eden zavallılardır. 
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Vazèiyetler o kadar mevøuèla mütenÀsib olmalıdır ki, samièin rÿş-i ifadeye 

katèiyyet baòş eden bu evøÀèdan bíóaúúın münsebit olsun. Şiiriñ inşÀdında da 

evøÀèi mesèelesine iètina etmek lazımdır. Şiirde evzÀè, dinleyenleriñ kaèbiliyet 

ve idrakiyle èadedlerinin kesret ve kÀletine göre değişmelidir. èAdeden az bir 

cemèiyyet-i edebiyyede bülendÀvÀz olarak mübÀlağakÀr evøÀè ve etvÀr 

göstermek òiùabetiñ úuvvetini sarsar. 

4. Òaùib şive-i lisÀna vÀkıf olmalıdır. Bundan maórÿm olan òaùibleri 

bilÀkelÀl uzun müddet dinleyebilecek kimse yokdur. 

5.  Òaùib mevøuèñ vahdetini muóafaôa etmelidir. Yürüyeceği yol onuñ 

öñünde açılmalı, her òaùù ve àÀye-i fikre vÀsıl olacak bir cüzèe mevøuè olmalıdır. 

(s.145) 

6. Òaùib bilinmeyen ahvÀl ve hÀdisÀtdan bahs etmelidir. Maèlÿmu ièlÀm 

semèine kelÀl irÀs eder. Hele maèlÿmu bir talÀkatnÀme ile ifade edenler 

muòaùablarını techíl etmek ãuretiyle muòalif-i nezÀket bir hareketde bulunmuş 

olurlar.  

7.  Òaùib  aynı ses ve èaynı sürèatle ifÀde-i merÀm etmemelidir. Kelimeler 

rÿó-i mÀnÀ ile mütenÀsib bir kuvvet ve şiddetle ağzından çıkmalıdır. Sesiñ 

kısílmasí lÀzım gelecek yerlerde kısılmak bilèakis yükselmesi iècÀb eden 

maóallerde yükselmek iècÀb eder. 

8. èİbÀreniñ tenkítine de etmelidir. Virgüller, noktalı virgüller ile noktalı 

yerleri taèyin etmelidir. Şiirde taktíè ile okumak iyi değildir. Maèmafih vezniñ 

ahengini tamamıyla muóafaôa ederek kafiyelerden ziyÀde işaret-i tenkitiyye 

üzerinde tevakkÿf etmelidir. 

SabÀhat-ı vechiye, kemÀl-i aèøÀ, giyinişde iètinÀ daòi òaùiblerde bulunması 

daha ziyÀde calib-i teveccüh olan mezÀyÀdandır. (s.146) 
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KİTÁBET-İ RESMİYE VE ENVÁèI 

KitÀbet-i Resmiye: Buraya kadar kitÀbet-i òuãuãiye ve aksÀmından uzun 

uzadıya baóå edildi. Şimdi kitÀbet-i resmiye hakkında iøÀhat vereceğiz.  

Evvelki derslerimizde söylediğimiz gibi kitÀbet-i resmiye devÀir-i devlet 

arasında teèati edilen muòaberatdan èibarettir. Hatta baèøı kitaplarımızıñ 

nímresmí olarak kabul eylediği èarøuóÀller daòi efrÀd ile hükümet meyÀnesinde 

cereyÀn eden muòarrirÀtdan èibaret olmasına mební bu kısma dahildir. 

KitÀbet-i resmiyenin envÀèı pek çok ise de bunlardan size eñ ziyade lÀzım 

olanlarını zikr ile iktifÀ eyliyoruz: ArøuóÀl veya istidèÀnÀme, taórírÀt, teõkere, 

müõekkere, maøbata, maóøar, rapor. 

ArøuóÀl veya istidèÀnÀme : Bir maksad ve arzunun taleb ve istirhÀmı için 

hükümetiñ makÀmÀt-ı èaliyesine takdím edilen varakadır. 

TaórírÀt: Meèmurín-i devlet arasında teèatí edilen mekÀtib-i resmiyedir. 

Eğer bir òuãuãuñ suali maúãadıyla yazılmışsa buna istièlÀmname, cevabına da 

cevÀbnÀme denir. (s.147) 

Teõkere: Bir şehr dahilinde teèatí edilen resmí mektublardır. 

Maøbata: MecÀlisde mevkièi müzakereye vazè edilen bir husus hakkında 

verilen kararın zabtnÀmesidir. 

Rapor: Müfettişler ve ashÀb-ı fen ve ãanèat tarafından tahkíkÀt ve kanaèat-i 

fenniyelerini mübín vesíkadır. 

Maóøar: èAhÀli-yi beldeden birkaç kişiniñ — bir şeye dair ve birtakım 

mevÀdı hÀvi- maúÀm-ı aèidine takdím edildiği varakadır. 

MuòarrirÀt-ı resmiyede elkÀb ve óÀtme istièmÀl edilir, başa yazıldığı 

maúamıñ ünvÀnı daòi èilÀve olunur ki, buna sernÀme denilir. 
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ElúÀb ve óÀtmeleriñ başlıcaları şunlardır:  

 

ELÚÁB 

1. äadraèzamlara : Maèrÿz çÀker-i kemíneleridir. 

2. äadÀreti ióraz etmiş zevÀta: Maèrÿz çÀkerleridir. 

3. VizerÀya ve müşírÀna : Devletli efendim óaøretleri. 

4. Rütbe-i bÀlÀ ashÀbına : èUtÿfetli efendim óaøretleri. 

5. Feríklere ve evvel-i evvel-i ricÀla: Saèadetli efendim óaøretleri. 

6. Mír-ilevÀlara, evveli åÀnilerine: Saèadetli efendim. (s.148) 

         7.     Miralaylara rütbe-i sÀniye sınıfı mütemayizine: İzetli efendim. 

8.   Rütbe-i sÀniye sınıf-ı åÀnisi ashÀbına, èaskerí kÀim makamlarına: İzetli 

bey,  “efendi”, ağa.                                                                            

9.     Binbaşılara, rütbe-i sÀlise aãóabına: Refèatli bey,“efendi,ağa."  

10.   Rütbe-i rÀbièaya: Fütüvvetli efendim. 

 

İlk yedi elúÀbın óÀtmeleri:  

1. Emr ve ferman óaøret veliyyül-emrindir. 

2. Emr ve ferman óaøret min lehüèl emrindir. 

3. Emr ve ferman óaøret min lehüèl emrindir. 

4. Emr ve irade óaøret min lehüèl emrindir. 

5. Emr ve irade efendim óaøretlerinindir. 

6. İrade efendimindir. 
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7. Efendim.18 (s.149) 

 

RÜTßB-İ  èİLMİYE ASHÁBINA “ELÚÁB” 

1. Şeyhüèl-islÀm efendilere: ÇÀger ( dÀèí ) leridir. 

2. Sudÿra yaèni gÀzi-yi èaskerlik pÀyesi ashÀbına : Semaóatli efendim 

haøretleri. 

3. İstanbul pÀyelilerine: Faziletli efendim. 

4.  MevÀlíye: Faziletli efendim. 

5. Kubar-i müddrerisine: Mükerremetli efendim.  

6. Úuøøata: Meveddetli efendim. 

ÓÁTME 

1. Emr ve ferman óaøret veliyyül-emrindir. 

2. Emr ve irade óaøret min lehüèl emrindir. 

3. Emr ve irade efendim óaøretlerinindir. 

4. İrade efendimindir. 

5. Efendim. 

Maøbatalarda sernÀme ile óÀtme bulunduğu halde elúÀb bulunmaz.  

MuóarrirÀt-ı resmiyede taèkibi lÀzım gelen usÿlleriñ bu Àna kadar (s.150) 

gördüğümüz kavaèid-i taórirden farkı yokdur. Ancak, resmí yazılarda nezaket, 

münÀúúaóiyyet, ihtirÀm gibi baèzı esÀsÀta rièayet edilmelidir. MeselÀ ben 

diyecek yerde bendeleri, çÀgerleri, dÀèileri, cariyeleri gibi taèbirÀt-ı ihtiramiyye 

kullanılmalıdır ve soñra “sen, siz” diyecek yerde “ õÀt-ı Àli-yi sadaratpenÀhíleri, 

õÀt-ı èaliyi vekÀletpenÀhileri, õÀt-ı èaliyi èutÿfíleri, õÀt-ı saèadetleri” gibi  
                                                 
18 Diğerleri için taèbirÀt-ı ihtitamiye yokdur. 
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taèbirÀt-ı istièmal edilmekle beraber ismi èibare arasında zikr edilmiş bir veya 

kaç õÀtdan tekrar baóå edilirken “o” yahud “onlar” gibi zamir-i gÀiblerin 

yerlerine, “müşarun ileyh, müşarun ileyhuma, mümiyyün ileyh, mümiyyün 

ileyha, mümiyyün ileyhüma, mümiyyün ileyhüm” gibi kenÀ-i lafôlar kullanılır. 

Şimdi muóarrirÀt-ı resmiyeyi daha vÀøıó bir suretde añlamaklığımız için bir 

misÀl serd edelim. Bilfarz Lazistan sancağı muhasebecisi Ahmed Efendi bir 

òastalığa düçar olmuş, mÿmiyyün ileyh óayÀtını kurtarmak için berayi tedÀvi 

İstanbul’a gelmek mecburiyetindedir. Halbuki bunuñ için de maliye neôaretinden 

me´zuniyyet-i istióãÀl lÀzım. Bu gibi meèmurine neôaret, hiçbir sebeb mevcÿd 

olmaksızın me´zuniyyet iètÀ etmez. BinÀenÀleyh Ahmed Efendi òastalığını 

neôarete karşı isbad etmek mecburiyetinde kalır. Òastalık hakkında beyÀnı 

mutÀlÀèa edecek en selÀhiyetdÀr úalem ise tabibiñ kalemidir. Bu èitibar ile 

(s.151) muhasebeci Ahmed Efendi Lazistan belediye tabibine müracaèat ediyor. 

İşte aldığı vesika şudur: Bu vesikaya da rapor nÀmı verilir.   

  

RAPOR 

Lazistan muóasebecisi Ahmed Efendi bilmuèayyene nezle-i müzmine-i 

sadriyeye düçar olduğu anlaşılmakla mümiyyün ileyhin berÀ-yı tedavi iki ay 

meèzuniyyete ihtiyacı bulunduğunu mübín işbu rapor ièta kılındı. 

Görülüyor ki raporlarda sernÀme, elkÀb ve óÀtme yokdur. Tabib yalñız 

muèayyenesinin netice-i fenniyesini yazar. 

Şimdi bu raporu alan Ahmed Efendi doğrudan doğruya nezÀret-i celíleye 

yahut Trabzon defterdarlığına hitaben bir arøuóÀl yazar ve mezkÿr raporu lef 

ederek gönderir. ArøuóÀl ãureti:  
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Maliye NeôÀret-i Celílesi’ne;  

Devletli Efendim Óaøretleri, 

Üç aydan beri düçar olduğum òastalığıñ tedavisi için burada pek çok 

tedÀbir-i ãıóóiyeye müracaèat etmiş isem de leffen óuøur-ı devletlerine takdím 

kılınan ùabib raporu münderecÀtından (s.152) müstebÀn buyurulacağı üzere 

buraca meèatteessüf ahvÀl-i sıhhiyemde bir salah görülemediğinden berÀ-yı 

tedavi iki ay müddetle Dersaèadete azimetime müsaèade buyurulmasını temenni 

ve istirham eylerim. Ol bÀbda emir ve ferman óaøret min lehüèl-emriñdir.  

Maliye NeôÀreti bu arøuóÀliñ ôuhÿrunda bir köşesine “meèmurín 

müdüriyetine.” der. Buna da óavale nÀmı verilir. Meèmurín müdürü ise “sicil 

mümeyyizlğiñe”, mümeyyiz de meèmuríniñ bu gibi işleri ile meşgÿl bulunan 

“masa katibine” havale eder. Bundan maúãad muhasebeciniñ daha evvelce 

meèzuniyet istihsÀl edip etmediğine añlamakdır. Mümeyyin ileyhin böyle bir 

ilişiği ôuhÿr etmediği takdírde úalemden müdürüñ reèyiyle arøuóÀliñ kenarına 

şöyle bir èibare yazılır: Buna derkenar derler.  

Derkenar Sÿreti: “Lazistan muóasebeciliğinden vÀrid olup makvfiyle 

birlikte óavale buyrulan iş bu taóríratda mümiyyin ileyhin rahatsızlığına mební 

iki ay müddetle terhisi istidèa ediliyor; icrÀ edilen tedkikÀt üzerinde muhasebeci 

Ahmed Efendi’niñ beş seneden beri hiçbir sebeble meèzuniyet istihsÀl etmemiş 

olduğu añlaşıldığından müddet-i gaybÿbetinde yerine baş katib vekalet etmek 

üzere meèzuniyetini (s.153) muvafıú görülmekle keyfiyet nezd-i èÀlí-i 

nezÀretpenÀhílerinde de maôhar taãvib olduğu taúdírde úaydına ol vechile işaret 

edilerek maóalline eşèari hususunda müsaèade buyrulması bÀbında emir ve 

ferman óaøret min lehüèl-emriñdir.” 
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MuóarrirÀt-ı resmiye envÀèı arasınada bir de müõekkere vardır. Müõekkere 

èaynı neôÀret daòilinde bulunan şuèbelerden birinin diğerine yazdığı teõkeredir. 

Ezcümle bÀlÀdaki derkenar ãureti müõekkere suretinde de yazılabilir. 

Müõekkerelerde óÀtme olduğu halde elkÀb mevcÿd değildir. 

Şimdi meèmurín müdüriyetiniñ şu derkenarı altına maliye nÀôırı şöyle bir 

cümle yazar.  Mucibince terhisi ve maóalline eşèarı, bundan sonra meèmurín 

müdüriyetince mezkÿr arøuóÀle şöyle bir cevab yazılır:  

 

CEVABNÁME 

Lazistan Muóasebeciliğine; 

İzzetli efendim, 

İki ay müddetle terhisinize dair olan … tariòli istidèÀnızıñ cevÀbıdır. 

Maóalli tabibin raporuyla tahakkuk eden maèõeret (s.154) ãıóóiyenize mební 

müddet meèzuniyetinizde başkÀtib ifÀ-yı  vekalet etmek üzere bir veche eşèar iki 

ay müdetle terhisiniz tensíb kılındığından maóalli meèmuriyetinizden tariò-i 

infikÀkınıza eşèÀrı mütemminÀdır. 

                                                                                   Maliye Naôırı 

 

  Maliye naôırının işbu cevÀbı üzerine muóasebeci katibi tevkíl ederek  

tariòi infikÀkını neôarete èarz eder. Neôaret de mümiyyün ileyhin siciline 

keyfiyeti úayd eder.                                      
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MAØBATA 

Evvelki derslerimizde kitabet-i resmiye envÀèından baóå ederken maøbata, 

meclisde mevkièi müõakereye vazè edilen bir husus hakkında verilen kararıñ 

øabùnÀmesidir demiştik. Şimdi buña dair bir misÀl irÀd edelim: 

Daòiliye NeôÀret-i Celilesine; 

Devletli Efendim Óaøretleri, 

MÀèlÿm Àlí-i nezÀretpenÀhíleri buyurulduğu üzere Kastamonu vilayetiniñ 

ekser maóallerinde ve bÀòuãuã  sevaóilinde (s.155) beynelÀhali tekessür eden 

frengi èilletinin esbÀb-ı indifÀiyesi devletçe aranılarak bundan evvel seyyar 

tabibler ve eczÀcılar taèyin ve aèzam kılmış idi. Àncak èilleti meõkÿre ile maèlÿl 

olanlarınıñ ekseri úaraví olub arasıra köylerine uğrayarak orada şayet bir iki 

günden ziyade durmayan utabÀnıñ kendilerine tavsiye ettikleri tedÀbir-i ãıóóıyeye 

itina ve aldıkları mualicÀt-ı istièmal etmedikleri cihetle utabÀnın bu gezişinden 

matlÿb derecede istifade olunamadığı bièt-tecrübe sÀbit olmuşdur. BinÀenÀleyh 

geçende vÀridÀt-ı maóalliyeden merkez vilÀyette biri õükÿra, diğeri enÀåa maòãuã 

olmak üzere otuz yataklık iki hastahane inşÀ edilmiş ve tabib ve eczÀcı zaten 

cÀnib-i míríden muvaôôaf oldukları gibi meõkÿr hastahÀnelerin mesÀrif-i daimesi 

içün dahi kezalik şehri 3297 kuruş tahsisÀt iètÀ kılınmış olmakla etrefdaki 

maèlulín oraya celb ve cemè ile aóvÀl-i ãıóóıyeye tevfíken tedÀvi edilmektedir ki 

bir çok nüfus-i beşeriyyenin ãıóóat ve selÀmetini teèmin eden şu eser-i óayrın 

vücÿda gelişi óaúiúaten şayÀn-ı teşekkür ve muhammedídir. Şu kadar ki bu 

òastaòÀnelerde otuz yatakdan ziyÀde bulundurulamadığı gibi uzak maóallerde 

olan maèlulínin daòi buraya gelmemesinden faide-i óaãıla daòi o nisbetde 

mahdÿd ve muhÀl garíbe Àhalisine mahsus olarak sevÀhilde bulunan  mèalinínin  

bundan istifade edememekdedir. (s.156) 
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Óalbuki maèlulíniñ çoğu sevÀóilde olub baralarda cÀnib-i míriíden 

muvaôôaf bir tabib ile bir eczÀcı var ise de evvelÀ bunların kendi başlarına 

dolaşmalarından hiçbir faide óÀãıl olmadığına ve sÀniyen bir middetden beri 

eczÀ-yı mevcudeleri tükenib o cihetle kendileri dahi İnebolu kasabasında 

tevakkuf ederek hiçbir iş görmediklerine binÀen hem bunları ortada işsiz 

durdurub da kendilerine beyhude  maaş vermemek hem de günden güne 

çoğalmakda olan èillet-i sÀriye-i mezkÿrenin sürèat-i indifÀèına ciddi bir çare 

aranmak üzere merkez vilÀyetdeki gibi Ínebolu kasabasında daòi biri õükÿra, 

diğeri enÀãa maòãÿã olarak otuz beş yataklık iki òastahÀne teèsisi ehem ve elzem 

görünüyor. 

Bu òastaòÀneleriñ mesÀrif-i inşÀiyesiyle yatak ve levÀzım-ı sÀire esmÀnı 

için tahmin olunan kırk elli bin gurur ise o òastahÀnelerden müstefid olacak 

kuzzalar devÀir-i belediyesinden tesviye olunabilir. Tabib ile eczÀcı dahi zaten 

mevcuddur. Eczacı lÀzıme-i tıbiyede öteden beri tarf-ı devletden veriliyor. Bu 

halde òastaların mesÀrif-i lÀzıme —i sairesi kalıyor ki buradakine kıyÀsen şehri 

3297 kuruşa muhtacdır. Bu gün kendileri de, kendilerinden gelec ek zürriyetleri 

de hÀl-i tehlikede bulunan nice nüfusun teèmini selÀmeti için bu kadarcık 

mesÀrif-i şehriyeniñ cÀnib-i míríden (s.157) tesviyesi istiksar edilecek bir 

fedÀkarlık değildir. Maãalaóat zaten kabil-i teèhir ve taècil olmayıb ne kadar 

tesriè ve taècil edilirse o kadar faide bahş olacağından icrÀ-yı icÀbına müsaèade-i 

serièai cenÀb-ı neôÀretpenÀhíleri sezÀvÀr buyurulmak niyÀz-ı maòãÿãasına ictisÀr 

olundu. Ol bÀbda emir ve ferman óaøret min lehüèl-emrindir. 
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Taórírat Müdürü Müftü DefterdÀrı NÀib Vali-i VilÀyet   

 ………………………………………………………………… 

                                      AzÀlar     

  

…………………………………………………………………...(s.158) 

 

KİTÁBET-İ ÒUäUäİYE İLE KİTÁBET-İ RESMİYENİÑ VAÓDET-İ 

AäLİYESİ 

Buraya kadar her birini ayrı ayrı mütalaèÀ eylediğimiz kitÀbet-i òuãuãiye ile 

kitÀbet-i resmiye acaba yekdiğerinden tamamen ayrı bir şey midir? Bu noktayı 

anlayabilmek için evvelden kitÀbet neye derler onu söyleyelim. KitÀbet, 

maóãulÀt-ı fikriye ve sadaret-i kalbiyemizin tahíren ifadesidir. Daha evvelki 

derslerimizde ifÀdÀtıñ mevøuèları ile samimi bir ittihÀda malik olduğunu 

gördüğüñüz cihetle mevøuè her ne olursa olsun ifadeniñ onuñla hemÀhenk olması 

lüzÿmu pek Àşikardır. Yaèni ciddi bir mevøuè bir üslÿb-u ciddí ile sÀdr olacağı 

gibi bilÀkis ciddiyetden èari fikirlerde kendilerine mahsus bir tarz-ı beyÀn iktisÀb 

eder. EfkÀr-ı èadiye basit kelimelerle ifade edildiği óalde şehíd ve muhteşem 

òayalÀt ve taóasÿsÀtımız ancak elfÀz-ı èÀliye ile sÀdır olabilir. Bu sunèí değil 

derÿní, vicdÀní, ãamimi bir sÀikdir. Zaten mevøuèlarımız kadar uslÿb-i beyÀn 

vardır denilse hata edilmemiş olur. Bir yangın manôarası karşısındaki 

taóassüsÀtıñızı, müşÀhedÀtıñızı yazacağıñız zaman úaleminiziñ ucuna semÀnın 

aèmak leyliyesi içinde yükselen ateş tufanlarını bihakkın ifade ve teşrih 

edebilecek kelimeler şitÀb eder. Fakat bir gurÿb, bir (s.159) mehtÀb, bir bahar 

taãvirleri bu kelimeler ne kadar müteneffirdir. Şimdi bu böyle olduğu gibi 

èaleèlade bir mesèele zımnında devÀir-i resmiyeye vereceğiniz arøuóÀllerdeki 
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üslÿb da şüphesiz mevøuèuyla mütenÀsib olacakdır. Evimize fazla úıymet tahmin 

edilmesine mební úıymetiniñ başka bir heyèet-i muhammene tarafından yeniden 

tahmini için maliye neôÀretine bir arøuóÀl vermekliğimiz iècab etse bizim bu 

arzÿóÀlde bir takım sanayiè-i lafôiye ve hayÀliye ibrÀz etmekliğimiz hayret ve 

istikrÀhı mÿcib olmaz mı? ArøuóÀliyle evinin manôara-i saèirÀnesinden , mekièin 

ceyÀdet-i havaiyesinden baós etmeği hatıra bile getirecek kimse okdur. ZirÀ 

resmí yazılarda münÀúúaóıyyet, delÀil-i mantıkıyye, rÿó-i mesèele hÀkim-i 

mutlakdır. Şimdi bièlnetice añlaşılıyor ki mevøuèlar değiştikçe ifadeler de 

değişiyor; óalbuki óayÀt mezzuèat-ı muhtelifenin bir sÀha-i vesièidir. Bu 

mevøuèÀt-ı muhtelifenin iktisÀb edeceği üslÿbların her birine ayrı ayrı isimler 

vermek ise èadimüèlimkÀndır. Bu èitibar ile bièlnetice yalñız “ kitabet ” bÀki 

kalacakdır. Ancak resmí yazılarda baèzı kuyÿd vardır ki, muóarrirÀt-ı òuãuãiye 

bunlardan ÀzÀdedir. MeselÀ, heriki muóarrirÀt ãıóóat, vüøÿh, aãÀlet, selÀmet, şive-

i lisÀna èadm-i muğayeret, elfÀôda mutabakat, beyÀnda muvafakat gibi levÀzım 

fesahatle müşterek bir ittihÀda mÀlik olduğu halde muóarrirÀt-ı òuãuãiyye 

sanayièin her türlü şekliyle (s.160) yaòud daha şÀmil bir mÀnÀ ile mehÀsin-i 

fesahatle tecelli edebilir. Demek oluyor ki resmí yazılar òÿsÿsi yazılarla bir çok 

noktada ittihÀd ediyor. Yalñız kitÀbet-i resmiyeniñ kitÀbet-i òuãuãiyeden 

büsbütün ayrı bir şey olduğu kanaèatini tevlíd eden birtakım esbÀb arasında bir 

sebeb-i tariòí de vardır. Görüyoruz ki òuãuãí yazılarımızda cümleler mefsÿl 

olduğu halde resmi yazılarda bilÀkis gayr-ı mefsÿldür. İşte bu tarô ifade resmi 

yazıları òuãuãi yazılardan temyiz etmekdedir. MaèhazÀ  kitÀbet-i resmiyeniñ bu 

üslÿb-ı taórírísi kadímí bir usül-i inşÀ olmayıb soñ asrıñ mevlÿdÀt-ı 

sekímesindendir. Cümleleriñ bu sÿretle yekdiğerine rabt edilmesindeki sebeb-i 

tarióíyi sadrasebuk merhum Said Paşa gazeteci lisÀnı nÀmiyle yazdığı bir eserde 

şu sÿretle izÀh ediyor: 
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“Baèzılar ôan ederler ki, tarz-ı cedíde esÀs olan mefsÿl cümleleri Şinasi 

ihdÀs etti. Sebk eden tafsilÀt üzerine hakikat böyle değildir. Bundan seksen sene 

evvele kadar gerek tarió lisÀnında gerek mekÀtibÀt-ı resmiyede cümle münkatıè 

idi. Cümel-i gayr-i mefsÿle ile yazı yazmak usÿlü takriben 1205 tarihine doğru 

başladı. Milletimiziñ lisÀn-ı taóririnde bu inkılÀb-ı küllíye sebeb oldu? Müsebbib 

(s.161) kimlerdir? Bunları beyÀn edelim? èİllet faèile fıkdÀn temyizdir. Sebeb 

olanlar ise Fenerlidirler.19 Çünkü Àlel husus 1245 den 1250 tarihine kadar riyÀset-

i kitÀbet nüsnedinde olanlar; Fenerlileriñ reèyleriyle hareket etdiler! Ekseriya 

siyasí muóarrirÀt-ı daòi onlara kaleme aldırdılar. LisÀn-ı Àtik-i YunÀníde 

cümleler bir dereceye kadar birbirlerine merbÿd ve zÀyièi lafôiye daòi mültezem 

ve matlÿb olduğundan umur-u hariciyeye me’mur ricalimiz lisÀn-ı siyÀsíyi 

Fenerlileriñ yazdıkları sÿretdir ôannına düşerek  o yolu taklide başladılar. O tarz-ı 

inşÀ 80 seneden beri tedricen devaíri hükümetiñ cümlesine intikÀl etmişdir.”  

Şimdi bu mütalÀèÀdan anlaşılıyor ki, muóarrirÀt-ı resmiyeniñ müselsel 

yazılması Bab-ıèÁlí’ce öteden beri mütteòaõ bir usÿlden nÀşí değilmiş. BilÀkis 

kadimde BÀb-ı èÁli ve Mabeyn-i Hümayundan sadır olan muóarrirÀtda hep kısa 

ve sehlièl idrÀk cümleler istièmal edilmişdir. 

İşte bir misÀl: 

KÀimmakam Paşaè Ordÿ-yu hümÀyÿndan gelen  taórirÀtda hulasÀsı 

manôur-i şÀhÀnem olmuşdur. Bunlara ne güne cevab ve ne güne reèy müktezídir? 

Mukaddim ahvÀl-i sefere Àşina oğlum gibi derdim. Kaldı ki (s.162) sefer demek 

şiddet demek, şiddet demek ãafÀ değil; cümleye maèlÿm. Akçe ve zehíre; şimdi 

bunlarda kıllet var diye durup durmak olmaz. Düşman ne derse müsaèade 

eylemek din ve devlete yakışık değil. Eğer benden cevap isterseniz rehat ve 

                                                 
19  Asırlarca müddet hidmet-i devlet-i èaliyyede bulunmuş bazı rum Àile muètirÀnıdır ki Fener civÀrında 
ikamet ettikleri için bunlara “ Fenerliler” denir . 
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cemiè-i mal hulyasını kurmadım. Sizden reèy lÀzım benden, ol reèyi tenkíd lazım. 

Cümleñiz bir araya gelib hazine-i külliye ile sefer olunmuş? Pederim meróumdan 

mÀèda. Ol daòi nice olduğundan èíbret alasız. Bu òuãuãlarıñ cümlesi sizden 

maùlÿb-i şahÀnemdir. 

                                                                                                  7 Şaèban 203 

 

İkinci misÀl: 

Sen ki Kasım Paşasıñ. Babam Allah’ıñ emriyle vefÀt eyledi ve ben daòi 

taht-ı saltanata cülÿs eyledim. Şehr-i muhkem zabt eylesin, bir fesÀd olursa seniñ 

başıñı keserim.  

           (Birinci Sulan Ahmed’iñ ilk Fermanı) 

 

Şimdi şu misÀlden de añlaşıldı ki, mÀzi-i kitÀbetimizde cümeli mefsÿle ile 

ifade-i merÀm edilegelmiş. Demek oluyor ki Fenerlileriñ vazèetdikleri şekl-i 

taórír “KitÀbet-i resmiye kitÀbet-i hususiyeden büsbütün ayrı bir şeydir.” 

Zihniyetini tevlid eylemişdir. Óalbuki serd edilen mütÀlaèÀt ile anlaşıldı ki, 

yalñız bir kitÀbet ve bir ãanèat-ı (s.163) taórír vardır. Áleèl itlÀk úudret-i 

taóririyeyi hazi olanlar resmí yazılardaki kuyÿdu pek güzel naôar-ı iètibÀra alarak 

èevvelce der meyÀn eylediğimiz şerÀit-i taórir daòilinde ifade-i fikr ve maúãad 

edebilirler. 

MümÀresÀt-ı Taóríriye 

KitÀbet-i Òuãuãiyeye Aèid Mevøuèlar 

1.Taşrada bulunan valideñize terfiè-i ãınıfa muvaffaú olduğuñuza dair bir 

mektub yazacaksıñız. 



 136 

Size tevsiè için verilen bu mevøuèu nasıl yazarsıñız? 

Şübhesiz hemen kalemi ele alarak işe başlamak doğru değildir. ZírÀ bu 

kitabda taórir için bir çok vesÀyÀ ve fevÀid gördüñüz. Bunlar size yürüyeceğiniz 

yolları taèyin etmişdir. Binaenaleyh mevøuèu evvelÀ ihÀtÀ eyleyeceksiniz. 

SÀniyen alakadar fikirleri meydana çıkaracaksıñız. SÀlisen mesèeleyi efkÀr-ı bir 

tertib-i mantıkıye taèbi tutacaksıñız. Tarô-ı beyÀnın selÀset ve insicÀm-ı ise bu 

gibi esÀsÀt-ı taóririn teèmininden sonradır. İşte bu mevøuèun heyèet-i 

èumumiyesini söylüyoruz: Bir seneden beri valideñizden ayrı yaşıyorsuñuz. Buna 

sebeb de tahsil. Artık ãınıfınızı terfiè ettiñiz. Şimdi on gün sonra  annenizin 

müşfik kolları arasına atılacak ve bu devir iftirÀkdan mütevellid hasretinizi teskin 

edeceksiñiz. Acaba bu kadar izÀhat kafimidir. Mevzuè karşımızda. Burada fazla 

düşünmekliğimiz lÀzım değil midir? Evet bir seneden beri valideñizden ayrı 

(s.164) yaşıyorsuñuz amma geçen bir senelik devre-i tahsiliyyede valideñize èaid 

bir çok òaùıralar ve tebassÿsler mevcÿd değil midir? Ve soñra sizi kendisinden 

ayıranen büyük sebeb tahsil olduğu óalde taóãiliñ derece-i ehemmiyetine èaid  

birkaç söz de söylenmesin mi? Bakıñız terfièi-i ãınıf eyliyorsuñuz. Demek ki 

istikbÀlinize bir kat daha tekarrüb ettiñiz. Bu mühim fikri úayd etmeden geçmek 

doğru olmaz. Hemen on gün sonra validenizin kolları rasına atılacağıñız cihetle 

bugün kalbinizde yaşayan bir çok hiss-i mahôuôiyyet vardır. Bunların her birisini 

neden en ãamimi kelimeleriñ lisÀn-ı ifşÀsına tevdiè etmeli. 

Görüyorsuñuz ki, mevøuè ôan edildiği kadar sade değil. Bir de işaret edilen 

bu noktalar mevøuèun símÀ-yı óaúiúisini teşkil eder. İşte biz size bu fikirler 

daòilinde mevøuèu tertib ediyoruz. Fakat tevsièini size bırakacağız. (s.165) 

1. Bir senelik iftirÀk ile geçen eyyÀm-ı óasret (siz kendinizden birtakım 

şeyler)   bulabiliyorsunuz.                   
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2. Taóãiliñ derece-i ehmmiyeti. 

3. äınıfınızı terfièe muvaffaú olduğuñuz óasret günleri bitecek. 

4. On gün soñra óareket edeceğiñize dair tebşírÀt. ( bu teèhirin tasdiknÀme 

ve şehÀdetnÀme almak mesèelesinden dolayı olduğu.) 

5. Valideñizle birleşeceğiniz cihetle taóassüsÀt-ı óÀøırañız. 

6. DuÀ ve muhabbet temennisi. 

 

2- Harbe gönüllü olrak iştirÀk eden bir arkadaşınızın sÀha-i harbden 

gönderdiği mektuba cevab yazacaksınız. Bu cevabda kendisini istasyona kadar 

teşyiè ettiğiniz güne èaid hÀtarÀt ve tahÀssüsÀtınızda bulunacak. 

3. Rum ilinde memleketi istilÀya maèrÿz kalan bir arúadaşıñızın , orada 

düşmanların Türk unsuruna karşı irtikÀb ettikleri şenÀèatlere dair yazdığı 

mektuba cevab vereceksiniz. Bu mektubda en ziyÀde kin ve intikam óisleriyle 

beraber büyük bir ümíd-i Àtí yaşayacakdır. (s.166) 

4. Sınıf refikiñiz Óüsnü Efendi’nin pederinin haber-i şehÀdeti geliyor. 

Zavallı Óüsnü, babasının gaybÿbet-i ebediyyesinden mütevellid yeès ve hicrÀn 

ile o gün mektebe gelemiyor. Óüsnü’ye bütün sınıf nÀmına bir taèziyetnÀme 

yazacaksıñız. 

Bunda taèziyetnÀmelerin bütün şerÀitine riayet etmekle beraber şehÀdetiñ 

èulviyet ve úudãiyetini söyleyecek ve refikiñizi teselliye çalışacaksıñız. 

5. Yaralı olarak berÀ-yı tedÀví buraya gelen ağabeyinñzi òastaòÀnede 

ziyaret ettikden sonra aóvÀl-i sıhhiyesinde mÿcib-i endişe bir óÀlin 

bulunmadığına dair valideñize mektÿb. 
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6.  Bir gün aòşama doğru şimendifer istasyonuna iniyorsuñuz. O sırada 

òaùù-ı harbden  gelen bir trenden tam iki saat maèlulín askeriye boşanıyor. 

Türk’üñ o yüzlerce necíb oğulları arasında on kadar da yaralı var. Diğer tarafda 

mehyÀ-yı óareket bir tabur èasker duruyor, gözlerinde bu yaralı kardeşlerinin 

intikamını alacaklarından müteóaããıl müsret yaşları parlıyor. Onlar óareket 

ederken treniñ penceresinden bu yaralı arkadaşlarına mendillerini sallıyorlardı. 

Biri de bir nefercik de úanlı mendili ile bu giden kahraman ve kandaşlarını 

selÀmlıyordu.  (s.167) 

Bu mevøuèda maúale ãÿretinde defter-i òÀùıratıñıza úayd edeceksiñiz. 

“Kimse ile istihzÀ etmeyiñiz.” 

7. Onlar aynı ãınıf arkadaşları idiler. Necati babasınıñ servetine mağrÿr idi. 

Zavallı Aómed de faúir faúaù terbiyeli bir adamcağızıñ oğlu idi. Necati Aómed’iñ 

her vesile ile faúrini mucib-i istihzÀ buluyordu. Babasınıñ vefÀtından soñra 

èailesinin mèaişeti Ahmed’in omuzları üzerine yüklendiğinden mektebi terke 

mecbÿr olmuşdu. O, her sabah merhÿm pederi gibi şehrin haricindeki èameleye 

çorba satarak annesiyle kardeşleriniñ mèişetini teèmin ederdi. Pederiniñ servetine 

mağrÿr olan Necati ise babasınıñ vefatından sonra mektebe devama lüzum 

görmeyerek parasını sefÀhat aleminde bitirdi. Az bir zaman içerisinde muótÀc-ı 

meróamet bir óÀle geldi. Bir gün  şehriñ òaricinde dolaşırken Aómed’in yanına 

tekÀrüb etdi. Ah sıcak bir çorba olsa da içsem, dedi. Aómed  eski refikini tanıdı. 

Bir çorba ikrÀm etdi. O, hÀla kendisine bir kÀse sıcak çorba içiren bu mekteb 

arúadaşını tanıyamamışdı. Aómed Necati’yi ikÀz etdi, tekmil-i istihzÀlarından 

nedÀmet gösterdi. Faúaù iş işten geçmiş idi. Bu mevøuèu óikÀye ùarzında tevsiè 

edeceksiñiz. (s.168) 
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BİR EFSÁNE 

8. Her teşebbüsde mèişetinden maórÿm kalmış bir Yemen bedevísi derdini 

añlatıb enÀmına naii olmak için ibzÀl ve ikrÀmıyla beyneèlarab fevkèalÀde 

meşhÿr olan HÀtem TÀí’ye müracaèata karar veriyor. BíçÀre bedeví dağlar, 

dereler, ovalar aşarak Tay kabilesiniñ bulunduğu mevkièe tekÀrüb etdiğinde 

orada pejmürde hÀl bir õÀta tesadüf ediyor. O da cevaben kabileniñ İran şÀhı 

tarafından maóv edildiğini söylüyor. Bedeví HÀtem TÀí’yi soruyor. Onun da 

oradan gayb olduğu cevabını alıyor. Bu ümidinin de bir serab olduğunu gören 

bedeví artık metÀnetini àayb ederek ağlamaya başlıyor. Diğer õÀt soruyor: Niçin 

ağlıyorsun? Bedeví derdini anlatıyor. Bunun üzerine meçhul adam kendisiniñ 

HÀtem TÀí olduğunu söylüyor ve diyor ki “Benim kapımdan şimdiye kadar kimse 

boş dönmemişdi. İran şÀhı ise; benim kellemi getirene bin lira ikram edecek. 

Şimdi sen benim başımı keseceksiñ ve şÀha götürecek bu paralara nÀil 

olacaksın!” Bedeví bunu şiddetle reddediyor.( Burada bir muóavere ) Nihayet 

HÀtem TÀí: “Öyle ise beni canlı olarak götür teslim et.” diyor . Bedeví nÀçar bu 

soñ teklifini kabul ederek (s.169) beraberce yola çıkıyorlar. ŞÀhın memleketine 

tekÀrübünde HÀtem TÀí’nin kollarını bağlıyor ve sarÀy-ı şÀhiye giderek huzura 

çıkıyor. ŞÀh  kuru ve cılız bir bedevíyi cüsseli  HÀtem TÀí’yi bağlayarak uzak 

mesafelerden oraya kadar yalnız başına getirmesine istiğrÀb ediyor. HakikÀt-ı 

hÀli anlamak için bedevíyi sıkıştırıyor. Bedeví nÀçar işi etrafıyla anlatıyor.(ŞÀhla 

muhavere) 

O zaman HÀtem TÀí’niñ büyüklüğü ve fedÀkÀrlığı şÀhıñ naøarında tezÀhür 

ediyor ve ona kabilesini ve eski saèadet ve óaşmetini èiade ediyor. Bedeví daòi 

bir çok ikram ve iósÀna nÀi l oluyor.  

Bu mevøuèu da  óikÀye ùarzında tevsiè edeceksiñiz.  
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MESNEVÍ ’DEN BİR ÓİKÁYE 

          9.Bir bezirgan berÀ-yı ticaret Hindistan’a azimet edeceği sırada hÀne 

halkına : “Size Hindistan’dan neler getireyim?” dedi. Her biri bir şey istedi. 

Kafesinde mahbus olan papağanına da sordu: “ Sen ne istersin?” “Hindistan’a 

vardığınızda sahralarda bir çok ÀzÀde papağanlar göreceksiñiz, onlara benden 

selÀm ediñ ve deyiñiz ki, onlar selÀmetde ben mahbus-i emindeyim! Bu revÀ 

mıdır? Halas etmezlerse bari beni ansınlar ve bana teselli-i hatır için bir şey 

tavsiye etsinler.” Nihayet bezirgan Hindistan’dan èaaaavdet ederken herkesin 

siparişini (s.170) alır. äaórada da bir sürü papağana tesadüf ederek kendi 

papağanının siparişini ve derdini onlara söyler. Bu sırada dinleyen papağanlardan 

birisi düşer bayılır, diğerleri de başına üşüşür. Bezirgan müteessifÀne 

memleketine èavdet ettiğinde herkesin hediyesini verir. Papğanına da meèyÿsÀne 

Hind papağanlarınıñ macerasını añlattığında papağanı da, “ Ya… benim 

yüzünden hemcinsimden biri terk-i óayat etdi diyerek kafesiñ içine bayılarak 

düşüverir. Bezirgan, “Eyvah, papağanım öldü.” nidÀ-yı teessüfüyle her iki 

papağanıñ vefÀtına sebebiyet veren gayr-i maèkÿl óareketlerinden dolayı kendi 

kendini itham eder ve kafesi açarak  kuşu bağçeye atar. Papağan kanadlanarak 

karşıda bir ağacın dalı üzerine konar ve “Hindistan’da titreyip öldüğünü 

gördüğün kuş bana buradan halas bulmaklığım için istediğim öğüdü vermiş 

idi.İşte, ben de bu öğüd sayesinde senin elinden kurtuldum.” der ve kaçar. 

“Siz bu óikÀyeyi tevsiè ederek soñuna bir mülÀóaôa-i aòlÀkiye èilÀve 

edersiñiz. 
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ŞİMENDİFER MAKASCISI 

10.Onuñ şimendifer güzergÀhında küçük bir evi vardı. On senelik izdivacıñ 

maóãÿl-i yegÀne olan yalñız (s.171) biricik yavruya, kızı Emine’ye mÀlikdi. 

Makascı Muóammed bir gün sabahleyin bir muètad vaôifesi başına gelirken 

uzakda yavrusunu kır çiçekleri toplamakla meşgul gördü. Vaôifesi başına gelen 

Muóammed beş dakika sonra gelecek trene intiôÀr ediyordu. Dakikalar geçmişdi. 

Tren düdüğünü öttürerek uzakdan göründü. Muóammed manivelayı yakalamışdı. 

O sırada mini mini kızı Emine’nin şimendifer yolu üzerinde topladığı çiçeklerden 

bir demet yapmakla meşgul olduğunu gördü. Bir saniye sonra tren yavrunun 

üzerinden geçecekdi. Muóammed pür heyecen idi. Eğer manivelayı çekmezse 

yavrusunu kurtaracak; fakat ileride vukuèa gelecek musademede èasker dolu bir 

tren maóv  olacakdı. (Muóammed’in muhadele-i kalbiyesi) nihayet hiss-i vaôife 

galebe etdi ve manivelayı çekerek şiddet-i teèsirinden yere düşdü. Treniñ 

vagonları mini mini kızcağızıñ üzerinden tamamıyle geçdikten sonra 

vaôifeperver makascı yavrusunuñ naèşı üzerine kapanmak için koşdu. O sırada 

ellerinde çiçek demetlerini hala muhafaza eden kızcağız kolları üzerine kapanan 

babasınıñ boynuna sardı, kızcağıza bir şey olamamışdı.  

CenÀb-ı Allah’ıñ vaôifeşinÀs Muóammed’e soñ mükÀfatı. (s.172) 

 

KİTÁBET-İ RESMİYEYE  èAİD MEVØUèLAR 

 ARØUÓÁLLERE DAİR 

1 

1.Zevci şehid olan bir úadın ağzından on iki yaşında yetim kalmış oğlunuñ 

Darü’l EytÀm’a kabul olunmasına dair ma’arif nezÀretine bir istidÀ. 
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Teşríh-i Mevøuè: EvvelÀ makama göre bir sernÀme ile ona mütenasib elkÀb 

intihÀb olunacak. Saniyen, maksada bir mukaddime olmak üzere hikÀye-i hal 

edilecek. Salisen maksad ne ise yazılacak. Rabièan elkÀb ile mütenÀsib bir hÀtme 

ile arzuhalin nihayeti bağlanacak. Òamsen òÀtmeniñ zíríne pul yapışdırılarak 

usÿl-i vech ile tarió ve adresli imza vazè edilecek. 

2.Müddet-i hidmeti otuz seneyi tecavÿz eden bir meèmur ihtiyariyle 

tekaèudÿnÿ taleb ediyor. Bunun için maliye nezaretine bir arøuóal yazılacak. 

Teşríh: SÀhib-i istidÀ bugüne kadar etdiği hidmetleri ve müddet-i 

hidmetinden muhtasaran bahs edecek baède çok isartetrÀóata (s.173) muhtaç 

olduğu vesÀire gibi bir sebeb göstererek tekÀèud nizamnÀmesinin emsÀline bahş 

eylediği hakdan bilèistifÀdeieray-ı tekÀèudünü talep edecek ve nihayet òÀùme ile 

söze nihayet verecekdi. 

3. Bir õÀt memleketinde erbÀb-ı zirÀèatden ve hÀssaten tütün zirÀèilerinden 

iken memleketi istilÀye uğramakla emsÀli gibi hicret eylemiş, hasbeèl mehÀcire 

bívÀye kaldığı ve kendisine münasib bir iş tedÀriki sururetinde bulunduğu cihetle 

tütüncülükdeki ihtisasına binÀen tütün kursu müfettişliğine veya buna memÀsil 

bir hıdmet de istihdÀmına dair reyi nezÀretine bir ÀrøuóÀl. 

4. Bir maóalle sakinesinden bulunan bir zÀt mÀlik olduğu hÀnesiniñ úıymeti 

pek fÀhiş tahmin edilmek yüzünden şinin sÀbıkadan iki kat fazla vergi vermek 

mecburiyetinde kalmış. Bununçün hÀnesi kıymetinin tekrar takdir ile vergisinin 

had-di lÀyıkına tenül edilmesine dair vilayet defterdarlığına bir ÀrøuóÀl.  

5.Bir meèmur bulunduğu maóallin Àb ve havasıyla imtizÀe edemediği 

cihetle havası muètedil bir maóalle tahviline dair merciène bir istidèa yazacak. 

(s.174) 
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“Müõekkeèrelere Dair Mevøuèlar” 

2 

6. Bir mekteb meèzunu taşra vilayet mekteblerinden birine muallim taèyin 

edilmiş harcırÀhının iètÀsı zımnında meèmurín kalemi müdüriyetinden muhasebe 

müdüriyetine bir müõekkere sÿreti yazılacak. 

7.  Münhal olan ………kariyyesi muallimliğine ……… .. zÀtın taèyini 

münasib olduğu beyÀnıyla “mucibince” si alınmak üzere maèarif müdürü 

tarafından makÀm-ı vilÀyete bir müõekkere. 

8. Úalem odasının meşruşÀtı eskiyerek tecdíde muhtac bir halde olduğundan 

merbÿt pusulada muóarrir malzeme-i tefrişiyyesinin iştirÀsına muktezí taósísÀtın 

bu derece daòilinde ãarfına müsaÀde olunması óakkında bir daire müdüriyetinden 

maúam-ı neôÀret veya vilayete müõekkere. (s.175) 

“TaórírÀta Dair Mevøuèlar” 

3 

9. Óaãad mevsimi tekarrüb etmekde olduğundan sene-i hÀliye maóãülÀt-ı 

èumumiyesinin kaç akçeye baliğ olacağının tahmínen taóríri taúdíri  daòiliye 

nezÀretinden vilÀyete bir “taórírÀt-ı èumumiye” ùüstír edilecek. 

10.Daòil-i vilayette sınni tahsile vÀsıl olmuş zükÿr ve enÀs mikdÀr-ı 

nüfusun mürsel-i nümunesi vechile bir katèa istatistik yapılarak nihÀyet bir ay 

zarfında irsÀl-i lüzumunz dair maèarif neôÀretinden vilayet maèarif müdürleri ile 

mustakil ulviye maèarif müfettişlerine bir “taórírÀt-ı umumiye.”  

11.Münhal olan…levÀsı müteèarrifliğine …Bey’in bièt-tayin maóalli 

meèmuriyetine ièzÀm edildiğine ve mübeşeret tariòinin beyÀn-ı lüzÿmuna dair 

…vilayeti valiliğine daòiliye neôÀretinden bir taórírÀt nümÿnesi. 



 144 

12. Şu geçen taórírÀt nümÿneleriniñ cevabları yazılacak. 

13. Bir müddetden beri icrÀ-yı şekÀvetle ebnÀ-yı sebíle tasallut ve dahili 

vilayetde bir çok fezÀyih ve cinayÀt íkaè eden ve … nÀmı serkerdenin zír-i 

idaresinde bulunan bir çetenin taèkibÀt-ı şedíde neticesinde tamamıyle tenkíl ve 

istísÀl edilmiş olduğuna dair … vilayetinden daòiliye nezÀretine taórírÀt. (s.176) 

Sehven kitabıñ sonuna kalan Fínten’den bir misÀl:  

  Muèarrıø 

“Beyrut, ãabaó. Denize nÀzır bir yatak odası hevÀ-yı lÀùíf, ãÀdÀ-yı deryÀ, 

Blanş yatakta.” 

Meclis 

Blanş, Doktor Tomas, Lord Dik. 

  Blanş  

“Siz ne erkek, ne kadın, ne insan, ne de meleksiñiz, dokror siz iyi bir 

maòluúsuñuz ki bilmeyerek fenÀlık ediyorsuñuz. Artık insaf ediñiz de 

yaşamayım.” 

(Lord bir şey söyleyecek olur.) 

Doktor Dik’e: 

“ Bırakıñız  istediğini söylesin.” 

Blanş 

“Baña, kendiñize, o divÀne úadına, bu bíçÀre adama inãaf ediñiz. Yetimdir 

diye beni böyle denizden denize sürüklemek elverir, piçdir diye memleketden 

memlekete kaçırmak yeter. Yariñizi müebbeden bırakmak için bu memleketi 

beğeniñiz.” (s.177) 
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Doktor Tomas 

“Òayali òasta.” 

Blanş 

“ Eğer siz hakiki bir doktor iseñiz inãaf ediñiz de bu aãalet ıôùırabından, soy 

èilletinden kurtulayım. Lord Dik’e yazıñız ki hiç kimsem yok, oldığunu da 

istemiyorum. Zaten böyle kimseleri olmaktan kimsesiz olmak evlÀ değil midir?” 

(Lord yine söyleyecek olur, doktor menè eder.)  

“ èAlemin maèlÿmu olsun ki ben bir soysuzum, bir taştan çıkmışım, bir 

mezardan hÀsıl olmuşum. Bütün cemèiyyet-i beşeryye bana ecnebí, ben bütün 

mükÿnÀta garíb! İnãaf ediñiz de şaèirÀne saóiliñ, kimsesiz yeriñ kenarında yalñız 

evet, sÀkid bir mezar olayım, èilelebet yalñız! Bir yanda siz, yer, gök, tuluè ve 

gurÿb, ièsÀr ve duhÿr, halkla berÀber kÀinÀt, bir yanda yalnız ben! Ah … öyle 

ebedí bir sükÿt içinde kalayım ki cemÀdÀt-i sÀbitesi zelzelelerden müteessir 

olmasın ki, umkindar avazeler nÀbedíd olup saóiline çarpan dalgalar nıãf-ı àubÀr 

olarak geri dönsün ki, silsile-i eyyÀm ve leyÀli, dairesine nüfuz edemeyib 

civÀrından geçen havadis-i èalem úafileleri seyl-i fenÀya tahvil etsin ki, 

civÀnından gelen rüzgarın önünde sÀèikalar taóaccür edip (s.178) dağlar, kayalar, 

tarÿmar olsun ki, havza-i hükümetinde vÀlideyn ile evlÀd bir, zevciyetle tecerrüd 

bir, cemèiyyetle vaódet bir … mahkemesinde bir hÀkimle bir mahkÿmun, bir 

vücud ile bir cesedin, bin muhdıra, bin asilzÀde ile bir soysuzun, bir piçin, bir 

kabz terÀbın, bir kurdun, hatta ibtidÀ-yı hilkate müntehi bir sülÀle ile bir kemik 

parçasının asla farkı olmasın! İşte ben öyle bir èalem-i  sükÿt istyerim. 

Maèşukanızdan bu hafta ne haber aldınız, kont?” 
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Lord Dik 

 “ Verdiğin haberleri bilmiyor musun, azízem? Burada zevcesinden başka 

maèşukası olan yok.”  

Blanş 

“Misis Kravse yazıñız: İşte zevce vefat etmiş, işte rakíbesi vefat ediyor, siz, 

sağsıñız,o sağ, aranızda olan ölüm gölgesi vÀde-i sükÿtuna çekiliyor! Birbirinizi 

görmeye hail olan o kemikden perde kalkıyor. Artık sağlar bir tarafa, ölüler bir 

tarafa … Yalnız şunun için müteessirim ki, gittiğim dÀr ve hiddete sizin de birkaç 

aylık èömrünüzü berÀber götürüyorum.”   

Lord Dik 

“Öyle değil, azízem, öyle bir şey olacak olursa benim (s.179) birkaç aylık 

èömrüm değil, bütün hayatım berÀber gider.” 

Blanş 

“Maziye atılan zevciyetim ise beni o èÀlem-i tecridin müdhiline kadar 

teşyièedib orada kalacak, bu da zevce-i Àtiyyenizin vicdanına diyeyim, fakat 

gözüne çarpacaktır.” 

Lord Dik  

 “Sen ölmeyeceksin, azízem, sen genç yaşımda ölmeyeceksin rÿhum! Bana 

işte rÿhum söylüyor, doktordan daha iyi anlayan vicdanım haber veriyor, 

vicdanlarla muhabere eden bir kuvve-i harikulÀde bildiriyor ki,sen zÀhirde ölsen 

de hakíkatde ölmeyeceksin!” 

 Blanş 

“Korkarım siz de, doktor da, ben öldükten sonra da inanamayacaksıñız. 

Bilmem ki şerík-i aşkı olduğunuz kadın ölüşümle de mi kÀniè olamayacağını 



 147 

söyledi? İhtimal ki, o benim ahiretde de hayat èazÀbı çekdiğimi istiyor? Ah! 

Sevilmeyen bir kızın en münasib hareketi ölmekdir. Óuãuãiyle vefÀtından 

başkalarına saèadet tevarüs edecek olursa èömrünüñ her saèati bir günÀh olur, 

vÀkıèa bugün iyiyim faúaù bu ölümüñ iyiliğidir. Átide ki de şekl-i rÀhÀídir. 

Bilmem siz nasıl oluyor da (s.180) görmüyorsuñuz ki melekülè mevtiñ tekarrüb 

eden meşèalesini naøarlarında gece ile gündüz bir olan aèmÀlar bile görür! Lakin 

siz ne meróametsiz adamlarsıñız ki, bir hastanın yanında hep ölüm sözü 

açıyorsuñuz! Ben bu memleketden haz etmedim, doktor beni başka bir 

memlekete götürüñüz, bu veremliler mezaristÀnını istemem. Adam bir şehirde 

çok kalırsa ölür, onun için şehirden şehre gezmek isterim. Gidelim!” 

 Doktor Tomas 

“ Bir hafta sonra gideriz.” 

    Blanş ( Davranarak) 

“Bir gün sonra bile geç olur. Bu gün gideceğim. İşte iyiyim. İşte  

kalkıyorum. İnanmıyorsañız koşmaàa başlayım!” 

 Doktor Tomas ( Menè ile ) 

 Blanş 

“Öteki odaya geçelim. Denize bakmakdan usandım. Memleketin 

şÀiraneliği, hiç de şÀirane olmayan ahÀlisinin olsun? Ne servilik, ne çamlıklarını 

isterim. Ben  şÀir değilim. İyi olmak isteyen bir òastayım. Anladıñız mı? 

Kaldırıñız beni de öteki odaya geçelim.” (s.181) 

 Lord Dik 

 “Biraz daha sabır, sonra selÀmet …”  

  Blanş  
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“Öyle ise beni bırakın. Doğrusu mevtimi bekleyen adamlarla beraber olmak 

istemiyorum.” 

Lord Dik 

 “Rÿhum Blanş!”  

 Blanş 

 “Rÿóunuz Blanş’ı bir kere yalandan öldürmüşler idi. Şimdi gerçekten 

öldürüyorlar, ancak yarın o rÿh bir lÀşe olup üzerinize yürüyecek ve 

maèşukanızın hava-yı vuslatını telvís edecek! O zaman beni kimseler tard ve 

èiÀde edemez! Ne garib tÀlièim varmış! Beni ÀvÀlem-i sefíleden mi çıkardın, Ey 

benim rabbim!  Haniya babam? Haniya validem? Ey validelerden daha şefik olan 

dostu, Àzizim doktor, şu adama söyleyiniz de dışarıya gitsin!” 

Lord Dik 

    “Ah!” 

Doktor Tomas( Yavaşça Lord Dik’e)  

 “Òastalığın óÀlidir; gidiñiz, muhalefet etmeyiñiz.” (s.182) 

 Lord Dik  

 “Yarabbi! Bu dilrÿba hilkate olan èaşkımı isbat için ne yaptığımı 

isterdin?” 

 Blanş (Gülerek doktora) 

 “Bir güzel söz gerçek olmasa da sÀmièaya hoş gelir; fakat kalbe 

gitmek için yol bulamaz, öyle değil mi?” 

 Lord Dik  

 “Ne olurdu çıldırmak ihtiyÀrí olsaydı!” 

 Blanş 
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“Siz hÀlÀ o úadını seviyorsuñuz.” 

     Lord Dik 

“Ah!” 

 (KemÀl-i ızdırÀb ile dışarıya çıkar.) 

 Meclis 

Blanş, Doktor Tomas, sonra Leydi Ros. 

 Blanş 

“Görüyor musuñuz?” 

 Doktor Tomas 

“Görüyorum ki bu adama nÀóaú yere itham ediyorsuñuz.” 

 Blanş 

“Siz bilmezsiñiz ki insana lÀzım olan yalñız óayat ile  (s.183) ãıóóat 

değildir, bir takım acılar vardır ki óayatıñ tadı onlarla bilinir. Yahud baèzı 

òastalıklar vardır ki ãıóóat kadar lÀzımdır. Sevdiğinin hacelesinin benim 

toprağım üzerinde kurmak isteyen bu adamı nÀóaú yere itham etmiyorum.” 

 Doktor Tomas  

“Düşünmeliyiz ki siz Lord Dic’e izdivacından evvel her şeyi ièlÀn ettiñiz. 

Lord Dik cevÀbí olarak sizi tezevvüc etti.” 

 Blanş 

“ O úadına yaranmak için.” 

 Doktor Tomas 
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“İşte asÀlet mesèelesi. Şimdi Londraca bir sır değil, her şey değişti; faúaù 

mu´amele-i insÀni değişmedi. èAilece kadriniz takdír olunuyor; maènen, 

maddeten, èafiyetinizle iştigal ediyorlar, etmiyorlar mı?” 

 Blanş 

“Beni ölsün diye tezvíç etmediler mi?” 

 Doktor Tomas 

“Bu fikr Kanada serserisinden başka kimse de yokdu… Var ise bile geçdi, 

geçmedi mi? (s.184) 

 Blanş 

“Öyle ise niçün hÀlÀ o úadını seviyorlar?”  

 Doktor Tomas 

“Áşkın óÀlıúı olan Allah şahidim olsun ki bu gün kocañızın sizden başka 

maèşukası olmadığına yemin edebilirim!” 

 Blanş 

“HeyhÀt! Bu söze inanabilmek benim için ne büyük bir şifÀ olurdu. Olmaz 

mıydı?” 

 Doktor Tomas 

“Bu hekimÀne bir yalan değildir, inanınız MayLeydi inanıñız.” 

Blanş 

“İnanıyor muyum, bilmem? Fakat fikrimin hilÀfına olarak kalbimde bir 

müsret duyuyorum. Bütün vücudum bir iyilik his ediyor. Ben işte bu hali isterim, 

doktor, bu teselliyete, bu şüpheye, bu acıya muhtÀcım ben! Görüyorum ki bana 

acıyorsunuz azízim, yine acıyınız da ölmeyeyim. İstediğiniz yerde yaşamaàa 

razıyım, ah… şu dakikada ölümden ne kadar ürktüğümü bilemezsiniz. Belki 
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hÀtırınızdadır, bir zaman tezevvüc ettiğim gibi şimdi de daha ben ölmeden 

izdivÀcımı àasb (s.185) edecekler korkusundayım! Eğer beni görmek istiyorlarsa 

niçin bırakıb da dışarı gidiyorlar?” 

 Doktor Tomas 

“Siz gönderdiñiz, bedbaht adam sevilmediğini biliyor, çıldıracak; demin, 

sevilmeyen bir kızın en münÀsib hareketi ölmekdir, diyorduñuz. Eğer erkeklere 

de buna dair bir söz söylemek düşerse demelidirler ki sevilmeyen bir adamın 

ihtiyÀr etmesi lazım gelen en maèkul meslek sahrÀ-yı cenÿndur. Lord  Dik’i 

sevemediğiñizi siz de biliyorsuñuz, bilmiyor musuñuz?” 

Blanş ( Bir teève nihaníden sonra ) 

“Kim bilir?” 

(Doktor Blanş’a hasr-ı naøar eder. Blanş hicÀb ile önüne bakar, terennüm eder.) 

 Doktor Tomas ( Kendi kendine) 

“Bir imbisÀt ile görüyorum ki kocasını sevmeye başladı. Bu çocuk ölürse 

ben yaşamakdan haya ederim! Ol adamdan, maèşukamdan ziyÀde seviyorum. 

Fakat hastalığını unutmayalım. Bu muharrik sözlerin daha vakti gelmedi. 

HeyhÀt! O vakit, ne vakit gelecek? (s.186) Bu hastalık hekimliğe, bu tabièat 

sanata galib icÀbetgÀh bu duèalara uzak görünüyor.” 

(Blanş bir takríb ile elini tutup yine bırakarak kendi kendine) 

“Bir muècize yarabbi, semÀdan bir muècize! Görüyorsunuz ki yeryüzünün 

çareleri hep izhÀr èacz ediyorlar! Yine elleri soğuk!” ( Bir hareket-i 

meèyÿsÀneden sonra) Ne yapayım ki şu küre-yi teşríh ile serÀirinin haşr ve neşr 

etsem bu medheş èilletin yine sırrı keşf olunmayacak! Ne yapayım ki tabakÀt-ı 

èarzın olanca hararet-i merkeziyyesini bu odaya getirsem bu nazik hilkatin yine 

elleri soğuk! Nöbet kesildi. Öksürük bitti, gece terleri nihayet buldu; ölümün 
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soğukluğu bir dürlü geçmiyor! Gülmeyim mi? Ağlamayım mı? İnsan olduğuma 

utanmayım mı? Bir mu´cize, bir muècize yarabbi, èarş-ı aèlÀ-yı uluhiyyenden bir 

mu´cize isterim senin!” 

  Blanş 

“Doktor Tomas!” 

  Doktor Tomas 

“Ne istersin èaziz mahluk? Ah! Afv edersiñiz May Leydi, beni çağırdıñız 

öyle değil mi? Ne istersiñiz? (s.187) 

 Blanş 

“Lord Dik ne yapıyor, lütfen anlar mısıñız?” 

     Hiømetçi Kız, Leydi Roz 

  Leydi Roz  

“Nasılsınız hemşirem, nasılsıñız bu sabah? Görüyorum iyisiñiz. 

 Blanş 

“Daha doğrusu iyi olmayı ziyÀde istemeye başladım, bu gün ne kadar 

ãabaóísiniz!” 

 Leydi Roz 

“(Blanşı öpdükden soñra yatağıñ yanındaki sandelyeyi alarak) 

Gemide pek sıkıldım, karadakilerin istimdÀda geldim. Demin biraderim 

söylüyordu ki, vükÿnet ile dolaşıyorlar, hep birlikte Londra’ya dönmeài 

ümid edebilirmişiz. Umarım ki Doktor Tomas bu seyahete muhalefet etmez. 

Muannid adam! Ne dersiñiz?” 

Doktor Tomas 

“ Bir hafta soñra muvafaúat edeceğime söz veririm.” 
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Blanş  

“Bugün bir neşèe günüdür. Vapur geldi mi? Mektublar ne söylüyor?” 

(s.188) 

Leydi Roz 

“Vapur geldi. Validemiz, oğlunuz hep èafiyetde imişler. Bir de tuhaf bir 

haber var. Kırmızı sitÀre gurÿb etmiş. Nerede olduğunu kimseler bilmiyor.” 

Blanş 

“İhtimal ki bu arada bilenler vardır! Doktor Tomas. Lord Dik, vükÿnet-i 

rÿz dolaşıyorlarmış.” 

Doktor Tomas  

“Peki gideyim, Leydi Roz, siz buradasınız. 

Blanş ( Doktora gülerek) 

“Cebel-i Lübnan’a gidiñiz de pederimiñ kabrini ziyaret ediñiz.” 

Meclis 

Blanş, Leydi Roz. 

Leydi Roz 

“Leydi Elyis’den aldığım bir mektubu da taèaccüble okudum. Bana 

Kolonel Erbefton’la tezevvüc etdiğini yazıyor. Muhabbem asla tezevvüc edecek 

değildi. Ekseriya bir kız çok kişiye vaèd veriyor, fakat sonra tesadüfün teklifini 

kabul ediyor, öyle değil mi?” 

Blanş 

“ Tesadüfün evvelki ismi olan kader öyledir.” (s.189) 
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Hidmetçi Kız 

“İki Katolik rahibesi kontesi görmek istiyorlar.” 

Blanş 

“Söylemediniz mi ki daha yatak odasındayım? Misafir odasında 

beklesinler.” 

 Hidmetçi Kız (giderek) 

“Peki , May Leydi . 

Blanş 

“Doktor kendi izni olmaksızın kimseyle görüşdüğümü istemiyorsa da …”  

Leydi Roz 

“Òuãuãiyle rahibeler mülÀkatınıñ neticesi ièane talebinden başka bir şey 

değildir!” 

Blanş 

“Burası da ruhban memleketi olmuş, olmamış mı?” 

Leydi Roz 

“Evet, hele manôaraya rÿóaniyet vermiyorlar, veriyorlar mı? Harisperver 

cumhuriyetin Fransa’dan çıkardığı bu bedbahtlar, garib değil midir ki, 

Avrupa’nın haksız olarak istibdÀd ile yÀd ettiği bir hükümete iltihÀ edib o sayede 

refÀh buluyorlar? Rahiblerimizi de (s.190) Muóammedíler himaye ediyorlar! 

Sonra onlar mutaèassıb, biz medení! Bilmeliyiz ki onlar da esÀs-ı di Bilmeliyiz ki 

onlar da esÀs-ı diyÀnete müstenid olan şeylerin metin olduğuna camiièler birer 

delíl ve mevkièi diníleri medeniyetiñ èulyasında bulunduğuna minÀreler birer 

èÀlemdir.” 
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Blanş  

“Şu küçük çıngırağı sallandırır mısıñız? Onu değil, ona dokunursañız 

doktor gelir, ötekini…” 

Leydi Roz 

“Bunu mu?” 

Blanş 

“Evet.( Leydi Roz’un çıngırağı taórikiyle gelen hidmetçiye) Giyineceğim. 

(s.191) 

 

 

 

 

                                 SON 
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3. B3. B3. B3. BÂÂÂÂDİ NEDDİ NEDDİ NEDDİ NEDÎÎÎÎM VE MUSTAFA NURİ’NİN USM VE MUSTAFA NURİ’NİN USM VE MUSTAFA NURİ’NİN USM VE MUSTAFA NURİ’NİN USUUUULLLL----İ TAHRİR ADLI İ TAHRİR ADLI İ TAHRİR ADLI İ TAHRİR ADLI 

ESERİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE DAİR ESASLARESERİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE DAİR ESASLARESERİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE DAİR ESASLARESERİNDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİNE DAİR ESASLAR    

    

    Dilin millet hayatındaki önemi çok büyüktür. Çünkü, bir milletin bütün 

kültür değerleri dil ile aktarılır. Bu sebeple de  ana dilimiz Türkçenin öğretimine 

öteden beri büyük ehemmiyet verilmiş, bu alanda pek çok çalışma yapılmıştır.  

 İşte bu çalışmalardan biri de Bâdi Nedîm ile Mustafa Nuri’nin yazmış 

oldukları Usul-i Tahrir adlı eserdir. Yazarlar, bu eserlerinde esas itibariyle 

eskilerin “usul-i tahrir” adını verdikleri iyi ve doğru yazmanın usul ve yöntemleri 

üzerinde durmuşlardır. Bir başka deyişle, yazının, yani kompozisyonun yazılış 

usullerini örneklerle beraber bütün ayrıntılarıyla izah etmişlerdir. 

Bu eser, verilen bilgilere göre, sultaniye mekteplerinin sekizinci sınıfı ve 

öğretmen okullarının son sınıf programlarına uygun olarak düzenlenmiş bir ders 

kitabıdır. 1334 (1918) tarihinde basılan eser, iç kapağında belirtildiği üzere 

dönemin  Maarif Nezaretince de onaylanarak okullara tavsiye edilmiştir.  

İlk kısımda kitabın içindekiler hakkında bilgiler verilmiştir. Buna göre 

kitap üç bölümden oluşmaktadır:  

1. Vesâyâ-yı Umumiye-yi Tahrir ( Yazının Genel Vasıfları)20 

2. Mezâyâ ü  Nekais-i Tahrir ( Yazının Noksanları Ve Meziyetleri) 

3. Envâı Tahrir ( Yazı Türleri) : Kitabet-i Hususiye ve Kitabet-i Resmiye.   

( Resmi Ve Hususi Yazı Türleri) 

Bu tasniften de anlaşılacağı gibi, ilk bölümde güzel yazmanın kaideleri, 

ikinci bölümde yazının mükemmel veya noksan oluşu konusuna dair 

                                                 
20 Parantez içi açıklamalar tarafımdan yapılmıştır. 
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açıklamalarda bulunulmuştur. Üçüncü bölümde ise edebi türler ve kitabet 

konularına değinilmiştir. 

Kitabın en  başında “Usul-i Tahrir (Yazı Usulleri) başlığı altında bu 

terimden   ne anlaşılacağı üzerinde durularak, düşünce ve duygularımızı kusursuz 

bir şekilde kağıda dökebilmek için bilmemiz gereken genel kaidelerden 

bahsedilmektedir. Ayrıca bu bölümde belirtilen düşünceler örneklerle 

desteklenmekte, güzel ve kusurlu yazılar üzerinde kıyaslamalar yapılmaktadır. 

  Eserin “Vesâya-yı Umumiye-yi Tahrir” ( Yazının Genel Vasıfları) başlıklı 

ilk bölümünde     güzel yazı yazabilmek için takip edilmesi gereken yollar 

ayrıntılarıyla izah edilmiştir. Bu çerçevede yazarlar, güzel yazı yazmanın ilk 

şartının okumak olduğunu; ancak dilin öğrenilmesinde sadece okumanın yeterli 

olamayacağını belirterek aynı zamanda okunan eserlerin incelenerek güzel ve 

kusurlu taraflarının görülmeye çalışılmasının gerekliliğini dile getirmişlerdir. 

 Eserde yazarlarımızın dile getirdiği bu düşünceleri, günümüz yazarlarından 

Seyit Kemal Karaalioğlu, Sözlü Yazılı Kompozisyon Sanatı adlı kitabında şu 

sözleriyle desteklemektedir: “Sanat değeri taşıyan yazılı eserlerin, baş eserlerin, 

güzelliğin doruğuna erişmiş yapıtların bol bol okunması kolay, rahat ve güzel 

kompozisyonlar yazma alışkanlığı verir. Gözlem, düşünme, okuma ile birleşirse 

anlayış, hayal kısırlığı kalmaz.”21 

 Hüseyin Ragıp Baydur da, üzerinde çalıştığımız Usul-i Tahrir ile aynı 

döneme rastlayan,1332/1916 tarihli “Türkçenin Usul-i Tedrisi (Türkçenin 

Öğretim Yöntemi)” adlı eserinde aynı konuya şu sözlerle temas etmektedir: “H. 

Ragıp Bey, kitabında öğretimin esasının okumak ve okutmak olduğunu 

söylemektedir. Ona göre, okuma bütün ilimlerin başlangıcıdır. Okuma, 

                                                 
21 Seyit Kemal Karaalioğlu,Sözlü Yazılı Kompozisyon Sanatı,İstanbul, 1992,s.149. 
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öğretmenin en yararlı yardımcı, öğrencinin en mükemmel öncüsüdür. Öğretme-

nin çalışmalarında birinci araç, okumadır. Çocuklar büyüyüp okullarını 

bitirdikten, öğretmenlerinden ayrıldıktan sonra kendilerini eğitecek biricik şey, 

okumadır.”22 

Eserde belirtildiği üzere iyi yazabilmek için takip edilmesi gereken 

yollardan ikincisi de çok yazmaktır.  Yazma çalışmalarının çokluğu yanında 

yazılanların tekrar tekrar gözden geçirilmesinin önemine de temas eden yazarlar 

bu konuda şunları kaydetmektedirler:  

“Bir meslekte kesb-i iòtiãaã için o mesleğe tulmüddet mülazemet ederek 

amÀl-i  mükerrere ile ederek amÀl-i mükerrere ile  rüsuò kazanmak nasıl lÀzımsa 

ãanat-ı taórirde dahi taóãil-i behre için çok yazmak ve yazdığını dikkatli sÿrette 

taãóió ve tezhib etmek lÀzımdır.”23 

Bâdi Nedîm ve Mustafa Nuri’ye göre bir yazı tamamlandıktan hemen sonra 

anlatım bozukluğuna sebep olan yanlışların düzeltilmesi gerekir. Bunun için 

öncelikle anlatımı bozan kelimelerin yerine uygun olanlar getirilmeli, ardından 

cümlenin anlamını bozan yanlışların düzeltilmesi için hemen hemen aynı anlama 

gelen cümlelerden biri çıkarılmalı veya  önceki cümlelerde ifade edilenler 

sonrakilerde de tekrar edilmemelidir. 

 Eserde belirtildiği üzere düzeltmeler esnasında dikkat edilmesi gereken 

diğer hususlar şunlardır: 

Sıralı cümlelerde ard arda gelen bütün  cümleler aynı fiil kipi ile 

sonlandırılmamalıdır. 

                                                 
22 Mehmet Emin Ağar, Türkçe Öğretiminin Tarihçesi,  Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi (ISSN:1303-
5134), C.1, S.1, 2002-2004. 
23 B. Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.7-8. 



 159 

“O, mektebden şaóadetnÀme almış, ikmal-i taóãil için Avrupaya gitmiş, 

orada ulÿm adına taóãil etmiş, bade vatana avdet eylemiş evlad-ı 

memlekettendir.” 24gibi aynı kipteki fiillerin ard arda gelmesi cümlelere tatsızlık 

vermiştir. 

         Kısa cümleler de aynı fiil ile sonlandırılmamalıdır. 

“O, top başındaydı, düşman zırhlısı görünüyor idi, şimdi ateş emri 

verilecekti. İşte o zaman kahraman nefer vatan vazifesini ifa edecekti. Top 

başlamıştı. Bağrından vurulan düşman zırhlısından ateşler yükseliyordu.Artık 

karargahda herkes pürneşe idi.”25 

Örnekteki “idi” ler ifadenin güzelliğini bozmuştur. 

 Kısa bir paragrafta aynı kelime sık sık tekrar edilmemelidir.  

“Trabzon Karadeniz sahilinde bir vilayet merkezidir. Trabzon’un ab u 

hevÀsı lÀtiftir. Trabzonlular şecí,  misafirperver, mert adamlardır.”26 

Bu duruma “tekrar çokluğu” (kesret-i tekrar) adı verilir ki, bunun edebí 

sanatlardan tekrir ile karıştırılmaması gerekir. Çünkü tekrirde düzenli tekrarlar 

vardır ve bunlar manayı kuvvetlendirmek için kullanılır. 

“ Büyüksün İlahi, büyüksün büyük 

Büyüklüğün yanında kalır pek küçük.” 

 beytindeki tekrarlar manayı oldukça kuvvetlendirmiştir. 27 

Konunun daha iyi kavranmasını sağlamak maksadıyla yazarlar, İstanbul28 

başlıklı bir makale örneği vermişlerdir. Bu parça konusu belirlenip planı yapılmış 

                                                 
24 B.Nedim , M.Nuri, a.g.e, s.8. 
25 B.Nedim , M.Nuri, a.g.e, s.9. 
26 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e,  s.9 
27 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e,  s.9. 
28 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e,  s.10. 
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bir makalenin nasıl yazılacağına güzel bir örnek olduğu, ancak “İstanbul” 

kelimesinin çok sık tekrarlanmasının makaledeki bu güzelliği bozduğu 

belirtilmiştir.  Eserdeki bu örnekle, bir yazıda sıklıkla kelime tekrarları yapmanın 

anlatımı ne kadar  bozduğu kolayca anlaşılacak şekilde açıklanmıştır. 

Yazarlara göre; yazı yazarken kişi yapmacıklıktan sakınmalı, samimi 

olmalıdır. Okunup beğenilen eserlerden aktarmalar yapabilir; ancak bunlara 

kendi duygularını da eklemesi gerekir. Ayrıca sözü uzatmamalı, meramını sade 

bir dille anlatmalı, karşılıkları Türkçede mevcut olan güzel, düzgün, açık sözleri 

kullanmak yerine  Arapça ve Farsçasını tercih etmemeli, Türkçede olmayan 

tabirler için ise, mümkün oldukça yalnızca Arapçadan faydalanmalıdır. 

 Diğer taraftan, birbirini takip eden cümlelerde aynı manayı tekrarlamamak 

gerektiğine de temas eden yazarlar, bu hususu  şu örnekle izah etmişlerdir: 

  “Hengam-ı haremde söylemiştir. 

 Pir olduğu demde söylemiştir.”29 

 beytinin mısraları farklı kelimelerle ifade edilse de, aynı manayı 

taşıdığından güzel ve açık bir anlatımdan uzak kalmıştır. 

Badi Nedim ve Mustafa Nuri’ye göre  seçilen herhangi bir konu ile ilgili 

olarak kaleme alınacak bir yazı üç temel kaide göz önüne alınarak yazılmalıdır. 

Bunlar; “icad, tertib ve eda” olarak belirtilmiştir. Daha sonra bu terimlerin her 

birinin izahına geçen yazarlar önce icad kavramı üzerinde dururlar. Bu 

çerçevede, önce icad kavramının tarifini yaparak  bu basamakta dikkat edilecek 

noktaları şu cümlelerle ifade ederler: 

 “İcÀd; kaleme alınacak mevzun  hÿsn-i taãviri için bu mevøuè ile alÀkadar 

en úuvvetli, en óassÀsiyetli fikirler, nükteler bulup îrad etmektir. Bu ise bir şeyi 

                                                 
29 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.12. 
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oúurken inceliklerine agÀh olmak için muótaç olduğumuz tedkik ve te´emmül 

òaãiãasının daha büyük bir azm ile istimaline vÀ-bestedir.Óadd-i õatında dikkat 

ve ta´mil ile yazılmış bir eseri iyi anlamak için tarafımızdan faøla taèmiúe óacet 

yok ise de kendimizin henüz saha-yı beyÀna getireceğimiz efkÀrı iyiden iyi 

ta’mik edip mevøuèñ muótac-ı tenvir ü iøÀh cihetlerini tenvíre ãalió ifadeler ile 

taãvire pek ziyade itina etmekliğimiz ehemmiyetli bir şarttır.”30  

Görüldüğü gibi, bu kısımda konuşma ve yazmada buluşun (icadın) anlatıma 

ne ölçüde katkı sağladığı dile getirilmiştir. Gerçekten de kaleme aldığımız konu 

hakkında güzel buluşlar ortaya koyabilirsek, yazımız basmakalıplıktan kurtulur 

ve orijinalliğe ulaşır. Başka eserlerde ele elınmış olan konulara değinmek, aynı 

örnekleri tekrarlamak, üslubu dahi onlara benzetmek, ne kadar güzel yazılmış 

olursa olsun, eserimizin değerini  düşürür. Bu sebeple öğrencilere güzel yazmayı 

ve konuşmayı, yani Türkçeyi doğru ve etkili kullanmayı öğretirken onların 

duygu, düşünce ve hayal dünyalarındaki bütün zenginlikleri ortaya koymalarına 

fırsat vermelidir.   

Yazarlarımızın bu düşüncelerini destekleyen görüşlere, günümüz 

kompozisyon kitaplarında da rastlamamız mümkündür. Mesela; Enise Kandemir 

“Yazılı Ve Sözlü Anlatım” adlı eserinde icad ( buluş) hakkında şunları 

belirtmiştir: 

 “Bir konu üzerinde etraflıca düşündüğümüzde, kafamızda, o konu ile ilgili 

olarak birtakım duygu ve fikirler doğar. İşte buluş (icad), geniş anlamıyla, 

anlatacaklarımızın, kafamızda bütün ayrıntılarıyla canlandırılması ve konu ile 

bağlantılı maddelerin toplanmasıdır. Diğer bir deyişle buluş; yaşanılan, görülen, 

                                                 
30 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s. 13. 
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duyulan aynı konular üzerinde, yazarları, birbirine benzemekten kurtaran 

farklılıktır. 

‘Anlamadığım  şeyi kabul edemem, benim için çalışma sözcüğünün anlamı 

buluştur.’ diyen Paul Valery , buluşun yazmanın başlangıç noktası olduğunu 

belirtmiş ve böylece ona gereken değeri vermiş oluyor.”31 

Yine aynı şekilde Arif Hikmet Par da “Planlı Yazma Sanatı, Kompozisyon” 

adlı eserinde “yazmada izlecek üç yolu; buluş (icat), plan ( tertip), anlatım 

(ifade)” 32olarak benzer bir şekilde ele almıştır. 

 Bu cümlelerden de anlaşıldığı üzere, yazarlarımızın düşünceleri 

günümüzde de hâlâ geçerliliğini korumaktadır. 

İcattan sonra tertib (plan) bahsine geçen yazarlar, önce tertib kavramını 

tarif etmişler, ardından bunun nasıl yapılacağına dair açıklamalarda bulunmuşlar, 

bunları yaparken ayrıca şu hususları dikkate sunmuşlardır:  

“Tertib; yalnız mevøuèyla alÀkadar fikirleri aramak ve bulmak maúãadı 

te´min edemez. Zira yazacağımız mevøuèñ sima-yı óakikisi taèyin etmek için 

efkÀr-ı müstehøere tertib mantıkilerince dizilmek lÀzımdır. Bu iştiàal-i fikríye 

tertib derler. Tabiídir ki iyi düşünmeden iyi yazamayız. Fakat iyi 

düşündüklerimizden ilk yazacağımız fikirlerle efkÀr-ı sairenin muvaúúilerini dahi 

tamamıyle tayin etmeliyiz ki, cümleler yek diğerini ibham değil, teyíd ve tenvír 

etsin. Şu  halde tertib mevøuèñ dimağda plÀnını çizmek demektir.33 

Görüldüğü gibi yazılacak konu seçilip, o konu hakkında güzel buluşlar 

ortaya konulduktan sonra konu ile alakadar bütün duygu, düşünce ve hayallerin 

                                                 
31 Enise Kandemir, Yazılı Ve Sözlü Anlatım, 2.bsk., Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 
Ankara, 1981, s.114. 
32 Arif Hikmet Par, Planlı Yazma Sanatı- Kompozisyon, Serhat Yayınları, İstanbul, 1974, s.8. 
33 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.13-14. 
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tertib edilmesi gerektiğini belirten yazarlar, bunu bir nevi yazı planı olarak 

nitelendirmektedirler. Gerçekten de anlatılmak istenen duygu ve düşünceler bir 

düzen dahilinde sıralanarak zihinde yazının planı çizilirse; konu dışına çıkmadan 

ve cümlelerde mana tekrarı yapmadan yazmaya muvaffak olunur. Kararsızlık ve 

zaman kaybı önlenmiş olur. Plan ayrıca fikirlerimizi daha rahat anlatmamıza 

imkan vererek yazımızın kolay anlaşılmasını sağlar. Bizi amacımıza ulaştırır. 

Bâdi Nedîm ve Mustafa Nuri’ye göre planın sadece yazana değil, okuyana 

da pek çok yararı vardır. Hem doğru ve etkili yazmak, hem de kolay 

anlaşılabilmek için plana riayet edilmesi gerektiği yazma öğretiminde öğrencilere 

öncelikle kavratılmalıdır. Bunu Fevziye Abdullah Tansel de “İyi Ve Doğru 

Yazma Usulleri” adlı eserinde şöyle ifade etmiştir:  

“Plan, yazan için fikirlerin sıralı ve mantıki akışını temine, okuyan için o 

yazıyı kavramaya yarar. Yazıyı iyi anlamak, bir bakıma onun planını kavramak 

demektir.”34 

Yazının temel kaidelerinden üçüncüsü de eserde bahsedildiği gibi edadır. 

Yazarlar, bu terimi, “Eda, üslub-ı ifadedir.”35 şeklinde tarif ederek bu tarif 

çerçevesinde eda kavramının açıklamasına girişirler. Bu noktada düşünce ve 

duygularımızın olduğundan eksik veya fazla yazıya geçirilmesinin sakıncalarına 

işaret eden yazarlar, sözün edasında çeşitli üslupların kullanıldığına dikkat 

çekerler. Daha sonra yazıyı meydana getiren için şeçilen üslubun fazla 

ehemmiyetli olmadığını belirterek asıl dikkat edilmesi gerekenin “ muğlak ve 

dolambaçlı ifadelerden kaçınmak” olduğunu bilhassa vurgularlar.  

Bu arada “eda”nın uygulanmasında konuşan veya konuşturulan kişilerin 

sosyal ve kültürel seviyeleri ile sözün muhatabının kavrama gücünün de göz 

                                                 
34 Fevziye Abdullah Tansel, İyi Ve Doğru Yazma Usülleri, İstanbul, 1985, s.11. 
35 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.14. 
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önünde bulundurulmasının önemine işaret edilerek bu çerçevede bilhassa ecnebi 

kelime kullanma yoluna hangi durumda başvurulabileceği açıklıkla belirtilmiştir. 

Eda konusunda yapılan açıklamalar, ileri sürülen görüşler ve varılan 

hükümler, Türkçe öğretimi açısından ele alındığında, bilhassa ecnebi kelimelerin 

kullanımında son derece hassasiyet gösterilmesinin istenmesi, konuşmada ve 

yazmada zincirleme tamlamaların cazibesine kapılınmamasının tavsiye edilmesi 

gibi hususların günümüz Türkçe öğretiminde de geçerliliği bulunduğu 

anlaşılmaktadır.  

“Usul-i Tahrir” ile aynı dönemde basılan Mehmet Asım’ın “Mekatib-i 

İbtidaiyyede Tahrir Dersi Nasıl Tedris Edilmeli”36 adlı eserinde de icad, tertib, 

münakkahiyyet hakkında gayet basit misaller ile çocuklara tahrir hakkında genel 

bilgiler verilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, dönemin yazılı 

anlatımında icad, tertib, eda veya münakkahiyyet gibi yazının temel kaidelerinin 

öğretiminin esas alındığı söylenebilir.  

Yazının nasıl yazılacağına dair kuralları bilmenin güzel yazmak için yeterli 

olmadığını belirten yazarlar, bunun için sık sık yazmaya çalışılmasını, en güzel 

eserleri yaratmak için gayret gösterilmesini tavsiye etmektedirler. Bu doğrultuda 

eserde güzel yazı yazmanın temel prensipleri verildikten sonra aynı mevzudaki 

biri güzel, diğeri kusurlu iki yazı arasında kıyaslamalar yapmak yoluyla 

öğrencilere bu prensipler uygulamalı olarak kavratılmaya çalışılmıştır. Eserdeki 

bu yöntemden hareketle, yazma öğretiminde, öğrencilere kendi yazılarını 

değerlendirebilme, yanlışlarını fark edip düzeltebilme, iyiyi ve kötüyü 

ayırtedebilme gibi becerileri kazandırmanın daha kolay olacağı söylenebilir. 

                                                 
36 Mehtap Çam,  Mehmet Asım’ın Türkçe Öğretimindeki Yeri Ve “Mekatib-i İbtidaiyyede Tahrir Dersi 
Nasıl Tedris Edilmeli” Adlı Eseri, ( Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana 
Bilim Dalı, Türkçe Öğretmenliği Bilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Konya, 2005, s.71. 



 165 

 Eserin bu bölümünde  verilen güzel ve kusurlu yazı örnekleri bu konunun 

okuyucular tarafından en küçük bir şüpheye mahal kalmayacak şekilde 

kavranmasına yardımcı olacak mahiyettedir. Bu durum, Türkçe öğretiminde 

seçilecek metnin örneklerinin büyük önem taşıdığı gerçeğini gözler önüne 

sermektedir. Bunun gibi öğrencilerin yalnızca güzel, başarılı metinlerle değil; 

hatalı, kusurlu metinlerle de karşı karşıya getirilmelerinin ne gibi fayda 

sağlayacağı dikkatlere sunulmuştur. Buna göre, kusurlu metinleri düzeltme 

çalışmaları da güzel metinlere yönelmek kadar önem taşımaktadır. Zira Türkçe 

öğretiminde öğrencilerin eriştiği seviye bu çeşit çalışmalarla daha gerçekçi bir 

şekilde tespit olunur. 

Eser yazarlarının kaydettikleri önemli bir husus da yazıda konu 

hakimiyetinin sağlanması ve sürdürülmesidir. Konuyla ilgili olarak; “Fikrimiz 

hâme-i beyânımıza daima hakem olmalıdır. Nasıl yürüyeceğimizi bildiğimiz gibi 

nasıl vâsıl olacağımızı da bilmeliyiz.”37 diyen yazarlar konuşurken olduğu gibi 

yazarken de konu dışına çıkılmaması, lüzumsuz ayrıntılar üzerinde durulmaması 

gerektiğini vurgularlar. Konuyla ilgili olarak verdikleri örnek de ayrıca dikkate 

değer.38 

Konu birliğinin sağlanması (vahdet) hususu Türkçe öğretiminde özellikle 

sözlü kompozisyonda olduğu gibi yazılı kompozisyonda da büyük önem taşır. 

Konu birliği  (vahdet) ilgili olarak Seyit Kemal Karaalioğlu’nun “Sözlü Yazılı 

Kompozisyon Sanatı” adlı eserindeki şu görüşü bu hususu teyid edici mahiyettedir: 

“Birlik, anlatımın tek konu üzerinde kalmasıdır. Yazıda konunun dışına 

çıkılmaması, ne yazmak isteniyorsa yalnız onun yazılmasıdır. Birlik;Konuyu bir 

                                                 
37 B.Nedîm, M.Nuri, a.g.e, s.25-26. 
38 B.Nedîm, M.Nuri, a.g.e, s.23-24. 
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anafikir çevresinde toplamaya; fazlalıkların atılmasına, eksiklerin 

tamamlanmasına; kompozisyonun ilgi ile okunmasına yardım eder.”39 

Bu cümlelerden de anlaşılacağı üzere, konu birliğini sağlamak için , gerek 

konuşmada gerek yazmada, mutlaka plan yapmanın gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. 

Bâdi Nedim ve Mustafa Nuri’ye göre yazı yazarken dikkat edilmesi 

gereken diğer bir husus da eserin yazılış amacına ulaşmaya çalışmak ve eseri 

mutlaka  bir sonuca bağlamaktır.  Yazarlar, her eserin bir yazılış amacı olduğunu, 

baştan sona mevzu dahilinde bu amaca ulaşma düşüncesiyle hareket edilmesi 

gerektiğini, eserin güzel bir şekilde tamamlanmasıyla okuyucunun beğenisini 

kazanmanın daha da kolaylaşacağını bilhassa vurgulamışlardır.  

Fevziye Abdullah Tansel de “İyi Ve Doğru Yazma Usulleri” adlı eserinde 

aynı konudaki düşüncelerini şöyle ifade etmiştir:   

“Bir yazının tesirli olmasında başlangıç kadar neticenin de ehemmiyeti 

vardır. Ele alınan mevzuu bitirirken hatırlanacak şey, söylenilmesi icabeden 

şeylerin tamamlanmış olduğu ve durulması lüzumudur.”40 

    Usul-i Tahrir’in “Mezâyâ ü Nekais-i Tahrir” başlıklı ikinci bölümünde 

yazarlarımız Bâdi Nedîm ve Mustafa Nuri, yazının meziyet ve noksanlarını  tek 

tek ele almış, bu konudaki görüşlerini örneklerle desteklemişlerdir. Bunlar sadece 

yazılı anlatıma değil, aynı zamanda Türkçenin doğru ve etkili kullanılmasına 

katkıda bulunacak kaidelerdir.  

Bir yazıda bulunması gereken meziyetlerden ilki, eserde bahsedildiği gibi,    

sıhhattir. Yazarlarımız bu terimi “Sıhhat; eserin anlatımını bozan veya kulağa hoş 

                                                 
39 Seyit Kemal Karaalioğlu, a.g.e, s.135. 
40 Fevziye Abdullah Tansel,  İyi Ve Doğru Yazma Usülleri1-2, İstanbul, 1985, s.13. 
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gelmeyen eksikliklerden Àrí olmasıdır. Üslubun lügate ve dil bilgisi kurallarına 

ait noksanlardan uzaklaşmasıyla gerçekleşir.”41 şeklinde tarif ederler.  

 Bu noktada dilbilgisi kaideleri çok iyi bilinmeden güzel yazı 

yazılamayacağına işaret ederek, Türkçenin temel kaidelerini bilen birinin 

anlatımda başarılı olacağını vurgularlar. Bu durum, Türkçe öğretiminde dilbilgisi 

kurallarının bilinmesinin ne derece önemli olduğu gerçeğini hatırlatmaktadır. 

Öyle ki, herhangi bir dilbilgisi yanlışlığı çoğu zaman cümlelerin ifade ettikleri 

manadan tamamen uzaklaşmalarına sebep olmaktadır. İster sözlü, ister yazılı 

olsun, anlatımın temel amacı; duygu, düşünce ve hayalleri sözün muhatabına 

anlaşılabilir bir şekilde ulaştırmak  olduğundan dilbilgisi kaideleri bilinmeden bu 

amaçtan da tamamen uzaklaşılmış olacaktır. Eserde ele alınan; 

 “Uzak düşerse de yarinden gönlü dehrin, 

Kişi uzak düşebilmez ya gördüklerinden.  

beytindeki düşebilmez fiil-i merkubi de yanlıştır. Zira fiil-i iktidariyenin 

şekl-i menfísi düşebilmez değil, düşemezdir.”42 

 örneğinden hareketle yazı yazarken bu tür dilbilgisi yanlışları yapılmaması 

gerektiğini belirten yazarlar, kelimelerin doğru ve yerinde kullanılması 

hususunda da aşağıdaki örneği vermişlerdir: 

“ Ben fakíri etme tek memnÿn ebnÀ-yı zemÀn 

 Hasıl etmezsek değil gam maùlubum yarab bana. 

Buradaki memnÿn kelimesi minnetdÀr yerinde kullanılmıştır.”43 

                                                 
41 B.Nedim, M.Nuri,  a.g.e, s.27. 
42 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.27-28. 
43 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.27. 
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Bu örnek, kelimeler doğru ve yerinde kullanılmadığı takdirde cümlelerin 

ifade ettiği manaların oldukça değişebileceği gerçeğine temas etmektedir. Bu 

sebeple aynı manadaymış gibi görünen yakın manadaki  kelimelerin 

kullanımında daha büyük bir hassasiyet gösterilmeli, ifade edilmek istenilenlerin  

okuyanlar veya dinleyenler tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için en münasip 

kelimeler tespit olunmalıdır. 

Yazarlar ayrıca telaffuzu müşkil kelime ve tamlamaların kullanılmamasını, 

herkesin okuyup anlayabileceği bir tarzda yazılmasını tavsiye ederek ele alınan 

konu tam olarak anlaşılmış ve hissedilmiş olursa bunun kolaylıkla 

gerçekleşebileceğini vurgulamışlardır. Bu durum, yazar tarafından konuya tam 

olarak vakıf olunması gerektiğini ortaya koymaktadır. Ancak bu takdirde 

anlatımda başarıya ulaşılabilecektir. 

Eserde belirtildiği üzere, yazılarda bulunması gereken diğer bir meziyet de 

tabiiliktir. Bu kavramı; “TÀbiiyyet, mahsülÀt-ı fikriye ve sünÿhat-ı kalbiyeye her 

dürlü riya ve caèliyyetden azÀde bir sÿretde saóa-yı beyÀna vaøè etmekdir.”44 

şeklinde tarif eden Bâdi Nedîm ve Mustafa Nuri’ye göre, bir eserin tabii olması, 

yazılacakları önceden zihinde şekillendirmekle mümkün olabilir. Bunu şu örnek 

üstünde izah etmişlerdir: 

 “MisÀl, konumuz bir fırtına tasviri olsa; zihne ansızın fırtına hakkında 

düşünceler gelmez. Fakat fırtına olayının sınırını şöyle toplu bir şekilde 

düşünürsek, yani onun menşeini, ortaya çıkış şeklini, yağmurlar, şimşekler, 

yıldırımlarla kuvvetli ilişkisini düşünür, hele kendini bir köylü yerine koyup da 

tarlaların, mandıraların ve hatta oturduğu kulübenin böyle yıldırımlarla, sellerle 

karışık bir kasırga yüzünden ne suretle mahvolduğunu hissedersek, işte o zaman 

                                                 
44 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.49. 
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tabii yazmaya muvaffak oluruz. Duygu ve düşünceleri yapmacık bir perde ile 

kapatmakta ve güya süslemeye çalışmakta hiçbir  fayda yoktur.”45  

Bu noktada,  kaleme alınacak konuyu tespit ettikten hemen sonra 

anlatılacakların zihinde bir sıraya konulmasının ve bu planın dışına 

çıkılmamasının önemine işaret ederler.  Aynı zamanda, anlatılacakların 

hissedilerek yazılmasının kompozisyonu daha etkili kılacağını ve anlaşılır 

olmasına katkıda bulunacağını belirtirler. 

Diğer taraftan, tabii yazmayı engelleyen bazı haller vardır ki, yazıda 

uydurmacılık bunların başında gelir. Uydurmacılığın, düşünceleri doğrudan 

doğruya ifade etmek  değil, birtakım teşbihler, mecazlar ve kinayeler ile uzatmak 

demek olduğunu belirten yazarlar, manayı kuvvetlendirmek için mecazlara 

başvurulabileceğini; ancak bu mecazların gerçek anlamla ilgi bulunmasının şart 

olduğunu vurgularlar. Ayrıca mecazların sayıca fazla olmasının da bıkkınlık 

yaratabileceğine temas ederler. 

Bâdi Nedîm ve Mustafa Nuri’ye göre büyük şair ve yazarları taklit etmeye 

çalışmak, yazıda tabiiliği engeller. Onlar, yazma işine girişenlere, büyük şair ve 

yazarların eserlerini okumalarını, onların duygu ve düşüncelerini nasıl ifade 

ettiklerini anlamalarını, başkalarını taklit ederek değil, kendi kişiliklerini yansıtan 

bir üslupla yazmalarını tavsiye ederler. Ahmet Kabaklı da Türk Edebiyatı adlı 

eserinde aynı görüşe yer vererek  bunu teyit eder: 

“Bir dilin şair ve yazarlar elinde  ince bir zevk ve güzellikle, sanatkârın 

kişiliğini gösterir tarzda işlenişine üslup adı verilir. Başka deyişle üslup, 

                                                 
45 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.50. 
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yazıcının duygu, düşünce ve heyecanlarına verebildiği en güzel söz biçimi 

demektir.”46 

Yazıda bulunması gereken meziyetlerden biri de adi sözlerden, bayağı 

düşüncelerden ve hayal kıtlığından arınmış olmaktır. Yazarlar, bu konuyu izah 

ederken eserlerinde şu örnek üzerinde dururlar:  

 “ Misal:  

Pare pare dil-i mecrÿh u perişÀnımdan 

Ser-i kÿyında gezen her Àyete bir pare fedÀ. 

Burada geçen kalbi parça parça edip de köpeklere yedirmek çirkin bir 

tasvirdir.  

Misal: 

Muíni zÀlimin dünyÀda erbÀb-ı denÀettir 

Köpektir zevk alan sayyÀd-ı bí-insÀfa hizmetten.                                        

         beytinde ise köpek kelimesi manaya kuvvet vermek için kullanılmıştır. 

Demek ki, adi kelimeler muktedir kalemler ucunda bayağılıktan kurtuluyor.”47 

Eserde üzerinde durulan bir diğer mevzu da akıcılıktır ki, bu da yazılarda 

bulunması gereken meziyetlerden biridir. Yazarlar akıcılığın, kelimelerin ağızdan 

kolaylıkla çıkması olduğunu, güzel yazılmış bütün manzum veya mensur 

eserlerde bu niteliğin bulunduğunu, aksi halde yazıların okuyanlarda bıkkınlık 

yaratacağını dile getirirler ve  akıcılığa mani olan kelimelere “ kakışdırmak, 

usulsüzlük, imtizacsızlık” gibi kelimeleri örnek gösterirler. Ayrıca akıcılığı 

engelleyen diğer bir durumun da aynı yada birbirine yakın harflerin aynı 

                                                 
46 Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, C.1, İstanbul, 1994, s.153. 
47  B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.59-60. 
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kelimede sıkça tekrarlanması olduğunu belirterek buna örnek olarak da “besatet, 

fark ettirtmek, istatistik” vb. kelimeleri verirler. 

Yazma esnasında cümleler meydana getirilirken aynı harflerin tekrarlandığı 

kelimelerin tercih edilmemesi gerektiğini vurgulayan yazarlar, okuyanların ve 

dinleyenlerin bıkmaması için telaffuzu kolay kelimelerin kullanılmasını tavsiye 

ederler. 

Yine bu konuyla ilgili olarak düzgün ve akıcı anlatıma güzel bir örnek 

teşkil etmesi açısından eserde Tevfik Fikret’in şu dörtlüğüne yer verilmiştir:  

“Misal: 

Yükselmeli, dokunmalı alnın semalara 

Doymaz beşer dedikleri kuş ıttılalara 

Uğraş, didin, düşün ara, bul, koş, atıl bağır 

Durmak zamanı geçti çalışmak zamanıdır. 

Parçasını teşkil eden elfÀô yek diğeriyle ne kadar mümtezic ve 

ahenkdÀrdır.”48 

Bâdi Nedim ve Mustafa Nuri bir yazıda bulunmaması gereken noksanları 

da eserin bu bölümünde “ zâèf-i telif (ifade düşüklüğü), ıtnâb u iksâr (gereksiz 

yere sözün uzatılması), garâbet (ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacak 

kelime ve tabirlerin söz arasında kullanılması), şiveye mugayyeret (dilin şivesine 

ters düşülmesi)” başlıkları altında tek tek ele almışlardır. 

Yazarlar, ifade düşüklüğünü “EczÀ-yı kelÀmı kanun-ı belÀgatiñ icab ettiği 

surette yerli yerinde bulundurmak naúısasına øaif-i telif denir.”49 şeklinde tarif 

ederek konuu hakkında şu örneğe dayanarak bir açıklamada bulunmuşlardır:  

                                                 
48 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.65. 
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“Misal: “Ne baharın vürud ile naàmesÀz olan şairlerin elóÀnı başka bir 

teèsir, başka bir letÀfet peydÀ etti.” ibaresinden vehleten “Şairler nevbaharın 

vürud-ı hasbiyle naàmesÀz olmuşlar.”  manası istiòrac olunur. Halbuki burada 

maúãud olan “ Zaten naàmesaz olan şairlerin  elóanında nevbaharın vürud-ı 

hasbiyle başka bir letÀfet peydÀ olmuş.” mÀnÀsı olduğundan yukarıki ibarede 

rekaket ve øaif-i telifin vücudu teôÀhür eder.”50 

 İfade düşüklüğünün isim ile sıfat arasına birtakım ikinci sıfatların 

girmesiyle de ortaya çıkabileceğini belirten yazarlar bu görüşlerini şu örnekle 

desteklemişlerdir:  

 “Misal: (İcÀle-i ricÀl-i  devletten … valisi … paşanın mahdum valaları 

Lutfi Bey.) desek “ricÀl-i devletten” sıfatı Lutfi Bey’e aièd olduğu halde ondan 

ayrılarak … paşaya aèid olması gibi bir anlayış  óaãıl olur ki, ifade 

düşüklüğünden başka bir şey değildir. Şu halde ifadeyi açıkça ortaya koymak 

için “esbak … valisi … paşanın mahdum valaları icÀle-i ricÀl-i devletten Lutfi 

Bey) demek icÀb eder.”51 

İfade düşüklüğünün ayrıca, bağlacın yanlış kullanılmasından da ileri 

gelebileceğini ifade ederek bu mevzuu verdikleri şu örnek üstünde izah 

etmişlerdir: 

“MisÀl:“Memleketdeki sevdiklerimi teòatür ve bu òatıra ile giryebÀr-ı 

teessür oldum.” ibaresi hüsn-i telif edilmiştir. Zira memleketdeki sevdiklerimi 

teòatür fıkrası ettim fiiline merbut olacak iken bilaks ibarede maètuf bulunduğu 

diğer cümlenin oldum fiiline rabt edilmiştir. Bakıñız, aradan maètuf kaldırılınca 

“memleketdeki sevdiklerimi teòatür oldum.” demek lÀzım olacak, halbuki ibareyi 

                                                                                                                                               
49 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.30. 
50 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.31. 
51 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.32. 
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ifşÀó için birinci fıkraya yakışan fiili zikr ile “Memleketdeki sevdiklerimi teòatür 

ederek giryebÀr-ı teessür oldum.” demekliğimiz icÀb eder.”52 

Eserde temas edilen diğer bir husus, anlatım esnasında gereksiz duygu ve 

düşünceler ile sözün uzatılmaması gerektiğidir. Yazarlarımıza göre bu durum, 

belli bir plan dahilinde yazmamaktan ileri gelmekte, alelacele yazılan yazılarda 

ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle yazarlarımız, konuşmadan ve yazmadan önce 

düşünmemizi tavsiye etmekte, böylece izansızlıktan kurtulabileceğimizi ve 

eserimizin edebi kıymetini muhafaza edebileceğimizi belirtirler. Bu durum, 

Türkçe öğretiminde yazma çalışmaları esnasında aceleci davranılmamasının ne 

derece önemli olduğunu hatırlatmaktadır.  

 Ancak bazı hallerde sözün uzatılabileceğini belirten yazarlar, buna 

nutuklarda, hitabelerde müracaat edilebileceğini vurgulayarak sözün yerinde 

uzatılmasına güzel bir örnek olarak Kur’an-ı Kerim’den şu hikayeyi vermişlerdir:  

“Cenab-ı Bari-yi TeÀlÀ ile Musay-ı Kelím arasında ceriyan-ı Kurèan-ı 

mübinde hikÀye buyrulan muóavereye bakalım: 

_ Ya Musa elindeki nedir?  

_ èAsÀmdır ki oña dayanırım. Koyunlarıma yaprak silkerim ve onunla daha 

bir çok işler görürüm. 

Buradaki cevap suale göre olmayıp uzatılmıştır. Bu hal vehleten adab-ı 

mukalemeye menafi görünür. Fakat sual-i ilahi bir müşkilin hal namına olmayıp 

bilki Hz Musa içün kelÀma ruhsat maksatını tazammun ettiği ve Musa bu nükteyi 

anladığı cihetle huzuru maneviyi rabbani ile idame-i telezzüs için —zımnen vakı 

müsaadeye mebni — sözü bir iltizam uzatmıştır.”53 

                                                 
52 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.31. 
53 B.Nedim, M.Nuri, a.g.e, s.45. 
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Bu durum, sözü gereğinden kısa tutmanın bazı hallerde anlatımı 

bozabileceğini ortaya koymaktadır. Yazarlar, gerektiği zaman da anlatımın, mana 

tekrarları yapılmamış; ancak birbiriyle bağlantılı cümlelerle uzatılabileceği 

hususu üzerinde dururlar.  

Ayrıca yazarlar, ne demek olduğu herkesçe bilinmeyen kelime ve tabirlerin 

söz arasında kullanılmasının da yazının akıcı ve anlaşılır olmasını engelleyen 

kusurlardan biri olduğunu belirtirler.  Anlamın açıklığını ihlal ettiği için böyle 

garip sözleri kullanmaktan kaçınmak gerektiği üzerinde dururlar.  Bundan 

hareketle de,  yazılarda esas maksadın, ifade edilenlerin okuyucular  tarafından 

kolaylıkla anlaşılması olduğunu vurgularlar.  

Diğer taraftan, bu durum yalnızca yazılı anlatım için değil, sözlü anlatım 

için de  son derece önemli bir hususu ortaya koymaktadır; o da sözün 

muhatabınca doğru ve kolay anlaşılabilmesidir. 

  Yazarlar Bâdi Nedim ve Mustafa Nuri’ye göre, yazılarda dilin şivesine 

ters düşmemek de gerekmektedir. Bu husus da şu örnek üzerinde durularak izah 

edilmiştir: 

 “MeselÀ, “ Sizi dün arayan adam  bugün de aradı.” diyecek yerde “ O 

adam ki dün sizi aradı, bugün de aradı.” denilirse şive-yi lisÀna muàayyer olmuş 

olur. 

Rabıta-i faaliyeti çözüp “ki” rabıtasıyla musaddar bir cümle şeklinde irÀd 

etmek usulü lüzumda cÀri ise de neşr de buna pek nadir ve ancak bir lüzum-ı 

edebí halinde müracÀèat olunur. 
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“Dünkü yağmurlar üzerine Değirmen Deresi taştı mı?” diyecek yerde 

Türkmen şivesince “ Dünkü yağmurlar üzerine Değirmen Deresi taştı mı ola?” 

demek de garib ve şivemize muàayyerdir.”54 

Kitabın “Envaı Tahrir, Kitabet-i Hususiye ve Kitabet-i Resmiye” başlıklı 

üçüncü bölümünde nazım ve nesrin genel nitelikleri ile mensur yazıların türleri 

hakkında bilgiler verilmiştir. Mektup, hikaye ve temeşa gibi hususî yazı türleri ile 

arzuhal,tahrirat, tezkere, müzekkere, mazbata, mahzar,rapor gibi resmî yazı 

türlerinin yazılışı hakkında teferruatlı biligi verilerek ve  örneklere dayanılarak 

izah edilmiştir. 

Eserde ezber gerektiren teorik bilgiler yerine uygulama çalışmalarına 

ağırlık verilmiş, her konu çok sayıda örnekle kavratılmaya çalışılmış, böylelikle 

ezberci eğitimden uzak, kalıcı öğrenmeyi gerçekleştirecek yöntemler esas 

alınmıştır. 

Bütün bunlar dikkate alındığında, eserin Türkçe öğretimine dair nitelikli bir 

eser olduğu söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 B.Nedim, M.Nuri a.g.e,s.59. 
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4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 4. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ     

 

Milletler dillerinin yeni yetişen nesillere öğretilmesine büyük önem 

verirler. Çünkü dil, bir milletin ortak ruhunu yansıtan ve millî benliği 

muhafaza ederek onu yok olmaktan kurtaran en önemli müessesedir. Bu 

nedenle öteden beri dil eğitimi alanında kafa yoranların ortak amacı, 

Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını sağlamak olmuş, bu amaç 

doğrultusunda yıllar süren araştırmalar yapılmış ve Türkçe öğretimine dair 

pek çok eser verilmiştir.    

Çalışmamızın temelini oluşturan Bâdi Nedim ve Mustafa Nuri’nin 

Usul-i Tahrir adlı eseri de Türkçe öğretiminin özellikle yazılı anlatım 

sahasına  dair genel kaideleri ortaya koyan hacimli bir eserdir. Eserin tamamı 

ele alındığında, eserde doğrudan olmasa da dolaylı olarak gerek sözlü gerekse 

yazılı anlatım hususunda, öğrencilere istenilen vasıfların kazandırılması için 

takip edilmesi gereken yolların izah edildiği görülür. Daha ziyade yazılı 

anlatıma yer verse de eserin genel olarak Türkçenin doğru ve etkili 

kullanımını öğretmeyi hedef aldığı anlaşılmaktadır. 

Esere göre, güzel yazmada çok okumanın ve okuduklarını dikkatle 

incelemenin payı büyüktür. Daha sonra uygulamaya ağırlık verilmeli, en etkili ve 

en doğru biçimde yazmaya gayret edilmelidir. Ayrıca tekrar takrar yazmak, hata 

ve eksiklikleri yavaş yavaş düzeltmek de oldukça faydalı olacaktır. 

Dilimizi doğru kullanmanın ilk şartı, Türkçenin dilbilgisi kaidelerini doğru 

ve eksiksiz bir şekilde öğrenmektir. Sözlü anlatımda olduğu gibi, yazılı 

anlatımda da amaç; duygu, düşünce ve hayallerin muhatabınca kolay ve doğru 

anlaşılabilmesi olduğundan dilbilgisi kurallarını tam olarak bilmek kişinin bu 

amaca daha kolay ulaşabilmesini sağlayacaktır. 
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Anlatımda başarıya ulaşabilmek için daima planlı yazmalıdır. 

Anlatılacakların önceden zihinde tertiplenmesiyle, konu dışına çıkmadan 

yazmaya muvaffak olunur. Eser bir sonuca bağlanarak eserin yazılış amacına 

ulaşılmış olur. 

Bütün bunlara ilaveten güzel yazı yazabilmek için, telaffuzu müşkil kelime 

ve tamlamalar, anlatıma katkısı olmayan gereksiz kelimeler ile haddinden uzun 

cümleler kullanılmamalıdır. Arapça ve Farsça kelimelerle dolu ifadelerden, çok 

sayıda bağlaç kullanmaktan kaçınmalı, sade bir dille özlü yazılar yazılmalıdır. 

Tabii, akıcı ve anlaşılır yazmalı, sözü uzatmaktan daima kaçınmalıdır. 

Ayrıca eserde sosyal hayatta daima ihtiyacı duyulacak, mektuptan 

dilekçeye kadar bütün resmî ve hususî yazı türleri hakkında bilgiler verilmiş, 

güzel ve kusurlu örnekler üzerinde kıyaslamalar yapılarak her konu teferruatlı bir 

şekilde ele alınmıştır. 

Bütün bunlar dikkate alındığında, eserde üzerinde durulan esasların sadece 

yazılı anlatıma dair genel kaideler olmadığı, genel olarak Türkçenin güzel 

kullanılmasına katkı sağlayacak hususlar olduğu anlaşılmaktadır.  

Ele alınan konular hakkında sadece teorik  bilgiler vermek yeterli 

görülmemiş, örnekler üzerinde açıklamalarda bulunularak  uygulamalı  bir eğitim 

anlayışı benimsenmiştir. Böylece ezberci öğretimden uzaklaşarak kalıcı 

öğrenmeyi sağlamak hedeflenmiştir. 

Bâdi Nedîm ve Mustafa Nuri’nin Usul-i Tahrir adlı eserlerinde , geçen 

yüzyılın başlarında ileri sürdükleri bu görüşlerin pek çoğunun günümüzde de 

geçerliliğini koruduğunu söylemek mümkündür. Bu da eserin Türkçe öğretimine 

dair kaleme alınmış, devrine göre oldukça ileri, günümüzdeki uygulamalara 
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yakın yöntemleri tavsiye eden nitelikli bir eser olduğu kanaatine varmamızı 

sağlamıştır. 
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SÖZLÜKSÖZLÜKSÖZLÜKSÖZLÜK    

                                                                        AAAA    

adímadímadímadím : (a.s.) yok olan. 

adÿvadÿvadÿvadÿv: (a.i.) düşman, yagı, hasım. 

Àli nehmetÀli nehmetÀli nehmetÀli nehmet : (a.b.s.) hikmeti yüksek olan. 

ÀliyeÀliyeÀliyeÀliye : (a.i.) bir şeyin en yukarısı, tepesi. 

ÀlÿdÀlÿdÀlÿdÀlÿd: (f.s.c) bulaşmış, bulaşık. 

asabeasabeasabeasabe: (a.i.) 1. bir tek sinir 2.baba tarafından akraba olanlar 3. şer’an, miras 

almayan akraba. 4. birinin fırkası ve avenesi. 

aaaasÀletsÀletsÀletsÀlet: (a.i.) yazıda veya sözde bayağı tabirlerin bulunmaması. 

avÀidavÀidavÀidavÀid :(a.i.) íratlar, gelirler. 

----ÀverÀverÀverÀver : (f.s.) getiren, taşıyan. 

BBBB    

ba´deba´deba´deba´de : (a.z) sonra. 

bastbastbastbast (a.i.) yayma, açma, uzun uzadıya anlatma. 

bedíabedíabedíabedía :  (a.i.c.) beğenilen ve takdír edilen pek yeni  şey. 

bel´bel´bel´bel´: (a.i.) yutma, yutulma. 

besÀletbesÀletbesÀletbesÀlet: (a.i.) dilde düzgünlük, serbest söyleyiş. 

bilÀbilÀbilÀbilÀ----inkıtÀinkıtÀinkıtÀinkıtÀ : (a.b.zf.) devamlı, sürekli. 

 CCCC    

caèliyyetcaèliyyetcaèliyyetcaèliyyet : (a.i.) yapmacık. 

cÀvidcÀvidcÀvidcÀvid : (f.s.) daimi kalacak olan, sonrasız, ebedí. 

ceng ü cidÀlceng ü cidÀlceng ü cidÀlceng ü cidÀl : savaş. 
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cerÀidcerÀidcerÀidcerÀid: (a.i.) gazeteler. 

ceraidceraidceraidceraid----i yevmiyei yevmiyei yevmiyei yevmiye: günlük gazeteler. 

cidÀl cidÀl cidÀl cidÀl : ( a.i.) karşılıklı kavga, savaş. 

civancivancivancivan: ( f.s.) genç. 

çirÀğçirÀğçirÀğçirÀğ: (f.i.) 1. fitil, kandil, mum. 2.çırak 3.tekaüt, emekli 4. talebe. 

DDDD 

denÀet denÀet denÀet denÀet : (a.i.) alçaklık, adilik. 

destgÀhdestgÀhdestgÀhdestgÀh :(f.b.i.) zenginlik. 

dilbestedilbestedilbestedilbeste: (f.b.s.) gönül bağlamış, aşık. 

dilşikÀr dilşikÀr dilşikÀr dilşikÀr : (f.b.s.) gönül avlayan. 

dûrâdûrâdûrâdûrâ----dûrdûrdûrdûr (f.zf.) : uzak, uzaktan uzağa, uzun uzadıya.  

düşvÀrdüşvÀrdüşvÀrdüşvÀr : (f.s.) güç, zor. 

düvel düvel düvel düvel : (a.i.) devletler. 

 EEEE    

ebnÀebnÀebnÀebnÀ: ( a.i.) oğullar. 

ecl:ecl:ecl:ecl: (a.i.)sebeb, illet. 

eczÀèeczÀèeczÀèeczÀè : (a.i.) parçalar, kısımlar.. 

ehassehassehassehass    :(a.s.) en hususi, başlıca. 

ekdÀr ekdÀr ekdÀr ekdÀr : (a.i.) kederler, gamlar, tasalar, kaygılar. 

ekdÀr u ÀlÀmekdÀr u ÀlÀmekdÀr u ÀlÀmekdÀr u ÀlÀm : kederler, acılar. 

elelelel----hÀletü hÀzihihÀletü hÀzihihÀletü hÀzihihÀletü hÀzihi : (a.zf.)henüz, şimdi, hÀlÀ, bugün, şimdiye kadar. 

elvÀn elvÀn elvÀn elvÀn : (a.i.) 1.renkler, çeşitler.2.rengarenk, alacalı. 

enbÀnenbÀnenbÀnenbÀn: (f.i.) dağarcık denilen deri çanta, heybe. 



 185 

----engízengízengízengíz : (f.e.) koparan, karıştıran. 

envÀèenvÀèenvÀèenvÀè: (a.i.) çeşitler, türlüler. 

enzarenzarenzarenzar : (a.i.) bakışlar, bakmalar.   

esÀsÀt esÀsÀt esÀsÀt esÀsÀt : (a.i.) esaslar. 

esbÀbesbÀbesbÀbesbÀb : (a.i.) vasıtalar, lÀzımalar. 

eslÀfeslÀfeslÀfeslÀf: ( a.i.) bir memurluk veya hizmette birinden önce bulunmuş olanlar, 

yerlerine geçilen kimseler, geçmişler. 

esvÀtesvÀtesvÀtesvÀt : (a.i.) sesler, sedÀlar. 

evsÀf evsÀf evsÀf evsÀf : (a.i.) sıfatlar, kaliteler. 

ezmineezmineezmineezmine : (a.i.) anlar, vakitler, çağlar. 

 FFFF    

faale faale faale faale : (a.i.) fÀiller, yapanlar. 

fart fart fart fart : (a.i.) aşırı, aşırılık,taşkın, taşkınlık, fevkaladelik. 

faslfaslfaslfasl : (a.i.) 1. ayrıntı, ayrılma, kesme, kesinti, bölüm. 2.halletme 3. ed. 

Kelimeler, terkibler ve cümleler arasında bağlantı edatı bulunmadan yazı 

yazma usulü. 

fer :fer :fer :fer : (f.i.) 1.parlaklık,aydınlık.2.zínet,süs,benek.3.kuvvet,nifÿz,iktidar. 

feyzfeyzfeyzfeyz : (a.i.) bolluk, çokluk, verimlilik.2.ilim, irfan. 

fıkdÀnfıkdÀnfıkdÀnfıkdÀn : (a.i.) yokluk, darlık, kıtlık. 

FurkÀnFurkÀnFurkÀnFurkÀn----ı Mübínı Mübínı Mübínı Mübín: (a.i.) iyiyi, kötüyü, hayrı, şerri ayıran kitap, Kurèan-ı 

Kerím. 
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 GGGG    

garÀbetgarÀbetgarÀbetgarÀbet : (a.i.) ed.ne demek olduğu herkesçe anlaşılmayacakkelime ve 

tabirlerin söz arasında kullanılması. 

gayÿrgayÿrgayÿrgayÿr: (a.i.) gayretli, çok çalışkan( Allah’ın isimlerinden biri.) 

gayÿrÀnegayÿrÀnegayÿrÀnegayÿrÀne: (a.f.zf.) gayur olana yakışacak surette. 

giriftgiriftgiriftgirift: ( f.i.) 1.tutma, yakalama.2.dolaşık, birbiri içine girgin, karışık. 

giryegiryegiryegirye----bÀrbÀrbÀrbÀr : (f.b.s.) ağlayan, gözyaşı döken. 

gubargubargubargubar : (a.i.)  toz. 

 HHHH    

hadíahadíahadíahadía : (a.i.) hile, oyun, aldatma. 

halef halef halef halef : (a.i.) birinden sonra gelerek onun yerine geçen kimse. 

hÀme hÀme hÀme hÀme  : (f.i.) kalem. 

hasÀsethasÀsethasÀsethasÀset : (a.i.) 1.hasislik, pintilik. 2. alçaklık, bayağılık. 

hÀsisahÀsisahÀsisahÀsisa (a.i.) kendine mahus olup başkasında bulunmayan keyfiyet, karakter. 

haşvhaşvhaşvhaşv: (a.i.) ed. Uzun ve faydasız söz, dolma ve doldurma söz. 

havf havf havf havf : (a.i.) korku, korkma. 

havzahavzahavzahavza : (a.i.) açık ve düz olan deniz kıyısı.2.kenar, yan, taraf. 

hazer hazer hazer hazer : (a.i.) sakınma, kaçınma, korunma. 

hazfhazfhazfhazf : (a.i.) ed. Eski yazıda noktasız harfli kelimelerden manz Eski yazıda 

noktasız harfli kelimelerden  manzÿm , mensur cümle tertipleme. 

hÀzırahÀzırahÀzırahÀzıra : (a.i.) . şehirli 2. bir yere yerleşmiş. 

hengamhengamhengamhengam : (f.i.) çağ, zaman, sıra, mevsim, vakit. 

hengÀmhengÀmhengÀmhengÀm----ı heremı heremı heremı herem : ihtiyarlık zamanı. 
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hhhhevlevlevlevl----naknaknaknak: (a.f.b.s.) korkunç, korkulu. 

hikmetfuruş hikmetfuruş hikmetfuruş hikmetfuruş : (a.f.b.s.) hikmet satan, hikmetli bir söz söylediğini sanan. 

hirÀs hirÀs hirÀs hirÀs : (f.i.) korku. 

hulÿlhulÿlhulÿlhulÿl: ( a.i.) gelip çatma. 

hurdehurdehurdehurde----bínÀnbínÀnbínÀnbínÀn : (f.b.s.) ince, ufak şeyleri görenler. 

hurÿf:hurÿf:hurÿf:hurÿf: (a.i.) harfler. 

hututhututhututhutut: (a.i.) çizgiler. 

hünerhünerhünerhüner----verververver : (f.b.s) hünerli, marifetli. 

hÿn hÿn hÿn hÿn : (f.i.) 1.kan.2.öldürme. 

IIII        

ıtlak ıtlak ıtlak ıtlak : (a.i.) salıverme, koyuverme. 

ıtnÀb ıtnÀb ıtnÀb ıtnÀb : (a.i.) sözü uzatma, lüzÿmsuz tafsilÀt ile haşve boğma. 

ıttılÀ ıttılÀ ıttılÀ ıttılÀ : (a.i.) öğrenme, tanıma, bilme, haberli olma. 

İİİİ    

iÀreiÀreiÀreiÀre :(a.i.) ödünç verme. 

ibdaèibdaèibdaèibdaè : (a.i.) yoktan ortaya koyma, icÀd. 

 ibrÀz ibrÀz ibrÀz ibrÀz : ( a.i.) meydana çıkarma, gösterme. 

icÀle icÀle icÀle icÀle : (a.i.) cevelÀn ettirme, dolaştırma, dolaştırılma. 

icÀleicÀleicÀleicÀle----i fikri fikri fikri fikr : derin derin düşünme, düşünme taşınma. 

icÀzicÀzicÀzicÀz: (a.i.) 1.sözü kısa söyleme.2.ed.Az sözle çok mÀnÀ anlatma. 

icÀzicÀzicÀzicÀz----ı kasrı kasrı kasrı kasr : ed. Söylenişte hiçbir hazf olmadığı halde, ibarenin mÀnÀca 

zengin olması. 

icbÀricbÀricbÀricbÀr : (a.i.) cebretme, zorlama,zorla kendini tutma. 
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iclÀl:iclÀl:iclÀl:iclÀl: (a.i) 1.büyültme, saygı gösterme, ikram.2.büyüklük, kuvvet. 

iètizÀdiètizÀdiètizÀdiètizÀd : (a.i.) bir şeyi kol üzerine alma.2.yardım isteme.3.yardım alma. 

iètizÀtiètizÀtiètizÀtiètizÀt: (a.i.) 1. bir şeyi kol üzerine alma. 2. yardım isteme 3.yardım etme. 

ifşÀèifşÀèifşÀèifşÀè : (a.i.) gizli bir şeyi yayma, ortaya dökme. 

iftirÀk iftirÀk iftirÀk iftirÀk : ( a.i.) ayırma, dağılma, perişan olma. 

ihlÀsihlÀsihlÀsihlÀs : (a.i.)1.halis,temiz,doğru sevgi.2.gönülden gelen dostluk, samimiyet, 

doğruluk. 

ihraz ihraz ihraz ihraz : (a.i.) alma, kazanma, elde etme, erişme. 

iktibÀsiktibÀsiktibÀsiktibÀs : (a.i.) ed. Bir kelimeyi , bir cümleyi veya bumların mÀnÀlarını 

olduğu gibi alma, aktarma. 

iktisÀbiktisÀbiktisÀbiktisÀb : (a.i.) kazanma, edinme. 

ilkÀ´ilkÀ´ilkÀ´ilkÀ´ : (a.i.) bırakma, bırakılma, terk. 2. telkin etme, ilhÀm etme. 

imtisÀlimtisÀlimtisÀlimtisÀl : (a.i.) icab edeni, gerekeni yapma, bir örneğe göre hareket etme. 

imtizÀcimtizÀcimtizÀcimtizÀc :( a.i.) 1. karışabilme. 2.birbirini tutma, uygunluk. 3. iyi geçinme, 

uyuşma. 

infialÀtinfialÀtinfialÀtinfialÀt : ( a.i.) infialler, coşkunluklar. 

infialÀtinfialÀtinfialÀtinfialÀt----ı nefsÀniyeı nefsÀniyeı nefsÀniyeı nefsÀniye : nefse ait her türlü teessürler, ruhun kabul ettiği her 

türlü tahavvüller, değişiklikler. 

inhizÀminhizÀminhizÀminhizÀm : (a.i.) hezimete uğrama, yenilme, alt olma. 

inkıyÀdinkıyÀdinkıyÀdinkıyÀd : (a.i.) boyun eğme, kendini teslim etme. 

intihÀèintihÀèintihÀèintihÀè : (a.i.)1.nihayet bulma, sona erme.2.bitme, tükenme. 

intihÀlintihÀlintihÀlintihÀl : (a.i.)  ed.birinin yazısını veya şiirini kendinin gibi gösterme. 

inzarinzarinzarinzar:(a.i.) tehir etme, geciktirme. 
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irÀd irÀd irÀd irÀd : (a.i.) 1.getirme.2. söyleme. 

ircÀèircÀèircÀèircÀè : (a.i) 1.eski haline çevirme. 2.Geri döndürme. 

isbÀl isbÀl isbÀl isbÀl : ( a.i.) gönderme, gönderilme, yollama. 

istiÀne istiÀne istiÀne istiÀne (a.i.) avn, yardım isteme. 

istièmÀlistièmÀlistièmÀlistièmÀl: (a.i.) kullanma 

istihracistihracistihracistihrac (a.i.) 1.çıkarma, çıkarılma.2.mÀnÀ çıkarma, anlama.3.ed.akrostis. 

istihsÀlistihsÀlistihsÀlistihsÀl : (o.i.) 1.hÀsıl etme, meydana getirme,üretme.2.eld etme. 

istinÀdgÀhistinÀdgÀhistinÀdgÀhistinÀdgÀh : (a.f.b.i.)dayanacak, sığınacak, güvenecek yer. 

istirakistirakistirakistirak : (a.i.) sirkat, çalma, hırsızlanma, çalınma. 

itèÀb itèÀb itèÀb itèÀb :( a.i.) yorma, yorulma, zahmet verme. 

izÀleizÀleizÀleizÀle : (a.i.) giderme, giderilme, yok etme. 

izlÀlizlÀlizlÀlizlÀl : (a.i.) gölgelendirme. 

KKKK    

kabihkabihkabihkabih : ( a.s.) çirkin, yakışıksız, fena, ayıp. 

karièkarièkarièkariè: (a.i.) kıraat eden, okuyan, okuyucu. 

karíhakaríhakaríhakaríha :(a.i.) insanda kendiliğinden hÀsıl olan fikir ve niyet. 

kasrkasrkasrkasr : (a.i.) kısa kesme, kısaltma. 

kıyÀsekıyÀsekıyÀsekıyÀse: (a.i.) karşılaştırma. 

kisvekisvekisvekisve : (a.i.) bir kimsenin veya bir şeyin dış görünüşü. 

küreyveküreyveküreyveküreyve : (a.i.) küçük yuvarlak, yumru, yuvar. 

LLLL 

lağviyyÀtlağviyyÀtlağviyyÀtlağviyyÀt : (a.i.) a.i.) beyhude, boş sözler, işler. 

lağviyyelağviyyelağviyyelağviyye : (a.s.) lağva mensup, lağvla ilgili. 
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MMMM    

ma´dÿtma´dÿtma´dÿtma´dÿt: (a.s.) 1. sayılı, sayılmış 2. muayyen, belli. 

ma´tÿfma´tÿfma´tÿfma´tÿf : (a.s.) 1.eğilmiş, bir tarafa doğru çevrilmiş. 

maèilmaèilmaèilmaèil : (a.s.) hevesli, istekli, düşkün. 

maèrekemaèrekemaèrekemaèreke : (a.i.) savaş meydanı. 

mahzÿfmahzÿfmahzÿfmahzÿf : (a.s.) ed.eski yazıda noktasız harflerle yazılmış manzum ve 

mensur söz. 

makbÿlemakbÿlemakbÿlemakbÿle : (a.s.) beğenilen, hoş karşılanan, geçer. 

maksÿdemaksÿdemaksÿdemaksÿde : (a.s.) kasdolunan, istenilen şey, istek. 

maksÿmmaksÿmmaksÿmmaksÿm: (a.i.) taksim edilmiş, ayrılmış, bölünmüş. 

maksÿremaksÿremaksÿremaksÿre : ( a.s.) 1.kasr olunmuş, kısaltılmış.2. alıkonulmuş.3.bir şeye 

ayrılmış. 

matlubmatlubmatlubmatlub (a.i.) taleb edilen, istenilen, aranılan şey. 

me´hazme´hazme´hazme´haz: (a.i) bir şeyin alındığı, çıkarıldığı yer, kaynak. 

me´nÿsme´nÿsme´nÿsme´nÿs: (a.s.) ünsiyet olunmuş, alışılmış, alışık. 

mmmmebzÿlebzÿlebzÿlebzÿl : (a.s.) ibzÀl olunmuş, bol, çok. 

meclÿbmeclÿbmeclÿbmeclÿb: (a.s.) celbolunmuş, başka yerden getirilmiş olan. 2. taraftarlığı         

kazanılmış bulunan. 3. tutkun. 

medidmedidmedidmedid: (a.s.) çekilmiş,uzadılmış, uzun, çok uzun süren. 

meènusmeènusmeènusmeènus : (a.s.) ünsiyet olunmuş, alışılmış, alışık. 

mefkÿdmefkÿdmefkÿdmefkÿd : (a.s.)kayıp, yok olmayan, bilinmeyen. 

mekrmekrmekrmekr  : (a.i.) hile, düzen.2.hile ile aldatma, maksadından vazgeçirme. 

memlÿmemlÿmemlÿmemlÿ:( a.s.) doldurulmuş, dolu. 
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mensimensimensimensi : (a.s.) unutulmuş, terk edilmiş, bırakılmış. 

merbutmerbutmerbutmerbut : (a.s.) bağlanmış, bitişik, bağlı. 

merdÿmerdÿmerdÿmerdÿd d d d : (a.s.) 1.red olunmuş, kovulmuş.2.geri döndürülmüş, geri 

çevrilmiş. 

mergubiyyet mergubiyyet mergubiyyet mergubiyyet : (a.i.) mergubluk, beğenilir, rağbet edilir, aranılır olma. 

mesaibmesaibmesaibmesaib (a.i.) zor işler, müşkiller. 

meserret meserret meserret meserret :(a.i.) sevinç, şenlik. 

meşhÿnmeşhÿnmeşhÿnmeşhÿn : (a.s.) doldurulmuş, dolu. 

metrukmetrukmetrukmetruk : (a.s) terkedilmiş, bırakılmış, kullanılmaktan vazgeçilmiş. 

mevaddmevaddmevaddmevadd : (a.i.) kanunlar, nizamlar, maddeler. 

mevÀkièmevÀkièmevÀkièmevÀkiè : (a.i.) mevkiler, yerler. 

mevsuf mevsuf mevsuf mevsuf : ( a.s.) vasfolunmuş, vasıflanmış. 

meyÿsmeyÿsmeyÿsmeyÿs :(a.s.) yeise düşmüş, ümidi kesilmiş, ümitsiz. 

mezÀyÀmezÀyÀmezÀyÀmezÀyÀ : (a.i.) meziyetler, üstünlük vasıfları. 

mezelletmezelletmezelletmezellet (a.i.) zelillik, horluk, hakirlik, alçaklık, itibarsızlık. 

miyahmiyahmiyahmiyah: (a.i.) sular. 

muadilmuadilmuadilmuadil: (a.s.) müsavi, denk. 

muÀrrız muÀrrız muÀrrız muÀrrız : muazara eden, karşı gelen. 

mugayyermugayyermugayyermugayyer: (a.s.) tagyir edilmiş, değiştirilmiş, başkalaştırılmış. 

muhalemuhalemuhalemuhalefetfetfetfet : (a.i.) muhaliflik, uygunsuzluk, aykırılık. 

muhallidiyet muhallidiyet muhallidiyet muhallidiyet (a.s.) devamlı, sürekli kılma. 

muhill muhill muhill muhill : (a.s.) ihlÀl eden, dokunan, sakatlayan, bozan. 

muhtasıramuhtasıramuhtasıramuhtasıra : (a.s.) hülÀsa, kısaltma. 
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muhtel muhtel muhtel muhtel : (a.s.) ihlÀl edilmiş,bozulmuş, bozuk, karışmış.  

muhtıramuhtıramuhtıramuhtıra : ( a.i.) 1.hatırlatmak üzere yazılan ve sunulan tezkere. 2.hatıra 

gelen şeyin unutmamak için yazıldığı kÀğıt. 

muín muín muín muín : (a.s.) iÀne eden, yardımcı. 

munzicmunzicmunzicmunzic : (a.s.) inzac eden, kemale eren. 

musaddarmusaddarmusaddarmusaddar: (a.s.) südÿr etmiş, çıkmış. 

muvakki´muvakki´muvakki´muvakki´ : (a.i.) fermanlara tuğra çeken kimse. 

muzmermuzmermuzmermuzmer: (a.s.) izmÀr edilmiş, gizli, saklı, örtülü, dışarı vurulmamış, içde 

saklı. 

mübeddelmübeddelmübeddelmübeddel : (a.s.) tebdil edilmiş, değişmiş, değiştirilmiş. 

mübinmübinmübinmübin: (a.s.) 1.hayrı, şerri, iyiyi ve kötüyü ayıran.2.açık, besbelli. 

mübtezelmübtezelmübtezelmübtezel : (a.s.) 1.pek bol ve ucuz şey.2. değersiz, hor kullanılan. 

müeddÀèmüeddÀèmüeddÀèmüeddÀè: (a.s.) 1. tediye olunmuş, eda olunmuş.2.mÀnÀ, mefhum. 

müfessir:müfessir:müfessir:müfessir: (a.s.) tefsir eden, sçıklsysn, kısa şeyi genişletip mÀnÀsını 

meydene çıkaran. 

mümÀreset mümÀreset mümÀreset mümÀreset : (a.i.) alışma, alışıklık, yatkınlık,el yatkınlığı. 

mümmümmümmümtezictezictezictezic: (a.s.) imtizaç eden, uyan, uyuşan, bağdaşmış 2. kaynaşmış. 

münÀferet münÀferet münÀferet münÀferet : (a.i.)nefret etme, soğukluk. 

münakkahmünakkahmünakkahmünakkah: ( a.s.) haşivsiz söz. 

münakkahiyyetmünakkahiyyetmünakkahiyyetmünakkahiyyet: (a.i.) İfade tarzının icaz, ıtnab diye ayrılan iki haddinin 

ortası. Lafzı, manasından çok olmamak üzere söyleme ve yazma. 

mündemic:mündemic:mündemic:mündemic: (a.s.) indimÀc eden, dürülüp sarılan, içine yerleşen, içine 

sokulmuş. 



 193 

münfail münfail münfail münfail : ( a.s.) infial eden, gücenen, gücenmiş. 

münşerihmünşerihmünşerihmünşerih----ülülülül----bÀlbÀlbÀlbÀl:( a.s.) gönlü neşeli. 

münşímünşímünşímünşí:( a.s.) inşÀ eden, yapan.2.yapısı, üslÿbu güzel olan, iyi kÀtib. 

müntehi müntehi müntehi müntehi : (a.s.) 1.nihayet bulan, sona eren, biten.2.son, en son. 

müstefídmüstefídmüstefídmüstefíd : (a.s.) istifÀde eden, faydalanan.  

müstemendmüstemendmüstemendmüstemend : (f.s.) üzüntülü, kederli, hüzünlü.2.biçare, zavallı. 3. talihsiz, 

mutsuz. 

müşevveşmüşevveşmüşevveşmüşevveş : (a.s.) tasvir edilmiş, belirsiz, karışık, düzensiz. 

müteaddidmüteaddidmüteaddidmüteaddid : (a.s.) taaddüd eden, çoğalan, çok, bir çok, türlü türlü. 

müteallikmüteallikmüteallikmüteallik (a.s.) 1. asılı, bağlı. 2. taalluk eden, ilgili, ilişiği olan. 

mütefarıkmütefarıkmütefarıkmütefarık : (a.s.) refÀkat, arkadaşlık eden, beraber bulunan.2.karışık, 

karışmış, bir arada. 

mütemmimmütemmimmütemmimmütemmim: (a.s.) itmÀm eden, tamamlayan, bitiren. 

mütevellidmütevellidmütevellidmütevellid: (a.s.) tevellüd eden, doğan, dünyaya gelen. 

mütevvel mütevvel mütevvel mütevvel : (a.s.) uzadılmış, uzun. 

mütezzeminmütezzeminmütezzeminmütezzemin : içine alan. 

müyessir :müyessir :müyessir :müyessir : (a.s.) kolayını bulup yapan, kolaylıkla meydana getiren. 

mÿcizmÿcizmÿcizmÿciz : (a.s.) icÀz eden, acze düşüren, başkalarını bir şey yapmada geri 

bırakan, kimsenin yapamayacağı yolda olan. 

mÿlÀzemetmÿlÀzemetmÿlÀzemetmÿlÀzemet ( a.i.) bir yere veya kimseye sımsıkı bağlanma. 

NNNN    

nagehaninagehaninagehaninagehani: (f.zf.) ansızın, birdenbire. 

nağmesÀznağmesÀznağmesÀznağmesÀz : (a.f.b.s.)  şarkı söyleyen. 
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nahv nahv nahv nahv : ( a.i.) söz dizimi, sentaks. 

nnnnakíseakíseakíseakíse: (a.i.) eksiklik, kusur, ayıp. 

nakkatnakkatnakkatnakkat: (a.s.) bir şeyin iyisini kötüsünü ayıran, tenkitçi. 

nasıhnasıhnasıhnasıh : (a.s.) nasihat eden, öğüt veren. 

nÀsıyenÀsıyenÀsıyenÀsıye : (a.i.) alın. 

nÀşidenÀşidenÀşidenÀşide: (a.s.) şiir okuyan, şiir söyleyen, şiir yazan. 

nazarrübÀnazarrübÀnazarrübÀnazarrübÀ : (a.f.b.s.) göz çeken. 

necÀtnecÀtnecÀtnecÀt : (a.i.) kurtulma, kurtuluş. 

necíbnecíbnecíbnecíb: (a.s.) soyu sopu temiz, pak olan kimse. 

nefesnefesnefesnefes----i vÀi vÀi vÀi vÀ----pesínpesínpesínpesín : son nefes. 

nefha nefha nefha nefha : (a.i.) 1.güzel koku. 2.bir esim yel, rüzgÀrın bir kere esmesi. 

3.üfürük, nefes üfürme. 

nehmetnehmetnehmetnehmet : (a.i.) yüksek himmet. 

nekais nekais nekais nekais : (a.f.) noksanlar, eksiklikler. 

nesíbnesíbnesíbnesíb : (a.s.) soylu, soyu temiz.2.ed.kasidenin başındaki tasvir kısmı. 

neşetneşetneşetneşet : (a.i.) 1. meydana gelme, ileri gelme. 2. çıkma, yetişme. 

nevazişnevazişnevazişnevaziş : (f.i.) okşama, gönül alma, iltifat. 

nevazişkÀr nevazişkÀr nevazişkÀr nevazişkÀr : ( f.b.s.)okşayan, gönül aln, iltifat eden. 

nenenenevmídí vmídí vmídí vmídí : (f.i.) ümitsizlik. 

nezÀhetnezÀhetnezÀhetnezÀhet: (a.i.) incelik. 

nümÀyÀnnümÀyÀnnümÀyÀnnümÀyÀn : (f.b.s.) görünücü, görünen, meydanda. 
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PPPP    

peder:peder:peder:peder: ( f.i.) baba. 

penah penah penah penah : ( f.i.) sığınma, sığınacak yer. 

pendpendpendpend : ( f.i.) nasihat, öğüt. 

RRRR    

rabbaniyerabbaniyerabbaniyerabbaniye: ( a.s.) 1.Rab’la ilgili.2.Kendini olanca gücüyle Rabb’e veren. 

rad rad rad rad :(a.i.) gök gürlemesi. 

rakikarakikarakikarakika: (a.s.) ince. 

rehÀyÀfterehÀyÀfterehÀyÀfterehÀyÀfte : (f.b.s.) kurtulmuş.  

rekÀketrekÀketrekÀketrekÀket : ( a.i.) ed.sözün kusurlu, bağlantısız olması. 

revÀcrevÀcrevÀcrevÀc : (a.i.) 1.sürüm, geçerlik. 2.kıymet, değer. 

revşrevşrevşrevş : (f.i.) gidiş, yürüyüş, usÿl. 

rıhletrıhletrıhletrıhlet: ( a.i.)1.göç, göçme.2.ölme. 

rişte rişte rişte rişte : (f.i.) 1.iplik, tire.2.ilgi,bağ. 

riyahriyahriyahriyah: (a.i.) rüzgarlar. 

riyeb riyeb riyeb riyeb : (a.i.) şüpheye düşmeler, şüphelilikler. 

rüsÿhrüsÿhrüsÿhrüsÿh : (a.i.) 1. muhkem, sağlam olma. 2. bir ilmin derinliğine, inceliğine 

varma. 

rÿrÿrÿrÿ----nemÀnemÀnemÀnemÀ : (f.b.s.) yüz gösteren, meydana çıkan. 

SSSS    

sadsadsadsad :  (a.i.)  yüz (sayı) 

safvetsafvetsafvetsafvet :(a.i.) saflık, temizlik, paklık, arılık. 

sakatÀtsakatÀtsakatÀtsakatÀt : (a.i.) düşük yerler, eksikler, yanlışlar.(sözde, konuşmada.) 
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sÀkıtsÀkıtsÀkıtsÀkıt: (a.s.) düşen, düşücü, düşmüş. 

samedsamedsamedsamed : (a.s.) 1.pek yüksek, ulu, daim, ezeli, ebedi.2.Allah. 

ssssÀníÀníÀníÀní: (a.s.) ikinci.  

sarf sarf sarf sarf : (a.i.) gramer, dilbilgisi. 

savletsavletsavletsavlet: (a.i.) şiddetli hücÿm, saldırma. 

sayyÀd sayyÀd sayyÀd sayyÀd : (a.i.) avcı. 

sebt sebt sebt sebt : (a.i.)yazma, kaydetme,deftere geçirme. 

sehÀbsehÀbsehÀbsehÀb : (a.i.) 1.bulut. 2.karanlık. 

selÀset  selÀset  selÀset  selÀset  : ( a.i.) ed.sözün akıcı olma hÀli, akıcılık, kolay anlaşılma hÀli. 

selís selís selís selís : ( a.s.) düzgün, akıcı.( ibare, anlatış.) 

serserserser----ÀÀÀÀ----pÀpÀpÀpÀ: (f.zf.) baştan ayağa kadar, baştan başa, bütün, hep. 

seylabeseylabeseylabeseylabe: (f.i.) sel, sel suyu. 

sıhhatsıhhatsıhhatsıhhat : (a.i.)  1. sÀhihlik, doğruluk. 2. sağlamlık, sağlık. 3. ed. Sözün yanlış 

ve eksik olmaması. 

siklet:siklet:siklet:siklet: (a.i.) 1. ağırlık,yük. 2. sıkıntı. 

sirkatsirkatsirkatsirkat:( a.i.)hırsızlık, çalma, çalınma. 

sudÿrsudÿrsudÿrsudÿr : (a.i.) sadır olma, meydana çıkma, olma. 

suÿbetsuÿbetsuÿbetsuÿbet : ( a.i.) zorluk, güçlük. 

sünÿh :sünÿh :sünÿh :sünÿh : (a.i.) sağlam ve emin olma, adamakıllı bilme. 

sürÿr sürÿr sürÿr sürÿr : (a.i.) sevinç. 

sütuhsütuhsütuhsütuh: (f.s.) kederli, sıkıntılı. 

sÿz u güdÀzsÿz u güdÀzsÿz u güdÀzsÿz u güdÀz :(f.i.) yanıp yakılma. 

şÀibeşÀibeşÀibeşÀibe: ( a.i.) 1.leke, kusur, noksan.2.kötü eser, iz. 
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şÀibedÀrşÀibedÀrşÀibedÀrşÀibedÀr : (a.f.b.s.) şüpheli, lekeli, kirli, kusurlu. 

şebÀbşebÀbşebÀbşebÀb : ( a.i.) gençlik, tazelik. 

şecÀatşecÀatşecÀatşecÀat : (a.i.) yiğitlik, yüreklilik. 

şevketşevketşevketşevket : (a.i.) büyüklük, heybet. 

şükÿfte :şükÿfte :şükÿfte :şükÿfte : (f.s.) açılmış mÀnÀsına gelerek  birleşik kelimeler yapar. 

şÿrezÀrşÿrezÀrşÿrezÀrşÿrezÀr : (f.b.i.) çoraklık yer. 

TTTT    

tabiiyyettabiiyyettabiiyyettabiiyyet : (a.i.) tabiílik, tabií olma. 

taèdil taèdil taèdil taèdil : (a.i.) 1. doğrultma, doğrulama. 2. değişiklik. 

taèmik taèmik taèmik taèmik : (a.i) 1. derinleştirme,derin kazma. 2.Esasına varacak şekilde 

araştırma, inceleme. 

tahassüs:tahassüs:tahassüs:tahassüs: (a.i.) hislenme, duygulanma. 

tahfíf tahfíf tahfíf tahfíf : (a.i.) hafifletilme, yükünü azaltma. 

tami:tami:tami:tami: (a.s.) tamah eden, tamahçı. 

tarizÀnetarizÀnetarizÀnetarizÀne :(a.zf.) dokunaklı söz söyleyeren, taş atan. 

tashtashtashtashíhíhíhíh: (a.i.) yanlışı doğrultma, düzeltme. 

tasniètasniètasniètasniè : (a.i.) 1.yapma.2. düzme, uydurma, yakıştırma. 

tasvírtasvírtasvírtasvír (a.i.) ed.yazıyla tarif etme. 

tavÀrüdtavÀrüdtavÀrüdtavÀrüd : (a.i.) arka arkaya gelme, her yandan gelip birikme.ed. iki şairin, 

birbirlerinden habersiz olarak aynı mısraè veya beyit söylemeleri. 

te´emmülte´emmülte´emmülte´emmül: (a.i.) iyice, etraflıca düşünme. 

te´kíd:te´kíd:te´kíd:te´kíd: (a.i) kuvvetleştirme, sağlamlaştırma. 

te´kidatte´kidatte´kidatte´kidat: (a.i.) te2kidler, sağlamlaştırmalar. 
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te´lifte´lifte´lifte´lif : (a.i.) kitap, eser yazma, yazılmış eser. 

teÀkub teÀkub teÀkub teÀkub : ( a.i.) akidleşme., bağlaşma. 

teÀkubteÀkubteÀkubteÀkub : (a.i.) birbiri arkası gitme, birbirini takib etme. 

tebÀdürtebÀdürtebÀdürtebÀdür : ( o.i.) 1.ansızın akla gelme.2.iki şairin birbirinden habersiz olarak 

aynı şiiri söylemesi. 

tebdil:tebdil:tebdil:tebdil: ( a.i.)  değiştirme, değiştirilme, başka hale getirme. 

tedmírtedmírtedmírtedmír : ( yok etme, mahvetme. 

tefhimtefhimtefhimtefhim : (a.i.) anlatma, anlatılma, bildirme, bildirilme. 

tehniyettehniyettehniyettehniyet : (a.i.) tebrík etme, kutlama, “ hoş geldin!” deme. 

telâtumtelâtumtelâtumtelâtum (a.i)1.(dalgalar) çarpışma.2. çok dalgalanma. 

temzíktemzíktemzíktemzík :(a.i.) yırtma, parçalama.  

tenÀfürtenÀfürtenÀfürtenÀfür: (a.i.) ed. Kulağa hoş gelmeyen hece veya kelimelrin bir arada 

bulunması. 

tenkihtenkihtenkihtenkih :(a.i.) bir şeyin fazla ve lüzumsuz kısımlarını çıkartıp düzeltma, 

ayıklama. 

tensík tensík tensík tensík : (a.i.) 1. düzene, yoluna koyma, düzenleme, sıralama. 2. ed. Bir 

isme bir çok sıfat sıralama. 

tenziltenziltenziltenzil: (a.i.) indirme, aşagı düşürme, azaltma.  

tergibtergibtergibtergib: ( a.i.) arzu ettirme, istek verme, isteklendirme. 

tervíctervíctervíctervíc : (a.i.) kıymet ve itibarını artırma. 

tervíctervíctervíctervíc----i elfÀzi elfÀzi elfÀzi elfÀz: ed.kullanılmayan bir kelimenin yeniden öne sürülmesi veya 

yeni bir kavrama karşılık olarak ortaya atılan bir kelimenin kullanılması. 
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tetetetetebbuètebbuètebbuètebbuè: ( a.i.) bir şeyi etraflıca tetkik etme, mahiyetini anlamaya çalışma, 

etraflıca inceleme, bir şey hakkında geniş bilgi edinme. 

tevÀfürtevÀfürtevÀfürtevÀfür : (a.i.) çoğalma, artma. 

tevekkitevekkitevekkitevekki : sakınma, çekinme. (k.t.)  

tezhibtezhibtezhibtezhib : (a.i.) 1.altın sürme, sürülme.2.yaldızlama.3.süsleme. 

tezyíntezyíntezyíntezyín : (a.i.) zínetlendirme, süsleme, süslenme. 

tıynettıynettıynettıynet : (a.i.) yaradılış, mizac, maya. 

tuhmtuhmtuhmtuhm :(f.i.) tohum. 

tÿltÿltÿltÿl (a.i.) 1. uzunluk, boy. 2. zaman çokluğu, uzun müddet. 

UUUU    

ubudiyet ubudiyet ubudiyet ubudiyet : (a.i.) 1.kulluk, kölelik.2.aşırı bağlılık. 

ulÿmulÿmulÿmulÿm :(a.i.) ilimler, bilgiler. 

unfuvanunfuvanunfuvanunfuvan: (a.i.) 1.gençliğin, güzelliğin başlangıcı, bir şeyin tazelik zamanı. 

2.tazelik, parlaklık. 

usÿlusÿlusÿlusÿl : (a.i.) 1.asıllar, kökler.2.bir ilmin veya tekniğin asıl mevzuèundan  

önce öğrenilmesi gereken esas, başlangıç bilgi. 

VVVV 

vakfevakfevakfevakfe : (a.i.) durak, durulacak yer, duraklama Ànı. 

vakiè :vakiè :vakiè :vakiè : (a.s.)  koruyan, saklayan, önleyici. 

vÀvÀvÀvÀ----pesínpesínpesínpesín : (f.b.s.) son, en sondaki. 

varestevarestevarestevareste : (f.s.) kurtulmuş, serbest, rahat, ilişiksiz. 

vaz´vaz´vaz´vaz´ : (a.i.) bir kimseye kalbini yumuşatacak, kendisini iyiliğe sevk edecek 

sÿrette söz söyleme. 
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vazıhvazıhvazıhvazıh : (a.s.) açık, meydanda, belli, kapalı olmayan. 

vech vech vech vech : (a.i.) 1.yüz, çehre, surat.2.üst, düz. 

vehleten vehleten vehleten vehleten : (a.zf.) birdenbire, ansızın, ilkin. 

vesÀyÀ vesÀyÀ vesÀyÀ vesÀyÀ : (a.i.) vasiyetler, bir kimsenin öldükten sonra yapılmasını istediği 

şeyler. 

vuzÿhvuzÿhvuzÿhvuzÿh : (a.i.) açık  ve belli olma,anlaşılır olma. 

vürÿd vürÿd vürÿd vürÿd : (a.i.) geliş, gelme, varma, yetişme. 

vÿs´atvÿs´atvÿs´atvÿs´at (o.i.) 1. genişlik, bolluk. 2. para durumu. 3. fırsat, boş meydan. 

YYYY    

YezdÀn YezdÀn YezdÀn YezdÀn : (f.h.i.) Allah. 

zaèzaèzaèzaèffff----i te´lifi te´lifi te´lifi te´lif :ed. İfadede düşüklük. 

ZZZZ    

zahire zahire zahire zahire : (a.s.) parlak. 

zÀid zÀid zÀid zÀid : (a.s.) 1.artan, artıran.2gereksiz. 

zarÀretzarÀretzarÀretzarÀret: (a.i.) alçalma, kendini küçültme. 

zevÀlzevÀlzevÀlzevÀl----nÀnÀnÀnÀ----pezírpezírpezírpezír: ( a.f.b.s.) sona ermeyen, geçici olmayan. 

zindezindezindezinde : ( f.s.c.)1.diri, yaşayan, canlı.2.dinç,güçlü, sağlam. 

zír zír zír zír : (f.i.) alt, aşağı. 

zulmet zulmet zulmet zulmet : (a.i.) karanlık. 

 


