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amdi Tanpınar, XX. Yüzyıl Türk edebiyatına damgasını vuran bir sanatkardır. O,
X. Yüzyıla kadar toplumun düşünce yapısını, sosyal hayatını oluşturan ve her
toplumun düşünce ve sosyal hayatına etki eden, başarılı bir edebiyat ve fikir

tarihimize birçok alanda başarıyla adını yazdıran Tanpınar, edebiyatımızın hemen
de başarılı ve nitelikli eserler verdi. Tanpınar, her ne kadar kendisini bir "şair"
· edebiyat tarihi, roman, hikaye, deneme, şiir dallarında başyapıt sayılabilecek

amdi Tanpınar'ın

eserlerini bu kadar değerli kılan, Türk edebiyat tarihinde hem

patı edebiyatına ve en geniş manasıyla "kültür"lerine

vakıf olmasıdır. Tanpınar,

} (psikoloji, sosyoloji, felsefe ... ) özümsemiş ve insanlığın sanat yönünü tamamlayan
13}

sanatlara (heykel, heykeltıraşlık, mimari, resim, hat... ) ve özellikle plastik
bir dalı olan resime karşı ilgisi büyük olan ender sanatkarlardan biridir. Bütün bu

pekiştiren ve olgunlaştıran onun XX. Yüzyılın başarılı estetlerinden biri olmasıdır.
Hamdi Tanpınar adı, bizde, sanat ve edebiyat dünyamızda bütün her şeyi kapsayan
guyu çağrıştırmış ve çağrıştırmaktadır: "Yüksek Sanat." Evet, bütün ömrünü sanata
doğu gerek batı sanatına olan merakı, araştırmacı ruhu, uyanık dikkati ile , bağlı
erden kopmadan, değişime, yeniliğe kapı aralayan genelde bütün Avrupa, özelde
edebiyat ve sanatını uyanık dikkati ve estet anlayışı ile yerinde inceleyen, ilim ve
ııde geçiren Tanpınar, bu zengin sanat yelpazesini Cumhuriyet Türkiye'si sosyal
itmıştır. Medeniyet değişimi yaşayan toplumun edebiyat ve sanat tarafına adeta deniz
çalışmaktadır. Tanpınar'ın bu yaşam anlayışı ünlü tiyatro yönetmeni, yazar Japon
ki'nin, "yaşam sanatçısıyım, benim eserim yaşamımdır." sözü adeta Tanpınar için
ünkü Tanpınar hayat merkezine "sanatı" koymuştur.

at ve sanat, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın

hayatının önemli bir parçası olmuştur; belki de

m biçimidir. Nitekim bu yaşam biçiminin,. Yahya Kemal'in yaptığı sohbetlere ilgi
biyat fakültesinde okumak istemesi ve Dergah dergisine olan bağlılığı bunun en
leridir. Bundan dolayıdır ki Ahmet Hamdi Tanpınar'ın sanat ve fikir anlayışı, bizi,
edebiyat, sanat türlerine ve cemiyetin yapısını oluşturan fikir akımlarına
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iınparatorluğuna
Antalya,

sahip Ahmet Hamdi Tanpınar, münbit imparator bahçelerinden

Bursa,

ı-lediği rengarenk

İstanbul,

Sinop)

çiçek demetleriyle

Acem,

Arap

edebiyat

bostanlarından

ve Avrupa

ve sanat dünyasını

oluşturdu.

iyat ve sanat ile ilgili her temayı işlerken, batı ve doğu edebiyatından örnekler
ı zenginleştirmektedir.
ızda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın

bütün eserlerini

defalarca

okuyarak,

çeşitli

ikredilen doğulu sanatkarlar ve ilim adamlarını tespit etmeye çalıştık. Zengin bir
iye sahip olan Ahmet Hamdi Tanpınar, doğu veya dünya edebiyatına mal olan
ilim adamlarını birçok eserinde, kimi zaman da aynı şahsiyetleri bir eserinde bir
leriyle ele almaktadır. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eserlerini incelerken edebiyatın
lzel sanatları, sosyal bilimleri ve bunlarla bağlantılı tüm sanat dallarını büyük bir
yarak, eserlerinin temleri olarak büyük bir usatlıkla kullanıldığını gördük.
geniş bir edebiyat ve sanat sahasından olsa gerek Tanpınar, bir konuyu irdelerken
n batılı sanatkarlara değinmekte, telmihlerde bulunmakta veya onlardan iktibaslar
ir sanat ve edebiyat sofrasını okuyucularına takdim etmektedir.
amızda Ahmet Hamdi Tanpmar'ın

eserlerinde

zikrettiği,

haklarında

makale

ya diğer eserlerini ithaf ettiği tüm doğulu sanatkarları ve fikir adamlarını titiz bir
Jmeye çalıştık. Daha sonra onların hayatlarını, sanatları, ilmi, edebi yönlerini ve
~ynaklardan yaralanarak kendi cümlelerimle yorumlamaya çalıştım.
di Tanpınar,

söz konusu bu şahsiyetlerden

O şahsiyetlerin

niçin söz ediyor, onlardan söz

geçtiği eserin, sayfasını belirterek

alıntılar yaptık ve

11.siyetlere niçin temas ettiği sorusuna cevap olabilecek kısa yorumlar yaptık.
pınar' ın yazdıklarının ardından biz de küçük bir değerlendirme yaptık .
.fndi Tanpınar,

çok farklı şahsiyetlere

ve bu şahsiyetlerin

farklı yönlerine

arklılıklar ve çeşitlilik hem güç hem sabır isteyen bir çalışma, hem de yorucu ve
teyen bir işti. Bunlara bir de yararlanılan kaynakların sayıca çokluğu eklenirse
açıkça ortaya çıkmaktadır. Ben yine de gücümün çok üstünde olan bu yükü
f. Dr. İsmail Parlatır'ın
.tin yettiğince kaldırmaya

yönlendirmeleri,

bana sağladığı motivasyonu

ve

özen gösterdim. Bir sanat abidesi, sanat miti olan

mar layık bir çalışma olması için büyük bir özen gösterdiğimi söylemek isterim.
ım eksiklikler ve yanlışlıklar olabileceği pek tabiidir. Bunların da belki başka
inancı ve düşüncesiyle iyi niyetime verilmesini timid etmekteyim.
2

değerli katkılarını esirgemeyen hocalarım Prof. Dr. Bülent
Töre'ye

teşekkür

ederken,

hocam Prof. Dr. İsmail Parlatır'a
ı.ıauıuı

yazdıklarımı

sabırla okuyan, beni

teşekkürü bir borç bilirim. Edebiyatı ve

Tanpınar'ı bize sevdiren, anlamamız için uğraş veren ve Ahmet Hamdi

olan muhterem hocam Prof. Dr. Birol Emil' e şükranlarımı sunarım.

Ahmet Adıgüzel
Lefkoşa/2010
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Üzerine Makaleler

Hayatı, Şahsiyeti, Şiirleri

..•. ..,- •• ı~ı

Tanpınar'ın Mektupları

4

önemli bir şahsiyeti olan Ahmet Hamdi Tanpınar, 23 Haziran 1901
doğdu. Babası devletin çeşitli liva ve vilayetlerinde

kadılık yaptı. Ahmet

cukluğu çoğu zaman babasının kadılığı dolayısıyla onun görevle bulunduğu
ar'rn hatıralarının çeşitli yazılarından;

1904'te Ergani-Madeninde,

~9 -1910'da Siirt'te, 1914 -1915'te Kerkük'te,

1908 -

1916'da Antalya'da kaldığını

~r değiştirmeler sebebiyle öğrenim hayatı da düzensiz geçti.
ladığı öğrenimini

sırasıyla Sinop, Siirt rüştiyelerinde;

Vefa, Kerkük ve

geçirdi. Bütün bu olumsuzluklara rağmen şahsi çabalarıyla ve anneannesinin

i bir tahsil görmeye çalıştı, hatta hatıralarında yaşadığı zorlukları anlatırken
ders kitabı bulamadığını Şemsettin Sami'nin sözlüğünü başucu kitabı
O günün mevcut ulaşımını düşündüğümüz takdirde Tanpınar'ın çocuk
l<.et, coğrafya gördüğünü, çeşitli ve farklı kültürlerle tanıştığını tahmin
p.a.tıralarındaKerkük'e tayin olduklarında ne kadar zor, yorucu bir yolculuk
ysnasında Anadolu'nun Mezopotamya'nın her taşında, köşesinde bir tarih,
ifade etmenin yanında anneannesinin ona doğal rehberlik yaparak bu
bilgi verdiğini anlatıyor. Tanpınar için bu seyahatler ürün verecek birer
nitekim "Beş Şehir" adlı denemesi bu ürünlerden biridir. Bu görülmüş
Tanpınar'ın hayatın her alanından akisler, izler görülmektedir.
geçirilmiş hayat·parçalarıdır. Belki de onun "Nehir Roman" olarak
hayatı, hatıraları tüm eserlerine adeta damla damla süzülmektedir.
yaşamını toplum gerçeklerini eserlerine( özellikle Sahnenin
edinmektedir. Geçmiş zamana karşı
14c;1c;ı.;c;14111111

inşasında rol almıştır.

öğrenimine başlamak üzere İstanbul' a geldiğinde Baytar
sonra 1919'da Edebiyat Fakültesine kayıt oldu. Önce tarih sonra
daha önce yazılarında tanıdığı Yahya Kemal edebiyat şubesinde
biten tereddüt arayışlarına son veren Tanpınar, edebiyat şubesine
çeşitli liselerde edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra: Ahmet
Güzel Sanatlar Akademisindeki sanat tarihi kürsüsünde estetik ve
akademik hayata başlayan Tanpınar, üniversitede yeni açılan
olarak üniversiteye intisap etti. Millet Meclisinde 6. dönem
aday gösterilmedi. Tanpınar bu süre içerisinde akademik
5

' ·dürdü, Tanpınar; çocukluğunu, gençliğini sanata edebiyata hasretti, onun
güzel sanatlar ve medeniyeti bütünleyen

diğer sosyal ilimlerdi, Şark

edeniyetini çok iyi öğrendi. Şark dünyasına her yönüyle vakıftı. Tanpınar
Jğı için bu kifayet etmedi, aynı iklimi soluduğu; bir Puzüli, Sadi, Firdevsi,
onun için ne kadar önemliyse bir Malermy, Rimbaud, Valery de en az o
çiçeğinin renginin kokusunun

kendi toprağında

daha canlı, turfanda

inar bilgi heybesini Garbın ilimleri ile doldurmuştu; fakat Malermy'nin,
imini yaşama gereği duydu ve 1953'ten 1959'a kadar üç defa yurt dışına
sıriını Paris'te geçirdi, bu arada Belçika, Hollanda, İngiltere, İspanya,
)zy'yi kısa sürelerle tanımak imkanı buldu. Hayatı boyunca sağlığından
f3 Ocak 1962 günü kalp krizi ile Haseki Hastanesine kaldırıldı, ertesi

.trı doğuda hem de batıda olan, bu farklılıkların kültürleriyle, sanatlarıyla

ıJ/ sosyal, kültürel, edebi, siyasi ve güzel sanatlarıyla sağlam bir zemine
Ider, zenginlikler ona çok geniş ve münbit kaynaklar oluşturdu, o bütün
soşyal ve düşünce hayatında yer alabilecek güzel, yararlı, sanatlı ne varsa
estetik anlayışıyla tasnif etti. Edebiyatın her alanında en iyileri
zengin donanımıyla kendisinden önce yaşamış sanatkarları ve
farklı değerler ve kendine özgü kriterlerle yorumlayarak; onlardan
ve yaralı olmaya çalıştı. Ahmet Hamdi Tanpınar, tek başına Türk
orkestra görevi gören bir bilim insanıdır Tanpınar, bir sanat edebiyat
böyle bir şahsiyeti tanımaya, anlamaya çalışmak Türk edebiyatı,
bir zemin oluşturacağı kanaatindeyim.
içinde bulunan, bu medeniyetle yetişen Tanpınar, ilmiyle, tahsiliyle
ve doğru algılayarak bu iki medeniyeti mukayese etmektedir. Bize,
kültür dokumuzla uyuşan, ruhumuza ve fikrimize münasip olanı

6

Hamdi

Tanpınar'ın

tüm eserlerinde

zikrettiği

"Şark

Kökenli

tespit etmeye çalıştım. Tanpınar, bu sanat ve fikir adamlarının
ı:,~ı.,uuuı:,

değinmiş. Onlara çok geniş yer vermiştir. Bunlardan kimileri

için de makaleler kaleme almış. Bunlardan bazılarını ise dönemin
dolayı zikretmiş. Geriye kalan fikir ve sanat adamlarına
Bunlardan çoğu ya roman kahramanlarının akrabaları ya da roman
kendi aralarında tartıştıkları "memleket meselelerinde" adı geçen

sanatların hemen hemen her türüne hakim, Tanpınar' ın bu
cı.rcı n.u.u

harmanlanmasından, karışımından gelmektedir. Tanpınar

bu iki medeniyeti parametre olarak kabul etmekte. Fikir ve
değerlendirmektedir.
zikrettiği, yorumladığı "Şark Kökenli Sanatkarlar ve Fikir
ilmi yönlerine ve eserlerine birçok farklı kaynaktan yararlanarak
au1J11Hu

bu şahsiyetleri niçin irdeliyor, bu sanatkarları yorumlama

olabilecek alıntıları yine Tanpınar'ın kendi eserlerinden yaptık.
kısa kısa yorumlara yer verdik.

7

figure out ' Şark Kökenli Sanatkarlar ve Fikir Adamları' which were
Tanpınar's

works. Tanpınar

mentioned

these artmen

and

his works. He dealt with them so much. He wrote monography for
for some of them. He mentioned about some them becaus of
the artmen and the intellectuals. He didn't say so many things about
Most of them are the people who are either the relatives of
ı...ı.ı.::>vuM

about in the society issues.

good at nearly all kinds of the literature and art. And this
111vu.1,L,ıu1:,

the east and the west culture and mixture of them. So
a parameter in his comments and critics.He evaluates

the lives of' Şark Kökenli Sanatkarlar ve Fikir Adamları' as
and scientific qualities by benefiting from many diffirent sources.
intellectuals? , What is the reason why he comments them? We
answers of these questions from Tanpınar's works. We took
of these extracts.

8

·.aik (23 Kasım 1906 Adapazarı - 11 Mayıs 1954 İstanbul), yazar.

rt dışında öğrenimini tamamlayamadı. Şiirle yazın hayatına başladı. Daha
dı. 1929 yılında yazdığı ilk öykü "uçurtmalar" Milliyet Gazetesi sanat
klı dergi ve gazetelerde yazılar yazdı. Gerçekçi yönelimiyle gözlemci bir
dan sıyırmayı başardı. Daha sonra karamsar bir psikoloji ile olayları
Öykülerinde sıradan insanı, sokak insanını konu aldı.

çağdaş öykücülüğe yaptığı katkılarla Türk edebiyatında bir dönüm
Türk hikayeciliğinin öncülerinden olan Sait Faik, getirdiği
yazar olarak kabul edilmekte. Bütün eserlerini kendisine özgü
tekniğini yıkarak, doğayı ve insanları basit, samimi, hem iyi hem
fakat şiirsel bir dille ustaca anlattı. Bunu yaparken de kuşağından
bir edebiyat ekolüne bağlı kalmadı. Sanat hayatını kendine özgü

Sarnıç (1939), Şahmerdan (1940), Lüzumsuz Adam ((1948),
Bulut (1951), Kumpanya (1951), Havuz Başı (1951), Son Kuşlar
(1954), Az Şekerli (1954), Tüneldeki Çocuk (1955)

(1944 ), Kayıp Aranıyor (1953)

Georges (Simenon)
(1956)
ve dergilerde kalan nesirleri vardır.
tarzı gibi eserlerinde oluşturduğu karakterler de kahramanlar da
eserlerinde konu ediniyor. Eserlerinde insan sıcaklığını hissediyoruz.
eserlerinde şiirsel bir anlatıma ağırlık verdiği için Sait Faik'i

9

Abasıyanık'ta

bu deniz sevgisi insan sevgisiyle beraber yürür. Genç yaşta ölen

bir daha karışır. Filhakika "lüzumsuz Adam" muharririni hikayeci olduğu
a fazla şair saymak da mümkündür. Onun kahramanlarının

çoğu girift cemiyet

iliğinden fırlayıp çıkmış yahut bu makinenin içine girmeği hiç tecrübe etmemiş

r... ("EÜM s. 125)
hayatında da özel hayatında da insanı çok farklı bir kefeye koyuyor. İnsana
veriyor. Sait Faik'i anmasının nedeni; onun insanı, yaşamı eserlerinde

olanlardan bunu görüyoruz. Sait Faik hiç fotoğraf çekmiyor. Sait
sırrı var hem de en daüssılalı ışıklar içinde. Onun kadar hasretle
arayan pek az muharrir tanıdım. Sanki çok mühim bir şeyi, yani benliğini

evdet, (9 Eylül 1869 Arapkir - 29 Kasım 1932 İstanbul), edebiyatçı.
areketi ile II. Meşrutiyet döneminin düşünce yapısında önemli etkisi oldu.
')kitabı 1897'de Cenevre'de basıldı. İslamı düşünce ile materyalist düşünceyi bu
aya çalıştı. 1889 İttihad-ı Osmani Cemiyeti'ni kurdu. "Mizan ve Meşveret"
e "Bir Kürt" takma adıyla yazılar yazdı. Fizan'a sürüldüyse de oradan Tunus'a
Jön Türkler' e katıldı. 1897'de Cenevre' ye giderek İttahat ve Terakki
1<.o.mitesinde yer aldı. Çeşitli dergi ve gazetelere takma adlarla yazılar yazdı.
ıl<.ardı. II. Abdulhamid ve yönetimi için çirkin ifadeler kullandı. 22 Ekim
ını.r dışı edilince İçtihat dergisini ve kütüphanesini Mısır' a nakletti. Burada
y{ti. Çeşitli vazifelere tayin edildi ve çoğunda azledildi. İçtihat dergisinin 1
. sayısında Bahailiği yeni bir din olarak kabul edilmesini tavsiye etti. İstiklal
ti

dergisinde yeni idareyi öven yazılar yazarak nüfus kazanmak istedi. Bu

Jn nüfus politikasıyla ilgili olarak "Neslimizi ıslah etmek, kuvvetlendirmek
erika'dan damızlık erkek getirmek gerekir." imzasıyla yayınladı.
yurtta derin bir nefrete sebep oldu. Ömrünün sonuna doğru tamamen yalnız
uuıuıuuc;

İstanbul' da öldü.
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(1898), Hadd-i Tedib (1903), Ahmet Rıza Bey'e Açık Mektup (1903),
Muaşeret Rehberi (1927), Cihôn-ı İslôm'a Dair Bir Nazar-ı Tarih ve
ve Melekôt-ı Akliyenin
Müslümanlara

Fizyolociya

ve Hıfzıssıhha,

Uyanınız Uyanınız

Beyanname (1905), Fünun ve Felsefe (1906), Mehkeme-i

(1908 ), Bir Hutbe (1909 ), İstanbul' da Köpekler (1909 ), Yaşamak Korkusu

O), Taluat (1890), Masumiyet (1893), Karlı Dağdan Ses (1931), Düşünen

şayan Türk aydınlarından olan Abdullah Cevdet, radikal görüşleri ve aşırı

ğz müphem hamlelerden ve mütereddit tekliflerden ileriye gitmemiş ancak
yazılarıyla asıl tekliflerini yapan ilimci hareketi açıkça benimsemiş son
Asıl Garpçı odur. Söylemeye hacet yok ki Meşrutiyet yıllarında Tevfik
İçtihadı ile Satı Bey'in Talim ve Terbiyesi arasındadır." (Y. K. s. 89)

- ?), Arap dilbilimci.
«Qu.u,ı;,

tahmin edilmektedir. İlmü'l-Edep çalışması var. Ahlak ve güzel

ihtisası Arap dili üzerindedir.
gelişiminin beşiği olan Osmanlı' da önceki Müslümanların şöhretini
QVUH,L.ı

bulan Abdullah el-Kali'iyi, Şark'ın bir ilim ve kültür merkezi

yetiştiren Anadolu'nun Ortadoğu'ya açılan kapısı olarak bilinen

asıl şöhretini Kurtuba 'da yapan büyük Arap lisancısı Abdullah
Erzurum'da

İslamı ilim geleneği bu şehri Şark'ın ön safta

"(B. Ş. s. 55)

11

? -?) ,

öğretmen.

Erzurum' da yaşadılar. Fransızca öğretmeniydi. Kitap okumayı
onun bu durumunu konu ediyor.Tanpınar, Erzurum'da görev
olan Abdulhakim Bey' in kitap okumaması, kitap okumaya karşı
ve medeniyet abidesini şok eder. Okuma alışkanlığını, gerekliliğini
çalışır, onun okuyabileceğini umduğu kitapları İstanbul' dan
de bir Avrupa lisanını öğreten bir öğretmen kitap okumaya karşı

aldım, kitap bir hakikat için okunur hakikat ise Allah' ın
dışında insan benliğinin yalanı ve karanlığı vardır. Bu
ve aslında bizden çıktığı halde her an bizi yeniden aldatır,
bile bile neden uğraşayım? ... " (Y. G. s. 59).

- 1435), musikişinas.
Anadili Türkçe'den başka Arapça ve Farsça'yı iyi öğrendi. İyi
nazariyatçı, şair, ressam, hafız ve hattattı. Musiki sanatını
incelemiş ve birçok kapalı noktalarını açıklamıştır. Farabi ve ibn
alanında en büyük isimlerinden olan Abdülkadir Meragi
Timur Şahruh ve IL Murat 'ın saraylarında yaşamış, pek
günümüze ulaşmıştır.
- Elhan, Camiü'l - Elhan, Makasidü'l-Elhan,

Şerhü'l-Edvar,

üstatlarından olan Abdülkadir-i Meragi, musikimize birçok
u111uL,v

ulaşan Merügi, nitelikli eserler bestelemiş ve günümüze

1mv111::,1

taşımaktadır. Ayrıca sanatçı, bazı musiki eserlerini farklı

kendisinden sonraki sanatkarlara örnek olmuştur. Tanpınar
de anmaktadır.
musiki eser etrafında

gelişmesini

yapar. Abdülkadir-i

Segahkar'ı, itri'nin Nevakôr'ı (isterseniz buna Mevlana için

12

yahut birinden birine tercih edersiniz.) ve Dede Efendi'nin Ferah-

hatta bir Abdülkadir-i Merôgi, hulasa bizim bir tarafımızı, bil ki en
insanların hepsini çıkarmak mümkündür." (Huzur s. 249)
i Meragi, Sagahkar'ında ne Itri'nin na'tında ne de bir akşam Ahmet Bey'in
ağzından dinlediği isfahanbestede...

Yine Itri'nin bu ayinini içten

"(H.S. 249)

(1882 -c::. 9 Ocak 1964 İstanbul), edebiyatçı.
yaptı ve İstanbul'u tanıma imkanı buldu. Kadınların toplumsal
için "Teali-yi Nisvan Ceıniyeti"ni kurdu. Wilson Prensipleri
ırasıuua

da yer aldı. Aynı yıl İzmir'in Yunanlılarca işgalini protesto için

düzenlenen mitinge katıldı. Etkili konuşması yankı uyandırdı.
destekledi. Ulusçu, milli duyguları öne çıkaran roman ve
kadınları, batılı bir anlayışla idealize edilmiş güçlü ve kültürlü
"Fly With A Grocery Store" İngilizce yazdı.

Raik'in Annesi (1908), Seviye Talip(?), Handan (1912), Yeni
Mev'ud Hüküm (1917), Ateşten Gömlek (1922), Vurun Kahpeye
Zeyno'nun

Oğlu (1927), Sinekli Bakkal (1935), Yolpalas Cinayeti

Panayır (1946), Döner Ayna (1953), Akile Hanım Sokağı (1958),
Sevda Sokağı Komedyası (1959), Çaresaz (1961), Hayat Parçaları

Bursa 'ya (1963 ), Harap Mabetler

(1911 ), Dağa Çıkan Kurt

İmtihanı (1959), Mor Salkımlı Ev (1951)
(1937), Kenan Çobanları (1918)
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başarılı bir muharriri olan Halide Edip, Kurtuluş Savaşı'na

olan

ile farklılık oluşturmaktadır. Tanpınar, romanda ve öyküde başarılı
anmaktadır.

yukarıda da söylediğimiz gibi, yeni Türk romanını 1908 - 1920
temsil etmekle kalmaz, o kadar cesaretle ve faydalı şekilde katıldığı
ondan sonra da Garp vilayetlerin (Vurun Kahpeye), Doğu Anadolu 'yu
Küçük hikayelerinde milli dayanışma sırlarını açar... "(EÜM s. 123)
kadınları, Batılı bir anlayışla idealize edilmiş,güçlü ve kültürlü
kişiliklerine, ruh yapılarına ve davranışlarına önem vererek bu
yeni ve farklı bir adım attı.Kurtuluş Savaşı döneminde, halkçı, milli
ve hikayeler kaleme alması Tanpınar' ın dile getirmek istediği konular
Edip'e genişçe yer vermektedir.
'a gelince, kadın hürriyeti, Türkçülük ve yenilik fikri gibi davalarda
"Seviye Talip" adlı romanı kadın davasının, "Yeni Turan": nasyonalist
1921 yılına kadar Türk edebiyatında roman nevinin en yeni ve
"Mev'ut Hüküm" adlı romanları, değerler karşısında daima
olan bu hürriyet ve yenilik aşkının kaleminden çıkar."(EÜM s. 109)
söylediğimiz gibi, Yeni Türk romanını 1908 - 1920 yılları
kalmaz, o kadar cesaretle ve faydalı şekilde katıldığı İstiklal
da Garp Vilayetlerini İstiklal Savaşı yıllarında (Vurun Kahpeye),
oğlu) keşfeder. Küçük hikayelerinde milli dayanışın sırlarını açar.
sonra) aslı İngilizce yazılan Sinekli Bakkal, edebiyatın e resmin bize
dekor içindefantastik kahramanlarıyla kaybedilmemesi lazım gelen
düşüncelerin sentezini veren güzel, romanesk tarafı bol bir geçmiş
harbinden hemen evvel ve daha sonraki yıllarda gençliğin geçirdiği
"(EÜM s. 123)
.wa1'.1'.£U

'

romanını, "Nehir Roman " olarak tanımlamakta ve onu, bu

"Nehir Roman" dedikleri nev 'e dahildir. Bu itibarla bir ferdin
bir cemiyetin muayyen bir devrinin kendisine has üslup ve modaları,
bir hayatın romanıdır."(EÜM s. 372)
14

- ?), Şair, Padişah eşi.

hanımından biridir. İkbalsız olanlardandır. Hayatı hakkında pek bir

Mehmed'in çocuk yaşta tacının altında ezilmesi, salahiyetli bir niyabet
Padişah'ın talihsizliğini irdelerken II. Mustafa'nın gözdesi olan Afife

hemôn deryaya benzersin."

(B.Ş. s. 214)

(26 Mart 1822 Lofça - 26 Mart 1895 İstanbul), tarihçi, hukukçu,

asırda yetişen büyük devlet ve bilim adamıdır. Matematik, tarih,
uğraştı. Kadılık, valilik yaptı. İslam kaynaklı modern Osmanlı
tarihi' araştırmalar yaptı. .Ali Paşa, Fransız Medeni kanununun tercüme
de tatbik edilmesi gerektiğini ileri sürüyordu.Buna karşı Ahmed Cevdet
rılar, İslam Hukukunu zengin ve tatbik edilmiş olan Hanefi fıkıhının
ıınunlaştırılması fikrini müdafaa ediyordu.Bu ikinci fikri benimseyenler
bir ilim cemiyeti kurarak "Kuran-i Kerim"in hükümlerini uygun şekle
~tverdiği "Mecelle". adındaki kitabı hazırladılar.
r;th-i Cevdet (1 ~53 ), Mecelle, Kısas-ı Enbiya ve Tevôrihi Hulefa (1874 ),
;)Divançe -i Cevdet, Kavôid-i Osmaniye (1852), Belôgat-ı Osmaniye
~71), Takvimü'l-Edvar

(1870), Miyôr-ı Seddôd (1876), Adab-ı Sedat,

ışatü'l-Beyan fi- Te'ilfi'l Kur'an (1885), Asar'ı Ahdı Hamidi (1891),
rafia Risalesi, Kırım ve Kafkas Tarihçesi (1889), Dil ve Edebiyat
İbni Haldun (1860)

olan Ahmet Cevdet paşa, eski yeni söz konusu olduğunda sık sık
biridir. Tanpınar, Önemsediği yenilikçi ilk aydınlardan sürekli söz
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tçı ve hatta muayen hadler içinde yapıcıdır. Yine devri gibi telifçidir;
eniyetçidir, terakkiyi ister; buna mukabil yerli ananelerin ve
musırdır... "(EÜM s. 202)
Y,zerinde Monumsen 'in Roma Tarihi 'ni, Cevdet Paşa tarihlerini,
ir ansiklopediyi gördü." (AK. s. 41)
~aşa, Namık Kemal, Sadulah Paşa onlardan evvel veya onlarla
iziHan meşhur nutuk ve fermanında Ali Paşa hatta Cevdet Paşa hep
~)inanmışlardır."(Y. G. s. 83)

:13ağdat - 1933 İstanbul), şair.
tiIIikmet Müftüoğlu'nun

öğrencisiydi. A. Hamid, Cenap Şahabettin

J.lğsinde kaldı. İzlenimci ressam etütlerini andıran şiirleriyle Haşim,
Te/resmetmeye çalıştı. "Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar" da şiir ile
a. göre şiir hissedilmek için yazılmış, müzik ile söz arasındadır; ama
bir dildir. "Düzyazı, us ve mantık doğurur, şiir ise algı bölümleri
bulabilmek için şiiri deşmek; eti için bülbülü öldürmek gibidir.
söyleniş değeridir." görüşünü benimsemiştir.

(1928), Gurebahône-i Laklakan (1928)
(1933)
devirde yaşayan Ahmet Haşim, bu buhranlardan
karakteri ve fiziki yapısı gereği aldı. Devrin kaotik ortamı ve
~ uıruuuuu

vrnesını

uzaklaklaştırdı.Her

ne kadar "Dergah" ekibi ile kısa bir

bulmuş bir fikirdir. Hiçbir vaazda bulunmaz, hiçbir şeyi

uçurumun kenarında açmış nadide bir çiçek gibi, büyük ve ezeli
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altın arabesklerini

örmekle iktifa eder. Onun içindir ki, bizzat

ında, sözden ziyade musikiye yakın bir sanat olarak tarif eder."
qha yakın"(EÜM s. 298, 299)

bütün dallarını, sanatlarını ve mensupları olan sanatkarları bir
plendiriyor. Bütün bunların; birbirlerinin durumlarını, gelişimlerini
rinin tamamlayıcısı olduğunu dile getirmektedir. Bunu yaparken o
düşüncelerini, sanatlarını dile getirmektedir.
sembolist/erin kuvvetli tesiri altında bulunan şair Ahmet
.. ilk defa bu ce 'nacle tanırız. "(EÜM s. 108)
neslinden olan Abdülhak Şinasi Hisar belki de yazı hayatına
kalmıştır. "(EÜM s. 124)
olmayanlardandır. Şiire ilk başladığı zamanki dilinde
tanıdığımız şair olmayacaktı. Fakat lisandaki değişikliğe

olduğu vehminde idi: ondan bahsedenlerde buna epeyce
gibi oldum. Hakikatte o, müphem hislerin şairidir ve
bağlıdır. Ahmet Haşim' de bir nevi tabiat anlayışı vardı ki
kadar ifadeli yapardı. "(EÜM 408, 409)
'le tanıştırdı. Gül şairinin bir ucu kalkık kaşlarının
el işaretleri hoşuma gitti." (S. D. s. 226)
hafta evvel söylediği bir sonbahar beyti vardır.

Fikri gülünç ve tabiatına yabancı
mitolojinin Contaure'Zarına

Yakup, Haşim, Mustafa

Şekip ve bilhassa

Yahya Kemal

ve kalacak eserleri veriyorlardı ... (Y.G. s. 305)

mtı.ıugıu ,

(1870 İst - 19 Mayıs 1927), yazar.

gelmektedir. Aşırı hayalciliği, ağır dili ve mübalağalı üslubu
'-'"'.,ııl!\.ıc

Fransızca tercümelere yer verdi. "İkdam" ve "Servet-i Fünun"
"Haristar, ve Gülistan" adlı kitabında topladı. Karaciğer

(Hikaye) (1922), Gönül Hanım (roman) (1971), Leyla Yahut
1), Haristan (1900), Gülistan (1899)
Ahmet Hikmet Müftüoğlu, siyası düşüncesini hikayelerle
sahasında çok başarılı olamadı. Siyası kimliği ile daha çok

olduğu Rumeli Türklüğü inhitatının, onun sanatına tesir ettiği
şeklini bulmamış bir şair hassasiyet ve zenginliğinden alan son
safhaları, yakın tarihin en elim hadiseleri ve dağınık Halk
vermiştir... "(EÜM s. 291.292)
Türkçülük cereyanını daha başından benimsemiş olan Ahmet
dört adın etrafında toplanır... "(EÜM s. 122)

- 28 Aralık 1912 İstanbul), gazeteci ve romancı.
çalıştı. N. Kemal ile birlikte sürgün edildi. Türk edebiyatının
Eserlerinde Avrupa' nm bilim, sanayi ve çalışkanlığını
değerlerinin korunması gerektiğini vurguladı. Genç yazarlara
savundu,

devlete ve dine itaatsizliği, tembelliği, müsrifliği,

toplumu sosyo-kültürel anlamda bilgilendirmeyi, bilinçlendirmeyi
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yazısıyla Servet-i Fünun'u eleştirdi. Sanat ve edebiyat çevrelerinin

Efendi' yi, Namık Kemal' e kadar olan nesri özellikle roman
ilk olarak yorumlar ve her ne kadar iptidai de olsa geçiş döneminde
ve tercümeleriyle Ahmet Mithat'ı anmaktadır.

Mellah Yahud Sır İçinde Esrar (1874), Hüseyin Fellah (1875),
(1875), Karı-Koca Masalı (1875), Paris'te Bir Türk (1876) Çengi
(1881), Karnaval

(1881), Vahi (1882), Volter Yirmi Yaşında

Letôif-i Rivdydt (1893 ), Gençlik, Esaret, Firkat, Yeniçeriler, Nasib,
(1874), Yeryüzdnde Bir Melek (1875), Süleyman Musli (1877),

Ahz-ısar (1874), Hükm-i Dil (1874), Çengi (1884), Çerkez

mıaırın

ve Zübbetül-Hakayık (1877)

vuruna ise onun biyografi olan dostu Ahmet Mithat Efendi' de (1844 -

uzun yazı hayatının büyük bir kısmını İslamiyetle modern ilmi
kadar pozitivist felsefeyi cerhe sarf etmiştir. Onun bir nevi düşman
çocukça hücumları ifade ettiği mana itibariyle devrinin en dikkate

sadece hayali bir sevgili olarak işlenir. Gazellere sadece
sosyal hayatta yer almadığı gibi edebiyatta da kadın yoktur. Onun
heyacan veya duygularla vardır. Tanpınar, o günün koşullarına
edinen yazarları anarken A.Midhat'tan da söz etmektedir.
Efendi, ne Recaizôde.ı. Hülasa esir kadın tipini roman veya
hiçbiri bir cariyenin satıldığı evde hanım olmak için sarfedebileceği
Halbuki bu, yaşadığı devirlerde bütün İstanbul'da her
dram idi. "(EÜM s. 64)
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Hugo hakkındaki iki denemesiyle

Türk romanını naturalist örneklere

naturalist örneklere açan Beşir Fuad Bey 'in bekli de bu buhran
ve bir çeşit bilgi mistiği ile cesedini Tıbbiye mektebine hediye ettiğini
Ahmet Mithat'a

yazdığı bir mektupta son dakikasına

kadar kendi

. "(EÜM s. 107, 108)

Kemal 'in İntibah 'ıdır. Bundan evvel bazı garp eserlerinin tercüme
Efedinin Letaif-i Rivayat'ının ilk cüzleri vardır... "(EÜM s. 58)

- 1497), Divan şairi .
II. Murat döneminde Edirne'de yapmış ve o dönemde revaçta olan

.ıunuııı

Farsça da öğrenmiştir. Zeki, zarif, nuktedan ve hazır cevap bir kişiliği
Paşa, yaşadığı dönemde devrinin en büyük şairi olarak kabul edilmiş
.tvıvuıııvu,

I. Bayezit dönemlerinde yüksek görevlerde bulunan ulema sınıfı

Divan edebiyatı şairidir. Fatih Sultan Mehmed'e hoc;alık da yapmıştır.
kaleme almış. Asıl ününü gazel ve .kasidede kazanmış -.'. Din dışı

zın olgunlaşma sürecine katkısı olan birkaç şahsiyetten biri olan Ahmed
şmesi konusunda dikkatleri çekmektedir. Başarılı şair ile ilgili yorumlarda

tma göre kendisinden pek az sonra gelen Ahmed Paşa gibi az çok muayyen
'rlerin yaptıklarının büyük bir kısmı onun getirdikleri üstünde işlemek
flfğinden bir mesele çıkıyor, büyük şair dediğimiz kimdir, zevk dediğimiz o
.ğişici amili zaman zaman doyuran eserler bırakmış olandır... " (EÜM s.

1865 - 1932 İstanbul), yazar ve gazeteci.
ilcat'te yazmaya başladı. Hüseyin Rahmi Gürpınar'la, Boşboğaz adlı mizah
,vuuııc.u

Efendi'den etkilendi. Hemen hemen her türden eser verdi. Realist ve
günlük dili kullandı. Zekai Dede' den müzik dersleri aldı.
20

ait 60 kadar şarkı besteledi. Eserlerinde kahramanların geleneklerinden
bahseder. Kadın erkek ilişkilerini katı ahlakçı bir tutumla işler.

İlk Sevgili (1891), Afife (1894), Falaka, Osmanlı Tarihi, , Eşkdl-i
Gam, Bir Sefilenin Evrak-ı Metrukesi ( 1893), Meşakk.ı Hayat
(1897), Gam-ı Hicran (1898), Ülfet (1900), Şehir Mektupları (1912-

(1896), Falaka (1927), Fuhş-i Atik (1924) Gülüp Ağladıklarım (anı

sanatkar
olan Ahmet Rasim'i, İstanbul'u iyi tanıdığı için anıyor.
I
çok ıyi bildiği için yeni İstanbul'u, Ahmet Rasim'in eserlerindeki eski

beri tanıdığımız, saatlerini satıcı sesleriyle, sağı solu
kapalı olarak tayin edebileceğimiz mahalle, bugün küçük
bir sayfasında okuduğumuz zaman... "(Y.G. s. 212)
Tanpınar, eserlerinde İstanbul'u

konu edinen sanatkarlara dikkati

iyi bilen, tanıyan sanatkarlar ve onları resmeden eserleri övgüyle

yılı Nevsôl-i Milü'sinde çıkan "Sokaklarda Geceler" adlı küçük
gecelerinin bütün büyüsü yerli hayatın biçareliği ile beraber bu

1876 - 1910), yazar.

vesınue çeşitli görevlerde bulundu. Rıza Tevfik ve Mehmet Cavit
mecmuasını çıkardı. "Servet-i Fünun"da çıkan yazılarıyla

eleştirel bakış açısıyla değerlendirdi,

ele aldığı yapıtların

Fünun yazarlarını eski edebiyat yandaşlarına karşı savunurken kendi
21

munu, kötümser dünya görüşünü vermekten de geri durmadı. Ahmet
emli hukukçularındandır.

Gecikmiş bir apandist ameliyatı sonucu genç

Kitaplar (1901), Hukuk-ı İdare (ders kitabı), Esmôr-i Matbuat (Basın
iye-i Düvel (1912), Ulüm-i İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası (1908-

muharirlerini değerlendirirken Türk edebiyat tarihinde ilk defa
oluşturan sanatkarlar yelpazesine bir arada rastladığını dile
.y:ıııuıu

sahaları ile ilgili çalışmalarını yorumluyor.

Hayat ve Kitaplar (Hipolyte Taine, Ernest Lavisse, Flaubert, Nebhar,
auf'un İngiliz şiiri üzerinde makaleleri,

Cenap 'ın sembolist şairler

rmaya çalışan tecrübeleri, hepsinin birbirlerinin eserlerine eğilmeleri
uğunu gösterir. Bütün bunlar sade münferit eserleri değil, Garp 'taki
felsefeye kadar bütün bir fikriyati memlekette kurmaya çalışan

Temmuz 1823 - 2 Nisan 1891 İstanbul), edebiyatçı - devlet adamı.
görevlerinde bulundu. Fransızca'yı anadili gibi öğrendi.

.y~ıııaıuı

ile başlamadığını gündeme getiren ve savunan, bazı tarihçilere
Birçok alanda eserler kaleme aldı : Fezleke-i Tarihi

ve Hikmet-i Tarih (Tarih Felsefesi) ,ayrıca Moliere'in 16 eserini

Tarih (1863), Şecer-i Türk (1863), Fezleke-i Tarih-i Osmani
Lehçe-i

Osmani

(1888 ), farklı

türlerden

çeşitli

tercümeleri

Paşa'nın Türk dili ve Türk tarihi ile ilgili çalışmalarını olumlu
Dil, tarih ve tercüme çalaşmalarından dolayı da Ahmet Vefik
uuııuLu.u

ilk olduğunu, emsal teşkil ettiğini dile getirmektedir.

Vefik Paşa ile başlayan Prof Fuat Köprülü 'nün tabiriyle tarihçi ve
(Y.K. s. 81)
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Vefik Paşa'yı sanatından ziyade, batıyı tanıması, özellikle yeni edebiyatın
ciddi bir basamak oluşturmasını,

siyası ve fikri düşüncesiyle

de

ifade etmektedir.
biraz hazin ve garip şahsiyetil, Cevval zekası, dürüst ahlakı, garbı iyi
edebiyatımızın başlangıcında, Molie 're başta olmak üzere, Fransız
dil ve tarih hakkındaki vuzuhsuz; fakat mühim nokta-i nazarları ile

're'den bir Vefik Paşa tercümesi temsil eder gibi şişkin bir eda ile,
sonra delikanlının koluna teklifsizce girdi." (H. s. 352)

· (1857 Diyarbakır- 1924 İstanbul), tarihçi ve yazar.
yazarı ve yayıncıdır. "Divan-ı Lugati't Türk"ü keşf eden bir kitap
kültürüne, kaybolmak üzere olan sayısız eser kazandırdı. Tasavvuf ile
ilgi duydu. Bu ilgiyi antikacılık yaparak somutlaştırdı.
Naima ve Şônizdde'ye benzer.i EÜM.417).

? ), Divan şairi.
o

yarısında yaşamış Lale Devri şairlerindendir. Nedim'den sonra
neşesini şiirlerinde başarıyla yansıtan en önemli şairdir. Nedim ile çok
Nedim'e "Nigar-name" diye bir mektup yazar. Ayrıca Divan'ı vardır.
duyar, Onun bu alan ile ilgili çalışmaları da mevcuttur. ·
farklı alanlarda çalışmaları bulunan sanatkarları, bir bütünün parçası
birer birer yad ediyor.
kimdir? Bilmiyoruz, birgün adını öğrenirsek elbetteki Nedim'in,
Tabi Mustafa Efendi'nin ve Ebubekir Ağa'nin yanında onun da adını
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1922 İstanbul), yazar - gazeteci.
adamı ve eğitimcidir. Siyası görüşlerinden dolayı sürgün edildi.
gitti. "31 Mart Olayı" tarihçisi olarak tanındı. "Hürriyet

ve İtilaf

gazetesini çıkardı. Kurtuluş Savaşı'na karşı çıktı. İçişleri bakanıyken
çıkarttı. Daha sonra Nurettin Paşa'ya teslim edildi. Kumandanlık

Sorbone Darülfünunda Edebiyatı Hakikiye Dersleri (1898), İki
(1913), Mesele-i Şarkiyeyi Medhal (1900), Yıldız Hdrôbat-ı
Bir Sayfa-i Şebab (1913), Bir Safha-i Tarih (1913), Köyde Bir

yurt; dışına, Avrupa'ya gidişine, siyası yönüne ve devrin edebi

son yıllarında, gerek 1908 ile 1912 arasında )Paris'te ve
Ali Kemal, Hüseyin Siret, Abdullah Cevdet ... (Y.K.s.65)

1804), musikişinas.
qul\.a.uı

Mevlevıhanesinde şeyhlik yaptı. Kendisine ve dergaha intisap

"Defter-i Dervişan" adlı mecmuada Türk musikisinin en ünlü
Dede Efendi ve Divan edebiyatının en kudretli şairlerinden

usıauarınuan olan Ali Nutki Dede, çağdaşlarını etkiledi ve birçok
ile ilgili yorum ve değerlendirmelerde adı zikredilen cins

ışık ve hasret yağmuru başka türlü elde edilemezdi. Fakat Ali
olsa gerektir ... İsmail Dede, Şekutarôb ayininin her nağmesini
söyler ... "(Y.G. s. 367)
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1 - 1501 Herat), Çağatay şairi.

Baykara vesilesiyle birçok görevde bulundu. Kendisini iyi yetiştirdi.
Türk diline büyük katkılar sundu. Eserinde Türkçe'nin Farsça'ya
Farsça eserlerinde "Fani" mahlasını kullandı. Türk edebiyatında ilk
dışında 18 eseri var. Molla Cami ile arkadaşlık yaptı. Birçok Türk
Paşa, Fuzüli, Nedim ... Ayrıca dönemine göre başarılı bir Türk Dil

oeaazu'l-Bidaye, , Mecalisü'n-Nefais, Divane Fani Nazmü'I -Cevant»

bir yazısında Ali Şır Nevai'yi ağırlamıyor "Huzur" romanında

yııııu:seı
,rn.,~ııu

yaparken Ali Şır Nevai'yi anıyor.

eski minyatörlere benziyordunuz... Elbise hiç de aynı olmamakla
'ye şarap kadehini sunan gence... Gülerek ilave etti: O oturuşu

1935),fikir adamı.
gelen düşünürü ve tarihçisidir. Darbe girişimlerine katıldığı için
kaçtı. Osmanlı devletinin kurtuluşunun Türkçülük ile mümkün
yerlerde öğretmenlik yaptı. "Türk Ocağı" ve "Türk Derneği"
Yurdu"nun başyazarı ve editörü oldu. Siyaset içerikli eserler

(1911), Türk Yılı, Şurayı Ümmette Çıkan Makalelerim (1910),
ve lslav Halkları Arasındaki Tarihi Münasebetler(?)
düşüncesini benimseyen, bu düşünceleri yaymaya çalışan, bu
\yııııuc

yürüten bir Türkçüdür. Tanpınar' a kendi düşüncelerini aşılama

sonra Türkçülük İstanbul'da galeyanlı ve heyecanlı bir sene
yurtlar mecmualar, bir tekevvün devrinde olduğu gibi,
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hareketlere uzak yaşıyordum, hatta bazı gençler arasında muarız bir
Hareketi

sevkedenler

arasında yalnız Yusuf Akçora Bey' den bir

, (1787 Yozgat- 1844 İskenderiye), edebiyatçı.
edebiyatı şairidir. Nesirde sade bir üslup kullandı. Torununun vefatı
hece veznini kullandı; fakat bunları yenilik adına yapmadığı görüşü
n..a.:ııuco.:ııuı

karamsar bir ruh haliyle yazar. Psikoloji, metafizik, estetik

ve şiirlerinde bunlara yer verir. Divan'ı var. Bir devlet adamı olarak

Akif Efendi ve Divançe (1843), Tabsıra (1883), Eser-i Akif Paşa
Akif Ifaşa (1883), Riselatü 'l-firdsiyye ve' l siyasiye (?)
özellikle nesir alanındaki başarı ve çalışmalarını genişçe irdeler.
uıııııcoı..,coı:.rnc

karşın gayretlerini anlatmaktadır.

iştirak edenler arasında Gibb, Akif Paşa 'run ecnebi lisanı bildiğini
olduğunu anlattığı halde, onun hem resmi lisanı ve hem o zamanın
vücuda getirdiği nesir ile eski yazış tarzını değiştirdiğini
mücadelede ilk darbeyi vurmak suretiyle" Türk nesrinde bir
Tanpınar Divan edebiyatında Mersiye türünü yorumlarken bu
edebiyat olduğunu hie elin parmakları bile kadar olmadığını
küçük mersiyesine dikkatleri çekiyor.
Leyla ve Mecnun 'uda bir nevi uzun zamanı kapatan eserlerdendir.
Paşa 'run küçük hece mersiyeis ve Makber) mersiyeye çok
kabul ettirmiş eserden bahsediyorum- klasik mevzuları ele alan
"(EÜM s. 142, 143)
eserindeAkif Paşa için bir makale yazmıştır. (S.195-201)

26

Şam - 1459 Göynük), alim.
olması veya beyaz elbiseler giymesinden dolayı "akşeyh" veya
XV. yüzyılın en büyük sufilerinden ve çok yönlü Türk bilim
Hacı Bayram Veli'nin yanında tamamladı. Fatih Sultan Mehmed'e

ikrullah, Def-i Môtôin, Makamôi-ı Evliya, Risôle-i Şerh-i Ahvôl-i Hacı

Nuriye (Arapçaı.Nôsihat-nôme-i
tahsil

eden fakat kalbinin,

Akşemseddin, Kitôb-ü'l - Tıp

ruhunun

suzuluğunu

gideremeyen

Veli'ye intisabıyla mücehez duruma geldi. Tanpınar, şeyh ile mürit
adiseyi yorumlamaktadır.

ndi eliyle

aş dağıtır. Fakat Akşemseddin 'in çanağına ne burçak çorbası,

köpeklerin önüne döker. Akşemseddin darılıp gideceği yerde Şeyhin
çanağında karnını doyurur."( Ş. s. 33)
halet-i ruhiyesini irdeler, o dönemde birçok ilim tahsil eden
bütün bu ilimlere vakıf olur: ama aradığını tasavvuf kapısında
noktalandığını resmederken kendine özgü üslubuyla olayı

devrinin ilmini ilahiyattan tıbba nahivden musikiye kalatır.
ruhundaki susuzluğu gideremediği için yüzünü tasavvufa çevirmiş,
alimdi. "(B.Ş. s. 32)

Mart 1915 - 28 Kasım 2002 İstanbul), şair.
için gitti. II. Dünya Savaşından dolayı öğrenimini yarıda
Tanin, Akşam, Cumhuriyet" gazetelerinde çeşitli yazılar
Kültür Müşaviri
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olarak Paris' e gitti.

"Ukde"

adlı ilk şiiri

,ı..,,_,..,ı..,uı;:;uu

etkisi görüldü. Garip akımının kurucularındandır. Şiirlerinde;
yer yer Dadaizm'in etkisi görülmektedir. Anday, 1960 sonrası

savunan kavgacı bir şiire yöneldiği için dikkatleri çekmektedir.

Rahatı Kaçan Ağaç (1946), Telgrafhane (1952), Yan yana (1956),
Göçebe Denizin Üstünde (1970),
Gizli Emir (1970), İsa'nın Güncesi (1974), Raziye (1975)
(1961), Konuşarak (1964), Yeni Tanrılar (1974), Sosyalist

Azerbaycan, Özbekistan, Bulgaristan, Macaristan (1965)
Mikadonun Çöpleri (1967), Dört Oyun (1972)
dair yorum ve eleştirilerinde Garip kurucusu üçlüyü de anıyor.'Bu
,,.n..uı;:,u

ve yaptıkları değişimleri, onların getirdikleri yenilikleri eleştiri

hadiseler, hayat manzaraları ve kainat, bu şekilsiz sanattan yeni
demiyorum. Fakat son yazılarıyla bir Cahit Sıtkı Tarancı, bir
bir Melih Cevdet ve bir Orhan Veli'de bu çok defa böyle

, ( ..? - ?. ), şanih .
A

da tanınır. Melami İsmail olarak da bilinir. Bilgin, mutasavvıf

Efendi'nin mesnevi yorumculuğunu, şarihlik özelliğini çok
ilgili bir yorumu yoktur; fakat Galata Mevlevihanesi'nin Türk
arşiv işlevlerini anlatırken Ankaralı İsmail'e de değinmektedir.
ve Misbahü 'l-fesah
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Şarihi Ankaralı İsmail Efendi'den Galip Dede'ye kadar bize
Galat Mevlevihanesi

ile yapıldığı Mecid devrinden pek az şey

Güzelece Kasım Paşa zamanını yaşayan Kasım Paşa semtlerinin
muhit asıl İstanbullu'yu da çekmeye başladı. (B.Ş. s. 205)

896 - 1973 İstanbul), edebiyatçı.
ergisinde yayımladı. Arolat, şiirlerini "Bir Gemi Yelken Açtı" adlı
,. akımına dahil oldu. Arı, sade bir dili ve heceyi başarıyla kullandı.
lan da yer yer gözlemlenmektedir.

Yahya Kemal, Arolat'ı" Yeni bir

Ier arasında saydı. Nihat Sami Banarlı da Ali Mümtaz'ı "hece ile şiire
ak ileri bir şiir anlayışı ve birtakım renk, ışık, su ve gece şiirleri

Açtı (1926), Hayal İkliminden Dönen Diyor ki (1960)
çalışma arkadaşı olan Ali Mümtaz Arolat daha çok şiirleri ile
şiir yazmaktan vazgeçmesi Tanpınar'ı oldukça üzüyor. Türk
biri olarak da Ali Mümtaz'ı

görüyor. Bu durumu estet

irdeliyor. 'Bir Gemi Yelken Açtı' şiiri seksen yıl sonra okurlarla
Arolat'ın şiir hakkındaki görüşünü teyid ediyor.

" adlı çok güzel bir şiir kitabı yazdıktan sonra birdenbire şiirden
'akıtsiz ölümlerine o kadar hüzün duyduğum... "
ııeıaeoıne devam eden Hüsnü İzzet Paşa 'nın oğlu Ali Mümtaz (Bir

Yahya Kemal' le, Haşim' le çok yakın dost olan Hüseyin Avni
erahnlerdi. "(Y.G. s. 305)

1904 - 5 Şubat 1975), şair.

milletvekili

oldu. "Yeni İstanbul"

ve "Babı Ali'de

Sabah"

kaleme aldı. Şiirlerini beş ayrı kitapta topladı. Daha sonra hece
29

şiirler yazdı. Arif Nihat, milli duyguların yoğun olduğu şiirleriyle
~uL,ı:;ıııgrnı

anlatan şiirleri de mevcuttur.

Heykeltıraş (1924 ), Yastığımın Rüyası (1950 )Ayetler, Bir Bayrak Rüzgar
Arif (1956), Enikli Kapı, Kubbe -i Hadra (1956), Kökler ve Dallar
µuuıuı

ve Aminler (1967), Aynalarda Kalan (1969), Kanatlar ve Gagalar

Rüyası" adlı küçük şiir kitabıyla Tanpınar' ın konukları arasındaki

eser olan bu kitapta, sanat için sanat tezini empresyonizm tezine
ı,,,,uı.:;,ıııa

ortaya koymaktadır. Tanpınar, bu başarılı çalışmayı övgüyle
şiir severler için yeni ve farklı bir tat oluşturmaktadır.
bazı parçaları Bitlis'in şarkılarını hatırlatmaktadır. Mamafih
ve duyuşu olan orijinal bir sanatkardır. Halı, körler, Son Bebek
Yastığımın

Rüyası, eskiyi gevelemekten

yorulan dimağımıza

.. "(EÜM s.388)

- 1572 İnegöl), müverrih.
Şiirlerini yalın basit bir dille yazdı. Aşık Çelebi'nin şiirlerindeki ana
gördüğü yerlerin anlatıldığı şiirleri ve bestelemek üzere yazdığı
örnekleridir. Fakat asıl mütehassısı olduğu edebiyat tarihidir. Nesirde
sahibi olan Aşık Çelebi'nin rind meşrep, hoş sohbet , arkadaş
yanı sıra, Aşık Çelebi'nin çok keskin bir gözlemci olduğu ünlü
açıkça görülmektedir. Aşık mahlasını almasının nedeni ise güzelliklere

'ş-Şu'ôrô,

Şakayık-ı Numôniye,

Divan, Tercüme-i Revzatü'ş

'ş-Şaik, Şerh-i Ehôdis-i Erbain, Tercüme- i Ravzü'l-Ahyar,

Mir'

olgunlaşmamış, bir alt safhası olan tezkirecilik alanında
tenkit denildiğinde akla gelen birkaç cins şahsiyetten biri olan
olarak kabul edilmektedir. Kendisi de bir edebiyat tarihçisi
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modern

edebiyat

tarihçiliğine

kadar

olan gelişim

saflıalarını

aralarında bulunduğu tezkirecileri beğeniyle yorumlamaktadır.

kendi aralırnda yaptıkları bu cinsten tenkitlerin bazı
bize çağdaşlarının birçok hükümlerini nakletmiştir. Birer fakrı
bu dikkatler bize sadece eskilerin konuşmak zevki hakkında fikir
dar hudutların içinde, ne ince bir anlayışla çalıştıklarını

tahmin edilmektedir. Yaşamı hakkında herhangi bir belge
Erzurum gibi yöreleri dolaştı. Yalın bir Türkçe ile yazdığı
Kendi hayatını anlattığı düşünülen eseri "Aşık Garip

ixoıurıa

Bağladım Teli, Arzulayıp Çıktım Gurbet İline, İşte Geldim

Edeyim, Gurbet Elde Baş Yastığa Gelende, Bir Söz İle Ben

sosyo-ekonomik durumunu ve Osmanlı siyasetini
Aşık Garip de anmaktadır.
sırtına vurmuş, büyük şaseden küçük dağ yoluna gözümüzün
,rrıırw1n

aşık Garip'den, bu talihsiz refah avcısından bir parça bir şey

tahmin edilmektedir. Kerem ile Aslı kahramanlarından olan Aşık
geleneksel yapısına uygun, çok duyarlı, yalın dille aşk deyişleri
olarak da bilinmektedir. Aslı ile olan aşkı anonimleşerek bütün
coğrafyalarında değişik dillerde anlatılmaktadır.
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ailesiyle Erzurum' dan geçerken büyük
ile ilgili olaylar onda iz bırakır ... Yolculuk boyunca her me
coğrafyasında

adım başı bir masal, hikaye, menkıbe onlara e

edebiyat tarihçisi olan Tanpınar'ı psikolojik, duygusal ve bilgı
Her mekan veya anlatılan her hikaye Tanpınar'ın

zihninde bir

benim için bir hayalet yolcu gibi kervarumira
hatırlayışları yüzünden onun namına yapılıyordu ... "(B.Ş. s. 46)

ş Osamanlı

tarihçilerindendir.1400

yılında

Amasya'da

doğduğu

t.Aşikı' dir. Aşık Paşanın soyundan geldiği için Aşık Paşa-zade ismiyle
adı ile anılan tarihi yayımlanınca dikkatleri kendi üzerine çekti,
katılımış,İstanbul'un

yaşadığı

Fethinde bulunmuştur.İlk yazılı Osmanlı Tarihi

manevi

iklimden

esintiler,

huzmeler

sunan

aktaran ilk şairleri, müverrihleri anlatıyor.Bu müverihlerin ilki
v:sıuauıı

tarihçiliği açısından önemli bir şahsiyettir.

aşk hikayesi bir değildir. Aydos Kalesi'nin kapılarını
Abdurrahman Gazi 'ye aşık olan bir tekfur kızı açar. Hakikaten
aşklarıyla kahramanlıkları ve ermiş hikayeleriyle tam bir
de bu destanı o kadar saf bir dille parça parça veren .Aşık
mürevvihlerimizdir... "(B.Ş. s. 125)

1898 İstanbul - 1957 Ankara), eleştirmen ve yazar.
Çeşitli görevlerde

bulundu.

Yahya Kemal'in

çıkardığı,

Sonra deneme tarzına yöneldi. Çeşitli çeviriler yaptı. Ataç,
ilk yazar ve eleştirmendir. Ataç, Divan şiirinde ve Yeni şiir eleştiri
Eleştirmenin,

okuyucunun
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sezinleyemediği

tatları, güzellikleri,

ması gerektiğini savundu. Dilde sadeleştirme ve özleştirme hareketinin
çe'deki yabancı kelimeleri kullanmamış, dille düşünce arasında dolaysız
t düşünme geleneğinin doğabilmesi için kavramların saydam olmaları ve

olması gerektiğini vurgulamıştır.
Getirdiği (1947)Karalama Defteri- Sözden söze (1952), Ararken (1957), Okuruma Mektuplar (1958), Söyleyişiler, Günce 1-2 (1960),

ilk münekkidi diyebileceğimiz Nurullah Ataç, büyük bir eksiklik
tarafımız olan eleştiriyi, köşebent taşını yerine oturtuyor. Bu büyük ve
Avrupai eleştiriyi edebiyatımıza taşıyor, bilimsel eleştiriler yapıyor.
eleştiri bahsi geçen her yazısında Ataç'ı anmaktadır.
vau.uıaa

büyük bir sanatkar olan Nurullah Ataç'ın daima en güzel ve halis
biliyorum; fakat şimdiye kadar o kendisini bir ananenin veya tek
pek az tecrübe etti. Daha ziyade fikirlerinin üzerinde ısrar

değişik açılardan Nurullah Ataç' a farklı yorumlar ve eleştiriler
şiir eleştirisi ile ilgili değerlendirme yer almaktadır. Birçok sanata
eser veren Tanpınar, bütün bu edebi yönlerinden ziyade kendisini
Bu yönüyle Tanpınar, Ataç'ın şiir ile ilgili yorumlarını

budur veya şudur diyen yeniye düşmanım"· diyor. Bence her sanatkar
Çünkü yaratabilmek için kendisini hudutlandırmağa muayyen
ve sanatını ayarlamağa mecburdur. Aksi takdirde eser vermek için
.. "(EÜM s. 279
tertip etmiştik... Hasan Rasim, Yahya Kemal ile,
olan Hüseyin Avni daha ilk nüshalarda bizimle beraberlerdi. Nurullah
zaman kafileye katıldı. "(Y.G. s. 3)
ırırrrı rlro n

vakitsiz ölümlerine o kadar hüzün duyduğum Nurullah Ataç Yunus

bu kahvede buluşur bazen yemek saatlerinin dışında bütün günü ve
rvu rrı rtrı

geçirirdik. "(B. Ş. s. 200)
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İstanbul), Divan şairi.
mezhebi fıkıh alimidir. Asıl sahası fıkıh ve tarihtir. Şiir de yazan Atai
altındadır. Mesnevi sahasında bir hamse meydana getirdi. Fakat şiir
Divanı ve çeşitli eserleri bulunmaktadır.

Şiirlerinde

tasavvuf

ve kaside yazmasına rağmen mesnevide daha başarılıdır.

-Hakayık

ık-ü'l

fi

Tekmiletü'ş-şakaytk

eserine

yaptığı

Şakayık

'l-Ezhar Sohbetü'l Ebkar, Heft Han Hamsesi Hilyetü'l-Efkar eserlerinden

1

yclebiyatında mesneviyi yorumlarken yaptığı karşılaştırmalarda Ataı'nin

k sanatkarın tesirinde kalan şair bir türlü arzu ettiği başarıyı kazanamadı;
kullandığı ağır dilin de büyük bir payı vardır.
ele alan büyük mesneviye de öyle rastlamayız. Muasırı Yahya Bey gibi
heves edenler de az çok mahalli mevzulara, öğretiye veya doğrudan
.. (EÜM s. 143)

- 1971), edebiyatçı.
, ilk denemeleri "Servet-i Fünun" dergilerinde yayımlandı. I. Dünya
kalemiyle katıldı. 1918 yılında "Akşam Gazetesini" arkadaşlarıyla
desteklediği için Divan-ı Harp'te yargılandı. Atatürk'e yakın kişiler
oldu. Cumhuriyet devrimlerini destekleyen yazılar yazdı. "Dünya"

'Hııruııal\..

(1953), Atatürk'ün Bana Anlattıkları (Anı 1955), Ateş ve Güneş
(1961).
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İstanbul - 7 Mart 1905 İstanbul), musikişinas.

Kahire Mevlevihanesinde şeyhten ney ve ilk müzik derslerini

1;!.ıuv.Lvl\..

ıııarnAı.v

Şeyh Hüsameddin Dede' ye bağlanarak çilesini tamamladı.

Salim Bey' den ders alarak öğrenimini tamamladı. Aziz Dede çok
tanınmaya başlandı, virtiüözlük derecesine yükseldi, birçok

Musıki ve Tasavvuf başarıları takdire şayandır.
arında Ahmediye'de bir aktar dükkanı açtı, bu dükkan çağının
yeri oldu. Türk musikisinin tanıdığı en kudretli neyzenlerdendi.
.n.Ernin Yazıcı, Santuri Ziya Bey ve Rauf Yekta Bey gelmektedir.
musıkisine hem büyük önem verdi hem de ona ilgi duydu.
Çünkü toplumumuz birçok sanatta başarı gösterebildi; · fakat
iki yüksek sanatımız oldu. Bu zenginliğe katkı sunan
Aziz Dede 'dir. Tanpınar bu zenginliğe değer katan
Birçok eserinde musikimizi anlatıp, musikişinasları yad

yahut medeniyetinin terbiyesiyle silinmiş çehreyi sonsuz itişlerle
bir Aziz Dede, bir Zekai Dede, bir Hafız Post... hulasa bizim bir
tarafımızı yapan insanların hepsini çıkarmak mümkündür. "(H. s. 248,

- 1895 İstanbul), musikişinas.
ıvıcıs.ıcuı

müdürü, daha sonra Kız Rüştiye Mektepleri"nin genel müfettişi

dışı musikimizin bütün inceliklerini kavrayan bir sanatkar olarak her
semai, şarkı besteledi. Bilinen eserleri bir beste ve kırk üç şarkıdır.
eğitimci ve yazar yönü de ön plandadır.
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fendi ile ilgili yorumlarda daha çok klasik şark hikayeciliğini (Muhayyelat,
değerlendirirken, onu anmaktadır.
A-f ukaddimesinde

onları bir zaman eline geçen Siiryani, İbrani ve şair

"şHulasat al-Hayal adlı bir kitaptan aldığını ve sade bir ibare ile yazıp
CU,ne koyduğunu söyler ... "(EÜM s. 181)(EÜM s. 181, 182 (makale)

i<J.aı Efendi , ( ? - ? ), mutasavvıf, şair,yazar.
tanbul' da yaşadı. Sekiz padişah gördü. Bir asra yakın bir ömür sürdü.
hizmetleri bulunan Şeyh Edebali ile özdeşleştirilir. Siyası kargaşalarda
imarıdır. Hüdai Efendi, Celveti tarikatının kurucusudur. Manevi iklim
Qian ilişkisi ve etkinliğinde Aziz Mahmud Hüdai Efendi anılmaktadır.
f--Mecalis, Tecelliyat,

Terikôi-nôme

Divôn-ı İlahiyat,

Tezôkir-i Hüdai

Fethü 'l-bab ve Refü 'l-hisab, Miftahü 's-salôti ve Mirkatü 'n-necati
'l Ervah ve Necatül Eşbah, Hülôsatti'l-ahbôr fi ahvali nebiyü'l muhtar,

doğan hikmetin sevginin, izlerini geçiren, hülasa kendi tecrübesini
büyük adam veli olurdu. Kanuni 'nin sütkardeşi Yahya Efendi,
Sinan, onun halifesi Merkez Efendi, XVII. asrın başında bütün
Tarikatı 'run kurusu Aziz Mahmud Hüdayi Efendi gibi ... "(B. Ş. s. 179)
hastalanacak, annesi Aziz Mahmud Hüdô-i Efendi'ye adayacak,
gidecek. orada babamla

dost olacaklar.

Nuran

dogacak...

Siz

önemseyen, maneviyatın Osmanlı'nın gerek kuruluşunda, gerek
oynadığını, birçok başarıya, zafere vesile olduğunu sık sık dile
Hüdai Efendi de " O Erenler " taifesinin önemli bir zatıdır. Bu
eserlerinde sık sık dile getirmektedir.
Muslihittin

daha aşağıda Aziz Mahmud Hudayi Efendi, Ayasofya
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Efendi 'yi Sultan Ahmed Camii 'nin temelleri arasında taheyyül
için oradan çıkar ve hiçbir hikmetin teselli edemeyeceği bir hüzünle

"(S. 182)

(1570- 1631), Divan şairi.
gören Haleti, birçok medresede müderrislik yaptı. Mısır "Emirü'l
olamayınca görevden alındı. Çeşitli şehirlerde kadılık yaptı.
ay sonra Anadolu kazaskerliğine getirildi ise de bir yıl sonra
yılında Rumeli kazaskerliğine tayin edilen Haleti, bir yıl sonra

Zeylinde;" Azını-zade için doğru, çalışkan, ilme ve kültüre son
iyi niyetli, sözü sohbeti dinlenir bir zat idi." demektedir.
kaleme almış diğer şiirleri pek ilgi uyandıramamıştır.
Dürer ve Gürer Haşiyesi, Saki-name, Münşeat, Muğ- nil
i Ahlak- i Muhsini, Hidaye ve Miftah Şerhleri'ne haşiyeler

ve İmparatorluk" yazısında yaptığı yorumlarda Azmi-zade Haleti,

serveti zevk ve hayat ayrılığı, velhasıl her şeyi hoşuna gidiyor,
etmek için her şeye tahammül ediyordu.

Armi-zdde Haleti Efendi 'nin rübaisine geçmeden çok evvel, bu
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ıı,m.ıu,

(28 Şubat 1886 - 1 Nisan 1978 Ankara), tarihçi, yazar.

~a.wa.ııııau~

ve eğitim öğretim ile ilgili araştırmalar yaptı. "Yeni Adam"

gelenek kaynaktır, düşüncesini taşıdı. Millİ kaynaklardan kopmadan
eğitimini gereksiz buldu sonra din eğitimine olumlu baktı.

ı: Yalnızlar (Hik. 1942), Batak (R. 1942),Talim ve Terbiyede İnkılap
5), İzmir Konferansları (1915), Elişlerinin usul-i Tedrisi (1914), J.J.
1(1925), İnanmak, Akıl Taciri, Dolap Beygiri, Kafa Tamircisi...

leme ve araştırmalar yapmak üzere Avrupa' da bulunduğu sırada
ırıpayre gibi batılı eğitimcilerin ilkelerini benimseyen ve kendi
ayıl Hakkı Baltacıoğlu, sosyolojik görüşlerinde Emile Durkheim ve
ı. Aynı yıllarda İsmayıl Hakkı, Bergson'u inceledi." Kalbin Gözü "
yndüşüncelere yer verdi. Bergson ve Durkhem'in zıt görüşlerini daha

x'' esrinde birleştirmeye çalıştı.
ıjJ, sanat, sosyoloji, felsefe, gibi alanlarda birçok kitabı ve makalesi

yıınca hattatlıkla, resim, dekorasyonu, mimarlık incelemeleri,
::ıtlarıyla bizzat ilgilenirdi. İslamca Latin yazılarının her çeşidinde
iye tanınan yeni bir hat şekli geliştirdi. Tanpınar, tezyin sanatını
]~altacıoğlu'nu üstad olarak nitelendiriyor.
· şcırıatları milli tarihimizin hemen hemen hiç uğraşılmamış bir

ai üstat İsmail

Hakkı Baltacıoğlu 'nun eski ilahiyat mecmualarında

ğden gören büyük etüdü... "(EÜM s. 413)

1:>ııl) , Divan şairi.
xhırıet Efendi'den ders aldı. İyi bir medrese tahsili gördü. Mehmet
kasidesi dikkatleri çekti. Dönemin şairlerinden Zati'nin övgülerini
ünvanını aldı. Divan şiirine biçim ve içerik bakımından birçok
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çok başarılı oldu. Gazel şairi olarak tanındı. Mesnevi
zevke eğlenceye düşkündür. Din dışı konulara önem verdi.
:iriliği, Nef'i içtenliği bulunmaz.
-Mürselın, Mevahibü'f-Ledünniye

Tercümesi, Malimü'l Yakin Fi Sireti,

iimesi, Feziiil-i Mekke, Fezôilü'l- Cihad
i, kurucusu, virtüözü olarak kabul gören Baki, özellikle kurduğu şiir dili
rrıından dolayı Tanpınar, tarafından ağırlanmaktadır.
rucu unsurlarıyla Fuzidi'ninkinden hiç de farklı olmayan bu iç alem
ağlı gibidir. Onun arasından, onun icaplarıyla konuşur. Dil, bu yüzden
lidir; onu kurmakla ise başlar ve biz yarattığı dünyanın arasından onu
igi şekille Bôki'nin kendisinde buluruz. "(EÜM s. 88, EÜM s. 151)
föın inşasında emek veren, kafa yoran dehaları, bilgeleri sayarken
~tasında ön safta yer vermektedir. Baki ilklerden olması hasebiyle
nmaktadır. Osmanlı'nın kuruluşunda, gelişiminde çaba gösteren emek
· Ve diğer dehalarımız da onlar kadar Anadolu uygarlığının oluşmasında
faklardabulunarak katkı sunmuşlardır.
¢tMalazgirt'ten Akdeniz kıyılarına, bu toprağın tanımadığı ve tatmadığı
{s:tanbulfethinden evvelki uykusuzlukları, Baki 'nin ve Nedim 'in... Tab'ı
çıyüzlerce onlara benzeyenlerin dehalarına yüklü bir kaderi... "(B. Ş. s.

Çamii'nde fakir bir müezzin olan babası, oğlunun Türkçe'yi kendi adına
altanatını kuracağını... " (B. Ş. s. 67)
eden insanları kendi çerçeveleri içinde görmemizin imkanı yoktur. Ne
'Cluğu evi biliyoruz... "(B. Ş. s. 190)
Baki 'nin Levayh-i Hamidiyye ve Nedim 'in Sahaif'ül Ahbôr
olgunluğa bile erişmiştir... "(EÜM s. 60)
· fakat canım şiir okumak isteyince Bakı Efendi 'yi açıyorum:
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itibardan"(EÜM s. 88)
Necatı, Bakı, Nedim, Şeyh Galip gibi eski şiirin sıkı nizamı ve
bir çığır açabilen şairler boy ölçüşebilirler... "(EÜM s. 142)
ölümünden yirmi yıl sonra (1526-1527) doğar... Bakı ise sekiz

divanlarının en latif tarafları ile, bu şairleri daha
olan ırkın kan ve ateş içinde her eserin zenginliğini yapan, onu
bir vakı olarak mevcuttur. "(Y.G. s. 142)
ölümsüz şahsiyetlerden biri olarak gördüğü Baki 'yi Avrupalı
vıumsur

olduğunu irdelemektedir.

Bugünün yenisi, yarının korkunç şeyler fikrine götürür. Bakı
yenidir. Sofoklesin yeni olduğu gibi. "(Y.G. s. 324)

(1476- 4 Temmuz 1546), denizci.
~,uuuıııuau

dolayı Barbaros adıyla tanındı. Dünyanın gelmiş geçmiş

Leventleriyle Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirdi. Denizler
Sultanı iken Yavuz' a biat etti. Cezayir Beylerbeyi olarak atandı.
görevine atandı. Osmanlı Devleti'nin ilk kaptan paşasıdır.
"Tersaney-i Amire"ye nizam verdi.
Türk Milletine yaptığı büyük hizmetleri övgüyle değerlendiren
ı ınrP.ı;:mın

önemli bir köşe taşı olarak görmektedir.

bu sefer Barbaros abidesinde daha iyi gördüm. Barbaros abidesi
tarafından Türk tarihinin büyük hatırasını taziz için yapılmış
de onun hayatını yapan ölüm, dirim destanında yanı başında cenk
veren adsız leventler edebi uykularını bırakmış oraya kendi
.. "(s. 396, 397)
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(1787 İstanbul-18 Mart 1851 İstanbul), musıkişinas.
Efendi, Türk musikisi sanatkandır. Sultan III. Selim, Basmacızade'yi

saraya

burada görev yapar, musiki dersleri verir. "Mızıkay-ı Hümayun"da hocalık
ı11uuua1u eserleri ile tanınır.
tarihini, musikişinas

şahsiyetleri

değerlendirirken

onların adlarını da

anlatıyor.

bir Kömürcü Hafız, bir Murat Ağa hatta bir Abdülkadir-i Meragi...
tek bir tane olarak yaşamayı seven insanlardı... "(H. s. 249)

Yugoslavya'da

Teknik Lise okudu. Yurda dönerek Güzel Sanatlar

c:ı,ıı,ı:-1111, N. Zeya Güran' dan ders aldı. "Toplumsal Gerçeklik Anlayışı "nı
kurucuları arasında yer aldı. Birçok sanat derneğine. önciilµk.yaptı.
Geometri ile ilgilendi. Yurt dışında çeşitli sergiler açtı, yurt dışındaki .
1949'da Devlet Resim ve Heykel Sergiisi'ne soyut resimlerle katılıp;
,:u,aLı.,ıuu.1971-1981 yılları arasında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinde
ı:-~uıuc:; hocalık yaptı.

Mavi Soyut, Kırmızı Soyut, Plaj, Manzara, Nükonya Mecidye
İsimsiz, Bale, İkiz Portre
her yönüyle gelişmesi zenginleşmesi
sanatkarları,

her çalışmayı

üzerinde duran Tanpınar, bu

büyük bir arzuyla, istekle kamuoyuna

•..,,,,,u.,111 yurt dışındaki sergilerinde edindiği izlenimleri paylaşırken

anmakta,

onların

çalışmaları

hakkında

ümit

beslediğini

dile

sanatı, dış alemden ancak bazı telkinler kabul eden ve gerisini çok defa
ki resminin sadece fırçası ile paleti arasında saf bir konuşma
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sanatı,

non-figüratifi

sevmesine

hiç

de

hayret

(1896 İstanbul- 1973 İstanbul), şair
lisesinde coğrafya öğretmenliği yaptı. Başlangıçta Tevfik Fikret'in
Daha sonra Milli Edebiyat akımına dahil oldu. Başar'ın şiirlerinde
ve başarılı bir lirizm gözlemlenmektedir. Ulusal temalara da yer
konuşmasıyla ünlendi. Türk kadınlar Birliği'nin kurucuları

Istarap (1928), Yakut Kayalar (1931), Çöl Güneşi (1933), Yalnız
Dağlarının Yolcusu (1946), Çölde Sabah Oluyor (1951)
(aruzla 1919), Hazan Rüzgarları (1928), Renkşi: Istıraplar
(1935), Sabah Kuşları (1943), Yerden Göğe (1960)

Başar'ı küçük şiir kitabından dolayı yazılarında ağırlıyor. Ayrıca
üslup ve temalarıyla da dikkatleri çekmektedir.
şiirlerinde bilhassa sevdiğim taraf kendilerine mahsus bir nevi
zaman hiçbir araştırmayı ifşa etmeden, içten gelen esrarlı bir
raks gibi kelimeler ve kafiyelerin şehrayinini yapan bu
dinlediğimiz insan eli dokunmamış hatırlatıyor. Öyle ki, çok
bile kıyamıyorum. "(EÜM s. 374)

yazar.
tahmin edilmektedir. Malatya' da doğduğu ev hala duruyor. Halk
bulunmaktadır. Battal Gazi'nin Mesnevi tarzı yazılmış çeşitli
Battal Gazi olarak da bilinmektedir.
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ağırlıklı yazan Battal Gazi halk hikayeleriyle tanınmakta bu nedenden
w.:umuaıı

okunuyor. Tanpınar, yaşadığı bir olayı denemesinde okucusuyla

bir altın madenine gider gibi gitmeli fakat dünyanın en zengin altın
Geçen gün Battal Gazi 'yi okuyan kapıcım/a konuşuyordum.
?" dedim. "roman yalan"dedi. "Bu tarih". Benim hikaye yazdığımı

(Tebriz Kapısı 'nda) A.şıkKerem, Battal Gazi hikayeleri okuyan; Geyik
, tıpkı Kerem 'in zamanında olduğu gibi şiir müsabakası yapan birbirine

ıt. Mehmed

Cavid, (1899 - 1968 İstanbul), tarihçi.

öğretmenliği yaptı. Daha sonra çeşitli üniversitelerde kürsü başkanlığı yaptı.
eiedebiyata vakıftır, aruzu iyi bilen Baysun ,ifadesi güçlü bir tarih yazarıydı.
sun'un bazı tarih eserleri yeni harflerle, bazıları da tıpkıbasım olarak
'farihı üzerinde çalıştı. Çeşitli lise ders kitapları dışında birçok önemli eseri

~ri: Cem Sultan Hayatı ve Şiirleri (1946), Boğaziçi iskelelerine Dair Bir
11in Salnamesi (1960), Tiryaki Hasan Paşa ve Kanije Savaşı (1950), Tezakir
nın Eserleri 1967).
e Bursa' da meydana gelen deprem ve yangınları eserinin ikinci. cildinde
Cavid Baysun 'u anmaktadır.
Baysun 'un neşrettiği ve bizim sabırsırlıkln ikinci cildini beklediğimiz
ve yangının nasıl bir afet olduğunu yalnız kendisinde görebildiğimiz bir

?), ressam.
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İranlı minyatür sanatçısıdır. İran minyatürünün
Gülistan'ında

virtüözü

imzalı minyatürleri mevcuttur, Orhan Pamuk, "Benim

Behzad'tan ayrıntılı bahsetmektedir.
ayan bir insan, bir sanatsever, yerli yabancı başka sanat dallarında da cins
pınar, her ne kadar sanatkarlar kendi toplumlarının
ın ve ideallerinin bulunduğunu

temsilcileriyse

de

ve bu sanatkarların ortak paydalarının

ve aynı zamanda bu sanatkarlarn insanlığın ortak kazanımları

ins tarafı birbirine benzer; Fuzulf"yi, Nej'f'yi hakikaten sevip anlayan bir
iiirne, Goethe 'ye, Shakespeare' e çok kolay geçebilir. Behzad 'ı veya
ki Watteau'yu herhangi bir resim terbiyesinden mahrum insanları daha
.. "(Y. G. s. 364)

olan Fahri Belek için doğrusu iç açıcı bir yorum yapmıyor. Tekrar
de yıldızı parlayacak veya Türk şiirini zirveye taşıyacak bir ışık,
kendine özgü estetik anlayışıyla Belek'in şiirini olumsuz
bir ümit emaresi, bir ışık sezinleyemediğ yorumunu yapmaktadır.
bir şairin ilk manzumelerini topladığı küçük bir kitaptır. Vakıa
büyüyü peşinde sürükleyip getiren bir yıldız gibi doğmuyor;

ki, Fahri Belek'in sanatı henüz bundan uzaktır... "(EÜM s.

Bursa- 1729), tezkireci.
İbrahim Şahin, Emirzade'ye emir ünvanın ne sebeple verildiği
Bu ikisinin imamlık yaptıkları Mantıcı Cami'inde İsmail
imamlık yaptı. Arapça ve Farsça'yı iyi derecede biliyordu. Zikirbaşı
da vardır. Nesir sahasında vermiş olduğu eserleriyle kazandığı
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şiirde de takdirle anılacak bir üne sahipti. Aruz veznini oldukça
İsmail Beliğ, nesirlerindeki ağdalı ve külfetli ifadeye şiirlerinde yer
şiirindeki

mahallileşme

cereyanının

bir

sonucu

olarak

da

Riyaz-ı İrfan ve Vefayatı-ı Dônşiverôn-ı Nôdiredôn, Gül-i sad
stname-ı

Fakir be Azimet-i Tokat

yaşandığı Bursa'yı anlatırken en ilginç olanların, Beliğ tarafından

onun bir yığın menkıbesini anlatırlar. Beliğ'in anlattıkları
bunlardan biri Emir Sultan 'ın müridlerinden birinin keramet
yere vurarak bir su taşırmasıdır." (B.Ş.s.135)

1887), eleştirmen.
yayımlanmakla birlikte asıl yazılarını 1884'te yazdı. "Haver"
sonra kapandı. Ondan sonra "Güneş "i çıkardı, ekonomik
kaldı. Beşir Fuad, çeşitli gazetelerde farklı konular üzerinde
yabancı dillerin öğrenilmesini ısrarla savundu. Romantikleri
yazılmaması gerektiğini vurguladı. N. Kemal'i eleştirdi, A.
zamana kadar yoğun bir yazı dönemi geçirdi.
Fransevi (1884), Viktor Hugo (1885), Lisôn-ı Fransevi (1885),
Mifıôh-ı Bedreka-i Usul-i Talim (1886), Voltaire (1886), Beşer
İngilizce Muallimi (1886) ve çeşitli tercüme tiyatroları

göre radikal görüşleri ve tenkitçiliği ile tanındı. Bu da doğal
;;vuuuv.ıuv.

Tanpınar, Beşir Fuad'ın naturalistliği ile ilgili yorumları

merhalesi Beşir Fuad'ın eserleridir. Bugün çok unutulmuş olan
arasındaki fark sadece bir edebiyat görüşünden ibaret değildir.
ilimlerin verimleri girer." (EÜM s.107)
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Türk romanını naturalizmle tanıştırmasından

dolayı zikretmekle

asırda taşıdığı buhranlı ruh durumlarına da değinmektedir.
hakkındaki iki denemesiyle Türk romanını naturalist örneklere
de bu buhran yüzünden intihar ettiğini ve bir çeşit bilgi mistiği ile
ettiğini burada zikredelim. Dostu Ahmet Mithat Efendi 'ye
kadar kendi ölümünü müşahade eden Beşir Fuad'tn bu
asrın sonuna doğru içinde bulunduğu ruh halinin bir cephesini
ise onun biyografi olan Ahmet Mithat Efendi'de buluruz. "(EÜM s.

(2 Aralık 1884 Üsküp - 1 Kasım 1958 İstanbul), şair.
Fransa'ya gider. Maeux okuluna devam ederek Fransızcasını
edebiyatçı ve aydınları ile tanıştı. 1913'te Darüşşafaka'da
y.vhid-i Efkar, Ati, Hakimiyet-i Milliye" dergilerinde. yazılar yazdı.
i.yazılar kaleme aldı. Fransız şiirinitanıdıktan sonra.Türk şiirini farklı
· Jİİ.

Divan şiirini yığma, Tanzimat şiirini birleştirmede eksik, Servet-i

yn büyük amacı Türk şiir dilini oluşturmaktı ve dil oluşumunda büyük
aygırıdır. Terkibi savundu, hiçbir yerli ya da yabancı ekolün potasında
ı:ı.n'ı yorumlayarak geleceği biçimlendirme çabalarını sergiledi.

µrp.ündensonra Yahya Kemal Beyatlı Enstitüsü tarafında şu kitaplarda
di Gök Kubbemiz (1961), Eski Şiirin Rüzgarlarıyla (1962), Siyasİ
debi Portreler (1968), Edebiyata Dair Yazılar (1971), Çocukluğum,
Hatıralarım (1973), Tarih Muhasebeleri (1975), Bitmemiş Şiirler
Türkçe söyleyişi (1963 ), Aziz İstanbul (1964 ), Eğil Dağlar

meydana gelen süratli değişim ve gelişim trendine ayak
edebiyatçıları bu gelişim ve değişimi engelleyen blokajdan dolayı
yöneldiğini sanan entelektüeller ise yeniliği-değişimi kendi
±azmettirmeden,entegrasyon çalışması yapmadan sosyal, siyası Avrupai
pıuııııaııııua

pratize etmeye çalıştılar, bu olay toplumda tramvay etkisi

buhran ikliminde Yahya Kemal "Bize lazım olanı" bize uygun hale
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pusula görevi görerek tarihi, siyası, sosyal ve edebi yol haritamızın
Tanpınar,

Yahya

Kemal'i

bir kompleks

olarak

bir bütünüyle

ve şahsiyetiyle son devir edebiyatımızda en derin tesiri yapmıştır,
çı gelmiş ve birçok meseleye beklenen cevabı vermiştir. "(EÜM s. 113)

erden gelirse gelsen realitelerimizle tam bir uygunluk halinde ve şahsi
gt olarak kendimizi tanımak, sanatkar olarak iç benliğimizi kurmak
.)Şiir bu iç benliğin nağmesi, türküsü idi. Her şey bu tekliflerde asli

.ii "Bize

lazım olanın peşindeyim"

sözünü muhtelif şekillerde sık sık

884-1958) yaptığı iş büsbütün başka türlü oldu. Paris'te kaldığı on
politiques ve Sorbonne'da bilhassa Albert Sorel, Albert Vonda!,
ve Louis Rult' dan Hususu Beynelminel
Hukuk'u görmüştür.Fikirlerinin
fikirlerinin

mürşitlerinden

Hukuk'u,

Charles

teşekkülünde bir zamanlar hayran

Albert de Munn 'un da bu gençlik

söyler. Yahya Kemal dokuz sene süren bu tahsil zamanında Jean
şairin etrafında toplanan gençlerle dost olmuş, Birinci Dünya
hareketlerini yakından takip etmişti. "(EÜM s. 11, 112)

umuzun fikri hayatına ve sosyal hayata dair gerekli yararlı ve uygun
pluma rehber, yol gösterici olmayı adeta vazife bildi. Fakat O, her
zimin en somut örneği, şairin Telaki Manzumesidir.
1J,di kendine, kendi zevki için üst üste şehrtiyinler yapar, işte Yahya
bu mükemelliğin, bu cömertliğin bu ustalığın sihriyle doludur ve bize

i artist neşe ve zevkini tanıtır.
sü-bensu dökülür
Ü

bu dökülür

han-ı yağmada
sebu sebu dökülür ... (EÜM s. 190)

48

sade renk ve manzaralarıyla saat ve manzaralarıyla, saat ve
kendisini

onun

mazisine

ve

hemşehri

yapmaya

"adlı manzumesi bu nev'in yeni şiirimizde en güzel numunesidir.
şairidir. Şiirimizin ananesinde tasavvufi ilham vardır ve "Berm-i
denilebilir, o taktirde mesela Goethe ve Sefiller gibi bu anane

bunu hemen ilk andan itibaren duymasında, her halinde denizi
O hem ışık ile ve su ile dağılıp akmasını, hem de suda
Su onun şiirinde hem zamanın kendisi, hem de onu saklayan

kalbine sindi ... "(Y. G. s. 153)

yapmak istediği şeylerden bahsetti.

"Bak dili ne kadar

anlatmaya çalıştı. " (S. D. s. 41)

nerrıen her eserinde Yahya Kemal'e yer vermiş, ayrıca onun hayatını,
bir eser kaleme almıştır.

Çanakkale- 21 Ocak 1983 İstanbul), romancı, yazar.
,f.9trncuugıyaptı. Cahit Tanyal ile birlikte "Aramak" dergisini çıkardı.
İlkin Batı Anadolu'nun küçük kent ve kasaba insanlarının
Daha sonra Doğu Anadolu'daki feodal yapıya ışık tutmaya çalıştı.
sorunlarını işledi. Ayrıca Çerkezlerin durumunu da dile getirdi.
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Hikayeler (1939), Cevizli Bahçe (1941), Pembe Kurt, Üç Dutlu

(1943), Ay Tutulduğu Gece, Cemo, memo, Yeşl Gölge, Yonca
Kölelik Dönemeci, Bedaş, Zühre Ninem
üslup ve teknik bakımdan başarılı muharrirlerinden biri olarak
:ınpınar diğerleriyle birlikte onu da anmaktadır. Özellikle Bİlbaşar'ın
atleri çekmektedir.

'i/ kendilerinden evvelkilerden ayıran teknik, uslup, hatta fikri seviye

rz bir çeşit halislik telakki eden hususiyet budur... "(EÜM s. 126)

()Tahran - 1971 İstanbul), heykeltıraş.
ykelciliğinde katı biçimciliğin aşılmasında etkili oldu. Yeni anlatım
is'te Henri Boucharn'ın öğrencisi oldu. Paris'te Sonbahar sergisinde
Adana anıtı, Harbiye Atatürk anıtı, Feza Çağı, Tors, Atatürk büstü
LFevzi Çakmak büstü, Atatürk Başı, Barbaros anıtı. .. başarılı eserler
Uluslararası Heykel Sergisine katıldı.
ği heykel sanatına izin verilmedi. Avrupa' da yüksek bir sanat olarak
ve resim sanatı Cumhuriyetle sağlam bir zeminde meyvelerini hatta
başarılı meyvelerini vermeye başladı..Tanpınar gibi çok yönlü ve
güyle okuyucularını müjdelemektedir.
ekler? Senelerce çamurun arı gibi ısırdığı, yaktığı elin bir insan başını
tereddütün mükafatı, herhalde eserinde bahsedilirken adının
bu küçük hizmeti ben yapacağım Türk istanbul'da Türk
tunca nakleden heykeltıraş Zühtü Müridoğlu ile Hadi'nin Cömert

(1869 Edirne - 1949 İstanbul) şair, feylesof.
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dolayı tahsil hayatına

sık sık ara verdi. İttihad ve Terakki'yi

eleştirdi. Kurtuluş Savaşı'nı olumsuz karşıladı. Cumhuriyet sonrası uzun
yabancı dil öğrendi, Tevfik Fikret'ten çok etkilendi. Rıza Tevfik, İlk
dönemde ölüm, varlık, Tanrı kavramlarını karamsar bir ruh haliyle ele
~y.ıc;uıııc;t Emin' den

etkilendi. Bu etkilenme şiirine de yansıdı. Rıza Tevfik,

Dersleri (1914 - 1915), Mutafassal Kamus-ı Felsefi, Les Textes Hourotis
ve Midarôluü-ı Felsefiyesi (1918), Estetik (1920), Mabadeti ağabeyiyat
tavvam'ın Felsefesi (1927), Tevfik Fikret (1945), Serab-ı Ömrüm (1934)
Rıza Tevfik'i, övgüyle anmakta... Onun folklorik çalışmalarının

ı..,.:,ı..,uııuv

eıı.ı.uuz.cı

birçok kazanımlar sağladığını vurgulamaktadır.

Ftinun'da şiirle başlamıştı. Onun Anadolu'dan ve Rumeli'den

Mehmet Emin Bey'de Türk şiirinin mazisiyle alakasız, adeta şahsi ve
hece vezni tecrübelerine yeni bir istikamet verir. Rıza Tevfik'te.büyük
bir tecessüs vardı, ayrıca kendisi de bektaşiydi, yazdığı koşma ve
şekillerini de yeniden canlandırır. "(EÜM s. 109)
Elif Naci 'yi bu kahvede tanıdım. Bir Ramazan gecesi Rıza Tevfik bu
bir kalabalık önünde zeybek oynamış, satıcı ve bilhassa Yahudi

Danyal peygamber'i çevresindekilerin tahrikiyle ateşe tapmadığı
peygamberi yakmaz, bu sefer kuyuya attırır, yine zarar görmez,
Nabulkadnezar adıyla da anılır. Dünya hakimiyetinin bağışlanmış
muııııa.:,aı

olduğunu hadis bildirir.

uu.uı'\...lıvı

romanında teşbih amacıyla Buhtunnasar'ı anar.

mavi sabahlığı içinde tombul kollarını, Buhtunnasar'ın asma
göğsünü, hafif sakatlığına rağmen, hala yirmi beş senelik sahne
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(1653-1725 ), mutasavvıf, yazar.
muhaciridir. Mutasavvıf, şair ve mütefekkirdir. Tasavvuf
,ıa~uc.uuu

çalışmaları oldu. İstanbul'un manevi dokusunu zenginleştiren bir

bir teveccühe sahiptir.
yüze yakın eser yazdı.
Beyan, Ruhu'l-

Mesnevi, Fertthu'r-ruh,

Tuhfe-i Haliliye, Kitabu'Lflitab

Şerh-i Usül-i aşare,

Divan, Şerh-i Pendi Atayi

aynı zamanda şair ve musikişinastır.

Celveti tarikatının

güfteleri hem de besteleriyle tanınmaktadır. Tanpınar, dönemin
İsmail Hakkı'yı bir celveti nefesi münasebetiyle anıyor.

repertuvarından bir türküye tesadüf ettiğim zaman 1924 yazında
büsbütün başka bir hasretle hatırlıyorum. Yine onun söyledikleri
'nın bir Celveti nefesi vardı ki hem güftesi, hem bestesi ile
arasındadır... "(B.Ş. s. 73)

- 19 Kasım 1492), şair.
sufilerindendir. Asıl adı Nureddin Abdurrahman Cami'dir. Aynı
şehrine taşındı, burada Hafız'dan

etkilendi. Özellikle, Hafız'ın

Üniversitesinde Matematik, Arap edebiyatı, doğa bilimleri ve
sonra İslam dünyasında Fen Bilimlerinin en önemli merkezi olan
olan Cami Nakşibendi tarikatında önemli görevler yaptı. Ömrünün

Nafahat el-uns, Haft Avrang, Cevaih, Divanha-i, Sahganeh,

.cı.ıı ıcıo.ı ı ı ı

seyreden Tanpınar, Şark medeniyetinin sentezini, karışımını

de bütünün önemli bir parçası olduğunu dile getirmektedir.
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aynı medeniyetin farklı milletlere mensup şairlerini birbirine .

kararını bulduğu şimdi haklı şekilde yadırgadığımız bir estetiğin ve
a dehamızın bütünüyle konuştuğu bir zamanda Yeni Cami'in ve Nôili ile
'slün kardeşi olarak doğdu... "(Y.G. s. 378)

Tıklan ihtisası yaptı. Kuva-yı Milliye'ye olumsuz tavır alınca yalnız
huriyeti desteklemesine rağmen bu yalnızlıktan kurtulamadı. İlk şiirlerini
mladı. Muallim Naci'nin etkisiyle eski şiirle de ilgilendi.
hak Hamid ve R. M. Ekrem' den etkilenerek Batı tarzına yöneldi. "Servet
şaklıgil' den sonra üçüncü önemli şahsiyetidir. Gelenekçi şairler O'nu çok
·11.de farklı temalara, deyişlere yer verdi.

7), Evrôk-ı Leyal (1935)

lıtnda (1909), Afak-ı Irak (1925), Avrupa Mektupları (1919), Evrôk-ı
,Nesr-i Sulh ve Tiryaki Sözler (1918)

1

(1911), Körebe (1917), Küçük Beyler (?), Kadı Burhaneddin (1922)
Tevfik Fikret adlarının geçtiği, konu edinildikleri hemen hemen her
cı,p Şehabettin' den de söz edilmekte. Yeniyi savunan başarılı Edebiyat-ı

e, Tanaimat'tan beri yetişenlerin çoğunda hemen her hareket, gürültülü
{. tövbekarlık, kendi kendini inkarla sona erer. Yahut şahsiyet tam bir
bir şüphede kendisini tüketir. Fikret ile Cenab'ın akıbetleri! Bir nevi
nsip [edekôrlıkları ise burada sayılmayacak kadar çoktur. "(Y. G. s. 38)
iyatı veya eski-yeni edebiyat mevzu bahis olunca Cenap Şahabettin'in
iğer şairlerle beraber anılmakta: fakat Fikret kadar onun payına övgü
daha

çok

Cenap
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Şahabettin'i

olumsuz

taraftarlarıyla

eski şiirimizde hemen hemen tek başına kalır onun bir eşini
olmak şartıyla bulabilmek için Y. Kemal' e kadar çıkmak lazımdır.
"Temaşay-ı

Hazan":

Fikret'i,

yağmurlu

ıslıklı, rüzgarlı ve

ıouuvuna rağmen bazısı genel-güzel sonbahar şiirleri vardır. "(EÜM s.

neslin edebiyatı böyle bir edebiyattı. Bu neslin en kuvvetli
Şehabeddin 'de gönlünüzle baş başa kaldığınız bir zamanda on beş
kabil değildir ... "
ilk önce bahsetmeme sebep onun da bu yirmi beş senenin içinde
değilim. Kendisi vardır; Fakat mısraları yoktur. Bu da ayrı

Pişdanioğulları'nın dördüncü ve en büyük hükümdarıdır, şarabı
yüz sene süren hükümranlığında beş yüz yıl boyunca hiçbir
edilmektedir, O da bu yüzden ilahlık taslamaya başladı. Dahhak
ölüm günü 21 Mart bahar ve özgürlük bayramı olarak Newruz

Şark'ta rind-zahid çatışmaları ve karşılaştırmaları süregelmiştir.
Şark edebiyatının eğlence, zevk, neşe, coşkun ... Kanadını

Kemal, Cemşid'in altın tahtı üstünde güllerle beraber güldüğünü
tanrısı olduğu nebat ve çiçek alemine karıştırarak Cemşid hayalini
de

insan

vücudunun

nisbetlerine

yaklaştırarak

yeniliyor

şairlerindendir. Mevlevi tarikatı mensubu olan Cevri, Sufi bir
tanınır. Çok yönlü olan şair ayrıca iyi bir hattattır.
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irdeleyen Tanpınar, eski şiirin estetiğine de değiniyor. Eski şiirin
estetiğinin benzerliklerine dikkat çekiyor. Eskinin estetik örneğini

Hilye-i çihôr-ı Yar-ı Güzin, Hall-i Tahkikat, Aynü'l Füyü:

ısr rrvurrı

Ver

bu son mısradadır. İyi ama eski şiirin estetiği ne idi? Cevri:

muydu?"(Y.K. s. 120)

- 10 Ocak 2001 İstanbul), şair-yazar.
yaptı. İlk şiiri 1939'da yayımlandı. Garip akımı ve diğer
duru bir anlatımla lirik şiirler yazdı. Cumali, bireyin sevgi,
davranışlarıyla çağın toplumsal sorunlarını ele aldı. 1955'ten

Harbe Gidenin Şarkıları (1945), Mayıs Ayı Notları (1947),
Yükselişi (1945), İmbatla Gelen (1955), Güneş Çizgisi (1957),
Gebe (1970), Ceylan Ağıdı (1974)
Yağmurlar ve Topraklar (1973), Acı Tütün (1974), Aşk da

(1955), Değişik Gözle (1956), Susuz Yaz (1962), Ay Büyürken
Kente İnen Kaplanlar (1976), Makedonya 1900 (1976)
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(1955), Senin İçin Ey Demokrasi (1976)

Boş Beşik (1959), Ezik Otlar (1959), Vur Emri (1959), Nalınlar,
Derya Gülü, Aşk Duvarı, Zorla İspanyol (1969)
şiirinde nicelik olarak bir yoğunluk

söz konusudur,

bu

çok gibi görünse de sanatlarının detaylarında çok farklı farklılıklar
benzer gibi gören iki şairi, Necati Cumali'nin ve Orhan Veli'nin
çok farklı olan şiir anlayışlarını irdelemektedir.

Orhan Veli'ye çok yakın; fakat daha başka, daha alfabe resimli
şeyler değil. Belki şiir budur, o halde benim inandığım şeye

(1908 - 1969) Cumhuriyet dönemi şairi.
yazdığı ve şahsen rol aldığı "Çoban piyesi" ve "Ergenekon Piyesi"
çekti. Hiçbir çıkar ve beklenti içerisinde olmadan Atatürk ve
aydın ve politikacılar tarafından çok sevildi. Gericiliğe
bu mücadelesini sürdürdü. Atatürk devrimlerinden ödün verildiği
milletvekilliğinden istifa etti.

Çığ (1932), Burada Bir Kalp Çarpıyor (1933), Benden İçeri (1966),
Zaferinden İstanbul Fethine (1971)
Deniz Abdal, Atatürk Denizinden

İlhamlar (1966).
ile beslenen bir şairdir. Behçet
olarak görevlendirildi, bu göreviyle yurdun her tarafını dolaştı,
bularak halk coşkusunu,
kendilerini anıyor.
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lirizmini

zim

kolaylığına sahip olan ve şekil endişelerine coşkun bir lirizmi ve

et Kemal Çağlar'ın sanatı daha ziyade yukarıdan beri bahsettiğimiz saz
.. "(EÜM s. 115)

(1889 ~ 8 Kasım 1973), şair ve yazar.
iTürk şiirinin önden gelen isimlerinden ve Beş Hececiler olarak bilinen
dandır. Yeni edebiyatın gelişmesine birçok katkı sundu. Dil, teknik ve
ürecinin ocağını diri tuttu. Çamlıbel, Türk şiirinde "Hecenin Beş Şairi"
riydi. Hecenin en genç ve en başarılı şairi kabul edildi. Kendisinden sonra
iledi, Şiirlerinde ele aldığı başlıca temalar; aşk, hasret, tabiat, ölüm,

O gücünü gösterişsiz söyleyişi içine serpiştirdiği lirizmden ve toplumun
düşünceyi bir arada yürüten, romantik ve tarihsel konuları ve hayatları

açıldı. Milli Edebiyat akımına güç verdi. Sonraki kuşakları
etkileri görülmekte daha sonra heceyle yazdı. Şiir, fıkra,

{!.n (1919), Suda Halkalar (1928) Ömür Böyle Geçti (1932), Elimle
(1936), Tatlı Sert (1938), Akıncı Türküleri (1938), Heyacan ve Sukun
967), Han Duvarları (1969), Sanat arkın Sultanları (1919), Gönülden

( 1936),
Akın, Özyurt, Kahraman, Yayla Kartalı, İlk Göz Ağrısı (1922)
kendisinden sonraki kuşak üzerinde çok ciddi tesiri görülmektedir.
bakımından etkilendi. Şiirlerinde kendini hatırlatma özelliğiyle

diyardan şiirimizin ananesine Faruk Nafiz' in:
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ey gönül
Nafiz bazı arız mısralarında Yahya Kemal'i en yakından takip eden
onun gibi anlayışından ziyade, mısralarının yapılışında onu
s. 397, 398)

? ) , Divan şairi
tarikatı mensubudur. Özellikle ilahı, gazel, rubai alanlarında başarı

onun çevresindeki

karanlıkları

aydınlattığını,

güneş

etrafında birçok yıldızın olduğunu, bunlardan birinin de Çelebi

'in ölümünden sonra Mevlana 'nın üzerinde hemen hemen ayrıı
addin'in bir cümlesini naklederler: "Ben Mevlana hazretlerinin
da kendi büyüklüğünü seyrediyor." Belki.. de .Şems Mevlôna
cümle verir. "(B. Ş. s. 107)

-rnauuıu Türkmenleri ile ilgili iskan politikasına tepki gösteren değerli
~uı.:,ı::;1111\.

hakimdir. Karacaoğlan'ın

aşk ve doğa şiirlerindeki üstünlük

kavgacı anlatımını birleştirir. "Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir"

Osmanlı' nm

fethettiği

kentlerin

yüzyıllarca

farklı

bir

rağmen kısa sürede bu şehirlere Türk İslam medeniyetinin
Göçebe bir yaşam tarzı benimseyen Dadaloğlu, şehir hayatına

şehirleri övgüyle anlatırken İstanbul, Bursa,
?fvUlllllvllUv

yer Vermektedir.
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ırısana

yalnız bu cinsten içlenmeler vermez. Dadaloğlu;

öbürüne geçerken yahut düpedüz yaşarken kaybolan şeylerin yanı
saltanatlar da vardır. "(B. Ş. s. 164)

dergi çıkardı. "kitap" kitapevini açtı. Yayıncılık ile uğraştı.
·•'-'ıı..,uıuu

1927'de düzenlediği öykü yarışmasında birincilik aldı. İlk şiiri
dergisinde çıktı. Yusuf Ziya Ortaç, Faruz Nafiz Çamlıbel,
İlk şiirlerinde Necip Fazıl'ın etkisi görüldü. "Havaya Çizilen
Daha sonra kendi şiir çizgisini buldu. Şiirini iki

us. Sezgi kendisi, us ise daha çok etkilendiği şair Necip Fazıl' dır.
Kitapları birçok dile çevrildi.
Dünya (1935), Çocuk ve Allah (1940), Toprak A,ıa (1950),
Böcek (1957) Daha (1943) Çakırın Destanı (1945), Üç
(1958), Mevlana'da

Olmak Gezi (1958), Hoo'lar

(1960),

Türküsü (1961), Aylam (1962), Türk Olmak (1963), Yedi Memetler
Kazma/ama (1965), Yeryağ (1965), Vietnam Savaşımız (1966),
Destanı (1968), Haydi (1968), 19 Mayıs Destanı (1969), Hiroşima
Kuş Ayak (1971), Kınalı Kuzu Ağıdı (1972), Gazi Mustafa
(1974)

olumlu objektif ve isabetli buluyorum, ilk defa bir şairi hemen
Evet Fazıl Hüsnü Dağlarca yurt içinde ve yurt dışında çeşitli
şiire bakışı on yıllarca bir şiir, hatta bir sözcük üzerinde
uz.oı ı.ıu.ıo

titreyişi, şiir yazma titizliği ve bunun da ötesinde şiir sanatını

aradığını Dağlarca'nm şiirinde bulamadığı için böyle olumsuz bir

sentaksı,

daima bitirilmemiş

görünen ihsaslarında

hissini veren cümleleri

bir çeşit naivete'yi

ifade

arayan Fazıl Hüsnü

fikrinden prensip itibariyle uzak şiirleri bu devrina başından
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Efendi (Derunizade Mehmed Hulusi), ( ? _ 1763 ?), musikişinas.

e şeyhlerindendir. Tasavvuf musikisine merakı var. 1763/64 yılında vefat etti.
:çğimizin derinliklerinden akıp gelen, bir taratimızı tamamlayan musiki için
sanatkar ve eserleri hakkında yeteri bilginin günümüze
Derunf Mehmed Efendi'yi anmaktadır.
'yi, bir Dede Efendi'yi, bir Şakir Ağa'yı, bir Eyyubi Ağa'yı, bir Hafiz
bir Tab'ı Mustafa Efendi'yi biliyor ve tanıyoruz. Hatta bu
kaybolmuş... "(EÜM s. 94)

Sinop - 21 Haziran 1980) , şair.
Çamlıbel, Ahmet Haşim, Ahmet Hamdi. 'I'anpınar; Batı
etkilendi.

Hece

veznini

kullanan

kuşağın

son

ile şiirde ses ve ahenge önem verdi. Az fakat öz yazdı.
Aşk, tabiat, ölüm temlerini sığ olmayan bir anlatımda ve

z.enrıcıu • uc:sıcııuıı:,ı

ve şiir sanatında kriter olarak kabul
Cumhuriyet dönemi virtüözlerinden

daima tesirini göreceğimiz modern resim bu şaire ithamında

yoldadır. "(EÜM s. 406)
Cahit, Muhip gibi şairleri Orhan, Oktay, Melih gibi büyük ve dikkate

ğduğundan Eyubi Bekir Ağa olarak da tanınmıştır. XVIII. yüzyıl Lale

.#)bestekardır. En önemli eseri Mahur Beste'dir. Kar, beste, Semai

i. Lale devrini kapsayan 1718-1730 yılları arasında zaten parlak olan bu
oşkulu hale getirdi.Ebubekir Ağa'nın saz ve dini eseri yoktur. Eserleri

Ta ağırlıklıdır.Üstün bir bestakar olduğu kayıtlardan ve eserlerinden
dim'in şiirlerinden de bir hayli bestelemişse de bu eserler günümüze
, "Mahur Beste" romanını Bekir Ağa'nın ruhuna ithaf etmektedir.
cleniyetinin yüksek sanatlarından birini de musiki olarak kabul
{>olan, his tarafımızı tamamlayan, çok büyük bir gelişme sağlayan,
sanatın banilerini yeri geldikçe övgüyle zikretmektedir.
Mümtaz için bizim şarkımızın en kendisi olan tarafıydı. Pek
sonsuzluk iştiyakını, güneşe, aydınlatıcı ve yakıcı şeylere doğru

Tab'i Mustafa Efendi'nin, Eyyubf Bekir Ağa'nın, Itri'nin, Hafız
ilhamlarını saklayan notalar içinde, bütün bir mücerret yıldız
isteyen, kara ve sert toprağın, çiy ve insafsız hakikatlerin,
haşin ve hoyrat bir remzi gibi bitmez tükenmez rakamlarını teşhir
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edebiyatçı.
ve önemli hikaye yazarlarındandır. Arap şiirinin gerek içerik, gerek
kabul edildi. Ebu Ali Sini'nın,

birçok şair üzerinde etkisi

eski Arap hikayeleri; Binbir Gece masalları, Tutiname gibi
kütüphaneden söz edilirken Ebu Ali Sina da anılmaktadır.

çocukluğumda okuduğum jul Vern ve Nik Karter hikayelerini
ve Farsça kelimelerini atlaya atlaya gözden geçirdiğim birkaç tarih
Ebu Ali Sina hikayeleri gibi eserlerden ibarettir. "(S. A. E. s. 7)

? _ ? ), şair ve feylesof.

Felsefeyle uğraştı. "İnsanlar iki kısımdır, bir kısmının dini vardır,
dini yoktur." der.
isyan eden, başkaldıran çok ender şair vardır. Tanpınar Fikret'in
aynı hisleri taşıyan Ebu'l Ala Maari'yi de anmaktadır.
suınuıaer gibi gözleri

ve jestleriyle bağlananlardandı. "Tarih-i Kadim "in

yazılmış olması hiçbir şeyi izah etmez. Bütün mesele 1905'te
Ebu'l-Ala Maarri'den sonra şark şiirinde buna benzer bir

İstanbul - 27 Ocak 1923 İstanbul),gazeteci-yazar.
çok gazetecilik yönü ile tanındı. "Genç Osmanlılar Cemiyetine"
kurdu. Meclis-i Mebusana milletvekili seçildi. "Tasvir-i Efkar"
vıuuc-11

çıkardı. Dönemin editörü olarak bilinmektedir.
değerlendirirken devrin sosyal, siyası, edebi, .. alanlarında aktif

sık sık Ebüzziya Tevfik Bey'in
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çalışmalrını, hizmetlerini

Kemal'in

hayatı diyeceğimiz

büyük ve meraklı

romanın biraz

(Ebüzziya Tevfik'in yeni Osmanlılarında bütün tafsilatı vardır.)"

uouznva Tevfik Bey'lerin ona muhabbetleri de bundan gelir. Üslubunun
olan Namık Kemal'in kendisi gibi mizacına tabi olarak yazan Akif

akla gelen belki de tek isim Ebuzziya Tevfik'tir. Ebuzziya
gibi, ılımlı demokrat fikirleriyle de değerlere bağlı kalınarak
çevirebileceğini savunan dönemin enteklektüellerindendir. "Yeni
.ıvıuıuvıı

dolayı Tanpınar, Ebuziya'yı irdeliyor.
kitabında Ebürriya Tevfik söyler - Unutulmamalı ki, Aziz

bir meşrutiyet ilanı daima mümkün görülmüştür... "(EÜM s. 227)
muharrirleriyle biraz meşgul olup da Ebiaiiya Tevfiki tanımamak
Türk matbaacılığına gazeteciliğine ve inandığı insanların hatırasına
bizde öteden beri hatıraları muhafaza etmek... "(EÜM s. 247)

Çocukluğunda saraya alınarak yetiştirildi. Hemen hemen iş
Muhammes, gazel ve şarkılarıyla tanındı. Nedim'e öykündü. Fakat
sanatına gölge düşürdü. Çağdaşlarına göre daha doğal, gerçekçi

Vasıf, devre uygun şiirler yazdı ve yenileşme
katkı sunan şairin ayrıca nükteli söyleyişleri de
da yorumluyor.
şey sadece bir estetik iddiası değil ki... Bir devir, bir cemiyet
vardır. Ben nazım şekillerini yıkarak muasır olmaya çalışan
Vasıf gibi şaka ile, zarafetle şiir yazarlar, kelime üstünde
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bendini okumaya başladı, ne güzel şiir okuyuşu vardı. Hele sıra
etmedir alemde hüner
gelir, böyle gider. "(Hik. s. 84)

felaketlerini, sefaletlerini görmezden gelip zevk alemlerini, boğaz
zevkin çiçek olmasına vesile olan sanatkarları zikrederken Vasf'ın

açabilmesi için epeyce beklemek lazımdı. Fakat II. Mahmud'da
sık sık binişler tertip ediyordu. Enderun adeta bir musiki
muharebe isyan ve milli felakete rağmen İstanbul eğleniyordu. Bu
öbürünü peylerdik." dediği devirdi. "(B. Ş. s. 226)

Selanik- 1994 İst.) , bilim insanı.
iyi bir tahsil gördü. Fransa' da felsefe öğrenimini tamamladı.
tarihi sertifikaları aldı. Akademik çalışmalar yaptı. Yurt içinde ve
toplantıda Türkiye'yi temsil etti.
(1938), Lojistik (1939), Delilik (1946), Enthydemos (1945)
ve Kimyada Metot (1947), Platon (1953), Yahya Kemal İçin

dini düşüncelerini değerlendirirken, Halil Vehbi'nin Bergson ile

da "Deniz" manzumesinden beri ölümü peşinde gören şair
sarardı." bir çeşit deizme daha yakın gördüm. Vehbi Eralp'le
hatırlıyorum. "(Y.K. s. 51)

873 İstanbul - 27 Aralık 1936), şair.
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olarak çalıştı. Milli Mücadeleyi destekledi. Şiiri anlatıya ve öğüde
sıkıcılıktan kurtaran mizahı, zaman zaman ön plana çıktı. Mehmet
çoğu zaman egemendir. Sanat sanat içindir ilkesini her zaman eleştirdi.
karşı çıktı. İslam Birliği'rıi savundu. Realist bir anlayış ve gözlemci

11), Süleymaniye Kürsüsünde (1912), Hakkın Sesleri (1913), Fatih
(1917), Gölgeler (1933), Asım (1924)
ile Fikret'i

birçok

eserinde

karşılaştırır.

Etkileşimi,

farklılıkları

"Asım"ın Nesli" Akif'in idealize ettiği, idol olarak gösterdiği bir
Ati olarak Haluk'u Haluk'un şahsında görür. Bu iki benzerlikte şu
bir anlayışla batının modernitesine yönelmek istiyor. Tevfik Fikret ise
batıya yöneliyor.
Fünun 'un ve Fikret'in getirdiği mahalli şiir zevkini almış ve bir nevi
Hiçbir şairimiz onun kadar ilhamının ufkunu geniş tutmamış, onun
yakından takip etmemiştir. Bunun gibi, onun kadar geniş kitle
de yoktur. İnandığı bir dünyanın yavaş yavaş çökmekte olduğunu
zaman zaman sesini bütün bir ufkun aksi sadası yapar.

dağdan bu sefer
gece görmez bir ışık,
gibi çığlık çığlık. "(EÜM s. 29)

843 - 1911 Erzurum), şair
Aşk ızdırabı çekti. Divan edebiyatı mensubudur. Aruzla şiirler

Tanpınar'ın ne kadar derin, yoğun bir kültür, tarih, coğrafya,
yani onun Türk Medeniyetine ne kadar vakıf olduğunu
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farklı bir yere sahip olan Erzurum'u fotoğraflayan Tanpınar,
bestelenmesinden

söz etmektedir.

'ilen Hacı Hafız Hamid'in Tatyan bestesi Erzurumlu Kamı adında bir
qen birdenbire, altın çizgilerin hendesesini fışkırtan acip bir beste,
ren güzel örnektir ... "(B. Ş. s. 72)

yket, (29 Mart 1883 Çorlu - 16 Mayıs 1952 Ankara), hikayeci.
maddi olanaksızlıklardan dolayı kendi imkanlarıyla öğrenimini
1\1üfettişioldu. Anadolu ve Rumeli halkını yakından tanıdı. Elçilik ve
i

"Meslek"

gazetesinde tefrika edildi. Memduh Şevket, Türk
İnsanların gündelik yaşamlarını anlattı. Ev içi, aile,

'şledi. Sınıflara karşı çıktı. Yalın, duru, bir dil kullandı.
·racıları (1934)Hikayeler (II. C. 1946), Temiz Sevgiler (1965), Ev Ona
Vassaf Bey (?)

realizmini ve özellikle Çehov' dan etkilenişini
alanında katkı sunmaya çalışan bir muharrir olduğu yorumunu

'tn Gorki, Çevhov maupassant'a çok yakın hikayelerine bir çeşit

olmaz. O, Çehov'un

"Güzel hikaye yazmak için yazdıklarınızın

aynıyla tutmuşa benzer ... "(EÜM s. 125)

( ? _ ? ), şair.

babasının adından dolayı Eşrefzade olarak biliniyor.
az da olsa Arapça ve Farsça sözcüklere yer verir. Tasavvuf

'I'arikatname, Fütuvvetname, Elestname, Delail ün-nübüvve,
Münacatname, Esrarü't-talibin, Tacname
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enemesinde Tanpınar, yaşadığı halet-i ruhiyyenin onu taşıdığı iklimde,
ıyor; çünkü Tanpınar, hakikaten hayatı oluşturan, hayata dair olan her
gibi kendisiyle taşıyan, yani bildiklerini unutmayan, unutmadığı gibi
ender sanatkarlarımızdan
ı.uuz.ı uı u

biridir. Her olay, her eser (müzik, resim,

ona etkisini ifade ediyor.
size bakarken sükünetinizden. bir şeyin içime kaydığını

görülmeyen bir izi kovalayarak uçuyor. Birdenbire Eşrefoğlu 'nu

seyyah-yazar.
hat ve nakış öğrendi. Kur' an-ı ezberledi. Birçok memuriyette
ve asıl mesleği diyebileceğimiz komşu ülke ziyaretleri onu doğal
Gezdiği yerlerin, toplumların adeta fotoğrafını çeken iyi bir

merakını uyandırır,seyahata teşvik eder. Seyahatname'nin
ya Resullullah" diyeceğine "seyahat ya Resulullah" demiş. Biraz
gerekse komşu ülkeleri gezme fırsatı bulmuş. İsabetli yorumlarla
kaynak olmuştur. O döneme karşın sade bir dil kullanımıştır.
sonra ilk sekiz cilt 1898 - 1928, son iki cilt 1935 - 1938 yıllarında
son yıllarda Yapı Kredi Yayınları arasında takım halinde

benimseyen iki şahsiyetten biri olarak Evliya Çelebi'yi görür.
eden komşu ülkeleri de Evliya Çelebi'nin aynasından görmenin

vatan aynası olan Evliya Çelebi' dir. Bu ayna bazen ufak
çizgilerine sadık kalarak bütün, XVII asır Türkiye'sini

yararlanmanın eleştirel bir bakışla değil de öğrenme amacıyla
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Çelebi 'yi tenkit etmek için değil, ona inanmak için okurum ve bu
"(Beş Şehir s. 37)(EÜM s. 166, 167, 168'den 173'e: Makale)

bir eseri bırakan Evliya Çelebi'nin yaşadığı dönemde bilinmediği, o

Evliya Çelebi'nin hakikaten istisnai bir talihi vardır. Devrinde
iyetin devamı müddetince hemen hiç tanınmadı. Bugün elimizde büyük

,ı bahsedildiğini görmeyiz... "(EÜM s. 166)
ursa'ya yüklediği anlamlı değer Tanpınar'ın düşüncüleriyle örtüştüğü
elebi'yi anıyor. Tanpınar "Beş Şehir" denemesinde adeta Evliya
Çünkü o da Anadolu'ya ayna tutuyor.
'ya "ruhaniyetli bir şehirde" derken, bu gerçeği anlatıyor. Bu
bir toprağı yeni bir dünya görüşü yeni bir hakikat adına bir asra

11 Trabzon - 12 Eylül 1975 İstanbull) , ressam.
ressamlarındandır.

Sabahattin

Eyüboğlu'nun

kardeşi,

Eren

ve İngiltere'de özel atölyeler açtı. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli
nauuua.

yazdı. Resimlerinde olduğu gibi şiirlerinde de Halk edebiyatı

dil, akıcı bir üslüpla yazdı. "Varlık, İnsan, Yeditepe, Ses" gibi

Üçü birden (1953), Karadut 69 (1969)
Anadolu (1953), Tezek (1975), Delifişek (1975)
Eren, Nallanan Öküz, Düşünen Adam, Köylü Kadın, Han Kahvesi
ııa.ıuı..,uu.ı

Bedri Rahmi Eyüboğlu, farklı bir yaklaşım ve anlayışla
dolayı Tanpınar, Eyüpoğlu'nu anmaktadır.

·.ıo?rnua.ı.ı
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Eyüboğlu 'nun serbest nazım diyeceğimiz tarzda yazdığı~JJrlert,qıfc;p_p,J:t'i
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alır. Şairin modern resim tecrübesinden ve bilhassa ressam · ünden
7.'

bu şiirin bir tarafını vücuda getirir... "(EÜM s. 116)

,Y,:.,.
'" ,.,p,
'·~:~;

Paris'te

ve Londra'da

çalıştı.

Dönemin

en usta

yurt dışında sergiler açtı. Moziak ve seramik çalışmaları yaptı. Bedri
yöresini gezdi. 1973 'te Devlet Resim ve Heykel sergisinde başarı

yl:ıoğlu'nun takdir ettiği en önemli tarafı,Eren'in
mükemmele,

elde ettiği başarı ile

kusursuza ulaşmak istemesidir, Tanpınar, işte onun bu

eriştiği merhalelerde çadırını kurup kalanlardan değildi. Hazır
hg.klı olarak onu ürkütür. Bu hal bugünkü sanatkarların çoğunda hatta
'lfl:

hepsi, asrımız gibi insanımız gibi değildir, daima istim üzerinde rahat

(ine ve yolun telaşına tercih ediyor... "(Y.G. s. 428)
·11:ıoğlu'nun sanatına olan vukufiyetini, ele aldığı konuya hakim olma
özelliğini

ön plana

çıkardağı, realiteyi

doğru algıladığını,

sınann.

rahat çalışıyor. Fırçası ve paleti emrine tabi

Tabiat karşısında

landan

kavrıyor. Bunda kadın olmanın hissesi de var

"Y. G. s. 413).

(1908 Akçaabat- 13 Ocak 1973 İstanbul) .eğitimci= yazar.
gönderildi. İyi bir eğitim aldı. Mim Eğitim Bakanlığı'nda
Terbiye

Kurulu üyeliği yaptı. Yazıları dışında birçok çevirisi

dergisinde yazdı. Komünistlik davasından yargılandı, beraat etti.

'de Gerçeklik Duygusu (1952), Fatih Albümüne Bakış (1952), Mavi
Selam (1966), Yunus Emre (1971), Köy Enstitüleri Üzerine (1979),
Üzerine Denemeler (1974)
bulunmaktadır.
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Yaş, Romanya- 1988 İstanbul) ,ressam.
eşidir.
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katkı sunan Sabahaddin

Eyüboğlu'nu

Tanpınar, İstanbul fethi

ilahide anmaktadır.

saat Sabahaddin Eyüboğlu 'ndan dinlediğim eski ilahinin güftesine

. . Güldür gül" (Y. G. s. 172)

_ 622 ) Divan şairi- tezkire yazarı.
Faizi, şairliğinden ziyade tezkireciliği ile tanınır. Bu durum;
muvaffak olmasından ileri gelmektedir. Her şeye rağmen şiirdeki
<'.l'r.:,ıııırn

hicivde bulunacak seviyede idi.

Divan, Sakiname, Faizi Tezkiresi ( Zübdetü'l-Eşar).
okuyanlardan biri Faizi'ye tahmis yapar.

nimetim vardı
tahmis ederek yaptığı beste:.. "(B.Ş. s. 73, 74)
İstanbul), şair.
güzelliği, vezne hakimiyeti yanı sıra hat, resim ve musikiye yer
kullanmasıyla kendine has bir üslup oluşturan şair; Fuzuli,

Mecmuası), Divanı (Üç Dilden), Münazara-i Gül
uı:;111,:;;Lauau,

ü

Mül,

Tönbeküname, Münazara-i Şeb u Ruz.

kaside, musiki başarılarını anarken Fasih Dede'yi de
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ecram gibi

halis Mevlevi olduğuna hiç şüphe edemeyeceğimiz

Nef'i'nin

bir benzeri bir hayal arayalım, hatta Fasih Dede'ye, Beliğ'e ve
olan Şeyh Galip'e kadar gidelim ... "(Y.K. s. 127)

Mehmet Ağa), (1658 - 1724 İstanbul), tarihçi- yazar.
İyi bir tahsil gördü. Sarayda çeşitli görevlerde bulundu. Fındıklı
eserini sürdürerek "Zeyl-i Fezleke" adlı kitabını yazdı. Divan
eserini kaleme aldı.
eleştirirken Fındıklı tarihini kaynak olarak göstermektedir.
o kadar korkunç felaketin

kapısı olan Viyana Seferi 'ne işte bu

tarsııatını Fındıklı Tarihi'nden günü gününe okuyanlar, bu debdebe

güneşinin son ışıklarına benzetirler. "(B. Ş. s. 216)
bir saat gibi geçmiş zamanı yaşamağa başladı. Son zamanlarda
da buradan geliyordu. Peçevi'de Naima'da, Raşit'de, Silahtar'da
nrısırıaı

"(M. B. s. 42)

Azeri şiirini büyük ölçüde etkiledi. Çok iyi bir din
sade, anlaşılır bir Türkçe'den oluşmaktadır. Halk
ve Ehl-i Beyt' e duyulan özlem tema olarak işlendi. Fuzuli, dil
Hafız, Nesimi, Nevai çizgisini olgunlaştırdı.
çeşitli alanlarda eserler verdi.
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Beng u Bade, Leyla vü Mecnun, , Rindu Zahid, Hz. Ali Divanı,
Enisü'l-Kalb,

Heft Cam, Sehhat'u

maruz, Sohbetü'l-Esmar,

Leyla ile Mecnun'unu Romeo ile Juliet'e benzetiyor, Tanpınar şark
bu eseri görüyor. klasik edebiyatımızın en başarılı şairlerinden biri
ve mesnevileriyle nam yapan cins bir şahsiyettir.
şairlerimizdendir.

Dilde o kadar ustaca oynamasına, şiirimizin

kendisi bulmasına, hatta eserin bütününe bakılınca oldukça ağır
kudretine-şikiiyetnôme'de
Fuzuli

hayatı

bütün bir komedi unsuru vardır. Hem de

ve aşkı

çok

ciddi

bir zaviyeden

gösteren

yeni ne varsa hepsini silkip fırlatmak, Ne Ronsard, ne FuzCtlf"(H. s.

Şark'ta eskiden ulusal kültürlerin bağlı oldukları medeniyetlerde
olmadığını bir bütün olduklarını dile getiriyor.
Müslüman Şark entelektüel ve sanatkarları bir aile olarak
lehçede ve Çağatayca' da Türkçe, sanat ve fikir dünyasının temeli
rnorı ro «Pı1P

FuzCtlf Divanı ile Cezmi okutularak

Türkçe öğretildiğini

şairlerimizin bilhassa Furiili 'nin eserleriyle yakından düşüp kalkması
teuuaa modaları karşısında bir nevi hürriyet verdi. "(EÜM s. 179)

döneminde bir farklılık yaratarak eselerinde psikolojik tahlillere yer

Leyla ve Mecnün'da bu ananenin dışına çıkmış görünür. Onda
vardır ... "(EÜM s. 62)(EÜM s. 41, 62, 112, 142'den 165'e kadar)

1910 - 26 Ağustos 1997 İstanbul), seramikçi.
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sanatlarını birleştirmeye çalıştı. Tanınmış Fransız seramik
özel bir seramik atölyesi açtı. İlk seramik ve taşbaskı sergisini
cexusuı.

yerellik ağırlıklı çalıştı. Çeşitli ödüller aldı.

eserinde Füreya'nın sergisindeki gözlemlerini anlatıyor,
karmaşık anlayışı ve bütünü yorumluyor.
kabartma vermekle, seramiği mozayıkla, emayla, mermer
sizi derhal yakalayan o kuş figürlerini yapmakla
resme ait usulleri bile kullanıyor ... "(Y.G. s. 468)

- 1531 Mekke) ,şair.
ruaurası

Gazali'dir. İyi bir medrese tahsili gördü. Şehzade

içindeki yerini aldı. Zarif kişiliği, nüktedanlığı, hoş
gittiği meclisleri şenlendirdi Korkut'un öldürülmesiyle
Paşa' dan himmet gördü, hamam yaptırıp işletti ve hiç
tanındı. Deli Birader denilmesine sebep şu matladır:

'l-Humüm

aktivist olan şair Gazali, "Deli Birader" ilginç lakabıyla da

beyit yüzünden ve biraz da hayatının tesadüfleriyle,

Deli

'ta bir cami, bir hamam ve bir bahçe yaptırmıştı. Bu

İsimsiz Geyikli Baba olarak da bilinmektedir. İyi bir
en uç noktalarına gelerek İslamiyeti yaymak isteyen
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katıldı. Pek çok kerameti görüldüğü için Geyikli Baba denildi.
övgüyle bahseder.
maddi ve maneivi bir senteze bağlar, bu anlayış Osmanlı'da bir
Bursa'nın Fethi'nin gerçekleşmesine

katkı sunan, manevi iklime

Geyikli Babayı görür.

O Bursa Fethi'ni o kadar masallaştıran ve Türk Devleti'nin
benzeten Horasan erenlerindendir... "(B. Ş. s. 123)

- 1955), edebiyatçı.
Rusya'dan, Türkiye'ye geçti. Çeşitli liselerde öğretmenlik yaptı.

Rus hikayelerini tercümedeki başarısını.dile getirdi. Tanpı11ar,
anlatan bir makale kaleme aldı.
değil, cümlenin adeta ritminide Türkçeye geçirmeğe çalıştığını ve bu
şekil mükemmeliyetini kaybetmemeye uğraştığını bir gün bana

tatabını okurken, vaktiyle parça parça tattığım mütalaa lezzetlerini bir

mütalaalarımın beni aldatmadığını gördüm. Bu sebeple inandım ki
bir Rus muharririni tam olarak kazanabilir. Fakat bu güzel ve sıcak
••,,,;;-ı,vımın

hasretmekle kalmamasını temenni ederim." (EÜM s. 489).

(25 Kasım 1889 - 7 Aralık 1956 Londra),romancı.
çeşitli görevler yaptı. Anadolu'yu gezme, görme fırsatı buldu.
Türkiye temsilcisi oldu. Milletvekilliği yaptı. "Eski Ahbap"
Tiyatro eleştirileri yazdı. Reşat Nuri, 1922'de "Vakit" gazetesinde
ünlendi. Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı'ndaki durumu
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farklı bakış açıları getirdi, farklı yaşam tarzları, görenekler,
gündelik yaşamı ve duygu dünyasıyla

iç içe verildi. Roman

Dış görünüşlerinden ziyade psikolojik özelliklerini ele aldı. Mizahi

Damga (1924), Yeşil Gece (1928), Dudaktan Kalbe (1923),
(1928), Kızılcık Dalları (1932), Eski Hastalık (1938), Miskinler
Bir Kadın Düşmanı (1927), Tanrı Misafiri (1927), Leyla İle
Ahbap(?), Sönmüş Yıldızlar (1919), Olağan İşler (1930).
Nenesi Kro, Aşk Mektupları,
Gönül veya İnhidam (1916), Şemsiye Hırsızı (1920), Taş Parçası
Kız (1927), Hülleci (1954).
çıkan Reşat Nuri Güntekin, aynı başarıyı diğer eselerinde
ve halk tarafından şöhreti sürekli hale geldi. Tanpınar dostu
uzunca yorumlamaktadır.
günümüze bir yığın yanlış anlamanın arasından geldi. Şöhretini
bütünü için adeta bir kader oldu. Bu roman kazandığı büyük
enbire sarmış bizi, muharririni onun santimantal havası içinde

Qüntekin'in

·p biçimde

Çalıkuşu eserinin başarısını, dilini, uslubunu bir

ve dönemin eserleri, dönemin edebiyat anlayışlarıyla

sonra yazdığı "Çalıkuşu'indaki temiz Türkçesi ve Bursa peyzajları,
· tanıtan R.N. Güntekin'in (1892-1958) eseri de bütün Anadolu'yu
da yukarıda bahsettiğimiz zihniyet ikiliği üzerinde durmuştur. "Yeşil
ômanları bu zihniyet farkını en canlı örnekleriyle verir. Tiyatroda da
Albert Camus'a kadar birçok Fransız yazarlarını tercüme

içi bir makale yazmış. (EÜM 457-461)
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Selanik - ? ) edebiyatçı.

yaptı Terakki idadısi'nden mezun oldu. Halkalı Yüksek Ziraat
uus.ıcu

sonra tütün işiyle uğraştı.Daha sonra Şişli Terakki Lisesi'nde

ile bir yuva mektep açtı. Tanpınar, Dergah'ta mesai arkadaşı olan
edebiyatımıza güç kattığını ifade etmektedir.
yönelik eserler verdi. Çocuk edebiyatçısı olarak tanındı.

'-'uı..;u1'. Şarkıları

(Musa Süreyya ile) isimli eserleri vardır.

Türk edebiyatının tohumdan filize münbit bir gelişme zemini
sürede semere vermeye başladığı yorumunu yapmaktadır.
taaaan başka bir yığın genç şair de vardı. Necmettin Halil, Ali
Ahmet kutsi ... " (YK. s. 37)

(19 Ağustos 1864 İstanbul - 8 Mart 1944 Heybeliada) ,

gerçekçi bir dille anlattı. Batı yaşantısını taklit ederken gülünç
romanı "Şık" Ahmet Midhat Efendi'nin Tercüman-ı Hakikat
yazarlardan çeviriler yaptı. Tanınmasını sağlayan· eserleri:
Şinas" ikdam gazetesinde tefrika edildi. Boşboğaz ve Güllabi
çıkardı. Hüseyin Rahmi, İstanbul yaşamı ve itiyatlarını tüm
halk edebiyatı motiflerine ağırlık verdi, yalın bir dil
uıaıa1'.

gördü. Romanla toplumun ahlakı yapısını düzeltmeyi,

veren yazarlarımızdan biridir.
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İffet (1896), Gulyabani (1913), Tesadüf (1900), Şıpsevdi (1911),
,11.uınau Bir

İzdivaç (1912), Hakka Sığındık(?), Efsuncu Baba (1924)

(1920), Tünelden İlk Çıkış (1934), Namuslu Açlık Meselesi (1933),
Seyahati (1933)
(1913), Şekavet-i Edebiye Tartışmaları (1913)
16), İki Damla Yaş (1973), Tokuşan Kafalar (1973)
taşıyan eserlerinde; konuşan, konuşturan üslubuyla Türk
kattı. Tanpınar, romancılığı değerlendirirken Hüseyin Rahmi

Konuşma, Hüseyin Rahmi ile başlar. Onda her cins konuşma vardır.
insan yaratmasını bilmesidir. Kahramanları kitabın ortasında
Vakıa biraz fazla saçılır, dökülürler; fakat yaşarlar. O
muharrirlerdendir;

fakat asıl edebiyatımıza

sokak

onunla

küçük, yarı şaka, yarı alay ve hissilik dolu bir, Hüseyin Rahmi
moda şarkılarından ayrı şeylerdi." (EÜM s. 69, S. D. s.

- 1429 Ankara), mutasavvıf.
Sultan Murad, yaradıklarından dolayı Hacı Bayram ve
Hacı Bayram Kayseri' de Somuncu Baba Hamidedin-i
bayramında gerçekleştiği için Hamidedin iki bayramı
dedi. O, Ankara'ya dönerek talebe yetiştirmeye
bir yenilik getirerek dünyayı terk etmeden, tarım ve
bu mesleklere kanalize etti. Kökü orta Asya'ya
'pc:ı.uııa

geleneğini sürdürdü. Yunusvari şiirler yazdı.
ygınlaşmasını sağladı.

;,ı.rn.,.:)uu

sağlayan Hacı Bayram Veli, Osmanlı idaresine manevi destek

Birçok işte çalışan müritleri üretime katkıda bulunmaktaydı, birçok
bir tarikat şeyhinden ziyade o günün koşullarında bir sivil toplum
yöneticisiydi.
bu hakikatin şekliyle

Bayram, sade Hakla Hak olan bir veli değildir. Türk cemiyetinin
rol de oynar. Kurduğu Bayramiye tarikatı esnaf ve çiftçinin
Horasanlı Baba İlyas'la başlayan geniş köylü hareketiyle ahilik
.. " (B.Ş. s. 32)

a, özellikle

kuruluş safhasında hemen hemen bütün sanatkarların

larını, onların bu bütünleşmeyi hayata geçirdikleri gibi eserlerinde de
verdiklerini irdelemektedir.
atı ve insanı beraberce oluş halinde gösteren bir manzumesi vardır ki,
Jürkiye'sinin adeta manzarasını çizer:

ve toprak arasında" (B.Ş. s. 33)
dikerek ve elinin tersiyle geniş alnın üstüne saçlarını ata ata
Efendi'den Bautrout'tan, Bergson'dan Hacı Bayram ve Yunus'tan
" (S. D. s. 299)

otorite karışıklığından sonra bir nevi çiftçi ve esnaf hareketi
'run devri açılır." (Y. G. s. 218)
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01209 - 1271), mutasavvıf.
halifesi Lokman Perende'nin
.ıı'nun Türkleştirilmesi

talebesidir. Çok iyi dini-milli formasyon

ve İslamlaştırılması

için Orta Asya'dan görevli

arlan örgütledi, dünya ve ahiret işlerini bir arada yürüttü. Osmanlı'nın
de Hacı Bektaş olarak görülmektedir.

f!vaid,Fatiha Suresi Tefsir'i, Şathiyyôt, Besmele Şerhi, Makalat
;\ imparatorluğa geçen Osmanlı'nın bu gücünü ve zenginliğini,
i./gücünden değil aynı zamanda manviyattan aldığını ifade ederken, bu
imarlardan biri olarak Hacı Bektaş'ı zikretmektedir.
ir şey varsa, o devirde milliyetimiz, Tanrısını kendisinde taşıyan genç
içindeydi. Timur istilasının getirdiği otorite karışıklığından sonra bir
yapan Hacı Bayram'la Ankara'nın devri açılır. Böylece Hacı
.. "(Y.G. s. 218)

Bektaş gibi, Anadolu ve Rumeli'yi ilhamıyla dolduranlar, karaca
semtini adıyla zaptedenler vardır." (B.Ş. s. 123)

), mutasavvıf -şair.
Küçük yaşta ilimle meşgul oldu. Semaileri ile tanındı.
eserleri gibi romanları da birer ansiklopedi niteliği
tam bir yaşanmış tarihtir. Yani kaynağı halktır. Halkın kültürüdür,
bir parçayı da burada Tanpınar' da görmekteyiz.
klasik Türk musikisi duayenlerini anlatırken Hacı Halil

'yi ancak Tab'ı Mustafa Efendi 'nin bestesi cinsinden birkaç
eserlerinde beğenirler, Hicaz' dan Hacı Halil Efendi 'nin meşhur
Arif Bey'in iki şarkısıyla Suzidilera'yı Selim-i Salis'in kaderiyle
(H. s. 142)
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İstanbul), musikişinas.
kıllarından

"post" lakabının verildiği söylenmektedir. Arapça,

intisap etti. Tanburi ve hanendedir. Çok iyi bir bestekar
ilgilendi. Tophaneli Mehmet Efendi' den ders aldı. Halk şiirinden
söyledi. "Teşvih, Yürük Semai, Durak, Beste, Ağır Semai" ...
Hanı Selim Giray'ın iltifatlarını gördü.
sanat olarak icra eden çok az sayıda musikişinas bulunmaktadır.
önde gelen sanatkarlar, işte Hafız Post da bunlardan biridir.
ın Hafız Post'un "Nühüft"lerinin

eski musikimizin kendisine ayırdığı

~bebi bu olsa gerektir. Her ikisinin "Nühüft'ünü

eski Darülelhen

ızda bir Evripide korusu döğünüyor sanırsınız." (Y.G. s. 152)

:Pr olduğunu düşünen Tanpınar, bu düşüncesini eserlerinde de dile
kültürlerden oluştuğu gibi, farklı ilimlerin, sanatların birleşiminden

rederken bu muasırları mesela Itri, Hafız Post veya Seyyid Nuh'tan
Bu pencereler

ve kapı, bu kemerler bize Neşitti'detı veya

"(B. Ş. s. 174)
acıklı halk türküsü mü yoksa Neşati'nin ve Naili'nin şiirleri veya
Seyyid Nuh'un, Itri'nin Hafız Post'un besteleri mi?" (B. Ş. s.

İstanbul), musikişinas.
Kusursuz, davudi bir sesi vardı. Kur' an' da ve dini eserlerde
de gösterdi. Özellikle gazellerde çok başarılıydı. Saray

wu;:,11\..1.,111111

konu edindiği birçok eserinde, başarılı gördüğ temsilciler
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mınrıP

Bedesten'de ve eski... Fakat buluyorum, daha üç gün evvel iki tane Hafız

Şiraz -1390), Acem şairi.
dünyaya geldi, iyi bir tahsil gören Hafız, Arapça'yı öğrendi. Arap

oı csrnuo

döneminden, etkilendi, aruzu başarıyla kullandı, akıcı bir üslupla
ünlendi. Aşk, şarap, zevk temalarını ağırlıklı işledi. İran ve
Hafız'ın tesiri Batı'da da görüldü. Goethe, Hafız'dan esinlenerek Şark'a

ua.uua.l\.ı
.n._ı_a..:,ın..

başarılı şairlein ayarında görmektedir; Garb'ta Virgile'i ne ise

şark edebiyatının en başarılı şairi olarak kabul edilen Hafız'rn tesiri
Tanpınar Şark'ı irdelediği yazılarında Hafız'ı da övgüyle

dinlediğimiz mısralar ne kadar güzel Fransızca ise, Hafız'ın
Farsça ise o kadar güzel Türkçe'dir ve o kadar doğrudan doğruya

7.w;r1wı

bu Hafız'dan bir gazel yahut Anakreon'dan bir manzume gibiydi."

çocuklara, bir zaman Garb'da Virgile'i bizde Şeyh Sii'di ve
unuttuk sanıyorum." (Y. G. s. 458,)

Tur--'- 26 Mart 922), mutasavvıf.
inancına mensuptu. Kur'an-I ezberledi İslami ilimlerle mücehez bir
işlerinden uzak durdu. Hint, Orta Asya, Mekke gibi yerleri gezdi.
öğretileri o aşikar dile getirdi. 12 yıl hapse atıldıktan sonra
"Ene! Hakk" ifadesini sarf ederek ilahlık iddiasında

Ta-sin Al Azal
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ç1.Barayı'nı değerlendirirken, Bu sarayın Türk mimarisindeki önemi vurgularken
T,mpınar' a darağacındaki Mansur'u çağrıştırmaktadır

ve biz burad iki sonuca

Tanpınar mimariyi iyi biliyor, ikincisi Tanpınar Şark medeniyetin vakıftır;
dikkati ve estet özelliği de ön plana çıkmaktadır.

gerçekten güzeldir. Arkadan görünen iki dil'i kubbeleri ve bacalarıyla baştan
rönesansının ne aydınlık bir rüya olduğunu, şimdiki haliyle darağacında
iki zaviyeli cepheden seyretmeli." (Y. G. s. 198)

(19 Ağustos 1916- 9 Temmuz 1991 İstanbul),yazar.
alanındaki sözlük çalışmalarıyla tanındı. Edebiyata şiirle başladı.
yarışmasında birincilik kazandı. Çeşitli dergilere yazılar yazdı.
başladı. Orhan Hançerlioğlu'nun romanları büyük hikaye sayılır.
ruh, bilim, ticaret, inanç sözlükleri de bulunmaktadır.

Mutluluk Düşüncesi (1965),

Özgürlük Düşüncesi (1966),

(1951), Ali (1955), Büyük Balıklar (1952), EkilmemişTopraklar

hikayecilerden biri olan Orhan Hançerlioğlu da Tanpınar'ın

şöhretini kuran hikayeciler arasında acaibin realizminde o kadar
adlı büyük hikaye kitabıyla 1956 Türk dil Kurumu sanat mükafatını
üslup endişesi ile nesil arkadaşlarından ayrılan Tarık Buğra 'yı
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Edirne), Divan şairi.
devrinde "Belor Memi" lakabıyla anılmıştır. Düzenli bir öğrenim
başıboş ve rint meşrep bir yaşam sürdürdü. İstanbul'a gelince İbrahim
çekti. Onların himayesini gördü. İnce ifadeleri ve samimi hayalleriyle
tasavvufi temalara da yer verdi. Necatı ile Bakı arasında yetişmiş en

Hayalı Bey'in bir şanssızlığı da asrında Bakı gibi bir şairin
Hayalı Bey' in sanatını gölgede bıraktı.
sanatındaki

bazı

olumsuzluklara

rağmen

Divan

şiirimizin

şairlerimizden biri, yorumunu yapmaktadır.

Paşa' da olduğu gibi yalnız muhteva itibariyle bir zenginleşme
Yahya Bey, hatta bütün çözüklüğüne.rağmen Ilayali IJey ve
asıl güzelliğini yapacak olan değerleri bulmuş gibidirler. Bu ses
en şümullü manasıyla şekil meselesi idi." (EÜM s. 146)
çok büyük mesafeler, merhaleler kat etmekte ve zirveye
geçen, klasik edebiyata katma değer katan sanatkarları

Bôki'nin sanatı olmazdı demek istemiyorum. Ne de Zatı
büyük şairlerinin bu XVI. asır şiirindeki yerini inkar

olarak tanındı. Kendisiyle ilgili fazla bir bilgiye
son büyük Karagözcü olarak görülmektedir. Kendince
benzetmeye veya karagözün onunla yarışmasını

kahvede Meddah Aşki dileniyor, Hayali Salim 'in oynattığı
Salim son büyük karagözculerdendi. Hatta bir aralık karagöz,
bir perde ilave ederek oyunu yenileştirmeye çalışmıştı. " (B. Ş. s.

yerleri bilinmemektedir. XV. yüzyılın sonu . XVI yüzyılın
mimarlarındandır. Mimar Murat'ın oğlu olan mimar
eser yaptı veya yapımına katkı sundu. Edirne' deki büyük IL
kendi adına bir mescit yaptı.
ne kadar hakim ise, Türkçe'yi yaşamla harmanlayıp

taşa hayat vermeyi başardılar. Türk medeniyetini,
İmparatorluk kadar geniş ve zengin bir mimari sanatını

Frankfurt katedrallerinin, Floransa ve Milano şaheserlerinin
şüsleyen eserlerin, Sinan'ın Hayreddin'in nisbetidir. İyi ve kötü,
tarihimizin içinden çıkar... " (Y.G. s. 398)

Mostar - 20 Nisan 1903 İstanbulj.şair.
memuriyetlerde bulundu. Şiirin yanında felsefe, siyaset ve
Divan şiirinin son temsilcilerinden kabul edilmektedir.
etti. Gerek sanat gerek şahsiyet bakımından nevi şahsına
sık sık toplanırdı.
'l-hikem, Levômiu 'l-efkôr, Sevônihu 'l-beyôn, Misbahu 'l-izah.
müdakikane ve zengin araştırmalarında birçok cins şahsiyeti
aydınlık sayfalarına taşıdığını irdeleyen Tanpınar, Hersekli
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ikmet ve Leskofçalı Galip için olan mesaisine şahsi hatıralar da
ha başka plandadır .... " (EÜM s. 417)

(1883 - 3 Mayıs 1963 İstanbul), romancı.
Mahmud Celaleddin Bey, ona Şinasi ve Abdulhak Hamid'in adını
dersi aldı. "Dergah" dergisinde "Kitaplar ve Muharirler"
duyurdu: Fransız edebiyatçılarından etkilendi. Abdülhak Şinasi,
bir teknik kullandı. Çeşitli memuriyetlerde görev alan Abdulhak
dergisinde de şiir kitap tanıtma ve eleştiri yazıları yazdı. Ayrıca
yazılarıyla tanındı. Ağaç, Varlık, Ülkü, Türk Yurdu dergileri
Dünya gazetelerinde yazdı. Cumhuriyet dönemi yazarı
i:lvı1ırnui'.lıı

Meşrutiyet kuşağına bağlı kaldı. Eserlerinin ana teması
Barre's, Anatole France ve Marcel Proust gibi

im Bey ve Biz (1941), Çamlıca'daki Eniştemiz (1944), Ali Nizami
(1952), Boğaziçi Mehtapları (1943), Boğaziçi Yalıları (1954),
Zaman Fıkraları (1958),
Ne Var A.lemde (1903-1950), İstanbul ve Pierre Loti (1958),
Haşim: Şiir ve Hayatı (1963)
ortak dostu olan Abdülhak Şinasi, Yahya Kemal tarafından
lütfen suyu da yıkayınız." Tanpınar, Yahya Kemal'in sohbet
rladığmı hatırlatmaktadır. Tanpınar, değerlendirmeyi Abdülhak
:E3iz", "Boğaziçi Mehtapları" eserlerindeki sanatkarane başarısını
ererek yapmaktadır.
bunu şairler gibi şekillerle yapmıyor şiirde olduğu gibi,
çığlık, bir işaret haline getireceği yerde, onları çözmeyi, kendi
başlangıç noktalarına kadar bütün etrafıyla canlandırmayı

neslinden olan Abdülhak Şinasi Hisar, belki de yazı hayatına çok
kalmıştır. Fahim Bey ve Biz adlı büyük hikayelerinde bile bu
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tek bir kahramanı, etrafındaki akisleriyle alan tekniği şayan-ı
ve Boğaziçi

yalıları

gibi

eserleri

bir mazi hasreti ve notu getirmiştir.(EÜM

edebiyatımızın

cemiyet

s. 124) (EÜM s. 427'den

Zeynep Hanım konağında iftar ederken Abdülhak Şinasi'nin
suyu da yıkayınız." sözü bu kebapçıda geçer. "(B.Ş. s. 202)

eserinde Abdülhak Şinasi'yi konu alan bir makale kaleme almıştır.

İstanbul - 1599 İstanbul) ,müverrih.
ve Şeyhü'l İslam Ebussü'üd ile zamanın diğer büyük
~,H"'a\.lv

Murad' a hocalık yaptı. Bu sebeple Hoca Efendi diye anıldı. Hace-i
aldı devletin iç ve dış siyasetine yardımcı oldu. Hoca Sadedin,
Haçova zaferini kazanmasını sağladı.
tarihi de denilmiştir. Birçok eseri mevcuttur. Bazı eserlere haşiyeler

/muhasarada yaşanan olayların Hoca Sadeddin tarafından

geçtikten sonra yazdığı, bir o kadar asır sonra okuduğumuz halde bu
Efendi' de hala gizli bir bahar sıtması ile tutuşur ... "" ... Hoca
Osmaniye'de,

Beliğ Güldeste'sinde

onun bir yığın

(10 Haziran 1914 Trabzon - 18 Nisan 1988 İstanbul), şair.
yayımlandı. Kentte yaşayan insanların günlük yaşamlarını konu
Etkileyici, güç, şaşırtıcı buluş, alay ve yergiyle yalın bir
şiirlerinde Garip çizgisini sürdürmekle beraber geleneksel biçime de
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oldu. Daha sonra toplumsal konuları, sorunları işledi.
dilinin değişik zengin olanaklarını kullandı.

ölmek, Aşk ve Avarelik üstüne şiirler (1945) , Güzelleme (1945 ),
Tilki (1954), Perçemli Sokak (1956)Yeni Şiirler(l973),

Çobanım

İnsanlar( 1961 ),Kadınlar Arasında( 1966).

şairlerini olumlu bulduğunu bunlar içerisinde Oktay Rıfat ile ilgili
getirmektedir.
"Ağaç" şiirini okuduğum zaman bütün bir zenginlik içinde
bir parçası olduğumu hissettim. Bende büyük bir sır çözülmüş
alan bu eserde ... " (EÜM s. 425)
Cahit, Muhip gibi şairleri Orhan, Oktay, Melih gibi büyük ve
.. " (Y. G. s. 289 ).

- 1933 İstanbul) , şair.
Çanakkale Mutasarrıflığı, Konya ve Trabzon Valiliği, IL Dönem
Kurumu başkanlığı yaptı. Samih Rıfat; şair, oyun yazarı ve
Milli mücadeleden sonra şiirleri ve düzyazıları bulunmaktadır.
e kendi şiirlerini bestelemiştir. Musıkişinaslık, aileden gelen bir
bir kitabı bulunmaktadır.
kunduğuve bilhassa cevabı olduğu Samih Rıfat Bey'in manzumesiyle
emal 'in bize ait şarkı mazisiyle ve bugünüyle nasıl ele aldığı
manzumesi Alevı ilhamın son şaheserlerindendir, fakat hakikaten
şeylerin

ötesinde

tıpkı Rıza Tevfik'in

şekilde değilse bile, muhtevasında
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o kadar sevimli

eskiyi tekrarlayan bir

- 1969 İstanbul), pilot- mühendis
Türk havacılık tarihinde iz bırakan önemli şahsiyetlerden biridir.
"Çocuk Dünyası" ile ilgili makalesinde Vecihi Bey' i örnek alan bir

çocuk için tabii bir şey olan masal uydurma, bu küçük yazıda
Vecihi Bey yolunda bir sefalet hikayesi de bu cinse girebilir... "

) Kanuni'nin eşi, hanım sultan.
eşine "Muhibbi" mahlasıyla aşk şiirleri yazdı. Aşkları dillere
kavgalarında büyük bir rol oynadı. Devrin güçlü kadınlarındandır.

ıı.nnelerinin sarayda, yönetimde hem de ekonomideki etkin ve
~q.ir. Bu vakıa sadece Hürrem Sultan ile sıı;ııdı.değil bilakis çok yaygın

afeti, hem de lezzetidir. Her mevsimde emsalsiz bir kuyumcu yahut
gibi ortaya çıkar. Bir aydır İstanbullunun hayatı altını, gümüşü, her
mineyi hiç esirgemeyen israf derecesine kullanan bu eski
Sultan 'ın mücevherleri gibi dövülüyor ve işleniyor." (Y.G. s. 163)

Mustafa'dır. Mahlası Itri'dir. Çiçekçilik veya meyvecilikle uğraştığı
edilmektedir. Şairlik, hattatlık gibi sanatları da icra etti. Şüphesiz asıl
lasik Türk müziğinin kemale ermesine vesile oldu ve klasik Türk
uıdan aktif yer aldı. Padişah ve devlet adamlarından himaye gördü.
,uf. "Segah" ayin bestelemiş, Nabi, Bakı, Naili, Nazım, Hafız gibi Türk
"irlerini bestelemiş. Divanı ve aşık tarzında şiirleri vardır. Yüze yakın
kadar gelebildi.
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musikisinin kurucu nesli yahut musikimizin dibacesi denilmektedir,
stır, bu yüksek dehanın musikimizde ikinci bir eşinin olmadığı kanısı
hakikatten bir musıki abidesidir. Tanpınar, musiki bahsi geçen her

mısralarda her şeyden evvel, kendisini ve niçin tereddüt edelim?
toplamış ki bizi I Yedi yüz yıl süren hikayemizi I Dinlemiş ihtiyar

'nin, Seyyid Nuh'la Tab'i Mustafa Efendi'nin ve daha yüzlerce
yüklü bir kaderi kendisine taşımasından gelen bir sabırsızlıktan

ilgili çok orijinal ve olumlu değerlendirmeler yapan
ıcuuıu;:;muc

bu sanatımızı zirveye taşıyan sanatkarlarımızı övgüyle

büyük muasırları mesela Itri, Hafız Post veya Seyyid
düşer. Bu pencereler ve kapı, bu kemerler bize Neşati'den veya
(B.Ş. s. 174)
Mehmed usta, Seyyid Nuh, Hafız Post bugün şehrin içinde sadece
mevcutturlar." (B.Ş. s. 190)
Nôili'nin şiirleri veya Yeni Cami'nin deniz senfonisi yahut Seyyid
besteleri mi?" (B.Ş. s. 217)
bir ruh şehrôyinine benzeyen ilhamlarını saklayan notalar içinde,
füsun ve esrarını bozmak isteyen, kara ve sert toprağın çiy ve
haşin ve hayrat bir remzi gibi bitmez
" (Hik. s. 127)
Nedim'i,

Galib'i,

Dede ile Itri ile beraber Mümtaz'a

sôik-i gulizarkül bu Itri 'nin dehası idi. " (H. s. 233)
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o

. . . Hulasa bizim bir tarafımızı yapan insanların hepsini

veren Hamdullah'ın

yazısı, Itri'nin

Tekbir'i,

kim olduğunu

mihraptır." (M. B. s. 92)
bir Dede Efendt'yi biliyoruz ve tanıyoruz." (EÜM s. )
Efendi'nin Eyubi Bekir Ağa'nin, Ill. Selim'in, Dede Efendi'nin

"(EÜM s. 431)
ilk kurucu nesiller Osmanlı Fatihleri bütün siyasi
Itri'nin dehasını ve Nôili'nin diline veren zevkimizin o tam inkişaf ve

olursa olsun, Nevôkôr'ı ve onun burcu etrafında doğmuş eserleri
hatırlatmak istiyorum." (Y. G. s. 377 - 378)

- 1369 ?), seyyah.
ış Arap gezginidir. Tancalı olduğu sanılmaktadır.

Anadolu, Afrika,

gezdi. Oradan Sind vadisine gitti ve Hindistan' da kadılık
kaldı, Çin'e gitti. Geri dönüşünde yeniden Mekke'ye uğradı. Daha
n seyahatını Büyük Sahra, Sudan ve Nijerya'ya yaptı. İbn-i Batuta, 29
gözlemlerini, yaşadıklarını ağır bir dille kaleme aldı, tuttuğu notlarının
hu İnan'ın arzusu üzerine tanınmış alimelerden İbn Cuzayy, Batuta'nın
''Tuhfet'ün Nuzzar fi Garaib'Il Emsal Ve'l-acaibi'l esfar" ismini taşıyan

~gini olan İbn-i Batuta'nın Anadolu (Osmanlı) izlenimlerini aktarıyor.

e menal sahibi olan Şeyh Edebali 'nin geleni ve geçeni misafir ettiği bir

e bazı akrabasının isimleri düşünülürse ahi teşkilatından olduğu tahmin
'da uğradığı yerlerde daima bir Ahı'ye rastlar. Ahi evlerinde kalır. "

90

Hüseyin B. Muhammed' dir. Ailesi Nişburlu' dur. İranlı tarihçi ve
bir bilgiye ulaşamadık. İbn-i Bibi, XIII. yüzyılda yaşadığı tahmin
yıllık Selçuklu tarihini anlatır. Bilgilerini belgelere dayandırmamaktadır.
anlatmakta, düzenli ve bilimsel bir eser olmamakla beraber "El
Selçuklu tarihi için değerli bir kaynaktır.

aı.ıeus.. c ı.ı

geçmişi ve günüyle tarihi bir perspektifle yorumlamakta,

İbn-i Bibi'nin yorumlarına yer vererek onu da anmaktadır.
o zamanki Anadolu 'nun vasiyetini İbn-i Bibi 'nin ağzından

bu meseleden bir hakikat gibi bahseder, kanlı ölümün o kadar sık
tek başınadır." (B. Ş. s. 35)
karışıklık içinde kaldı. Garipler yuvası ve yoksullar sığınağı olan bu
ve mihnetler içinde tatlı bir nefer olmak nasip olmadı." (B.Ş. s. 97)

1.a11111uL

Kemal, (1870- 24 Mayıs 1957),edebiyatçı.
ilgili görevlerde bulundu. Türk ve İslam eserleri müzesini
gazetesi müdürlüğüne atandı. Cumhuriyet döneminde benzer
Asır Türk Şairleri" adlı eseri, son dönem entelijensiyası

bir gözlem ve bilgi hazinesidir.
Hikme (1911), Kemalü'l -İsmet (1912), Divan-ı Galip, Hoş

Kemal'i "Büyük bir muasır" olarak anar. Birçok olumlu

Kemal İnal 'ın hususiyetleri adıyla başlar. Filhakika en son
an' anesinin zevkine bundan daha uygun, bir ad pek az bulunabilirdi.
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tdebiyatımıza ait birçok bilgilerin bize ve gelecek nesillere intikaline
zeka olması itibariyle, bu isme her cihetle layıktır; niçin söylemeyelim
Zarının "yed-i emin" i sifatıyla bulunuyor ... " (EÜM s. 416)

:endi, (1703 Erzurum - 1780 Siirt) ,bilim insanı.
ımış simalarından Derviş Osman Efendi'nin oğludur. Annesi Hz.
Hanife Hatun'dur. İlk Tecvid ve Kur'an derslerini babasından aldı.
fl\.aMuuau

giderek Kadiri Şeyhi İsmail Fakirullah'a intisap etti. İstanbul'a
izniyle İstanbul'da Kütüphane-i Hümayundan istifade etti.

sevgisi vardır. İnsana Kur'an-ı Kerim'in "Eşrefü'l-Mahlukat" diye

u!rn<U\.

üzere: edebiyat, psikoloji, sosyoloji, tıp ve astronomi gibi birçok
Mutasavvıf yönü ağır basmaktadır.
Marifetnôme, irfaniye, insaniye Ruzname, İnsan-ı Kamil, Kenzui

Denemesi"nde Erzurum'u anlatırken İbrahim Hakkı'nın "Su"

tesirinin az çok karıştığı birkaç beste bu sıraya konmalıdır.
temiz

şehrin

büyük

hemşehrilerinden

biri

olan,

ondan

Errurum-ı rif' at-lüzum" diye bahseden İbrahim Hakkı 'nın

" (Beş Şehir s. 72)

(1674- 1745), yayıncı.
da tanınır. İlk Türk Matbaasının Kurucusudur. Matbaacı, yayımcı,
devletinde basımevi kurup kitap yayımlayan ilk kişidir. Said Efendi
Paşa'dan destek alarak önce Yalova'da bir kağıt fabrikası daha
matbaayı kurar. İbrahim Müteferrika, Arapça-Türkçe bir sözlükle
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olduğu matbaa devlet tarafından da desteklenmiş ve Müteferrika

Usulü Hikmet fi Nizami'l-

Ümenı

Çeşitli tercümeleri ve haritaları da vardır.
yenilikçi ve münekkid olan İbrahim Müteferrika, II. Mahmud' a
Yayın konusunda da yadsınamaz hizmetlerde bulunmuştur.
Müteferrika, usul-ill Hikem Fi Nizam-ül-Ümem'inde Hıristiyan
hakilci manasını ve tehlikesini anlamış görünür. Bununla beraber
adım takip ettikleri için vak'anüvüsler, büsbütün ayrı bir şekilde,
alırlar ve bu itibarla ehemmiyetlidirler." (EÜM s. 77)
va.;,auı~ı

duraklamanın ileride neden olacağı sancıların farkında olmasına
yönelmemekte. . . Çok ufak bazı askeri ve diğer sıradan konularda

);!,ıuvwv111vl.\..ıvtarihi

bir fırsatı kaçırmaktadır.

hatta bütün üçüncü Ahmed devri, bu mihveri değiştirme
Fakat elde matbaanın tesisi bazı küçük askeri ıslahat ve
girmiş zevk ve sanat unsurlarıyla küçük mütereddit denemeler
İbrahim Müteferrika'nın ikinci Mahmud'a verdiği Usul-ül-Hikem
ile bu zaruret en açık - ve hatta bu kitabın bazı cümleleri
sezişle dolu- formülünü bulur." (EÜM s. 208)

-1537 Şam) , şair.
bir demircinin oğlu olduğundan kılıççızade adıyla da tanınır.
Osmanlı'nın Rumeli'deki önemli kültür merkezlerinden biri olan
medreselerde müderrislik yaptı. Şam' a kadı oldu. Edebi sanatları
bir üslup kullandı. XVI. yüzyılın tanınmış şairlerindendir.
Risale-i İmtihaniyye, Müstezad, kasede-i Fasihô
ve dost olduğu Edip Hoca, Kaleli Burhan Bey adlı bir zatın kıvrak
aktarınca Tanpınar' a İshak Çelebi' yi hatırlatıyor.
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ve istihzası, hazır cevaplılığı, hala canlı bir hatıraydı. Edip hoca ise
aşarak XVI. asrın şair İshak Çelebisini hatırlatan, onun çok
dedim Şam-ı Şerif" ... " (B.Ş. s. 58)

Hamamızade,

(9 Ocak 1778 İstanbul - 29 Kasım 1846 Mekke).

,~ki ve yetenekliydi, yumuşak bir sesi vardı. XIX. yüzyıla damgasını
>Dede Efendi, Uncuzade Mehmet Efendi'den,

Ali Nutkı'den musiki

.ize ölümsüz eserler bıraktı. Klasik Türk musıkisi bestekarlarının en
iğerleri: Abdulkadir Meragi, Buhurizade Mustafa Itri)
Hicaz Köçekçe, Hüzzam Ferahfeza.
(lrından ders alarak iyi bir musiki öğrenimi gören Dede Efendi, klasik
yıla damgasını vuran çok yetenekli ve başarılı bir virtüözüdür. Klasik
niteliğindedir.
in son büyük üstadıdır. Hatta daha ileriye giderek diyebiliriz ki, bir
cıpan dehasıdır ... " (Y. G. s. 366)
804'de okunmuştur. İsmail Dede o zaman 27 yaşında idi. Öbür
e 1823 'ten sonra bestelemiştir. Arada geçen 19 sene içinde Dede 'nin
olmuştur ... " (Y.G. s. 367)

ttri 'den

sonraki musikimizde

aramalıdır.

Filhakika Lale

olan musiki eserlerimizin bir kısmında bazı nağmeler hatta, yer
arabla birden uyanış, yarım kalmış rüya ile keskinleşen hasret
canlıdır. " (Y. G. s. 51)
beylikten bir dünya imparatorluğuna Osmanlı'yı taşıyan dehaların
karşılığında

oluşturulan
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bir

medeniyet

ve

onun

kaderini

evvelki uyk4suzlukları,

Baki'nin ve Nedim'in. Neşôiı ve

Kasım'in ıtri ile Dede'nin daha yüzlerce onlara benzeyenlerin

ızda bir dönüm yeri olan, kızının ölümü için yazdığı çok meşhur
yan modada bu küçük beste en güzellerinden biridir ... "
kadar bağlı olan ve aşağı yukarı ölüm döşeğinden
dinlemek için Topkapı Mevlevihanesine

kalkıp ona

gidecek kadar seven ve

düşünülürse, ona yabancıydı, denilebilir ... " (B.Ş. s. 227)
Boğaz ve İstanbul peyzajı bazı büyük mücevherlerde ve kıymetli
devrinden kalmış filigronlar gibi parlar." (B.Ş. s. 229)
Dede Efendi'yi,

bir Şakir Ağa'yı, bir Eyubi Bekir Ağa'yı, bir

Mustafa Efendi 'yi biliyor ve tanıyoruz." (EÜM s. 94)
zevk bütünlüklerini elbette bulamayız." (EÜM s. 431)
gibi çabuk çabuk, bir saat içinde koca. bir beyti
,iıml7aae İsmail Dede Efendi 'nin arkadaşıydı. O da gitti, o da gitti.

ve elinin tersiyle geniş alnının üstüne saçlarını ata ata
'den Boutroux'ton,

Bergson'dan,

Hacı Bayram

ve

(S. D. s. 299)

İstanbul), ressam.
uaruıu« resim yapan tek Türk ressamıdır. Toplumsal

3500 civarında resmi var. Kadınlar temasına
köyden kente güç edenleri ve gecekondu
ve doğurgan özelliğiyle; Anadolu'yu bir kadın
olduğumuz toplumu tüm gerçekliğiyle

olmak üzere iki dönem altında biçimlenen sanatı akademi merkezli
~c;ı.,c;ııc;.l\. üzerinde

kimliğimizi oluşturan sanatçının 2001 yılında "Evin

yer aldığı koleksiyonlar tespit edilerek görselleri arşivledi.
Resrospektif sergisi
._.ı--ııu,.uıu

yer aldığı iki ciltlik bir kitap yayımlandı.

Nalbant, Güvercin ve Kadınlar
Sergi açan Nuri İyem'in ve Ferruh Başağa'nın resimlerini
adına iki ressamın da gelecek vaad ettiklerini dile getiriyor. Üstat
iki ressamımız zirveye çıkmayı başardılar.
Başağa ile Nuri İyem 'in bugünkü Türk resminin en lezzetli ve en
·· l emege
~ 1 uzum
·· ·
soy
var mı.? " . . . " (Y . G. s. 440)

1988 İstanbul) , ressam.
Othon Friesz" atölyelerinde eğitim gördü. Müze, sergi gibi sanat
kurucularındandır. 1950'1i yıllardan sonra nonfigüratif eserler
Bey onur ödülünü aldı.
Devlet Resim ve Heykel sergilerinin 4'üncüsününde birincilik ödül
Ahmet Hamdi Tanpınar yazdı, Zeki Faik ilk kişisel sergisini
Sanatlar Akademisi müdürlüğü yaptı.
Mücadele yıllarında tanıştıkları için O'nu anıyor. Ayrıca Türk
resim terbiyesi olan başarılı birkaç genç ressamdan biri
Rıza Bey' in talebelerinden biri olan Zeki Faiki de tanıdığı

Naci'yi bu kahvede tanıdım. Bir Ramazan gecesi Rıza Tevfik bu
kalabaklı önünde zeybek oynamış, satıcı ve bilhassa yahudi
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Eylül 1901 Bayburt - 6 Mart 1948 Ankara), şair.

lakabını taşır. Gönüllü olarak Kurtuluş Savaşı'na katıldı.

n ...1.11-.,uıe.ıu

illetvekilliği yaptı. Atatürk ve İnönü gezilerine katıldı. İlk şiirlerini
Kemalettin Kamu, Milli Edebiyatçılara dahil oldu. Heceyle şiirlerini
işledi, Milli Mücadele' den sonraki şiirlerinde; aşk, gurbet,
yüklü şiiriyle gurbet şairi olarak da tanınmaktadır. Ölümünden
Kemalettin Kamu-Hayatı, Şahsiyeti ve Şiirleri ,Rifat Necdet

Bingöl Çobanları (Şahlanış, Totem, Geometrit Şekiller, Sıcak ve
Geçerkern, Sirk, Çınar, Bahçede Çiçekler)
etkilenen Kemalettin

Kamu,

şiirde istediği kuvvete

serpilmiş yüksek güzellikte birkaç beyit bulunduğu için

kendime çektiğim bu ziyafete, ilk şiirlerinden.birini bitiren ve
beyitiyle geldi.

dil ve munis bir güzellik. Şair bir daha bu beytin kuvvetine
güzellik şiirlerin arasında biricik kalıyorsa bunun kabahati
yüksekliktedir... " (EÜM s. 397)
Kamu, Ömer Bedrettin gibi şairler üzerinde Faruk Nafiz'bı

1914- 14 Kasım 1950 İstanbul), şair.
o görevlerden istifa etti, geçimini yazarlık ve çevirmenlikle
dergisinde, yayımladı. Orhan Veli, Aruzu çok iyi bilen
ur<>m1"

bir şairdir. Çocukluk anılarını, aşk, özlem temalarını işledi.

uaıııuı

Tanpınar ve Avrupalı simgeci şairlerden izler görülmektedir.
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ölçüsü ve uyağın şiiri yozlaştırdığını savundu. Kurallara karşı çıkarak
.yundu. Şiirin duyulara değil beyne hitap ettiğini savundu. Sokağı şiire

Garip (1945), Destan Gibi (1946), Yenisi (1947), Vazgeçemediğim
Hoca Hikayeleri (1949), Edebiyat Dünyamız (1975), Denize Doğru

ve içerik aksiyonu ile dikkatlerin yoğunlaştığı Orhan Veli, yazdığı
sanatkardır. Bu radikal iç ve dış değişimden dolayı Tanpınar, Orhan

şiirdeki popolizmin. asıl mümessili Orhan Veli Kanık (1914 - 1950)
vezniyle yazan, aruza Hayam Rübôisini tercüme edecek kadar hakim
harbi sıralarında yazdığı serbest şekilli birkaç şiirle Supervielle 'e
sonra... " (EÜM s. 117, 118 - Y. G. s. 456)
elik hadiseler, hayat manzaraları ve kainat bu şekilsiz sanatta yeni bir
öyledir, demiyorum; fakat son yazılarıyla bir Cahit Sıtkı Tarancı, bir
bir Melih Cevdet ve bir Orhan Veli'de bu çok defa böyle oluyor."

yakalamanın özel bir yetenek gerektirdiği, bu yeteneğin şiir yazan
pa ve Türk edebiyatından örnekler vererek ifade ediyor.
meselesidir. Bu form Yahya Kemal'de Valery'de, daha evvel Racine'de,
fkaidelerle veya Cahit Sıtkı'da, Orhan Veli'de olduğu gibi tamamıyla

·.nin yaşadığı buhranın ağırlığını anlatırken parmakla sayılacak kadar
alem sayıyor. Bunlardan biri de Orhan Veli'dir. Türk şiirinin bu ağır
JJ.

da yeterli olmadığını söylemekten geri kalmıyor.

eJli, çok karışık, gelecek zaman için çok çok vaatli bir şiir buhranı var.
it).Muhip gibi şairleri Orhan, Oktay, Melih gibi büyük ve dikkate değer

W,.cı, Bedri Rahmi gibi bir sanatın nizamını bir başka sanata geçirenleri
kıymetinden kaybetmez." (Y.G. s. 289, 290)
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Karacapaşa), ( 1371 - ? ) mutasavvıf, Divan şairi.

ş Divan şairidir. Yavuz Sultan Selim'in maiyetinde bulundu. Yavuz'un
clefterdar idi. Daha sonra vezirlik de yaptı. Hayatı hakkında bilgi ve
rrezkiresi"nde mevcuttur. Horasanlı bir Türkmen Beyi'nin oğlu diye
yanında dervişlik yaptı. Türklüğün ve islamın gelişip

ôrumlayan Tanpınar; ruhaniyat, maneviyat ile ilgili iklimi anlatırken o
sunan ruhaniyat kozasını ören sanat ve fikir adamlarını ayrı ayrı

lularının tarihi ve şehnamenin haçlı seferlerini karşılayan kısmı,
aşiret hadisesi ve örfüdür. Fakat Bursa 'nın fethi bir din masalı
coşar: Geyikli Baba, Karaca Ahmet ve bir yığın evliya adı ortay

Lütfi, (1900 Manisa- 22 Ekim 1978), yazar- siyasetçi.
Ziraat Mühendisidir. "Dergah" dergisinde yazarlığa başladı.
etti. Demokrat Parti'nin kurucularındandır. Basına özgürlük

'a iltihakı daha sonradır. Daima sert bir polemist olan Fevzi Lütfi ile
birdenbire kuvvetlenmişt." (Y. K. 39)

Kadri, (27 Mart 1889 Kahire - 13 Aralık 1974 İstanbul) ,romancı.
aracılığıyla "Fecr-i Ati" topluluğuna katıldı. Çeşitli dergilere,
savaşını destekledi. Diplomatlık yaptı. "Sanat, sanat içindir,
ilkesini benimsedi. "Nirvana" adlı bir roman, makaleler, denemeler,
sadeleştirme, yenileşme çabalarına katıldı. Ziya Gökalp'ın tesiriyle
akımını benimsedi. Balzac ve Zola' dan etkilendi.
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(1922), Hüküm Gecesi (1927), Sodom ve Gomore (1928), Yaban
Baba (1922), Bir Sürgün (1937), Hep O Şarkı (1956), Panorama

Rahmet (1923), Milli Savaş Hikayeleri (1947)
(1922), Okun Ucundan (1940), Alp Dağlarından ve Miss Chakfsinin

Anamın Kitabı (1957), Vatan Yolunda (1958), Politikada 45

(1934), Atatürk (1946)
oyunları da mevcuttur.
t.ı::mıuu

Yakup Kadri ile ilgili bilgiler vermekte yorumlar yapmaktadır.

ön safa geçen bir şahsiyet olduğunu dile getirmektedir.
'nun geçtiği yol daha karışık ve sanatı daha serttir. Bir
hikayelerinde baştaki büyük hikaye olmazsa onu daha ziyade
Vakıa onun eserlerinde Boulede Suif muharririnden gelen bir

çalışan kadroyu anlatıyor. Yazar kadrosunu oluşturan "A
bulunduğunu ifade ediyor.
a hazırlamaktır. Gençlerin "Dergah "ta büyük bir hissesi olmadı. Biz
Asıl bizden büyükler, Yakup, Haşim, Mustafa Şekip ve bilhassa Y.
ve kalacak eserleri veriyorlardı." (Y. G. S. 305)
sembolistlerin kuvvetli tesiri altında bulunan şair Ahmet
smanoğlu ve Refik Halit Koray gibi romancıları, sonradan Türk
fikir hayatımızda büyük rol oynayan Hamdullah Suphi Tanrıöveri ve
tvı anmet Fuat Köprülü'yü ilk defa Ce'nacle'de tanırız. (EÜM s. 108)
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"da Yahya Kemal, Yakup Kadri gibi müstakiller, o zamanlar
mecmuaya iştirakini temin için affedilip İstanbul' a getirilen Refik Halit
i yetişen gençler yazıyordu." (EÜM s. 111)

da Yakup Kadri'nin sanatını irdelemekte ve daha çok onun
Yakup Kadri'de özellikle Maupassant ve Flaubert'tin etkisinin

geçtiği yol daha karışık ve sanatı daha serttir. "Bir
baştaki büyük hikaye olmasa onu daha ziyade Maupassant
sayesindedir ki Yakup Kadri hep aynı realist zemin ve
esas olmak üzere teknik itibariyle birbirinden değişik romanlarla
kroniğini yapmıştır." (EÜM s. 124)

1609 - 6 Ekim 1657 İstanbul) ,tarihçi.
Mesleği dolayısıyla ilim çevrelerinde Katip Çelebi denildi. Ömrü
bilim insanıdır, hemen hemen her sahada eserler vermeye çalıştı ve
Latince öğrendi. Osmanlı tarihinde bir ilk diyebileceğimiz tercümeler
Medrese sistemini eleştirdi.
Fezleke (Arapça, Türkçe), Kanun-name, Tarih-i Freng
esrafi'l-bihar, Keşfü'z-Zünun. Katip Çelebi'nin farklı türlerde

Amel" ilgili olarak Katip Çelebi'nin tarihçiliğinini olumlu
dördüncü Murad' a yönelik tenkid içerikli değerlendirmelerde

ve bu kadar kan boş yere gider, ne kendisi ne etrafındakiler
düşünemezler bununla beraber Koçi Bey'in risalesi, Katip Çelebi'nin
verildiği düşünülürse, bir zaman için olsa bile cihazın bozuk yerini

tenkidi değerlendirirken bir çekirdek, bir geçiş basamağı
Çelebi'yi ve Koçi Bey'i anıyor. Osmanlı yönetiminin bu
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önemsemediğinden yakınıyor; çünkü Tanpınar' a göre bu eserler

•cııuaıııı

için birer kurtuluş reçetesi olabilirlerdi.

ki, sanat tenkidinin inkişaf etmemesine mukabil eskilerde siyasi ve
bir nevi tenkit vardır. Gerçekten Katip Çelebi'nin,

Koçi Bey'in

XVII - XVIII. yüzyıllar boyunca devam ettikten sonra XIX. asırda
Ahval-i

Devlet-i Aliyye 'si ile kapanan

o bütün layihalar

ve

isim bulmak güçtür." (EÜM s. 76, 77)

Paşa, (İstanbul 1815 - 1869 Nice), devlet adamı.

Molla'nın oğludur. Tıbbiye'yi bitirdi (1835). Üç yıl Trablusgarp'ta
ercüme odasına girdi ve Baş Mütercimliğe yükseldi. XIX. yüzyılın
dır. Sadrazamlık ve Haricye Nazırlığı yaptı. Siyası başarıları yanında
ve nüktedanlığı ile tanındı.
mevcuttur. "Kavaid-i Osmaniye" (1864)'si defalarca basıldı.
birçok özelliği ile Evliya Çelebi'ye benzetmektedir. Devrin canlı

septik olan; fakat zalim istihzası ve realizmi çok defa onun
erişemeyen Keçecizade Fuad Paşa 'nın meşhur yangın dolayısıyla
"çığlığı da aynı hakikati ifade eder." (Y. G. s. 219)
gelince biz Letaif-i Rivayat-ı Enderun'da
onları görüyoruz. Tarihimizin

ve Esad Efendi'de,

hiçbir devri bu kadar canlı

" (B. Ş. s. 227)

İstanbul - 1829 Sivas) , şair.
Aslen Konyalı bir aileye mensup keçecizade lakabı ile anıldı.
imkanı bulabildi. Hicivlerinden dolayı sürgün edildi. İyi bir tahsil
ulundu. XIX. yüzyılın devlet adamlarındandır. Kendi fiziki yapısını
Keçecizade Molla, Mevlevi tarikatı mensubu, derviş ruhlu
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kasidelerinden etkilendi. Asıl başarısını gazellerde gösterdi. "Gülşen
Aşk"a nazire yaptı. Mahallileşme hareketini ileriye götürmeye çalıştı.
çok etkilendi.

Fuad

Köprülü:

"Klasik

Nazmın

son üstadı"

diye

Efkar (1839), Divan, Mihnet Keşan (1852), Giilşen-i Aşk

ve tercümeleri bulunmaktadır.
geçirdiği değişime katkıda bulunan İzzet Molla bu tarzı genişletmeye
üslupla yazmayı denedi.
hikaye tarzın genişletenler oldu. Böylece birçok defa yerli hayattan
olmakla beraber, komik tipler ve vaziyetler buldular. İzzet Molla 'tun
bir örf romanının malzemesini

bu küçük anekdotta

verir. Fakat hiçbir zaman dışa ait

Osmanlı yıkılışının sebeplerinden

birini

İzzet Molla'run:

ôlimôn harôb"
(B. Ş. s. 61)

(26 MAyıs 1905 İstanbul - 25 Mayıs 1983 İstanbul) ,şair.
fikir adamıdır. Sarbonne Üniversitesi'nde felsefe öğrenimi gördü;
döndü. Çeşitli memuriyetlerde bulundu. Yazarlık, yayıncılık yaptı. İlk
yayımladı. "Ağaç, Büyük Doğu" dergilerini çıkardı. "Kaldırımlar" şiiri
şiirden koparak Mistisizm'i, İslami değerlere bağlayan dinsel ve
Fazıl Hüsnü Dağlarca ve Cahit Sıtkı'dan etkilendi. Şiiri, Allah'ı arama
anı, makale yazdı.
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Birkaç Tahlil (1933 ), Ruh Burkuntularında

Hikayeler

(1965 ),

(1980)
(1928), Sonsuzluk Kervanı (1955), Çile (1962), Esselam

Adam Yaratmak, Künye (1940), Sabır Taşı (1940)

Fazıl, çok yönlü bir sanatkardır. Tanpınar, Necip Fazıl'ın
ve okuyucusu olduğunu dile getiriyor.
unaum: her hayat davetinin önünde, yelesi taze ve keskin bir bahar
"tnrı

""0

gibi, burun delikleri açılıp kapanarak şahlanan bu genç adam,

sokmamıs

olsaydı, acaba ne olurdu? Belki zaferini terennüm eden tunç

köşesinde... " (EÜM s. 389, 390)
ortak paydası olan hece veznini kullanma dikkatleri çekiyor.
uı;;ı..,ı;;ıuu

merkezine dönüştüğünü hece kozasının başarıyla örüldüğünü

sonra nesr eden Necip Fazıl Kısakürek; yedi meşale adı altında
Ahmet Muhip Dranas, Cahit Suki Tarancı gibi 1908 seneleri
«exrıuıı

tercih ettiler. "(EÜM s. 114)
ve tanınan mısralar arasında, bir yalnızlık gecesini bütün bir ruh
vardır. Söndürün lambaları uzaklara gideyim. Nurdan bir şehir

(EÜM s. 401)

? ), Divan şairi.

şairlerindendir. Gelibolulu'dur. Ömrün geçiciliğini, dünyanın
dile getirdi. Mağrur olmanın yanlış olduğunu anlattı. Hayatı
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Sehi tezkiresinde devrin usta şairlerinden biri olduğu kaydedilerek

izarın büstanında
dirlerdi bahar olmaz. "
şiir dilinin merhalelerini, kudretini değerlendiren Tanpınar,
a,?au.:ııuuau

dolayı anmaktadır.
kendisini en iyi gösterdiği manzume şüphesiz ki "Aba
başlayarak Ahmet Paşa, Kivômi, Necatı hemen hemen bir

yığın tecrübe, bu mersiyede asıl şeklini ve kıvamını bulur... " (EÜM s.

(1800 - 1858) , edebiyatçı - bürokrat.
bulunduktan sonra sadrazamlık, Hariciye Nazırı ve elçilik
önemli devlet adamlarındandır. 1839'da Abdülmecid'in ilan ettiği
auLııua,

Fermanı)'nu okudu yenilik taraftarı oldu, yenilik akımının

ve Tanzimat Dönemi ile özdeşleşti. Reşid Paşa ile birlikte fikir
,pııı~uuuıı,

ünsiyet, menüsiyet, teamüs gibi kavramları ve kelimeleri

okuması ve Tanzimat Dönemi çalışmalarından dolayı bu iki
Reşit Paşa, yenilik adına büyük yararlar sağladı ve kendisinden

ki, Reşid Paşa bu hususta kendisine iyi bir örnek olmuştu.
sual ile başlardı: Bizde nasıldı? Garp 'ta nasıldır?" (EÜM s. 203)
gitsem de n 'ola I kahr-ı hasm etmek için elde asadır hômem"
davası bu vezirinki kadar haklı imiş gibi gurur ve azametle
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Şubat 1916 Aydın- 5 Eylül 1993 İzmir), roman ve öykü yazarı.
Köy ve kasaba insanlarının sorunlarını güçlü gözlemlere dayanarak

sade bir dil ve gerçekçi bir tutumla yansıttı. İlk romanı II. Dünya

uıauııı

"Uyanış, Ses, Hep" gibi dergilere yazdı. "İzmir Demokrat"
ğyküleriyle tanındı. Asıl ününü "Yeni İstanbul" gazetesi ile "New York
ortaklaşa düzenlediği Dünya Hikaye Yarışmasında "Sam Amca"

·,:) Roman: İkinci Dünya (1938), Yılan Hikayeleri (1954), Bir Şehrin İki
in Dönüşü, Kalpaklılar (1962), Doludizgin (1963), Bir Karış Toprak

go), İzmirin İçinde (1973), Tartışma (1974), Eski Toprak (1988)
Sığınak (1946), Cihan Şoförü (1954), Ahmet'in Kuzuları (1958),
Yağmurdaki Kız (1967), Alandaki Delikanlı (1978)

uuuııı'-'uıı;,ıuıu

kat ettiği mesafeler ve ulaştığı standartları anlatırken yeni

w.,uııuuı

biri olan Samim Kocagözü de anmaktadır.

sonra yetişenlerde olduğu gibi muharrir artık memleket içinde
memleketin şartlarını arar. İşte Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim
kendilerinden evvelkilerden ayıran teknik, üslup, hatta fikri seviye
bir çeşit halislik telakki eden hususiyet budur... " (EÜM s. 126)

- 1959 İstanbul), ressam.
Fatih'te dünyaya gelen Zeki Kocamemi, ilköğrenimini Hadika-i
ve ortaöğreniminin ardından 1916 yılında Sanayi-i Nefise
Burada önce Hikmet Onat daha sonra da İbrahim Çallı'nın öğrencisi
gitmek zorunda kalmış ve bu nedenle eğitimine bir süre ara vermek
okula geri dönmüş ve nihayet 1922 yılında başarıyla mezun olmuştur.
sırada II. Galatasaray Sergisi'ne katılan Kocamemi, hocalarıyla birlikte
bulmuş, diğer yandan da okuldaki arkadaşları ile birlikte hocalarının
geçen farklı yaklaşımlar ortaya koymayı hedefleyen Yeni Resim
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yer almıştır. Böylelikle genç ressamlar, ileride kurulacak olan

.a"'rnua

Birliği'nin de ilk temellerini atmış olmaktadırlar. Ancak,
yansıtan ve sanat ortamına farklı bir soluk kazandırmayı
sergiyle sınırlı kalmış ve topluluk üyelerinin her birinin burslu olarak
sona ermiştir. Münih'e gitti. Daha sonra Paris'e yerleşti. Henri
sanatlarından etkilendi kubist ve dışa vurumcu anlayışta eserler

Erleri, Atatürk'ün Cenaze Töreni, Nü.
resim sanatı sahasında göstermiş olduğu terakkiden dolayı çok
şahit olduğu gelişmelerle, yapılan başarılı çalışmaların halkımızı

aldığımız zevki hususi sergiler tamamladı. Üst üste Oygar
Zeki Faik İzer'in Cemal Tollu'nun sergileri açıldı. Şimdi de gençler
ediyorlar. Genç Türk resmi yorulmadan, bıkmadan kendi varlığını
da bu çalışmayı iyi kötü besliyor. " (Y. G. s. 402)
Türk sanatının geniş halk kitlesiyle temasını temin edebilmek için çare
dekorasyon atölyesinde Zeki Kocamemi ile Zeki Faik İzer'deıı sonra
teşhir ediyor... " (Y. G. s. 434)

Arnavut'tur. Görice'de doğdu. Asıl adının Mustafa olduğu öne
(1603-1617) devşirme yoluyla saraya alındığı ve Enderun' da yetiştiği
hizmet gördü. IV. Murad devrinde padişah musahibi oldu. Koçi
sunduğu layihalar ile tanındı, devrin aksaklıklarını bozuklukları,
"Koçi
uıyuıuuuv
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toplandı. Ayrıca Avrupa' da birçok dile çevrildi.
olmayışına karşılık Katip Çelebi, Koçi Bey ile başlayan siyası

dikkatleri çekmeye çalışıyor ve tenkidin yaşamımızdaki yerini irdeliyor.
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ki sanat tenkidinin inkişaf etmemesine mukabil eskilerde siyası ve
bir nevi tenkit vardır. Gerçekten Katip Çelebi 'nin Koçi Bey 'in
XVII - XVIII'inci yüzyıllar boyunca devam ettikten sonra XIX'uncu
ıslah-ı Ahval-i Devlet-i Aliyye'si

ile kapanan bütün o layihalar e

bir isim bulmak güçtür." (EÜM s. 76 - 77)
aksaklıkları, hatta gerileme dönemine giren Osmanlı yöneticilerine bir
olan risalenin önemini dile getimektedir.
iştihası içinde rastgeldiğini tepeler. Yazık ki bu irade ve bu kadar
ne etrafındakiler, sindirmekten başka esaslı bir tedbir düşünemezler.
'in risalesi, Katip

Çelebi'nin Düsturü'l-amel'i

kendisine

verildiği

olsa bile cihazın bozuk yerini aradığı tasavvur edilebilir." (B. Ş. s. 210)

(15 Mart 1888 İstanbul - 18 Temmuz 1965) ,edebiyatçı.
çıktı. Cumhuriyet kurulunca 15 yıl yurt dışın.a çıktı, Af ile geri
vuıuvu

çıkardı. Yazarlığa mizah öyküleriyle başladı. "Kirpi" adında

"Memleket Hikayeleri" ile öykücülüğü Anadolu'ya taşıdı. Köy
"İstanbul'un İç Yüzü" en başarılı olduğu romanıdır. Sade, anlaşılır

(1939), Çete (1939), Sürgün (1941), İstanbul'un İç yüzü (1920),
Hayatımız (1950), Nilgün (1952), Yeraltında Dünya Vıır (1953),. pişi
Saraylısı (1954), İkibin Yılının Sevgilisi (1954), İki Cisimli Kadın

t.Hikayeleri (1919), Gurbet Hikayeleri (1940)
üdaafası (1909), Deli (1939)

luğunun başarılı muharrirlerindendir. Nesrin gelişmesinde katkıda bulunan
tarzı öyküde özellikle Maupassant'ın tesirinde kaldı. Tanpınar, özellikle,
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Halit Karay'ın sanatı Maupassont'a çok yakındır. 1917'de sürülmüş
sonra Yeni Mecmua'da

neşrettiği Memleket Hikayelerinde

nihilisme 'inden sıyrılarak daha köklü bir müşahadeye
verebilen muharrirlerdendir.
yaklaşan

bu muharririn

Anadolu peyzajlarında

1910

döner. Refik

İlk romanı olan İstanbul 'un
asıl özelliğini

saf ve sağlam

ve insanında aramak icap eder. "

sembolistlerin kuvvetli tesiri altında bulunanlar şair Ahmet
ve Refik Halit gibi romancıları,

sonradan Türk Ocağını

büyük rol oynayan Hamdullah Suphi 'yi ve şöhretli Türkolog
bu Cenacle'de tanırız." (EÜM s. 108)

(11 Mart 1892 İstanbul- 18 Ekim 1949 Ankara), şair.
Edebiyat-ı Cedide akımından etkilendi. Şiirlerini "Şehbal"

Ziya Gökalp'tan etkilendi. Heceye yöneldi. Hece'nin beş
katıldı. Milli duygular, kahramanlık, yiğitlik temaları ön plana
kalıplarını kırarak farklı bir biçim oluşturmaya başladı. Son yıllarda

(1927), Varidat-ı Süleyman (1949), Miras ve Güneşin Ölümü

ı.~ı.,ıu,u

in son devir edebiyatımız için çizdiği yol haritasında vezin ile ilgili

+''"·'.muuu.ı.ı:,.ı.

aruz vezninin mahsus bir zevk alarak görüldüğünü ve Yahya
bile aruz vezni ile yazmadıkları kritiğini yaparken Enis

Türk Ocağı etrafında teşekkül eden ve çoğu aruz vezniyle başlayan
Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Halit Fahri ve Yusuf Ziya) sonuna doğru
"(EÜM s. 113)

?. - ?. )

.
, musıtkiışınas.
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III. Selim döneminde yaşamış devrin ünül bestekarlarındandır.
olan III. Selim, Kömürcü Hafız'ı

zevkle, ilgiyle dinler, sarayın

Hususi sohbetlerinde yanından ayırmazdı.

'-1.lllau.ıııua

musıki sanatını anlatırken başarılı gördüğü sanatkarlardan biri

yahut medeniyetinin terbiyesiyle silinmiş çehreyi sonsuz itişlerle
bir Aziz Dede, bir Zekai Dede, bir Hafız Post... hulasa bizim bir
his tarafımızı yapan insanların hepsini çıkarmak mümkündür." (H. s.

1890 - 28 Haziran 1966) , edebiyat tarihçisi.
tarihçi, fikir ve siyaset adamıdır. Fecr-i Ati topluluğuna katıldı.
Fünun"da yayımladı. Milli Edebiyat ve Yeni Llisan akımlarına karşı
sonra Milli Edebiyat akımını benimsedi. "Edebiyat Tarihinde
Milletvekilliği, Dış İşleri Bakanlığı yaptı. Ülkemizin Nato'ya
fakat asıl yararlı çalışmalarını Türk edebiyat tarihinde gösterdi.
ikriye (1909), Türk Edebiyatı Tarihi (1920), Türk Saz Şairleri Antolojisi
tercümesi ve sadeleştirmeleri de mevcuttur.
ihini Avrupai bilimsel metotlarla yazan, Halk edebiyatı üzerinde çeşitli
fesör Fuad Köprülü, farklı ve ilk denilebilecek bilmsel çalışmalarıyla

Edebiyat Fakültesinde profesör olan Fuad Kôprulü'nun yine o yıllarda
tasavvif şairi Yunus Emre üzerinde yaptığı tedkikler bu cereyanı tarihini
:yle kuvvetlendirir." (EÜM s. 109)
k,ında üstat İsmail Hakkı Baltacıoğlu'nun eski "ilahiyat" mecmualarında
ti sanatı çok derinden gören büyük etüdü ve Profesör Fuad Köprülü 'nün

irkaç makalesi istisna edilecek olursa, bu geniş mevzu üzerinde Türkçe'de
Bir kelime ile mevzu tamamen bakirdir." (Y. G. s. 388)
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kimliği, ancak yakın zamanlarda yapılan araştırmalarla meydana
"Karpuzu Büyük Hasan Baba;' diye şöhret kazanan bu zat; Hasan,
Dede gibi muhtelif

mahlaslar

kullanmaktadır.

Türk Halk

Bektaşi olan şair, Hasan Dede olarak da bilinir. Halkın dili
yazdığı şiirleri de vardır. IL Mustafa'nın ihsanlarına mazhar oldu.
vakıayı, hissettiği her duyguyu mercek gezdirerek medeniyetimizin
bir imparatorluk kadar zengin ve geniş bilgisiyle her şeyi etraflıca

'nun hatırlıyorum, kendisi için değil, ölümünden iki yüz elli yıl
cevap dolayısıyla:

1917 Zile - 20 Haziran 1997 Ankara) , şair.
çeşitli görevlerde bulundu. İsviçre'ye kültür ateşesi olarak
Nazmi Cahit müstear adıyla yazdı. "Gençlik, Varlık, İnsan... " gibi
tanındı. "Adamın Biri" 1946'da, "Rüzgar" kitabı 1949'da çıktı. II.
görülmektedir. Rahat, içten samimi bir anlatımı vardı. Duyarlı, titiz
II. Dünya savaşı içinde gelişen canlı bir dönemde eser vermeye
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u.ı..,bı~l.1'.

akımlara bağlanan, ayrı kaynaklardan beslenerek, o dönemin şiirini

Kurtuluş Savaşı'nda (1952), Yeşeren Otlar (1954), Süt (1965),
Güz Türküleri (1991), Güzel Yurdum (1996), Zerdali Ağacı (?),

Yolculuk (1986)
er Zaman (1985), Ecenin Günlüğü (?)
ı:ıirlerimiztarafından Türkçe'nin imkanlarının çok aydınlık bir şekilde
teneklerce şiir sanatının çok daha ileri safhalara taşınacabileceğini ümit
biri olarak da Cahit Külebi'yi görmektedir.

" (Y. G. s. 289)

, Divan şairi.
Mahmud'dur. Şiirde Lamii mahlasını kullanmakta ve
Bursa'da doğan Lamii XVI. yüzyıl Divan edebiyatının
iyi bir tahsil gördü. Nakşı tarikatına intisap etti. Molla Cami ve
çeşitli çeviriler yaptı. Mesnevi alanında başarılı oldu. "Bursa
J.ıvıııvıı

hemen her alanda eser verdi.

-İnsan, Şevahidün-nübüvvet, Şerh-i Dibace-i Gülistan Mektel-i
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tasvirini anımsayan Tanpınar, tasvirlerin güzelliklerini ve adlarını

endime ovanın ve etraftaki dağların neresine düştüklerini hiç aramadan
manzemesinde her yılı kışı kovmak için bahar ordusunu üç koldan yürüttüğü
aya çalışıyorum: Abıhayat Yaylağı, Molla Alanı, Soru alan... " (B. Ş. s. 140)

) müverrih.
ivan edebiyatı şairi ve tezkire yazarıdır. Asıl adı Abdüllatif'tir.
viyle İstanbul'un

'r mensur

çeşitli bölgelerinde

İyi bir öğrenim

çalıştı. Şair ve edebiyat

eseri türünün en başarılı örneklerindendir.

tarihçisidir.

Risale-i Evsaf-ı İstanbul

Ayrıca Fusül-i Erbaa, Rebiyye-i ezhar, Subbatü'l

Uşşak ve çeşitli

ile ilgili yaptığı kritikte şiirimizin devreleri ve bu devirlerde şiire merak
zikretmektedir.

(mersiye 1503 'te yazılmıştır) Türkçesi için yeninin ta kendisidir. O
atifi gibi şiir meraklısı ve oldukça uyanık bir adam bile tezkiresinde bu
liğinfarkında görünmez... " (EÜM s. 147)
, (1839 - 1902) , şair - hattat.
şitli medreselerinde öğrenim gördü. İbrahim Hulusi Efendi'den icazet aldı. İlmi
Fuzüli'rıin Sıhhat ve Maraz eserini tercüme etti. Elazığ Askeri Rüşdiyesi'nde
2l--Adil Eser-i İbrahim Lebib (Elazığ 1882) adlı eseri matbudur.

Çeşitli el

z ben kimim haste-i hicranı yam
ez tabibin ısba-ı tahminine"
musikimizi, kahramanlarına

113

anlattıran, münazara ettiren Tanpınar, Lebib

zamanlarını

veriyor; bütün isimleri gideriyor. İçimizde bir hazine

Sultaniyegôlı 'ın arasından etrafımıza baktığımız için Lebib Efendi bile
oluyor ... " (s. 164)

(1829 Leskofça - 12 Aralık 1876 İstanbul) ,şair.
tiplik ve kaymakamlık yaptı. Hakkari, Van Valiliği yaptı. Arapça ve
idhat Paşa hayranı olup Genç Osmanlılar, Meşrutiyet taraftarı oldu.
y Namık Kemal'in hocasıdır. Divan edebiyatının son temsilcisi olarak kabul
· XIX. Asrın başlarından Enderunlu vasıf ile mahalli ve hayata dönük bir
ember dilde ve zevkte seviyesizlik ortamına girdi. Ayrıca modern şiirin de
sürülmektedir. Divanı var. (İlk Divanı yanmıştır.) Encümen-i şuara

Leskofçalı, Galip'e verdiği ehemmiyetin te'siri Tanpınar'da
burada daha çok onun rind meşrepliği üzerinde durllnıaktadır.
ahbôdan cüda,
deryaya hasretiz
'in kendisini anlatırken seçtiğini ifade ediyor." (EÜM s. 437)

- 1907) , müverrih.
Vakanüvis ve şairdir. Nalıncı esnafından Mehmet Ağa'nın oğludur.
Osmanlı tarihçisidir. Osmanlı'da yapılan ilk nüfus sayımından sonra
.uz.uuı ıı

verildiğini yazdı. Encümen-i Daniş üyesi oldu.

Divançe-i Vakanüvis Ahmet Lütfi (1884), Tevhimü'l Mualim
(1877), Lügat -ı Kamus (1869).
hatta Osmanlı'yı tanıma olanağı sunan, Lütfi Tarihi'dir.
bir özellik taşıyan ayrıca ansiklopedi işlevi gören "Beş Şehir" adlı
zikretmektedir.
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'ıi'nde, Tezakir-i

Cevdet'te

kırım muharebesinden

'artndaki sarıklı hareketlerini

evvelki günlerde

veya

okuduğum zaman hatırıma hep o kahvenin

!lir." (B. Ş. s. 200)
destan devresinde aşk hikayesi bir değildir. Aydos Kalesi'nin

kapılarını

Abdurrahman Gazi 'ye aşık olan bir tekfur kızı açar. Hakikaten

rüyalarıyla, aşklarıyla kahramanlıkları ve ermiş hikayeleriyle tam bir

ırıeı.even.

şairlerimiz de bu destanı o kadar saf bir dille parça parça veren A.şık
gibi mürevvihlerimizdir... " (B. Ş. s. 125)

(12 Ağustos 1875 İstanbul - 23 Aralık 1931 İstanbul) .Servet-i Fünun

psikolojik roman türünün ilk örneği olan "Eylül" isimli romanıyla
ıu--uuc,.u
a,;,ıııua

,

1923 - 1924 arasında "Süs" adlaırnda iki kadın dergisi yayımladı.

yayımladı. Halit Ziya'nın İzmir'de çıkardığı "Hizmet" gazetesinde
ve Servet-i Fünun dergilerindeki yazılarıyla tanındı.. Eylül'deki

Genç Kız Kalbi (1925), Halas (1929), Ferda-yı Caram (1913),
Böğürtlen (1926), Son Yıldız (1927), Tuba, Ceriha (1927), Kan
Bir Zambak Hikayesi, Darendem
Son Emel (1913), Aşk Kadın (1923), Eski Aşk Geceleri (1924), İlk

(1909), Pençe (1909), Cidal (1911), Sansar (1920)
karşın, Türk Edebiyat tarahinin alt yapısını hazırlayan,
okuldur, bu okulun kurucuları arasında Mehmet Rauf da önemli bir

derecede birkaç unsurunun getirdiği dağınıklık manzarasına rağmen
şekilde tam bir taazzuudu. Roman, şiir, hikaye, hatta birdenbire
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eden tenkit ve tecrübe aralarında ancak bir iki yaş fark bulunan altı
(Fikret, Cenap, Halit Ziya, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit, Ahmet Şuayip)

görülmemiş şekilde birbirini cevaplandırıyordu... " ( Y. K. s. 74 - EÜM s.

(1901 Edirne - 1964 İstanbul) , tarihçi.
Rıfkı Coşkun Meriç'tir, "Melül" mahlasıdır. Çeşitli liselerde öğretmenlik
ve Rubba'tyyat.ı Melül" adlı iki kitapta topladı. Hem aruz hem heceyle
Fünun, Şebab, Düşünce, Yarın, Hayat ve Mihrap" dergilerinde şiirleri

Ruba'iyyatı Melul, Akşehir Türbe ve Mezarları (1937), Türk Tezyini
Türk Nakış Sanatı, Tarihi Araştırmaları (1953),
uğraşan çeşitli sanat dallarına ait eserleri tarihin karanlık dehlizlerinden
Melül Meriç'e Edebiyat üzerine Makalelerde geniş yer ayırıyor ve
ithaf ediyor.
"Akşehir Türbe ve Mezarları" adlı eseriyle bize Anadolu' da Türk
orijinal vesikalarını tanıtan Rıfkı Melül Meriç, bu sene de birinci fasikülü
neşriyatı arasında çıkan Türk tezyini Sanatları adlı eseriyle aynı faydalı
sahada devam ediyor. " (EÜM s. 418)
cz.ıuxız, şiiri "Şehriyar":

Rıfkı Melül Meriç'e ithaf ediyor. (B ŞR. s. 160)

İ207 Behl - 17 Aralık Konya), mutasavvuf- şair.
B. Muhammed'dir, İslam dünyasının büyük mutasavvıf, mütefekkir ve
Bilginler sultanı Unvanını alan Bahaeddin Veled'in oğludur.
Attar'ın dikkatini çekti. Moğol tehlikelerinden dolayı Anadolu'ya göç
olan babası ölünce onun varisi olarak Mevlana'yı kabul ettiler. Onun
sonra tanıştığı "Şems" Mevlana'nın hayatında önemli izler bıraktı. "Şeb116

olarak tanımladı. Tasavvuf edebiyatı kurucularından sayıldı. Dili ağırdır.

(6 cilt), D'lvôn-ı Kebir, Mektubôi, Fhima Fih (onun içindeki içindedir),
piştim, yandım sözleriyle özetler yaşımını.
Osmanlı için ne anlam taşıyorsa, Mevlana da Selçuklu için aynı anlamı
sanırım manayı taşımaktadır. Mevlana; şiiriyle, tasavvvufuyla, ilmiyle

şiiri inkar etmesine, küçük görmesine rağmen Şark'ın en büyük
Garp Ortaçağı bütün azap korkusu, içtimai düzen veya düzensizliğiyle,
susuzluğu ile Dante 'nin eserinde toplanırsa, Müslüman şark da bütün
s. 10405, 106 - Mahur Beste s. 143 )
Konya 'ya 1228 yılında Keykubad tahtta iken gelirler. Bu, Konya
yapıldığı yıldır... " (B.Ş. s. 104)
o çok saf ortaçağ münakaşalarından birine bile girmiş. Kendisine
sormuşlar, Mevlana da "Aşk adamı için başköşe sevgilisinin

bunlar İslam dünyası için yeni şeyler değildi. Hallac'dan beri tasavvuf,
bütün bir tarafı olmuştu. Fakat Mevlana 'run konuşma şekli başka idi." (B.

gözlerini Divan-ı Kebir'e çevirdi. ilk beyti okudu:
ki men had ranemi dônem
men ne kebr-ü ne müselmanem," (M. B. s. 143)

Mayıs Kayseri - 9 Nisan 1588 İstanbul) , mimar.
Ağa olarak da bilinir. Osmanlı'nın baş mimarı ve mühendisidir. Yeniçeri
savaşlara katıldı. Kırk yaşında baş mimarlık payesi aldı. Çok çeşitli
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cami, mescit, medrese, türbe, imaret, hastane, köprü, saray ... Mimar Sinan'ın
Camii olarak kabul edilir.
dibacesi, virtüözü olan Mimar Sinan, özellikle İstanbul'u Türk Mimari'sinin
benzersiz, kusursuz eserleriyle İstanbul'a hem nitelik hem de nicelik olarak
Tesiri gönümüze kadar hissedilmektedir.

iki kişi vatan haritasını benimsemişlerdir. Bunlardan birincisi Mimar
Türkiye'sini onun eserlerinden bulmak daima mümkündür. İmparatorluğun bu
iurnarnt.s

pek az büyük şehri vardır. O kadar ki Sinan denilince gözümün önünde son
bir mücevher dizisine benzeyen irili ufaklı... " (B. Ş. s. 36)

İstanbul'u süsleyen eserlerin Sinan 'ın ve Hayrettin 'in nisbetidir. İyi ve kötü
elir. Mazimizin tarihimizin içinden çıkar." (Y.G. s. 398)
i7Jan! Ey susan taşın ve konuşan hacimlerin şairi, ey maddenin uykusuna kendi
lJepimizin imanıyla beraber geçiren! Aydınlığı en bilgili terkiplerde eritilmiş
şcıtıpondan zaferlerimize hil'atler biçen... " (B. Ş. s. 169)
trf Sedefkar Mehmet usta, Seyyid Nuh, Hafız Post bugün şehrin içinde sadece
mezarlarıyla mevcuttur." (B. Ş. s. 190)

850 İstanbul - 13 Nisan 1893 İstanbul), edebiyatçı-şair.
yarım kalan tahsilini Varna'da önce Hattat ve Müderris Müftizade
yanında Arapça, Sülüs ve Nesih dersleri alarak sürdürdü.Muallim Naci,
yazdı. Kendi çıkardığı "Mecmua-i Muallim" dergisinde yazılarını
yazdı. Eski şiirin her türünden eserler verdiği için eski edebiyatın
ccuız.auo

Mahmud Ekrem ile girdiği tartışmalar (Demdemeler) , dönemin Türk
getirdi. Muallim Naci'nin Edebiyat tarihi ve sözlük çalışmaları da
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Muallim Naci (1874), Ateş-pare (1883), Şerare (1884), Füruzan
(1897), Muallim

(1886), Demdeme

(1886); Yazmış

(1896).

Iı Şairleri, Islahat-ı Edebiye.
Bin Ebi-l, Gazan Yahut Hamiyet.
ve Mahaverat, Şöyle Böyle, Mektuplarım.

gerek Servet-i Fünun'a karşı eskiyi savunmak için Recaizade ile
.aı.ıu.uzua

farklı bir aksiyon, farklı bir şahsiyet ortaya koyan Muallim

'i tercüme

etmeye

kadar

giden Muallim

Naci

Efendi 'nin asıl

gösterdiği tepkide aramalıdır ... Naci 'yi dilci ve gramerci görmek en
geriye dönüşle değil, dilde kurduğu ortak anlayış kontroluyla

yangın bir ateşpareden" mısraının sahibi Naci, kitaplarının "Ateşpare,
şiirlerinde yangın, ateş kelimesine verdiği yere bakılırsa beklide bu

dönelim! Şimdi, bugün misafirhanelerde yaşayan kardeşlerimiz
düşünüyor

muyuz? Bu mesele çıktığı günden beri Naci'nin mısra

gibi omzumda şaklıyor.
harôbezôrtnda ... " (Y. G. s. 54)

c;q;;,uııııı;;, ,

devrin tanınan musikişinaslarındandır. Kendisi gibi musikişinas
yapmış. Daha sonra beylerbeyliği rütbesi ile Trablusşam' a
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romanında
:sa.rn1L111

musıkiyi gelişimini tamamlayan

en iyi sanatımız olarak

gelişmesinde katkısı bulunan sanatkarlarımızı sık sık zikrediyor.

iradesiyle yahut medeniyetinin terbiyesiyle silinmiş çehreyi sonsuz itişlerle
ondan bir Aziz Dede, bir Zekai Dede, bir Hafız Post... hulasa bizim bir
his tarafımızı yapan insanların hepsini çıkarmak mümkündür." (H. s.

1917 İst.), eleştirmen-yazar.
tenkitçidir. İkinci Ceza Mahkemesi Reisi İbrahim Bey' in oğludur.
bitirdi. Mektep hayatı sıralarında tiyatro ve edebiyata ilgi duydu. Bu
piyes tercüme etti. Fecr-i Ati grubuna katıldı. Müfit Ratip, Fecr-i Ati
ve aynı zamanda topluluğun katibidir. İlk tiyatro tenkitçimizdir. Müfit
uaıarnıı

Fecr-i Ati Edebiyat anlayışı çerçevesinde sürdürdü. (1887 - 1920)'de
tahlilleri, makaleleriyle hatta oyunculuğuyla Türk tiyatrosuna rehberlik

Batılı yazarlardan oyunlar çevirdi, Uyarlamalar yaptı. Maupassant' dan,
çevirdi (1910). Refik Halit Karay ile birlikte Kanije Müdafaası ve
bir oyun yazmıştır (1910). Aralarında (1909), Zincir (1910)
grubunu anlatırken; topluluk mensubu şahsiyetlerden ve özellikle Müfit

hiç olmazsa en istidatlılarından üçünün, Müfit Ratip, Şahabettin
Karaosmanoğlu 'nun muhayillerini İbsen, sert şiir havasıyla ve patolojiye
a rt a r=o trt i r ••

Müfit Ratip tiyatro ve tiyatro tenkidi için büyük bir ümittir." (Y.

(1906 İstanbul -1992), heykeltıraş.
Sanayi-i Nefise Mektebinde
1.tıııuııu

heykel eğitimi aldı. Paris "Collarassi"

atölyesinde çalıştı. Ali Hadi Bora ile Beşiktaş'taki Barbaros anıtı,

heykellerini yaptı. Yurt genelinde birçok eseri bulunmaktadır.
Sergisi ve

Sanat Meselelerimiz",

adlı

makalesinde

genç

ettiğini, Türk sanatının büyük başarılara imza atacağından ümitvar
tahsil gören gençlerimizin başarısıyla övünmektedir.
gençler, beş sene Avrupa'da kalırlarsa olduklarından çok başka
bir Zeki Faik İzer, bir Eşref üç senelik bir dışarı hayatında başka bir
bizi dünyaya tanıtırlar... " (Y. G. s. 408)
Müridoğlu dikkatimi çekti. Acayip, karikatürü doğru giden bir neşesi

- 1787 İstanbul) , edebiyatçı - bilgin.
Saadeddin'dir. Babası Müstakim Emin Efendinin ismine izafeten
Künyesi Ebü'I Mevahib, lakabı Emin' dir. İstanbulda yaşadığı için
Müstakimzade, Küçük yaştan itibaren ilim tahsiline başlayıp önce
daha sonra devrin alimlerinden Fatih Camii imamı Seyyid Yusuf
aldı. Müstakimzade, Osmanlı'nın meşhur alimlerindendir. Arapça
Mehmed Tokadı Efendi'nin eserlerini Türkçe'ye çevirdi.

Hazret-i Ali, Risôle-i Taç, Menôkıb-ı İmamı Azam, Devhat-id
759), Terceme-i Fıkh-ı Ekber, Risôle-i Ebevyn, Mecelletü'n Nisa, Fin-

ile tanınan Müstakimzade, İbnül Emin Mahmud Kemal'in yaptığı
ve tarihçilerin yazdıkları mükaddimelerle Müstakimzade'yi gündeme
Müstakimzade' yi anmaktadır.
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bize ne kadar doğru, güzel ve şayan-ı dikkat eserler kazandırdı.
müverrih Ali, Şeyhülislam

Yahya, Müstakimzdde

için yazdığı

ahsına münhasır kalmış büyük etütlerdir, diyebiliriz." (EÜM s. 417)

stanbul? - 1735), tarihçi.
VIII. yüzyılda yaşamış hem tarihçi hem şairdir. Babası zamanın önemli
ustafa Efendi'dir. İyi bir tahsil gördükten sonra Hacı İlyas Medresesi
çeşitli medreselerde de müderrislik yaptı. 1714 yılında Vak'anüvislik
nemli görevde bulunan Müverrih Raşid, İstanbul kadılığı görevindeyken
ından sonra sürgüne gönderildi. Anadolu kazaskerliğine atandı. 1735'te
takipçisidir.
Fetih-name, Tarih-i Raşid eseriyle tanınmaktadır.
Müverrih Raşid' in eserinden
dönemi değerlendiriyor.
XVII. asır sonu tarihine bir başka şekilde de geçer. Müverrih Raşid,
Fazıl Ahmed Paşa'nin Edirne'de Dördüncü Mhemed'e bu
kurulan otağda bu muharebe... " (B. Ş. s. 53)

12 İstanbul) ,şair.
Yusuf Nabi yokluk ve sefalet içinde yaşayarak büyüdü, 24 yaşındayken
eğitimine devam etti. Şiirleriyle tanınmaya başlandı. Baltacı Mehmet
oludu, "Seyid Nuh" ismiyle bazı besteleri olduğu bilinir. Tasavvufla
tanındı. IV. Mehmed döneminde yaşadı. Nabi , Divan edebiyatının
.ı..:,~c:;ııc:;ııııuc:;Tasavvufla

birlikte felsefi temalara da yer verdi, mahlasında

(Na-bi) da onun felsefi anlayışından olsa gerek. Karacaahmet

Divan,

Farsça Divançe, Hayriye, Hayrabad, Tercüme-i Hadis-i

Surname, Fatih-nôrne-i Kamaniçe, Zeyl-i Siyer-i Veysı, Münşeat
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tarzıyla ilgili sanatkar veya sanat türleri ile ilişki kurarak çok olumlu,
Tanpınar, Divan edebiyatında; gazelde başarı gösteren şairleri ve

mesnevi vezinlerin dışındaki kısa dönüşlerinde, örnekleri sayesinde
"Fatih" manzumesinde Nef"i, ibn-i Musa'nın ağzından gazelinde
başlarına kadar oturtmuş gibidirler. "Selim-i Evvel" kasidesinde ise
eskinin dehası bu işi görür ve onu bir çeşit mükemmele ve hatta
epiğe eriştirir. " (YK. s. 71)

eleştirirken şairlerin halk üzerindeki etkisini dile getirmekte ve bu
üsluplarını,

başarılarını

değerlendirerek

onları

birbirleriyle

mmelliğiyle yetinmeyenler, şiiri bir iç ahenginde ve kendi lezzetlerinde
ubı,

onun

muhayyilemizdeki

sihirli

tesirini

tercih

ederler.

Halk

salı olan insandır. Fuzüli'nin eseri bu masalı. besler ... Klasik mevzuları
e.öyle de rastlamayız. Muasırı Yahya Bey gibi, J_tai, hcıtta Nabi gibi bu
mahalli mevzulara öğreticiye veya doğrudan . doğruya tercümeye

dediğimiz, Nedim'in ve Nôbi'nin hayran oldukları terbiye ve zevkin

_._~LU.UUU.1.

1862 - 6 Ağustos 1893) , Tanzimat dönemi hikaye ve roman

kaybetti, mutsuzluklar silsilesi de böylece başlamış oldu. Genç yaşta
İlk edebi yazısını 1880'de Vakit gazetesinde "Esaret" başlıklı ismiyle
şiirlerinde romantizmin etkisi görülmektedir; makale ve öykülerinde
Mirat-ı Alem, Rehber-i Fünun, Afak, Berk" gibi dergilere ve çeşitli
Fünun'un ilk yazarlarındandır.
Ettim (1885), Minimini - Yahut - Yine Heves (1886), Karabibik
(1886), Zavallı Kız (1890), Bir Hatıra (1890), Sevda (1891),
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Hala Güzel (1891), Haspa (1891), Seyyie-i TesA.müh (1892), Esatir

ı.ıl\..ıcoııuucou

olan sanatkarların eser adlarından yola çıkarak onların acemi

Tanpınar. Eski-yeni sürecinde edebiyatımızın kat ettiği merhaleler,

Ateşpare, Şerare gibi isimlerine ve şiirlerinde yangın, ateş kelimesine
de bu amatörlerdendi. Zehra ve Karabibik sahibi Nabiziide Nazım 'ın,
virtiiôzü olan İsmail Safa Bey'in Abdülhamit devrinde bu amatörlerin
oldukları söylenir." (B. Ş. s. 193)

1898 Çanakkale - 8 Mayıs 1987 İstanbul) ,ressam.
izlenimciliğin etkisinde kaldı. Daha sonra "D Grubu" (IV. sanat
yöneldi. Paul Klee, George Braque gibi çağdaş ressamlardan ve Hafız
hat sanatçılarından etkilendi. Çeşitli müzelerde (Türk-İslam Eserleri
Sarayı Müzesi (1962-1963)) yöneticilik yaptı. Ressam, yazar,
sonra Şark' a yönelerek hat sanatı soyutlamalarıyla ilgilendi.
Çocuk (tablo), On Yılda Resim (1923-1933),

Şark'ta Resim (1934),

aydınların buluştukları mekanların birinde diğer aydınlarla
böyle bir ortamda tanışan Tanpınar,bu buluşma hatırasını

köşedeki ilk kahveyi bulan yine bizden evvelki felsefe talebeleriydi!
«aaemı koymuştu. Bu kahve ve yanındakiler de ikbal gibi hala duruyor;
fakirleşmiş, bugününde eski Akademi 'yi tahayyüle imkan yoktur.
'ye yakınlığı dolayısıyla Milli Mücadele senelerinin muhim davaları
konuşulurdu. Ressam Zeki Faik'i, Elif Naci'yi bu kahvede tanıdım."
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1666) , Divan şairi.
Manastırlı Salih Naili'den (öl.1876) ayırt edilmesi için son devirlerde
Babası, Maden kalemi katiplerinden piri Halife'dir. Bu sebeple bazı
Naili, XVII. yüzyıl Divan edebiyatı şairidir. Halveti tarikatı
İslam Baha Efendi'den

etkilendi. "Sebk-i Hindi"nin temsilcisi

ve ağır bir dille yazdı. Mazmunlar yerine söz sanatlarına yer verdi.

uLı:;111.l\.ıc;

gazel sahasında başarılı olan Naili, dönemine damgasını vuran

sonraki şairleri etkileyen şairlerimizdendir. Yaptığı bu tesirinden dolayı

Hasan Rıza Paşa 'nın toplumu birden askere yazarak ilga ettiği bu
olduğunu, pirlerinin, Nôili'nin o güzel gazelinde bir kemal
erişmeğe gayret etitği "Külhan-i ldyhar" olduğunu öğreniriz. Beyit

olup Senaiye
gideriz" (EÜM s. 249)
Ndili 'nin "Lutfu Kerem-i Hazret-i Mevla ile geçtik" mısrası canlı
veya hanım Sultan edasıyla yarı uzandığı yerde hazla geriniyordu. "

,rfphn,atımızı irdelerken XVII. yüzyılda dini ve din dışında yani,her alanda
, bu asırdan sonra gelecek olan şairlerin de klasik şiirin duayeni
etkileneceklerini ifade ediyor.
yekpare görünen mükemmeliyeti içine sızdırdığı ikizli hayalleri, ölçülü
şiirin belli başlı bütün tezlerini yüksek bir zevk haline getiren usta
inkişafında Nef'i'den sonra en çok tesiri olmuş on yedinci asır

bu bahsi okuyana kadar eski İstanbul sokaklarında bu büyük Şark
Nôili gibi ve şüphesiz ondan daha büyük bir imanla giden bakımsız,
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Mümtaz'uı en sadık arkadaşıydı." (H. s. 159)

- 1716 Mora) , müverrih.

~au!Jıııe.ı

yaptı. Tarih incelemelerinde bulundu.Naima,

"Hüseyin'in Bahçesi"

Doğu ve Batı'nın

adlı eserine 1574'te başlayıp 1651'e kadarki

bir dil kullandı ;fakat nükteli ve değerli ayrıntıları kapsayan bu
hem de sosyal ve siyasal olaylarına ışık tuttu.
Asıl adı Ravzatü'l- Hüseyin Ff Hulôsat-ı Ahbôril Hafikayn
Mahmut Kemal'in yaptığı çalışmaları irdelerken, açıklamalarda Naima
dile getirmekte, genellikle tarih mevzu bahis olduğunda Osmanlı
müverrihleri anmaktadır.
Bey, kuvvetli bir müşahade kabiliyetine maliktir, ayrıca bazı hatıralarını
Ali Efendi, Naima ve Şanizdde'ye benzer ... " (EÜM s. 417).

Halep- 1716 Mora) edebiyatçı.
emal' dir. Yeni Osmanlılar hareketini başlattı. Başta edebiyat olmak üzere
i.kleri savundu. Sisteme muhalif yazılar yazdı, yurt dışına kaçtı. İstanbul

l' i merkezden uzaklaştırmak için Erzurum, Gelibolu, Midilli gibi uzak
~şrutiyet'in ilanından sonra Danıştay'a üye oldu. Yenişehirli Avni'den ve
]endi. Vatan ve Hürriyet şairi olarak da tanındı. "Zavallı Çocuk", "Vatan
lan, "İntibah" ilk edebi romanı, "Cezmi" ise ilk tarihi romandır.
yaşamımıza ve edebiyatımıza kazandırmak istediği ve kazandırdığı değişik
bir kazanım niteliğindedir, Namık Kemal, amacının toplumumuzu muasır
ıkarmak olduğunu dile getirmektedir. Tanpınar, bu çok yönlü, garp yanlısı
13.

övgüyle anmaktadır. Edebiyat sahamızın her alanında iz bırakan Namık
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hemen bütün bilimsel eserlerinde bir kilometre taşı olarak yerini

edebiyat nesli şüphesiz

Ziya Paşa-Namık

Kemal nesildir.

Cemiyet

şuurunu onların eserinde idrak ettik. Memlekette yol açan her yeni ve
arkadaşı ve bilhassa Namık Kemal'i, onun dev gayretini görmemek
Meşrutiyet fikrini Garp 'tan almıyor bu boşlukları

kendisinden

nelere dikkat etmez der! Aşar, nüfus, tütün ve ipek rejisi ...
sssucu-sı

cemiyet hayatının her meselesinde bu iki arkadaş sırası gelince

bildikleri

bir görüş

ve bilgi sahibidirler.

Hayatın,

karşısında

hareket ederler." (Y.G. s. 46, 47 -EÜM s. 29, 199, 217'den

Kemal'in

"lntibah"ı dır. Bundan evvel bazı garp eserlerinin

Mithat Efendi'nin

Letaif-i Rivôyôi'ınm

ilk cüzleri vardır. Emin

"si İntibah'la hemen hemen aynı senelerdedir. Her üçü de 1870'ten
nevini Türk edebiyatının en genç mahsulü addetmek icap eder. " (EÜM

Mithat Efendi, ne Recaiziuie, ne Sami Paşazade, hülasa esir kadın
mevzu olanların hiçbiri, bir cariyenin satıldığı evde hanım olmak
hikayesini yazmağı düşünmediler." (EÜM s. 64)

VII. asır filozoflarını okuduğu Victor Hugo 'yu taklit eden Namık Kemal,
eski Türk şiiri ve nesrinin tesiri altındadır." (EÜM s. 74)
sahibini,

ideoloji

itibariyle,

Şinasi, Ziya Paşa-Kemal

Mektebi'nin

iimkün değildir." (EÜM s. 199)
ğülhak Hamid'e yazdığı bir mektupta: "Asıl müceddit Şinasi ile Sensin,
hatt-ı ittisalim."

der. Bu asil tevazu, bütün bir yanlışlık

asıl yenilik onunla başlar. İlk ve esaslı zaferini onunla ıw,.urıı,
noktasıdır ve her başlangıç bir müphemdir ... " (EÜM s. 217)

in samimiyetini, ihlasını övgüyle, taktirle karşılamakta, onun sahip
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nadir görülen faziletlerden

birine daha sahiptir. Onun kayıtsız ve

olduğunu söylemek istiyorum. Eski şiirimiz karşısındaki vaziyeti bunu
tasavvufi ve hikemi mazmunlara olan iptilası, velhasıl bütün zevki
odur; zaten bugünkü fikir ve sanat havaumum her şubesi

nesli şüphesiz, Ziya Paşa, Namık Kemal neslidir. Cemiyet
şuurunu onların eserlerinde idrak ettik memlekette yol açan her yeni
arkadaşı ve bilhassa Namık Kemal'i onun dev gayretini görmemek
beraber şuurlu ve ciddi bir tenkide her ikisi de ne kadar az
"Y. G. s. 44)
olurdu bize her şeyden evvel bir "seviye meselesi olan hürriyet
ık olduğun medeniyetin

"birikme"

olduğunu ve gerçek ilerlemenin

bir esas şartı bulunduğunu öğretseydin/A (Y. G. s. 276, 277)

, Peygamber.
biridir, İsrailoğullarına, Asur Devleti'nin başkenti ve
kurulmuş olan Ninova halkına peygamber olarak gönderildi.

aJ.\.ııuuua

taraflarında yaşamış, kisa-i meşhuresi gemiden atılıyor, balık
;;;c;l\.ııuı.:.:;

sahile bırakıyor. Külliyesi Ninova Tevbe tepesinde bulunuyor.

daha önce yaşanan bazı olayları Tanpınar' a hatırlattığı için Nebi
gördüğü her şeyin fotoğrafını, yaşadığı her olayı kaydediyor.

ağzından çıkar çıkmaz, birkaç gün evvel ziyaretine gittiğimiz Neb'i
yerde kadiri şeyhleri zikretmeğe başladığı ve ben birbiri arkasından
çocuk kafamın unsurlarıyla kendime garip bir hayat yaptım." (Hik.
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Nisan 1916 - 13 Aralık 1979 İstanbul) , şair -yazar.

Necati Gönül'ün olğludur. Amie ve baba tarafından okutulmuş,

ı.m,rnm,u.

olan Necatigil'in ço~ukluğu sıkıntılı geçti. Necatigil, I. Dünya Savaşı
bütün bu sıkıntılara
ısrarla sürdürdü.

ı~ıaıuuu

ilk şiiri Varlık dergisinde yayımlandı. Ardından "Yenilik, Yeditepe,
dergi ve gazetelerde Behçet Necatigil'in şiirleri yazıları yayımlandı.
üzere yirminin üzerinde eser çevirdi. Daha sonra edebiyat tarihine
yazdı. Behçet Necatigil'in bütün şiirlerinde başarılı bir lirizm
kullandı, yer yer halk deyişlerine yer verdi. üslübu akıcıdır. Bir dönem
sonucu elde edemedi. 1980 yılından itibaren adına

(1945), Çevre (1951), İki Başına Yürümek (1968), En/Cam (1970),
( 1975), Sevgilerde (1976), Beyler (1978), Söyleriz (1979), Eski

Sözlüğü (1960)
Sözlüğü (1971)
ohırm11

(

1979),
Bakmak (1965), Gece Aşevi (1967), Üç Turunçlar (1970),

İstanbul) , şair.
Nedim'in doğum tarihi kesin olarak bilinmemekte, Sicilli
Mevlana'ya kadar uzanmaktadır.
Çeşitli medreselerde müderrislik yaptı. Nevşehirli İbrahim Paşa
met meclislerinde bulundu. Nedim, mahallileşme hareketinin öncüsüdür.
İstanbul Türkçesi'ni kullandı. Din dışı konuları eserlerinde işledi. Dili
Aşkı, aşkı beşeri ve gerçek aşktır. Kadın, zevk, eğlence temalarını içten,
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Lale Devri'ne damgasının vurdu, gazellerinde çok başarılı oldu. Zaman

İstanbul sevgisi çok fazladır.

l\.uııc:ıuuı.

divanında toplamıştır.
bir zaviyeden bakan medrese-tekke ile halk deyişlerini harmanlayan,
tat, bir heyecan veren bir üstat olarak anılmaktadır. Klasik şiirin rindi,
olan cins şahsiyet birçok sanatkarı te' sirinde bıraktı.
pitoreskte kalmadan yüksek resme erişmiş, lirizmine o zaman kadar
katmış ve zaman zaman eski sanatlarımıza has olan o çok bilgili ve
bütün orta zaman sanatlarında ilk bakışta göze çarpan müşterek bir
bulmuş, hatta daha ileriye giderek bazı Rönesans adamları gibi bu
açarak ona hususi bir cazibe vermiştir... " (EÜM s. 174)
a.LHUlL,Ua

olmayan romanın yerini tutan nesrin XVII. yüzyıldan sonra

a;ıuıco.;,ırn:,gösterdiğini,
l\.Mc:ıuıııı

bu gelişme her ne kadar tercüme yoluyla sağlandıysa

olduğunu dile getirmektedir.
ister istemez Türk nesrinin mazisine götürür. Vakıa bir Evliya

Türkçe'de yetişmişti. Bunlar herhangi bir dilde büyük kudretler gibi
Bazen bu kudret Bôki'nin. Levayih-i Hamidiyye ve Nedim 'in Sahaif'ül
ve bol imkanlı olduğuna bile erişmiştir." (EÜM s. 60)
Necati Bey, Bakı, Nedim, Şeyh Galip gibi eski şiirin sıkı nizamı ve
bir çığır açabilen şairler boy ölçüşebilir." (EÜM s. 142) ·
'de, Nôili'de, Nedim'de bahar için söylenmiş çok güzel mısralar ve

şiirindeki lirizm, coşku, tasvirlerdeki başarı ve dönemine.göre farklı şiir
~yııuıuıı,

kısacası şiirdeki başarısını dile getirmektedir.

asil ve güzel hisler, bu kadar iyi ve temiz düşünceler sadece bir kitap

gülüştüklerimiz" (EÜM s. 404)
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ile Nedim 'i Yunus ile Itri'yi muzaffer rüyalara borçlu isek, gelecek
.. " (B.Ş. s. 39)

Türkçe'nin ikliminde oğlunun bir bahar rüzgarı gibi güleceğini, onun
kesilmeyeceğini

ağzından çıkan her sözün edebiliğin bir

kimdir? Bilmiyoruz. Birgün adını öğrenirsek elbette ki Nedim'in,
'in Tabi'i Mustafa Efendi'nin ... Yanında onu da sayacağız." (B. Ş. s.

serv-i nazım hüccetin al gel Beşiktaş' a yakın bir hône-i viranımız
~ırn,rnı;;

hediye etmek istediği evi. .. " (B. Ş. s. 190)

dediğimiz, Nedim 'in ve Nabi 'nin hayran oldukları terbiye ve zevkin

baharlarının

kanımıza ait bir macera olduğunu, Bôki'nin,

en latif tarafları ile daha bu şairler doğmadan evvel teşekkül
içinde yaşadığı bir tecrübe gibi hazırlandığını düşünmek benim çok

olsa bile, bir devam eden şeyler fikrine götürür. Bakı yenidir. Nedim
Sofokles 'in yeni olduğu gibi." (Y.

G.

s. 324)

- 1738 İstanbul) ,şair.
Abdurrahman adlı bir yeniçeri'nin oğludur. Müstakim-zade
amcaoğludur. Nahifi'nin ailesi, çocukluğu ve tahsili hakkında fazla
çalıştı. Mısır, İran ve Avusturya'da çeşitli görevlerde bulundu.
gördüğü eserlerinden anlaşılmakta, Arapça ve Farsça'yı çok iyi
Nedim' den yararlandı. Ayrıca iyi bir hattattır. İran şairlerinden
rahat söyleyiş, ince bir bakış ve hayaller mevcuttur.
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Mesnevi Tercümesi, Envar, Mevüdün Nebi,
Zuhurul-ahire,

Manzume-i

Alaid,

Enfüsü-l

Afak, Risale-i

tercümesindeki hizmetinden, başarısından dolayı yad

·Knsuuıa

Mevlevi tarikatına bağlı bütün bir mensur edebiyat, Mesnevi
Mesnevi tercümesi sayesinde ana dilde kaynak bir eserle çok

vardır ... " (EÜM s. 143).

Sipahi Mehmet Bey'in oğlu, dedesi Mirza Ali Paşa'dır, dedesi, Pasin
Nef'I'nin çocukluk ve ilk gençlik yıllarına dair bilgi yoktur.
Divan edebiyatında hiciv noktasında onunla yarışacak ikinci bir
yaygındır. Nef'I dili ve kalemi çok sivri ve bu sivriliği yaşamıyla ödedi.
9-qıuvuc;

de çok başarılıdır.. Nef'I, kaside şairi olarak da bilinmektedir.
Türkçe Divan, Farsça Divan, Tuhfetü'l-Uşşôk.

en çok tesiri olan sanatkarımız Nef'i, özellikle kaside sahasında
de onun ikinci bir eşine raslamak mümkün değildir.
bir tek mevzuu vardır: Kafiye, fikrin serhaddinde bir kutup yıldızı
aydınlığa vezin, mükemmeliyetin

sahrôhını açar. Fakat bu titrek ve

şair ne çetin yollardan geçmeye mecburdur ... " (EÜM s. 186)

başarısı, sözcükleri iyi seçmesi, konu zenginliği ve klasik şiire getirdiği
Nef"I adından sıkça söz ettirmektedir.
Murad için yazdığı meşhur kasidenin nesibi, mısraların musikisi ve
cümbüşüdür; aşkı, şarabı, neşeyi sırrı bir ayinin unsurları yapar: Zevki
tuta mest ii şôdkdm ... " (EÜM s. 188)
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'inin muhteşem akşam nağmesiyle kapanan o sade üslup, zevk ve
Nef'i'den sonra Neşôti ve Nôili'yi veren, musikide ftri'nin eserini

Nef'i'den, Nabi ve Galib'den alınmış gazeller vardı." (H. s.

Halep) , şair- mutasavvuf.
ameddin Nesimi'dir, Seyyid Nesimi mahlasıyla da bilinir. Azeri asıllı
bir şairdir. Hurufilik, harflere gizli sırlar yükleyerek ve onlardan sınırsız
bilinmektedir. Nesimi'nin Bağdatlı, Diyarbakırlı veya Şirazlı olduğu
],di gezmiş şiirlerini Türkçe yazmış ve söylemiştir. Nesimi, "Enel hak"
~reket ettiği gerekçesiyle Halep'te derisi yüzülerek öldürülmüştür. Birçok
etkilendi, tesirinde kaldı. Bu tesiri Fuzuli başta olmak üzere birçok.İslam
ağatay şairler (Lütfi ve Nevai) ve Özbek şairler.Nesimi' den takdirle Söz

napça ve Farsça Divanları vardır.

tedkik makalesini yorumlayan Tanpınar, kitabın çok zengin içerikli
na tema Şeyhi olsa dahi yelpazenin geniş tutulduğunu, birçok konu ve
vurgulamaktadr. Bu başarılı şahsiyetlerden biri olarak da Nesimi'yi

'./şiirimizin düşünme, duyma, anlama ve benzetme modalarının şüphesiz
güzelleşmek ve büyük klasik ustalarınmucizelerini vermek şartıyla; fakat
ğişecek surette kurulduğu devir bu devirdir ve Şeyhi bir bakıma göre bu
-yılabiliryahut hiç olmazsa aruzla yazan ilk büyük Türk şairi Nesimi ile bu
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1674) , Divan şairi.
doğum tarihi belli değildir. Edirne, Gelibolu Mevlevihanesinde

Şeyhi

dervişi oldu. Neşati ; Urfi ve özellikle Nef'iden etkilendi. Arapça Ve
IV. Mehmed gibi padişah ve devlet adamlarına kasideler yazdı.

gazelleriyle tanındı.
Müşkülat-ı Urfi, Hilye; Edirne Şehr-engizi
dokuya dönüşen Türk medeniyetinin kemale ulaştığını, velut bir
lann en iyi biçimde icra edildiklerini ifade etmektedir. Tanpınar, bu
·· üslubuyla zengin, billur bir kompozisyona dönüştürürken sanatkarlardan

Türk medeniyetinin
ve Üsküdar'daki

asıl kıvamını bulduğu asra, mimarlıkta

Valide-i Cedid Camii'nin muhteşem akşam

üslup, zevk ve duygu onyedince asra, bize şiirde Nefi'den sonra Neşati
eserini hediye eden büyük ve verimli asra geliriz:" (Y. G. s. 177)
yadırgadığımız bir estetiğin ve dünya görüşünün arasında dehamızın
eamanaa Yeni Cami'in ve Naili ile Neştui'nin divanlarının üstün kardeşi

an, ondan ayrı geçen bütün saatler gibi Neşati'nindi.
hasretle canı bile
sohbet-i yaranı bile,
ümtaz'la beraber tekrarladı." (H. s. 159-160)
nmiş bir aşkın üst üste kavislerinde dolaşıyorlar, öz halinde bir yığın

Neşôti'nin beytinin dünyasına gireceğiz.

iitaayiin. ki Neşôü
nihdnızl " (H. s. 175)
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dört yanımızı kaplayan yeşil hava içinde Neşôti'nin Turfa muamma
en tabii iklimlerinden birini bulur." (B. Ş. s. 133)

Türk sanatlarının zirveye ulaştığı bir asır olarak adlandırmaktadır.
özellilkle musıki, mimari ile şiirin başarı yönüyle atbaşı yürüdüğü ve
ın önemli birer parçaları olduğunu ifade etmektedir.
burada; yazının, tezhibin, ciltçilik sanatının mimariyi adeta
aranmalıdır ... İnsan bu cepheyi seyrederken büyük muasırları
Seyyid Nuh'tan birer beste dinliyor hissine düşer. Bu pencereler ve
'den veya Nôili'den birer gazel gibi gelirler." (B. Ş. s. 174)

nda farklı rivayetler olmakla birlikte XIX. asırda Mehmet Neşri olarak
¢. sadece Neşri olarak geçmektedir. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir.

,a vefat ettiği tahmin edilmektedir. Neşri, Bursa' da iyi bir tahsil gördü. II.
J:ımet ve II. Beyazid devirlerini yaşadı . ve . olaylara şahit. oldu. Neşri,
sözcükler yer almasına rağmen belki de Divan Edebiyatı'nın ilk
tµu.n...ı.a

sade bir dil kullandı.

başka tarihi kaynakları, sistemli bir şekilde derleyerek ve olayları
yazarak Cihanüma'yı yazmaya çalışmıştır. Ayrıca, Bursa ve
H'"''\...l<.UL

ilk defa kullanmıştır.

veya Tevôrih-i

su Osman adlı tarihidir.

Anadolu' ya yerleşmesi, devletleşmesi, Anadolu topraklarını
H1111a::ıı111

u.uuuuuuu

(edebiyat, yaşam, din... ) bir destana benzetir. Ve bu destanın o
verilişini dile getirerek Neşri'yi de anmaktadır.

devresinde

aşk hikayesi bir değildir. Aydos Kalesi'nin

Abdurrahman

kapılarını

Gazi'ye aşık olan bir tekfur kızı açar. Hakikaten

rüyalarıyla, aşklarıyla kahramanlıkları ve ermiş hikayeleriyle tam bir
şairlerimiz de bu destanı o kadar saf bir dille parça parça veren A.şık
gibi murevvihlerimizdir ... " (B. Ş. s. 125)
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ıc,u,m.u,

,.ç:;;ı.l\..Li:l:;;

(1854 İstanbul - 191 ı İstanbul), musikişinas.
Mevlevihanesi'rıde dünyaya geldi. 186l'de babasının vefatı üzerine

8 yaşında Konya Mevlevihanesi postnişini Sadrettin Çelebi'nin izni ile
çoğunun konusu peygamber ve Mevlana' dır. Tasavvuf ilminde
ustaydı. Acemaşiran makamındaki Mevlevi ayini bestekarlıktaki
semaisi farklı birkaç eseri sayılabilir.
hizmetler ve yetiştirdiği musiki üstadlarıyla tanınan Neyzen
.:,ıı..,uııuı..,

sık sık anılmaktadır.

asıl hocası Neyzen Hüseyin Efendi'ye Cemil Bey'e Zekai Dede'ye, daha
vardı." (H. s. 249)

İstanbul) , şair.
az bir bilgi bulunan Necatı Bey'in doğum tarihi bilinmemektedir. Genel
fakat bazı kaynaklarda ise "Nuh" olarak geçmektedir. Edirne'de
olarak alındı, sonra evlatlık edindi. Kadın, tahsili konusunda
Bey'i okuttu. Kastamonu'da şiirleriyle tanındı. Şöhreti yayıldı. Bu

olduğu tahmin edilmektedir. Özel bir tahsil almadı. Kendi kendisini
görevlerde bulundu. Necatı Bey, Türk Divan şiirinin gelişmesinde ml
halk diline ve kültürüne yöneldi. Sade bir · dil kullandı.
ıııcıııcıırnı..,.,,rnı..,

akımını başlattı. Günümüze ulaşan tek eseri divanıdır. Sehi

adlı bir kitabı olduğunu fakat kaybolduğunu nakletmektedir. Eserleri
bulunmaktadır.
edebiyatının başarılı sanatkarları arasında saydığı Necati Bey'i birçok
Gerek klasik şiirimizin yerleşmesindeki katkıları, gerekse bütün
en güzel güzelliği güzel bir dil anlayışıyla ifade etmesinden ötürü
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güzel hatta çok güzel şeyler vardır; fakat bu güzellik Baki' deki güzellik
şüphesiz en büyük şairlerimizdendir. Fakat Bôki'nin dili Fuzuli'den daha

dır. Fakat onun dahi dili on altıncı yüzyılın başına ait bir yığın arkaizmi

kullandığı dil; dilin akıcılığı, sadeliği doğrusu bir abartı gibi görünse de
:Yunus Emre'yi çağrıştırıyor. Çünkü o asırda yazılan şiirleri günümüzün
Tanpınar, oluşan Türk şiir dilini ve ustalıkla kullanılan aruzu

üstüme gelmez ölicek
bôd-ı sabadan gayrı
berdôr olanın
côn-u seri döne döne mısralarıyla sızlanırken yahut meşhur

zuıunaarı

bir ademi bile yok

ki ihtiyar ettin
n ot a rtro n

Türk mısraının mahiyeti değişiyor; aruz sesimizin nizamı oluyordu.

1503'te yaulnuştır.) Türkçesi için yeninin ta kendisidir. O kadar
mearklısı ve oldukça uyanık bir adam şiirinde örnek diye bugünün zevki
dahi hitap etmesi şüpheli olan beyitleri ve mısraları daha doğrusu
verir." (EÜM s. 146, 147)

1209? Gence), Acem şairi.
yazmış olan Nizami'nin doğum ve ölüm tarihinde tereddütler vardır. Fars,
olarak kabul edilmektedir, Leyla ile Mecnurı'u mesnevi biçiminde ilk
çoğunu Farsça yazdı. Hamse yazmadaki başarısıyla tanınan Gencevi
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ının büyük kalemlerinden kabul edilmekte. şiirlerinde, özellikle memleketi
dile getirmektedir.
Şirin, İskender-nôme, Sırlar Hazinesi, Husrev u Şirin, İskender-name,

·yatlarının kendi içlerinde çiçeği olarak yorumlanan Nizamı, dahiyane olan
irçok sanatkarı etkilemiş, klasik edebiyatın anatomisini oluşturan
İslam medeniyetindeki şiirin gelişim evreleri ve bu evrelere katma değer

unları Müslüman edebiyatlarının kendi içlerinde kendi kültürünün çiçeği
bulunmasın elbette men edemez. Cahiliye şiiri onuncu asır Arap şiiri, İran
ira: sonra Hayyam elbette ki bu geleneklerin klasikleridirler."

(Y.K. s. 115)

an Nazif'in yorumunu isabetli buluyor. Medeniyetler; farklı kültürlerin,
luşmaktadır. Ayrıca farklı medeniyetler bile birbirinin gelişimine tesir
lfütünleyebiliyor.
Nazif, bir yazısında Leyla ve Mecnu 'nu Romeo ile Juliet' e benzetir. İlk
mübalağalı görünmesine rağmen bu benzetişte doğru bir taraf vardır.

s başlangıcı, Nizami' de yarım kalmış bir rönesanstan

başka bir şey

çağı aşk ve gençlik rüyasıdır." (EÜM s. 143)

(1902 Çatalca - 1968 İstanbul), edebiyatçı.
Fuat Köprülü, Yahya Kemal gibi edebiyatçıların öğrencisi oldu. Milli
süre öğretmenlik yaptı. Necmeddin Halil, aruzla şiir hayatına başladı,
yayımladı, sonra heceye yöneldi; aşk, doğa ve ulusal temaları işledi.
Halil'de Yahya Kemal'in etkisi görldü. "Yara" adlı romanı Vakit
Milli Eğitimin her kademesinde görev aldı Dil ve Tarih , Coğrafya
Edebiyatı" dersleri verdi. Ayrıca Türk Edebiyat Tarihi ile ilgili ciddi
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Bir Yudum Daha (1933)
(yayımlanmadı daha sonra), Kolejli Nereye (1977) adı ile yayımlandı.
Bilgisi I, II, Ill, İzahlı Divan Şiiri Antolojisi, Leyle ve Mecnun (1956),
Namık Kemal'in Talim-i Edebiyatı Üzerine Risalesi (1950).

çalışmalarından dolayı ve edebiyatımıza sağladıkları taze kanla
Onan'ı tebrik etmekte, ayrıca Onan'a bir şiirini ithaf etmektedir.
ustadan başka bir yığın genç şair de vardı. Necmettin Halil Onan, ...
esinden ellerinde birer muhteşem şiir kitabıyla ve bize sağlam bir dil

"ı makaleler mecmuanın milli havasına Bergson' dan gelen çok özlü bir
Şekip Tunç, Hasan Ali Yücel, Necmeddin Halil Onan ... Hepimiz bu
emek saatlerinin dışında bütün günü ve gecemiz büyük bir kısmını burada

ft

yayınlarında

çıkan bütün şiirler adlı kitapta "Bırak Aydınlığa>' adlı

,yan'a ithaf ediyor." (BŞR. s. 56)

5 Eylül 1914 Adana- 12 Haziran 1970 Sofya), yazar.

·r Mehmet Raşit' tir. İlk şiiri

"Duvarları"

Kayseri Cezaevindeyken Raşid

yd.igünve Yeni Mecmua" dergilerine yazdı. Orhan Kemal, daha sonra nesre.
~ yazdı. Geçimini kalemiyle yaptığı için durmadan yazdı..Qazyty+erytyfrilca.
Qları yazdı. Öykü ve romanlarında kendi yaşamını anlattı. Siyasi nedenlerle
ikmet ile tanıştı, bu tanışma Orhan Kemal'in edebiyatçılığı için bir dönüm
tölümünden sonra "Orhan Kemal Roman Armağanı" vermeye başladı.

(1949), Avare Yıllar (1950), Murtaza (1952), Cemile (1952), Bereketli
Suçlu (1957), Devlet Kuşu (1958), Vukuat Var (1958), Hanımın Çiftliği
(1962)
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(1949), Sarhoşlar (1951), Çamaşırcının Kızı (1952), 72. Koğuş

(1954), Kardeş Payı (1957), Babil Kulesi (1957)
72. Koğuş (1967), Bekçi Murtaza (1984'tefilme çekildi)
Kemal, gerek işlediği tema gerekse başarılı
H!·"·-'UlLHH

çekmektedir.
sonra yetişenlerde olduğu gibi muharrir artık memleket içinde

memleketin şartlarını arar. İşte Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim
kendilerinden evvelkilerden ayıran teknik üslup hatta jikri seviye
bir çeşit halislik telakki eden hususiyet budur. Bu saydığımız
ziyade adana havalisinin ve oradaki içtimai şartların romancısıdır
içlerinde en sağlam odur. "(EÜM s. 126)

(23 Ekim 1890 İstanbul - 22 Ağustos 1972), şair.
"Aydede" dergisinde yazdı. Milletvekilliği yaptı. Çeşitli dergi ve
biridir. Aruzla başarılı şiirler yazdı. Hece ile yazdı şiirleri yalın
kalıplarını hece veznine uyarlayarak gazel benzeri şiirler yazdı. Orhan
1)lv.ıvııuı.

İnce bir nükte ve sohbet havası taşıyan mizahi yazıları ve fıkraları

konuları kapsadı. Orhan Seyfi ayrıca, halk hikayelerimizi romana
c:ı.;;c:ıufüz. bir

roman denemesi bulunmaktadır.

(1919), İşte Sevdiğim Dünya (1965), Peri Kızı İle Çoban Hikayesi
O Beyaz Bir Kuştu (1941), Kervan (1946)
(1922), Asrı Kerem (1942), Dün Bugün Yarın (1943), Kulaktan
Gençlere Açık Mektup (1951), Düğün Gecesi (1957)
toplanmalarına rağmen genç sanatçılar eskiyi tamamen terk
veznine yönelen bir sanatkardır. Eski şiir geleneği olan aruzla başlayan
eskiyi bütün bütün terk edip yeni şiirin, halk şiirinin özelliği olan
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Türk Ocağı etrafında teşekkül eden ve çoğu aruz vezniyle başlayan
Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Halit Fahri ve Yusuf Ziya) sonuna doğru
"(EÜM s. 113)

Nisan 1890 - 1972) , şair.
Sami Bey'in oğludur, Darü'I. fünun Edebiyat Fakültesi'nde sınava
belgesi aldı. Uzun süre öğretmenlik yaptı. Yusuf Ziy'a, aruzla şiire
heceye yöneldi. Beş Hece'nin beş şairinden biri oldu. Orhan Seyfi
dergi "Akbaba"yı ölümüne değin yayımladı. Yalın bir dil, akıcı bir
edebiyatın hemen hemen her alanında bolca eser veren velut bir

(1916), Cenk Ufukları (1917), Yanardağ (1928), Aşıklar Yolu (1919),
Gölgesi (1938), Kuş Cıvıltıları Çocuk Şiirleri (1938),. Bir I?üzgar

Üç Katlı Ev (1953).

ececilerin oluşumunu anlatırken grubun üyelerini değerlendiriyor. Beş
sonra aruzu tamamen terk ederek heceye başlıyorlar, heceyi
"Türk Ocağı"nın rolü çok büyüktür.
iivesi Türk Ocağı etrafında teşekkül eden ve çoğu aruz vezniyle bcışlcıyarı
Behiç, Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Halit Fahri ve Yusuf Ziya) sonuna doğru
derler. " (EÜM s. 113)

(1842 - Şubat 1910 İstanbul) , ressam.

19ı;:;uuıuuv

gitti, ünlü ressamlar Gerome ve Boulanger'in atölyelerinde iyi bir

görevlerde bulundu. 1881'de "Müze-i Humayun"a atandı. Türk tarihinde
parlak yıllarını yaşadı. Sanayi-i Nefis'e Mekteb-i Alisi'ni ve İstanbul
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( 1906 ), Savaştaki Beyaz At(?), Kahve Ocağı ( 1879)
I

tab\o\ann.c\a,

1'am.imat

De'l'ü' n.ın. 'Ja.'i}amım 'ja.n.1, 'Ja.'i}amc\a\ü

1'an.\)mm:, Ö'Le\\1\..\e, b-u c\eıı'i}ım:m \.mm ec\1\me'i'>ın.c\en. ötüxü. 1'ü.-ı:k
1 an.maktac\u.
müzemiz olmadığı için resim tarihimiz telafi edilemeyecek zararlara
resminin başlaması bir asırlık hadisedir. Bu kadar yakın ve kısa bir zaman
eserler ve hatta isimler bile kaybolmuştur. Hamdi Bey ve Şeker Ahmed Paşa
yani asıl bu işe başlayanlar hakkında hemen hiçbir şey bilmiyoruz." (Y. G.

mıa.uu

da boğaz sefalarının belli bir kesimde hayatın bir parçası haline geldiğini
bu değişimin yansımalarını dönemin sanat eserlerinde görmek

Hamdi Bey'Ie gelişme gösteren resim sanatında da bu değişimi görmek ayrı

kayık zevki Abdidaziz'in saltanatından itibaren başlayan devirde olduğu
olmamıştı ... Bu daha sonraki zamanlarda Hamdi Bey'in tablolarında Aşk-ı
kadar izlerini resimde ve edebiyattan takip edebileceğimiz çok ince bir

Fahri, (1891 İstanbul - 1971 İstanbul) ,şair.
öt-retm.en.\ık ':ıa.\)tl. 1'e1:cü.m.an. Ch'Lete'i'>1' n.c\e 1'1'jatrn e\e'i}\.111\e11, eö.ebı'jat ya'Ll\an.
etki\em\i,

şfü\e-ı:in.i aIU'L\a 'Ja.'Lc\1.1:\a\1\. "Famı, 'i}l\.Üeün.t\9\'2 'jl\lt\c\<l:'J . \ü.bab''

Yv

yayımladı. O, "Aruza Veda" şiiriyle aruzla yazmayı bıraktı. Hece ölçüsüne ve
vuvıuı.

"Yeni Mecmua" çevresinde toplanan Beş Şair' den biri olan Halit Fahri

ve kadın temalarını işledi.

(1912), Cenk Duygulan (1917) Efsaneler (1919), Zakkum (1920), Bulutlara
ve Harabaler (1922), Paravan (1929), Balkonda Saatler (1931), Sulara

Hep Onun İçin (1962), Sonsuz Gecelerin Üstesinde (1964),
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Sulara Giden Köprü (1936), Aşıklar Yolunun Yolcuları (1939),
(1916), İlk Şair (1923), Sönen Kandiller (1926), 10 Yılın Destanı (1933),
(1936), Bir Dolaptır Dönüyor (1958), İki Yandı (1970),
ebiyatçılar Geçiyor (1939), Darülbedayi Devrinin Eski Günleri (1964), Eski İstanbul
968), Edebiyatçılar Çevremde (1970), Liseler İçin Edebi Kıraat (1925-1928).
tanzimattan

itibaren gelişen yeni Türk edbiyatının

tohumdan filize geçmeye

evrelerini yavaş yavaş geride bırakarak semere faslına hazırlandığını yorumlarken
da yorumluyor.

kika ilk nüvesi Türk Ocağı etrafında teşekkül eden ve çoğu aruz vezniyle başlayan
bu (Enis Behiç, Faruk Nafiz, Orhan Seyfi, Halit Fahri ve Yusuf Ziya) sonuna doğru
i tercih ederler. " (EÜM s. 113)

edrettin, (1904 Uşak- 24 Şubat 1946 İstanbul) ,şair.
Milli Mecmua'da yayımladığı şiirleri ile tanındı. Biçim bakımından Beş Hececiler'i
a~ıııc,u

öz bakımından onlardan ayrıldı. Ömer Bedrettin'de; Faruk Nafiz, Orhan
görülmekte... Kısa, sade ve samimi söyleyişlere yer verdi. Ölüm, acı,

toplumsal sorunları tema olarak işledi. Şiirlerinin çoğu bestelendi. Hak ettiği ilgiyi

Sarhoşları (1926), Yayla Dumanı (1934), Sarı Kız Mermerleri. (1940), Deniz

Ömer Bedrettin ile ilgili pek bir yorum, açıklama yapmamış. Faruk Nafiz'i
değinmektedir.
doğan Kemalettin Kamu, Ömer Bedrettin gibi şairler üzerinde Faruk Nafiz'in
tesiri olmuştur." (E. Ü.Ms. 114)
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(18 Mayıs 1048 Nişapur - 1123) ,Acem şairi.
bul Feth Ömer B. İbrahim'dir. Astronom, bilim adamı, şair, bilgin ve filozoftur.
imsel eserler kaleme aldı. İbn-i Sina'nın "Temcid" eserinin yorum ve tercümesini
vimi"ni düzenledi. Ömer Hayyam, rübai türünün kurucusudur. Şark kültürünün
'1arak kabul edilmekte; aşk, şarap, dünya, insan hayatı ve yaşama sevinci gibi
bakışla işledi. Sade, açık, anlaşılır bir dille yazdı, akıl ve sağduyuya önem verdi.
Ziyc-i

Melikşahi'.

Müşkilatü'I

-Hisab,

Eş'ar-ı bil Arabiyye,

Fil Mutayat,

pgrafya), Newruz-name, Levazim'ül Emkine, İlm-i Külliyat.
istidat, büyük bir deha olan Hayam, hakikaten klasik şark şiirinin en büyük
Birçok

sanatkara

ciddi

tesirleri

oldu.

Özellikle

dönemine

göre radikal

nceleri, yorumu, Şark edebiyatı için bir kazanımdır, bir zenginliktir. Tanpınar
nan bu başarıyı yorumlamaktadır.

'emal'in on beş, yirmi gazeli, on, onbeş rubaisi vardır ki gerçekten eski şiirin en
Bu eserler sade Şark şiirinin bizdeki kolunda emsalsiz olmakla
'ın Hayyam 'ın yanı başında, bu edonizmi ve lirizmi ırklarının · dehasında
.. " (Y.K. s. 157)
Hayyam 'in anlattığı testici gibi eline alıyor. İçten ve dıştan işliyor,
boyuyor, Vernik, Cila sürüyor, güzleri dalgın dudakları daha yumuşak
ümitten yepyeni ışıklar koyuyordu." (Huzur s. 111 - Y.G. s. 134, 429,

ile ilgili yorumlar

yapan Tanpınar,

şiirin tadına ancak yazıldığı dilde

Hayyam'ı Avrupalı ve Şarklı birçok başarılı şaire benzetmektedir.

dilin içindedir. Tercümesi ile sevilen şair hemen hemen yoktur. Yahut şiiri
için sevilir. Hayyam'ın İngilizce'de Fitzgerald'ı, Türkçe'de Yahya Kemal'i
tesadüf olsun." (EÜM s. 41)
Ömer Hayyam 'ın şiirlerindeki destiler gibi ölümün elinde yoğrulur, aşkın
kıvamını bulduğu zaman yine ölüm onu edebiyetin kucağına atar. " (Y. G. s.
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'tn

testi olan güzelleri yanında Eren 'in devedikeni olmuş kadınları var yahut

canlı varlığın üç kademesi birbirine karışıyor... " (Y. G. s. 429) "Ben o
Hayyam, heykel yapılan bir medeniyete yetişmiş olsaydı, gene insan talihinin
tezgahında bulacaktı." (Y.G. s. 466).

Siret, (1872 - 1959 İstanbul) ,şair.
it'in siyasetine karşı çıktı. Paris'e kaçtı. Paris'teyken idama mahkum edildi.
sonra yurda döndü. İsviçre'ye memur olarak atandı. Öğretmenlik yaptı.
iyat-ı Cedide mensuplarına katıldı. Tevfik Fikret'ten etkilendi, dili önemsedi,
niği uyguladı, son şiirlerinde hece veznini başarıyla kullandı.
Bozumu (1928), Kıvılcımlı Kül (1937), Leyôl-i Girizan (1909), Üstadın Şairi
anzum Hicviye 1939), Bir Mektubun Cevabı (1948), Hüseyin Avni Ulaş'a

Siret'in daha çok Avrupa'daki diğer Türk sanatçılar ile birlikteliklerine,

yılları arasında Paris'te ve Avrupa'da birçok edebiyatçı vardı. Ali Kemal
Cevdet
kalmıştı

Bunlardan çoğu Abdülhamit idaresine darılarak kaçmış veya
" (Y.K. s. 65).

(1896 - 1980 İstanbul), edebiyat tarihçisi.
öğretmenlık yaptı. Edebi yazılar yazdı. "Dergah" (1921) ve "Kalem" (1938) adlı
Osmanlıca sözlüğü ile büyük hizmetlerde bulundu. Yakın Çağ Türk
ve

Tanzimat

dönemi

edebiyatçılarının

eserlerinin

basıma

katkılar sağladı. Bunlar arasında: Şinasi, Namık Kemal, Recaizade Ekrem,
Ahmet Vefik Paşa, Nabizade Nazım yer almaktadırlar.
Türkçe Cep Sözlüğü (1945), Türkçe'de Roman, Son Asır Türk Edebiyatı,
Gazetesi, Osmanlıca Türkçe Sözlük (1952), Edebiyat ve Tenkit Sözlüğü
(1952)
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hususi dostlarından olan Mustafa Nihat özün ile ilgili bir değerlendirmeye yer
bir yorumla karşılaşmadık;

fakat Tanpınar,

"Hicret" şiirini Mustafa

(1574 Macaristan - 1649/1650), tarihçi.
Peçevi ya da Peçevli İbrahim Efendi Boşnak kökenlidir. Lala Mehmet Paşa'ya
himayesinde eserler verdi. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, memuriyetten

ı Tarihl"ni yazmaya başladı.
Tarih-i Peçevi XVII. yüzyıl ve öncesi Osmanlı tarihinin önemli kaynaklarından

~rihi ile ün kazanan Peçevi, nesir konusu irdelenirken nesirdeki başarısıyla anılıyor.
rnsilcileri olarak, daha çok dönemin tarihçileri dikkate alınıyor. Çünkü eserlerini

meselesi bizi ister istemez Türk nesrinin mazisine götürür. Vakıa bir Evliya
bir Peçevi Türkçede yetişmiştir. Bunlar herhangi bir dilde büyük kudretler gibi
(EÜM s. 60)

kahramanlarının Osmanlı tarihçilerinin eserlerinde anlattıkları
anlatırken meşhur tarihçilerimiz arasında Peçevi'yi de anmaktadır.
tersine işleyen bir saat gibi geçmiş zamanı yaşamağa başladı. Son zamanlarda
tarih merakı da buradan geliyordu. Peçevi'de, Naimi'de, Raşit'te, Silahta,r'da
'u özlemeye başladı." (M. B. s. 42)

ıı;1ııı;1ı.uu

ı;:ı.ııa.uııı

Bey, (1877 İstanbul - 1948 İsviçre) ,sosyolog.

Bey, liberal görüşleri savunan "Ahrar Fırkası"nı destekledi. Jön Türkler'le

mucuc:111111uc:1K.1

taht değişikliklerinde ailesi taraf tuttu diye evleri gözlem altındaydı.

Fransa'ya yerleşmek zorunda kaldı. Prens Sabahattin Bey,Osmanlı
\J1111a..::.ıııa.

rağmen 1924 yılında Osmanlı hanedanı üyelerinin yurt dışı edilmesine

Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldı. İlk Türk sosyologlarındandır. "Adem-i
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bir anlayışla ferdin görüş ve davranışlarını ve kişisel hürriyeti, toplumsal menfaatin
siyasetçi ve düşünürdür.

Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?, Teşebbüs-i Şahsı ve .Adem-i Merkeziyet Hakkında
Teşebbüs-ÜŞahsı ve Adem-i Merkeziyet Hakkında İkinci Bir İzah (1908), İttihat
Açık Mektuplar (1911), Mesleğimiz Hakkında Üçüncü ve Son Bir İzah.
Prens Sabahattin Bey'in yönetim ile ilgili görüş ve düşüncelerini olumlu bularak

gülünç ve yetkisiz cevaplarla karşılanmasına rağmen bu meselelerle her tarafta
Bunlar Türkçülük meselesi, kadın meselesi, ferdiyet meselesi, içtimai
Bey'le başlayan ddem-i merkeziyet meselesi şahsi teşebbüs meselesi gibi
s. 44).

Hikmet, (5 Ocak 1902 Selanik- 3 Haziran 1963 Moskova), şair.
ikmet, Hikmet, Dedesi Nazım Paşa'nın etkisiyle şiir yazmaya başladı. Öğretmeni
den etkilendi. "Alemdar" gazetesinin düzenlediği şiir yarışmasında da birinciliği
irlerini heceyle yazdı. İşgal yıllarında yazdığı direniş şiirleriyle ünü yayıldı Nazım
!)düşüncelerden dolayı Moskova'ya gitti. Burada serbest şiir ile tanıştı. Bakü'de
pin Türküsü" adlı şiir kitabı basıldı. Nazım Hikmet'in şiirlerini plaka okuması büyük
rdı. 25 Temmuz 1951'de Bakanlar Kurulu kararıyla vatandaşlıktan çıkarıldı.
ildi bir şiir kurdu: "835 Satır" kitabı büyük yankı uyandırdı. Nazım, Cumhuriyet
kökten sarstı. "Şeyh Bedrettin Destan"yla şiir anlayışını olgunlaştırdı.
söyleyişlerini çağdaş bir anlayışın içinde eritti. Düz. yazı, şiir. ve senaryo
yeni bir şiir anlayışının habercisi oldu.
1 + 1 = 1 (1930), Varan 3(1930), Portreler (1935), 835 Satır ( 1929), Jakond ile Si
Kaybedeb Şehir (1931), Benerci Kendini Niçin Öldürdü (1932), Gece Gelen
BAbu'ya Gelen Mektuplar (1935), Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedrettin

ayrıca roman, oyun gibi türler de kaleme aldı.
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ve son devrin (Akif, Fikret, Mehmet Emin ve günümüzde de Türk şiirinin ikinci
Nazım'ı

görür. Tanpınar, Nazım'ı Türk şiirinin kilometretaşlarından

biri olarak

'ın Türk şiirindeki mevki Yahya Kemal'den sonra en dikkatte değer dil makinesini
olması itibariyle şüphesiz hiç de ihmal edilmeyecek bir şeydir; fakat benim şiirde
taraf daha vardır: Kanatlı söz. Acaba bu harikulade dil ve bu muazzam çalışma
kendi başına yaşayacak

bir form hediye etti mi? Ben daima Nazını' a

Fakat Haşim'in "Yarı yoldan ziyade yerden uzak, yarı yoldan ziyade môha yakın"

ilgili yorumu yaparken şıırı şiir yapan, onu ayrıcalıklı kılan onun
temel özellikleri verirken Nazım Hikmet'in şiire tanıdığı serbestiyetin bile bir
auııvvvıa;uu

ifade eder ve yukarıdaki pasajla bir farklılık oluşturmaktadırr.

sonu bu hakikati anladığtndandır ki küçük şiiri tercih etti ve. şiirin asıl parıltısını
eserleri

şiirin

diline

layık

bulmadı.

Filhakika

bizde

şiirin

ürpermesini

olduktan sonra bütün bu hacim hazırlığına kafiyeye imajların dar ve suni lisanına
Hatta Nazını Hikmet'in yaptığı gibi en geniş serbesti içinde olsa bile bir nazını
veremez; dardır, çapraşıktır ve çok defa ayıklayıcı bir terbiye içinde en lüsumluyu
"(EÜM s. 30)

;~ı.:ı;am:
Mahmut

Ekrem, (1847 - 31 Ocak1914), edebiyatçı.

Nazırlığı yaptı. Meclis-i Ayan üyesi oldu.. Genç yaşta edebiyatla ilgilendi. N. Kemal
Şuara'ya katıldı. İlk yazıları "Tasvir-i Efkar" gazetesinde yayımlandı. İlk
ilk şiir kitabı "Nağme-i Seher" yayımlandı. Muallim Naci ile Eski-yeni
tarihi açısından ve Edebiyat-I Cedide bakımından çok önemlidir. Recaizade
Yeni edebiyatın oluşmasına hem katkı sundu, hem de ona zemin hazırladı. Sanat
savundu. İlk realist roman sayılabilecek "Araba Sevdası"

tek romandır.

Ekrem, üç oğlunun özelikle Nijad'ın ölümüyle yıkıldı, bu yüzden eserlerine,
hüzün havası hakimdir.
Eserleri:
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Şebab (1873), Zemzeme (3 cilt 1873), Nağme-i Seher (1971), Tefekkür

(1893), Nijad Ekrem (1900-1910), Nefrin (1914).
Araba Sevdası (1896 ilk realist roman).
(1888), Muhsin Bey yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi (1890), Şemsa (1895).
Anjelik (1870), Atala yahut Amerikan Vahşileri (1873), Çok Bilen Yanılır

Mahmut Ekrem, Türk edebiyatı tarihinde çok farklı bir misyona sahiptir. Servet-i
bir edebi akımın oluşmasına vesile olması, Muallim Naci ile girdiği edebi

yuı.ui\..ı,.,ı.

ayrışmasının döneme damgasını vurması ve edebi tenkidimizin uygun bir
bütün bu gelişmeleri sağlayan Recaizade, Tanpınar' ın eserlerinde sıkça

divan sahibi olduktan sonra yeniye başlayan Recaizdde Ekrem Bey'de frµ, yeni
eskiye olan bağlılık çok iyi görülür. Ekrem Bey'de Lamartine, Musset: tesiri
Fikret ve arkadaşlarının ve Nihal Mehmet. JlrninBeyin tesiriyle adeta
Hamid'in ilhamını zaman zaman havalandıran o geniş kanaat
ilave etmek icap eder. Ekrem Bey bu kısır ilham ve imkanlarla, sonuna
hecenin, eski ile yeninin arasında çırpındı durdu... " (Y. k. s 73)
Mehmut Ekrem'in
1,ıı:ı.111111£}11

ff•,;,.ı.ı+ı:,ı

yaşadığı dönemle bütünleştiğini eski-yeni

ilk geçiş döneminde dilin yaşadığı buhran ve bu yaşananlarda

hemen hemen ilgili her konuda Recaizadeyi anmaktadır.
birisi varsa oda Recoizôde 'dir. ".ArabaSevdası"
Vakıa birkaç yerde hafif komiği yakalar. Fakat o kadar
.uuuıu.ucu

geçilmesi lazım gelen tellere o kadar şiddetle ve üst üste

uuu,m

şiirde seçtikleri konular ve onların şiir

sonra verdiği bazı numuneleri
elinden yari koştur"

teferruad bolluğuna rağmen bazısı genel, güzel sonbahar şiirleri vardır." (EÜM

hissi ve acıklı şeylerden hoşlanan ve hususi hayatın her safhasını nazım diline
bir şairdir. İlhami küçük ve şairane şeylerden hoşlanırdı. Kelebek ariyet alınmış
ırunrn.us

çiçek, yaprak, yatağında kitap okuyan kadın ve kuzu otlatan kız, onun için

rin kaynağa olabiliyordu ... " (EÜM s. 254)
Ekrem Bey'in eserine hayranlık duymak güçtür. Tükçe 'nin bir buhran devrinde
zemeler, hikayeler tenkitler fikir ve sanat hayatımızın sadece uzak merhaleleridir.
çok sevilmiş, çok beğenilmiş hatta bir nevi hasasiyetin nazımı olmuştur. Ayrıca

elimde zevk hakemi tanınmıştı. Hamid ve Sezai Beyler, Diyorlarki'de

ondan

açmış bir insan olarak derler Servet-i Fünun zümresinin bir araya gelip edebi bir
amil olan Ekrem 'i bütün gençler mürşit tanımışlar ve kendisine üstad-ı
"(EÜM s. 64, 69, 190, 251, 255).

Ruşen Eşref, (1892 - 1959 İstanbul), edebiyatçı - gazeteci.
fikir adamı ve önemli şahsiyetlerle yaptığı mülakatlarıyla tanındı. Bu mülakatları,
ısrarıyla "Servet-i Fünun" dergisinde yayımladı. Ruşen Eşref,

1918'de "Yeni

"Anafartalar Kumandanı Mustafa Kemal ile Mülakat" başlıklı yazısıyla

kamuoyuna tanıtan yazardır. Ünaydın, Kurtuluş Savaşı'nı destekledi. Elçi, büyük
oldu. 1952'de emekli oldu. İyi bir gözlemcidir. Akıcı bir üslupla mensur şiir

Diyorlar ki (1918), Tevfik Fikret (1919), Atatürk (1953),Geçmiş

Günler (1919),

(1922), Damla Damla (1928), Anafartalar Komutanı Mustafa Kemal ile Mülakat
Yakından (1938), Atatürk ile Milli Tesônüd (1954), Atatürk'ü Özleyiş (1957).

Ruşen Eşref' in gazeteciliğini (mülakat, ropörtaj) ve yaptığı tercümelerini
uııua111Ul\.La.

Ruşen Eşrefin başarısını, üslubunu ve dilini çok olumlu bularak Ruşen

anmaktadır.
France'in

Thais'i

Yakup'la

ikisinin dostu olan Nasuhi Baydar tarafından

gibi bu eser, İsmail Müştak Mayakon 'un kalemiyle

Türkçeye

çevrilen

"ölüm kadar Metin"den ve Ruşen Eşref'in Yeni Mecmua'da yaptığı Maxim Gorki
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dil ve hiç olmazsa tercüme edildiği lisandaki aslına sadakatle ilk başarılı
kurduğu haddi sonradan

Yakup'un Marcel Proust tercümesiyle, .Nurullah.

· eleri ancak geçecektir. " (Y. K. s. 39 ).

(1807 - 1857 İstanbul), devlet adamı.
Rıfat Mehmet Sadık Paşa'dır. Tophane Nazırı Hacı Ali Bey'in oğludur.
bir süre sonra Enderun odasında çalıştı. Daha sonra çeşitli görevlerde
diplomat kökenli devlet adamıdır, devrin siyasi mücadeleleri, bürokrat
belirlendiği için Sadık Paşa hak ettiği makama getirilmedi. Başarılı bir
görevlerinde bulundu. Sadık Paşa, Viyana Büyük Elçiliği yaptı.
siyasetinde Osmanlı'nın lehine çok başarılı işler gerçekleştirdi.
Muharebesi Tarihi, Gülbini İnşa, Risale-i .Ahlak, Avrupa Ahvaline Dair,
Zeyl-i Risale-i .Ahlak, Asar-ı Rıfat Paşa adı altında tüm eserleri basılmıştır.
Koçi Bey geleneğini sürdüren Sadık Rıfat Paşa da gözlemlerini raporize
ı,ı.ııııuv

takdim etmiştir. Sosyal, siyası ve ekonomik buliranlarr tesbit etmiş ve

asırda Sadık Rıfat Paşa 'run Islah-ı Ahval-i Devlet-i Aliyye 'si ile kapanan
için başka bir isim bulmak güçtür. İmparatorluğa çok bağlı

memlekette öteden beri mevcut olan tarih anlayışının
garbi layıkıyla tanımadıkları için... " (EÜM s. 77)

(1838 Erzurum- 1889 Viyana) , edebiyatçı -siyaset adamı.
ı, Sadullah Rami Paşa'dır. İyi bir eğitim gördü, memuriyetten başlayarak
Vezirlik rütbesine kadar çıktı. Viyana Büyük Elçiliğine atandı. Amatör
wguıcaı

Sadullah Paşa, edebiyat sahasında yeni Türk edebiyatının oluşumuna

bulundu. Batı'dan Türkçe'ye ilk şiir çevirisini yapan Sadullah Paşa'dır.
intihar etti.
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sır" adlı ünlü manzumesi ile Lamartin' den çevirdiği "Göl" manzumesi de yeni
teşkil etmektedir. Siyası ve kişisel gezi notları da yeni edebiyatın müjdecisi

seri: 19. Asır, Göl (Tercüme).
kolünün mensuplarından
İ.ridir. Tanpınar,

olan Sadullah Paşa, bu harekete ivme kazandıran devlet

diğer bütün yenilikçiler

gibi Sadullah Paşa'yı

da övgü ile

n sonraki devirde, medeniyet ve terakki kelimelerinin gittikçe artan bu sihir ve

debiyatımızda da takib etmek mümkündür. Şinasi Efendi, Ziya Paşa, Namık Kemal,
Medeniyet ve şaşmaz terakkiye inanmışlardı." (Y. G. s. 83)

il Bey (21 Mart 1867 Mekke - 24 Mart 1901 Sivas) , şair.
ve Servet-i Fünun dönemi kuşağındandır. Abdulhamid yönetimini eleştirdi. "Ey

Şultan Hamid'e" adlı şiirleriyle büyük bir ilgi gördü, tepki topladı. .Sürgüne
Fikret, Hüseyin Siret, Abdullah Cevdet ile sık sık toplantılar yaptı. Peyami ve

ağdure-i Sevda, Mevlid-i Pederi Ziyaret, Mensiyyat, Hissiyat, İntak-ı Hakk'ın
(1889), Huz masafa (1891), Mülazahat-ı Edebiye (1897), Muhalccanat-ı EdelJiye

tüözü olarak bilinen İsmail Safa'rıın en büyük hobisi meşhur İstanbul yangınlarını
pınar, İsmail Safa'yı bu hobisinden dolayı söz. konusu ediyor.

ıen evvel aruzun büyük virtiiôrii olan İsmail Safa Bey'in Abdülhamid devrinde bu
ğ,la tanınanları arasında oldukları söylenir. İsmail Safa Bey'in Recaizde Ekrem
yıkılan İstinye 'deki yalısında misafir olduğu bir gece yarısı böyle yangına gitmek
•peycezorladığını bana birkaç kişi birden nakletti. Ne yazık ki onun bu zevkinden
Karşımda yangın olsa ısıtsam vücudumu, mısraından başka bir şey kalmadı." (B.
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(1889 İstanbul - 15 Haziran 1966),yazar.
yaşta yaşama atıldı. Kardeşi İlhami ile çıkardığı "Yirminci Asır" adlı

uııwııv'-'vl'\.

Hikayeleri" başlığıyla yazdığı magazin hikayeleriyle dikkat çekti.
ıxcız.cu.rı.ı ıcı

kaygısıyla yazdığı için bütün eserleri gerçek sanatını göstermekten

yazardı. Sanat, psikoloji, sosyoloji gibi alanlarda yazdı. Sol akımlara yöneldi.
Koğuşu"nu Nazım Hikmet'e ithaf etti. II. Dünya Savaşı'nda Nazileri
başarıyla eserlerinde işledi. Oğlu Merve'yi 'kaybettikten kısa bir süre sonra

Zavallı Celal, Nuri Be(l914), Büyük Avrupa Anketi(l938), Felsefi Buhran

Fatih Harbiye (1931), Matmazel Noralya'nın Koltuğu (1949),
Şimşek (1923), Kızlar (1923), Mahşer (1924), Bir Akşamdı (1924), Süngülerin
Bir Genç Kız Kalbinin Cürmü (1925), Canan (1925), Dokuzuncu Hariciye
(1931), Bir Tereddüdün Romanı (1933), Yalnızız (1951), Biz İnsanlar Sözde

yaşadığı psikolojiyi, talihini, yaşam iklimini eserlerinde harmanlayan Peyami
bir soluk getiriyor. Durgun bir devir geçiren romana hareketlilik
Bu vesileyle Tanpınar, romancılığı irdelerken Peyami Safa'111n

doğanlardan Peyami Safa 'nın romanlarında da bu zihniyet farklı ve
buhranı spiritvaliste bir tercihle ön safa gelir. Mavriac'dan Engerek
eden bu muharririn eserleri arasında Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Ftih
tarını, birincisini yaşanmış bir ıztırabın hikayesi olarak, ikincisini şark ve

7 en had noktası olan musikide alması itibariyle zikredelim. Matmazel
eski meselelerini ve hayat tecrübelerini daha sipirituel bir plana
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lumlu ve olumsuz taraflarıyla
yapıyor.

"Dokuzuncu

Tabi bu değerlendirmeyi

Hariciye Koğuşu" adlı romanın

yaparken

Türk

romanını,

Cumhuriyet

bir iklim bulamayan bir bitki gibi gelişemediğini, bu dönem romancılığın varlığı
ia gelgitlerin yaşandığını ifade etmektedir.
Romanı var mı yok mu? Bu ciddi muhatabı daima müşkül mevkide bırakacak bir
endi kendime sorduğum zaman, ne büyük ihtiyatsızlık ettiğimi anladım. Filhakika
luk arasında her ikisinin haddi [asılında kalmış öyle paradoksal bir mevcudiyeti
kolay ne inkar ne de tasdik edilebilir ... İşte Peyami Safa Bey'in
' bu nadir kitaplardandır."

"Dokuzuncu

(EÜM s. 375, 376)

.i, (1864 İstanbul - 1921 İstanbul), bilim tarihçisi.
ir yaklaşımla Türkler'in ve Müslümanlar'ın bilime katkılarını tesbit etmeye çalıştı
Bilim Tarihçiliğinin kurucusu oldu. "Asar-ı Bakiye" önemli bir eseridir. Bilim

ıştı. İslam öncesi Yunan ve Hint araştırmaları yaptı. İttihad ve Terakki'ye yakınlaştı.
, "iktisadiyat" gazeteleri ile "Darülfünun" dergisine uzun süre yazdı. Son dönem
bilginlerindendir.
Hendese, Hikmet-i Tabiyye (Fizik), Mebhas-ı Savt, Mebhas-ı Elektrik
Cazibeyi Umumiye, Asar-ı Baki'ye.
insanı olan Salih Zeki aruzla başladığı şiire heceyle devam etti, özellikle hecenin
(14'lü) yazması dikkatler Salih Zeki'nin üzerinde yoğunlaştırdı.
bizim şiirimizin oldukça garip bir simasıdır; belki de istidatına seçmiş oıuuşsu.
yabancılığı

-hemen hemen bütün şiirleri eski yunan mitolojisine aittir- onu

tekrar edilen bir isim yaptı ... " (EÜM s. 396).

(1674? İstanbul- 1736), şair.
Hüseyin'dir, İmamzade Efendi'nin kethüdası Hacı Ahmet Efendi'nin oğludur.
dayandığından "Seyyid" lakabı ile anılmıştır. İlk gençliğinde "Hüsami"
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ş sonraları hocası şair Mirzazade Ahmet Neyli'nın tavsiyesiyle Vehbi' mahlasını

şairlerindendir.
Nef'i,

Nedim ile dost olduğu ve Nedim'e

gazelde ise Nabiden

etkilendi.

bir kaside yazdığı

İyi bir medrese tahsili

gördü.

yaptı. Padişah III. Ahmed ve Damat İbrahim Paşa döneminin önemli

Surname, Sulhiyye, Hadis-i Erbaaın Tercümesi
yaşadığı dönemin edebi anlayışı anlatılırken Seyyid Vehbi anılmakta;
sanat ve edebiyat anlayışı devrin anlayışından bütün bütün farklıdır.
bir zenginlik olarak irdelemektedir.

her devrin şiir anlayışı var. Seyyid Vehbf zamanında şiir nükte, cinaslı
aruzun çuvalına alalecele tıkılmış söz sanılırdı. Ama şiir diye insanlığın
ve unutmadığı bir şey de var dünyada... " (Y. G. s. 316).

_ 1712), şair.
bilinmemektedir. Şair üzerinden araşatırma yapan
1650 tahmin etmektedir. Sabit, memelketinde bir süre tahsil gördükten
Divan şiirinde onu farklı kılan ve ona ün kazandıran tarafı halk deyişlerine
bir dil kullanmasıdır. Sabit, alışılmışın dışına çıkarak bir farklılık oluşturdu,
XVIII. yüzyıl şairlerini konuşma diline sevk etti. Bu etki çok somut olarak

ivan, Zafernôme, Gazôndme ve Selimnôme adlarıyla da anılmıştır. Berbem/ime,
s-i Erbaain tercüme ve tefsiri.
Yahya Kemal'in yazdığı kahramanlık, destanımsı şiirleri değerlendirilirken son
şiirlerin çok nadir yazıldığı, bunlardan birin de "Zafername"

Çalan Şehir" Yahya Kemal'in Üsküp için yazdığı tek manzume değildir. Üçüncü
.besininkahramanı Selim Giray için yazmaya başladığı, fakat bitiremediği büyükçe
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da vardır. Bilindiği gibi Sabit'in son devir edebiyatımızda tek destani eser olan
.. "(Y.K. s. 153)

ııı.,u-,<t£i:lm::

Sezai, (1859 İstanbul - 1936 İstanbul), edebiyatçı.

katibi olarak yurt dışına çıktı. İngiliz-Fransız edebiyatını yakından tanıdı. İttihad ve
'Şuray-ı Ümmet" gazetesinde yazılar yazdı. Daha sonra büyük elçi olarak Madrit'e
N. Kemal, A. Hamid'in etkisiyle Divan edebiyatını eleştirdi. Yeni edebiyatı savundu.
omanıyla ünlendi. Bu eserle Türk edebiyatı, romantizmden realizme geçmiş oldu.
<iet'tenesinlenerek batılı anlamda gerçekçi kısa öyküler yazdı.

i:

Sergüzeşt (Roman 1889), Küçük Şeyler (Hikaye 1891), Rumuz'ul-Edep

(1898

dönemi roman ve hikaye yazarlarından olan Samipaşazade Sezai de muasırları
temaları işlemektedir. Bu işlenen konu ve temaların sğlığı, dar bir çerçeveye
dolayı, değerlendirmeye anılmaktadırlar.
Kemal, ne Mithat Efendi, ne Recaiz/ide, ne Samipaşazdde

hülasa esir bir

tiyatrolarına mevzu alanların hiçbiri, bir cariyenin satıldığı evde hanım
gayretin hikayesini vazmağı düşünmediler ... " (EÜM s. 64).

Ağa,(? - 1618), musikişinas- mimar.
Sedefkar, yetiştirildikten sonra çeşitli görevlere getirildi. Müzik, sedefkarlık,
Mimar Sinan'ın teşvikini gördü. 11 Ekim 1606'da Dalgıç Ahmet
'-'-'lıUF,U

cecı ıcı

atandı. Mimarimizde yavaş yavaş başlayan Barok tarzından hiç

meydana getirdi. Sedefkar Mehmet Ağa : on iki cami ve mescit,

iki hamam, üç saray ve köşk, köprü, yüzden fazla çeşme, on bir sebil ve
cµc;ıc.l\.

Osmanlı mimarisine yeni şaheserler kazandırdı. İstanbul' da İbrahim
etti. Çok iyi, kılıç kullandı.

?mar, sanatkarlarımıza

sahip çıkmadığımız

için, sanatkarlarımıza

fa kaybolup gittiğinden yakınmakta. Oysa Garp'ta Mollaire'n,

ait yapıların da,

Rousseau'nun

300-400

ğduklan, yaşadıkları mekanlar, evler onların anılarıyla, sanatlarıyla diri tutulmakta; ama
kültürün ne yazık ki oluşmamasından yakınmaktadır.

'nin
kadem gece teşrifi Ndili o mehin
cihan ôlem-i intizara değmez mi?"
tatlı üzüntüsüyle sevgilisini beklediği ev veya konağı bugüne kadar gelselerdi,
başka türlü tanırdık. Sinan, Itri, Sedefkar Mehmed Usta, Seyyid Nuh, Hafız Post
sadece birer isim yahut kalmışsa mezarlarıyla mevcutturlar... " (B. Ş. s. 190)

Emin Bülent, (Halep 1886 - 28 Kasım 1942 İstanbul), şair.
rnac<>r•rn

takımının ilk Türk kaptanı iki numaralı kurucu üyesidir. Fecr-i A.ti topluluğunun
Toplumsal ve ulusal konularda şiirler yazdı. Victor Hugo'nun

"Mavi Gözlü

adlı esere "kin" şiiriyle karşılık verdi. Ferdiyetçiliğe yer verdiği şiirlerinde lirizim
etkisi görülmektedir.

Ölümünden sonra Salih Zeki Aktay tarafından (Emin

1943) daha sonra bir incelemeyle

birlikte Rıfat Necdet Evrimer Fecr- i Ati

1958) tarafından neşredildi.
Mustafa Kemal Atatürk
karşı savaşırken

en zor zamanlarda

çok severdi. Hatta

6 şiirin "Garbın Cebin-i Zaliıni

dizesini bağıra bağıra ezberinde okurdu. Emin Bülent, Balkan savaşına katıldı.
Çanakkale cephesinde savaştı.

Hatay'a Selam, Dev şarkısı
Bülent Serdar için adeta "bir lahzada görünüp kaybolan bir harikuladelik"

Türk şiirinin ufkundan bir kuyruklu yıldız gibi geçti. Ondan gözlerimizde
ve ağzımızda tamamlanmamış bir lezzet kaldı. O kadar güzel şeylerle başlayan
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irdenbire şiiri bırakmasının bir sebebi olsa gerek. Belki de dildeki değişiklikler buna
Zamanın bizde o kadar kuvvetli bir akışı var ki ... " (EÜM s. 407)

İsmail Habib, (1892 Edremit - 1954 İstanbul) , edebiyatçı.
Mrn:,uırn..

ve milletvekilliği yaptı. "İzmir' e Doğru", "Açıksöz", "Maarif' gazetelerinde
dergisini çıkardı. 1934 - 1954 yılları arasında Cumhuriyet gazetesinde yazdı.
iyi bilen, bu bilgiyi coşkun ve duygulu bir dille harmanlayan Sevük,
sevgisini

aşılamayı

başardı.

Tezatların

şaşırtıcı

havasından,

ilginç

orijinal buluşlarıdan, geniş tarih kültüründen beslenen anlatımı ile gezi
ve sanatını oluşturan şair ve yazarların yaşamlarını, sanatlarını Türk
edebiyat incelemeleri ve tarihinde başarı sağladı.
Türk Tecedüt Edebiyatı Tarihi (1925), Dil Davası, Tazminattan Beri (1940),
(1935), O Zamanlar (1936), Avrupa Edebiyatı ve Biz (1940), Edebiyat Bilgileri
(1943), Türk Güreşi (1946), Mevlana (1951), Yunus Emre (1954), Yurttan
Köprüsü. Edebi yeniliğimiz (1931 -1932), Atatürk için (1939).
"Dostum İsmail Habib" başlığıyla İsmail Habib'in vefatı dolayısıyla 26 Ocak
makale yazdı, bu yazısında İsmail Habib'in meziyetleri, bilgi birikimi, edebi
vermekte, Yahya Kemal'in Sevük için söylediği ifadeyi de zikretmektedir.
'un bir köşesi idi." (Edebiyat Üzerine Makaleler s. 452'den 456'ya)

1809 - 1870 ?) .ozan- şair.
İstanbul' da tamamladı. Abdulmecit döneminde yedi yıl İstanbul' da kaldı.
İstanbul'dan ayrılmak zorundakaldı, O yıllarda İstanbul'da semai kahvelerine,
gösterilir, aşıklar birer bilge kişi olarak görülür, dinlenirdi. Bazı paşa ve beyler
onlara rahat bir hayat sağlarlardı. Böylesi bir zamanda İstanbul'a giden
gelmişken yarım kalan medrese öğrenimini tamamladı, ancak Seyrani karekteri
ördüğü yanlışlıkları yapan padişah da olsa görmezlikten gelemeyen ve şiirlerinde
bir şekilde hicv eden bir şairdi. Seyrani, sistemin olumsuzluklarını hicv etti.
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anbulda barınamadı, geri döndü. Tasavvufa ilgi duydu. Aşık ve Divan tarzı şiirler
ulan sade bir dil, yalın ve içten bir anlatımla şiire aktardı.
Seyranı ile Nerval'in yaşam tarzlarını karşılaştırarak ortak zevklerine değinmekte
niyet sanatçılarının tanışmalarını arzu etmektedir.
ki İstanbul kahvelerinde Nerval ya da Gautter ile şimdi o kadar sevdiğimiz

'arumadan rastlamış olmaları ihtimalini düşünürüm ve talihin cilvesine sayarım.

ti Han'ın ilk saltanat yıllarında İstanbul'da idi. Bu şairde Nerval'in sevebileceği
"(EÜM S.318)

?-

1714) ,musikişinas.
Türk musikisinin önemli bestekôrlarındandır. Musikimizin kemale erdiği

µh'un büyük katkıları oldu. Sarayda sanatını icra etti ve büyük.taltifler. alclı.. IV..
musıkişinaslar kervanına katılan asrın çok d~ğ~rli ye J:,üyülc
saray musıkisini doruğa çıkaran musıkişinaslardan biri olarak kabul

,Huuuu

eriştiği olgunluğu, yüksek sanat seviyesine ulaşmasını anlatan

urn.,ı.ı.u"ıuıu

kabul gören sanatkarları sık sık zikretmektedir.
tanıtsa, notaları neşredilse, diskleri yapılsa, hulasa şu piyasa
ıuıJu~:

Düşün bir kere Dede gibi bir adamı yetiştirmişsin,

Seyid Nuh,

gibi adamlar gelmiş, muazzam eserler vermişler, benliğimizin bir tarafı

debdebesini, ulaştığı zirve ve Türk milletine özgü

olan bu durumu

aynı başarı özelliklerini taşıyan musıki sanatındaki başarıyı da
özdeşleştirmektedir. Bu iki yüksek sanatı da bütünün bir parçası

büyük muasırları;

mesela Itri, Hafız Post veya Seyyid

pencereler ve kapı, bu kemerler bize Neşati'den veya

'un Nühüft bestesi, Mümtaz için bizim şarkımızın en kendisi ola tarafıydı. Pek
ruhumuzdaki sonsuzluk iştiyakını, güneşe, aydınlatıcı ve yakıcı şeylere doğru
"(H. s. 144)

eled, (1226 Karaman - 1312 Konya) , mutasavvıf- şair.

Muhammed Sultan Bahaeddin Veled'tir. Zahiri ve Batını ilimlerde yetişti.
Iiıdur, Mevlevi tarikatının asıl kurucusudur. Ve ikinci piri sayılır. Sultan Veled
a ve Türkçe yazdı. Babası Mevlana'rıın yanında yetişti. Tasavvuf felsefesine

irim yerini alan Çelebi Hüsamettin'in ölümü üzerine (1284), Sultan Veled,
tının şeyhliğine getirildi, düzenini kurdu, kurallarını saptadı. Tarikatını yaymada
'1

gösterdi. Şairliğinin değerinden çok, bir tarikat örgütleyicisi olarak etkinlik

fdil, muhteva ve sanat değeri itibariyle Mevlana' dan seviye olarak düşüktür.
Rubabname (Farsça, Mesnevi), Maarif (Farsça düzyan), Divan (Farsça),
,Y;ça Mesnevi), intihanôme (Farsça, Mesnevi), Divanı (Türkçe), Maarif (Türkçe)
Konya'yı anlatırken tabii ki Mevlana'yı ve oğlu Sultan Veled'i de anmaktadır.
,(Konya' da bu ilk ikametinden sonra Şam 'a kaçtığı zaman Mevlana oğlu Sultan
'elin ne uyuyorsun? Kalk şeyhini ara!" der. Bu söz karanlık gecede çakan şimşeğe

Nazif, (Diyarbakır 1870 - 1927 İstanbul) , şair.
II1

0

ve şair yetiştirmiş Diyarbakır'lı köklü bir aileye mensuptur. Düzenli bir tahsi]

Abdülhamit'e olan muhalefetinden dolayı sürgün edildi. Kurtuluş Savaşını
an Nafiz İstanbul işgaline "Hadisat" dergisinde yayımlanan "Kara Bir Gün"
Tanzimat edebiyatından özellikle N. Kemal'den etkilendi. İlk şiirlerinde
özgürlükçü bir düşünceyi savundu. Daha sonra Servet-i Fünun'a

l\..auıuı.

dil kullandı. Çeşitli görevlerde bulundu. Birçok ilde Valilik yaptı; fakat
Nazif, bu vazifeleri tamamen bırakıp yazarlığa ağırlık verdi. Nesirde de
Onun nesrinde, fikir ve bilgi kuvvetiyle iradenin mantıki bir düzen
mümkündür. Süleyman Nafiz'in bazı fikirleri arasında tezatlıklar mevcuttur.
161

eri:
Gizli Figanlar (1906), Fırak-ı Irak (1918), Çal Çoban Çal (1921), Batarya İle Ateş
(1924- 1925).
Tarihin Yılan Hikayesi (1922), İki Dost (1926).
Yahya Kemal'in "yarının hasretini" , Süleyman Nafiz'in "mazi hasreti" ile
Benzer ve farklı taraflarının daha iyi anlaşılmasını sağlamaya çalışmaktadır.
Milli mücadele çalışmalarıyla da Süleyman Nazif'i sık sık anmaktadır.
Narif'in "Mazi daussılası" formülüyle kolayca izah edip geçtiği şey hakikatte
realiteye dayanıyordu. Filhakika "Açık Deniz" ve "Deniz Türküsü"yle Hayyam
arasındaki mesafe daha çok derinlerde işleyen zemberekler izah edileblir... "

Süleyman Nazif'i, yaşadığı dönemin bütün bir edebiyat, sanat ve siyaset hayatına
yapmakta ve Nazif'i birçok farklı yönüyle olumlu olumsuz bir değerlendirmeye

Süleyman Nazif bir yazısında Leyla ve Mecnu 'nu Romeo ile Juliet' e benzetir.
rJµu/(,ı;u

şaşırtıcı ve mübalağalı görünmesine rağmen bu benzetişte doğru bir taraf
'de Rönesans başlangıcı Nizônü'de yarım kalmış bir rönesanstan başka bir şey
ortaçağı aşk ve gençlik rüyasıdır... " (EÜM s. 143)

adından da anlaşıldığı gibi İstanbul'da Süleyman Nafiz'in delaletiyle kurulan
Şubesi'nin tarihidir." (EÜM s. 443)
Avrupalı olduğum için severim. Yani tefsir ederek severim. Bunda da bir
nesil mazinin tesirini yapar. Sevmek daima hususi bir bakış tarzıdır." (EÜM

'de mazi hasreti var, diyorlar. Süleyman Nazif'ten gelme bir söz. Bir de Ziya
yanlış... " (Y.G. s. 321).
- 5 Şubat 1915), ozan- şair.
Erzurum Narman doğumlu olup rüyasında bir bade şarap içerek badeli
Anadolu'yu karış karış gezer; devrin büyük şairlerinden, Erbabr'yi mat eder.
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aşkı dillere destandır. İçten, duyarlı deyişiyle usta bir aşıktır. Kendi adıyla anılan
ağzının sahibidir. "Dost bağında talan var." en ünlü şarkısıdır.
aşıklarından Zülali, Erbabı Celali, Şenlik, Muhibbi, Nihan-i Zuhuri gibi aşıklarla
vardır.
rı.u.ucı.uu

Anadolu'da sağlam temellere oturtan, Anadolu'yu bir Türklük bostanına

en his, en zengin tarafı olan musıkinin sadece Osmanlı saray musıkisiyle sınırlı
Anadolu'ya, halka mal olduğunu kritize eden Tanpınar, özellikle Sümani'nin
"Sümani" ağzıyla Sümani'yi övmektedir.
o kadar sene üzerinden bütün bu besteleri, mayaları, hayratları, zihni, Sümanani
zamanlara bakıyorum, musikinin, nağmenin bir topluluğun hayatındaki yerini

bu kubbede hoş bir seda imiş" (B. Ş.s. 74)

(1779 - 1840), musikişinas.
Türk sanat musikisinin önde gelen isimlerindendir. Musevi bir hocadan musiki
Ağa ve Hamamizade İsmail Dede Efendi' den de çok istifade etti, eserler meşk
fevkalade kabiliyeti ile dikkatleri çekti. "Tanburi ve Kemani" olarak da şöhrete
ve Yörük Semaiyi besteledi. Melodik cümleleri ve ihtişamlı anlatımı ile üne

sanat,dallarına önem vermektedir, onları medeniyetin birer önemli unsuru,
ektedir; fakat şiirden sonra en çok önemsediği, hislerimizi dile getiren, eksik
layan sanat olarak da musikiyi görür. Hemen hemen her eserinde musiki

Şakır Ağa'nın, Tabii Mustafa Efendi'nin, Eyyubi Bekir Ağa'nin, Itri'nin, Hafız
ehrayinine benzeyen ilhamlarını saklayan notalar içinde, bütün bir mücerret yıldız
n ve esrarını bozmak isteyen, kara ve sert toprağın, çiy ve insafsız hakikatlerin,
/,/eğermaddenin haşin ve hoyrat bir remzi gibi bitmez tükenmez rakamlarını teşhir
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Cevat (Halikarnas Balıkçısı), (Girit 1886- 13 Ekim 1973 İzmir) ,edebiyatçı.

Üniversitesi'ni bitirdi. İstanbul'a döndü. "Resimli Ay", "İnci" vb. dergilerda yazılar
resimleri ve süslemeler yaptı. Karikatürler çizdi. Asker kaçakları ile ilgili yazılar
yüzden Bodrum'a sürgün edildi. Bodrum, aşk, tabiat, deniz temaları eserlerinde
arak gözlemlenmektedir.

t Agata Surina Burinata(1946), Ötelerin Çocuğu(1956) Bulamaç(?) , Deniz

', Ege'den Uluç Reis(l962), Turgut Reis(1966).
: Altıncı Kıta Akdeniz, Anadolu Efsaneleri, Anadolu'nun Sesi(1971), Anadolu

G-ençlikDenizlerindei 1973), Merhaba Akdeniz(1947),Ege Kiyılarından (1939)
şüı:ıcelerinden dolayı gittiği Bodrum'da denize aşık olan sanatkar; aşk, tabiat ve
ı.eselerinde işledi. Tanpınar, onu bir deniz şairi olarak tanımlamaktadır.
'nas Balıkçısı adıyla yazan Cevat Şakir'in sanatının özünü daha Ziyade deniz

şeylere bağlılığında aramalıdır. Filhakika o her şeyden evvel bütün bir mitoloji
Denizi'nin şairidir." (EÜM s. 125).

yuumu.ı.

eıu::ı.ı.uı.,

(İstanbul? -Tire 1826) , tarihçi.
hekimlerindendir. Şanizade eski ve yeni

v1=,ıu111

gördüğü için klasik tıbbı çok iyi bilmektedir

bir süre kaldığı için Batı tıbbını da tanımaktadır.
.ı...,uuııw

ve Rumca biliyordu. Yabancı hekimlerle temas halindeydi. Batı

v.:>ıuuvıı

uuuuu

diplomasını aldıktan sonra Mühendishaneye devam etti. 1808 -

yazıcılığı görevinde bulundu. Tarihin başlangıcını M.Ö. 400'lere kadar
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Sina'nın el-kanun" adlı eserine dayanarak Hamse diye bilinen hacimli bir eseri
Şanizade'rıin eseri, Osmanlı'da basılan ilk tıp kitabıdır.
Şanizade Tarihi (4Ciltlik), Hamse (5 Tıp Katabı), Divançesi ve çeşitli tercümeleri

Kemal Bey, kuvvetli bir müşahade kabiliyetine maliktir, ayrıca bazı hatıralarını
yazar. Bu itibarla Ali Efendi, Naima ve Şanizôde'ye benzer ... " (EÜM s. 417).

Aşık Veysel (25 Ekim 1894- 21 Mart 1973 Sivas), ozan.
çiçek hastalığından dolayı bir gözünü daha sonra da bir kazada diğer gözünü
ozanlarından olan Veysel, Yunus Emre, Pır Sultan Abdal, Karacoğlan gibi halk
etkilendi. Önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı 1933 yılında tanıştığı
teşvikleriyle kendi sözlerini yazıp söylemeye başladı.
eysel, saz çalışı ve türkülere yaptığı yorumlarla dikkatleri üzerine çekti, Anadolu'yu
laştı. Şiirlerini sazıyla okudu. Türkçe'yi yalın ve ustaca kullandı-.Başanlı bir teknik ve
etotla şiirlerini seslendirdi. Toplumsal olaylara, dine ve siyasete de zaman zaman

Deyişler( 1944 ), Sazımdan Sesler( 1950 ), Dostlar Beni Hatırlasın( 1970)

Paris'te hormanikasını çalan kör delikanlının içten, samimi çabasını görünce Aşık
ıyor, çocuğun iç aydınlığını, üretkenliğini, duygusal zenginliğini Veyşel"e
adolu'nun berketini, velutluğunu,

duygu yoğunluğunu Avrupa'da hissediyor.

benim için yeni değildi, Aşık Veysel'i dinlerken de aynı şeyleri düşünmüştüm.
'yu sımsıkı kapalı kirpiklerinin altında kendi iç aydınlığı ile yaratıyorsa, bu
,5uu,ı::;u

Paris'i onun çok santimantal, zalim aşklarını, kolay vuslatlarını ve ayrılık
başına yaratıyordu. "(Y. G. s. 261)
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benderzade

Ahmet Hilmi Ziya, (1865 Filibe - 17 Ekim 1913 İstanbul) , yazar-

,e doğumlu olan Ahmet Hilmi, Filibeli Ahmet Hilmi olarak tanınmaktadır. Babasından
ehbenderzade olarak anılmıştır. İlk eğitimini Filibe müftüsünden alan Ahmet Hilmi,
ailesiyle İzmir'e taşınmıştır. Çeşitli memuriyetlerde bulundu. Görüşlerinden dolayı

·Mu. II. Meşrutiyet'in ilanında İstanbul'a geldi. "İttihad-ı İslam" isimli haftalık bir
ı. "İkdam" ve "Tasvir-i Efkar'tda siyasi ve felsefi makaleler yazdı; açık, yalın bir üslup
a sürede çok başarılı eserler kaleme aldı. Ayrıca "Hikmet Gazetesi" Ahmet Hilmi'nin
çısından çok önemlidir, bu gazete düşüncelerini rahatlıkla ifade etmekteydi. "Amak-ı
ında Vahdetü'l Vücut inancını anlatmaktadır. Ayrıca "Coşkun Kalender" isimli bir

Amak-ı Hayal, Allah'ı İnkar Etmek Mümkün mü?
Tanzimat'tan sonra bizde başlayan düşünce ve sanat yeniliğinin en eksik tarafını
görür. Hilmi Ziya "uyanış Devirlerinde Tercümenin Rolü" adlı kitabının
tekamül sisteminin şimdiye kadar bizde doğru anlaşılmadığı ka.naatirıde...
Ziya'nın düşüncelerine katılamakta ve bu konuyu irdelemektedir.
medeniyet vardır. O da insan toplulukları arasındaki karşılıklı tesirlerin
ve genişlemesidir. Çarpışmaların doğurduğu kıvılcım yerini değiştirebilir;
yayılma yerleri bulmak içindir... " (EÜM s. 411, 412).

med Paşa, (1841 - 5 Mayıs 1907 İstanbul), ressam.

Ahmed Ali'dir. Tıbbiyye'yi bitirdi. Harbiye'de anatomi, perspektif derslerini
i geliştirdi. Paris'e gönderildi. Gerome ve Boulanger atölyelerinde çalıştı. Ahmet
a..• resim yapmayı savunan Barbison ressamlardan etkilendi. Türk Tarihinde bir ilk
Nisan 1873'te Sultanahmet'te açtı.
'13:serleri: Karpuz Dilimli ve Üzümlü Natürmort, Ağaçlar Arasında

Talim Yapan Erler, Manzara, Tepe Üzerindeki Kaleler.
musıkisi gibi Türk resminin de bir yanımızı tamamladığı, bizleri içeride
bir olgunluğa ulaştığını dile getiren Tanpınar, ne yazık ki bizim
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ve sanat eserlerini koruyamadığımızı, bununda en önemli nedenini ise ulusal bir

y.nuuu.ıe,ıuu

bağlamaktadır.

kadar bir müzemiz olmadığı için resim tarihimiz telafi edilemeyecek zararlara
Türk resminin başlaması bir asırlır hadisedir. Bu kadar yakın ve kısa bir zaman
birçok eserler ve hatta isimler bile kaybolmuştur. Hamdi Bey ve Şeker Ahmed Paşa
nesil, yani asıl bu işe başlayanlar hakkında hemen hiçbir şey bilmiyoruz." (Y. G.

Sami, (Yanya 1850 - 1904 İstanbul), yazar.
Halid Bey ve büyük babası Dermuş Bey Berat'tan Fraşer' e yerleşmiş Tımar Beyleri
İlk tahsilini Fraşer' de yaptı, ciddi çabalar göstererek kendisini yetiştirdi. Türk dili,
klopedi üzerine çok verimli ve başarılı çalışmalar yaptı. Şemsettin Sami, Türk
ilk Türkçe roman "Taşşuk-ı Talat ve Fıtnat"ın yazarıdır. "Sirac" ve "Hadikat''
çalıştı. Modern Türk milleyitçiliğinin de önemli temsilcilerindendir. Kutadgu Bilig ve
izahlı çevirilerini yaptı. Ayrıca önemli bir dil bilginidir.
Besa Yahut Ahde Vefa (1875), Göve (1876), Kamus-ı Fransevi (1882), Kamus'ül
Türki (1889), Usul-i Tenkit ve Tertip (1886), Nev'usul Sarf-ı Türki (1891)
Fransızca öğrenmeye çalışırken Şemsettin Sami'nin eserinde

evde Şemseddin Sami 'nin lugatıyla epey pençeleştiğimi hatırlarım. Fraıısxıc:cı/yı
hazırlandım. " (Y. G. s. 346)

, (1371? -Kütahya 1431), Divan şairi.
Sinaneddin olarak da bilinir. Germiyanlı Şeyhi de denilir. İran' da başta tıp ve
ak üzere birçok alanda iyi bir tahsil gördü. Hekimlik yaptı. Şeyhi, tıbbi başarılarından
ltan'ın iyileşmesine vesile oldu), Sultan Mehmet Çelebi, Doğanlı köyünü Şeyhi'ye
soyguncular yolda Şeyhi'yi soyarak, haksızlığa uğratırlar, Şeyhi, bunun üzerine
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neşhur eserini yazar. Bu eser fabl özelliği taşımaktadır. Alegorik bir dille din dışı
van edebiyatının kurulmasına katkı sağladı.

Divan; Husrevu Şirin, Kenzü'l Menafi.
ıfhasındaki klasik Türk edebiyatının ilk şairlerinden olan Şeyhi, Acem edebiyat
kat her şeye rağmen döneme damgasını vurdu. Klasik edebiyatın kurucularından
r.
ie bu bir dilden öteki dile geçirme arzusu gayet aşikardır; fakat o sadece Türkçeyi
zmunlarla zenginleştirmeğe çalışmaz, aynı zamanda yetişmeğe çalıştığı örneklere
inde değiştirmek bile ister ve bu hususta aruzu bir vasıta olarak kullanır ... " (EÜM

vram 'dan bahsederken onun müridlerinden olduğu Hüsrev-ü Şirin Şairi Şeyhi'nin
ökte meleklerin "vird-ü tesbih eylediğini" söylemesi de bu cinstendir." (B. Ş. s.

ip, (1757 - 1799 İstanbul), şair- mutasavvuf.

Melami tarikatlarının kültürlü, aydın, alim bir mensubudur. Uzun süre şeyhlik
ad" mahlasını kullandı. Aynı mahlası başkaları kullanınca "Galip" mahlasını
ıdı. 24 yaşındayken divanını tamamladı. 26 yaşındayken de Divan edebiyatının en
nden sayılan "Hüsn-ü Aşk" mesnevisini yazdı. Eserlerinde tek varlık inancını, ilahı
eliğini, hoşgörülük temalarını işledi. Sembolleri başarılı bir şekilde kullandı,

Iara çok sık yer verdi. "Sebk-i Hindi"nin en büyük temsilcilerindendir. Nedim'den
ı önemli şairi olarak kabul edilmektedir. Türk Edebiyatı'nın ilk sembolist şairi
ektedir.

~serleri:Şerh-i Cezire-i Mesnevi, Divan, Hiisn-ü Aşk, Es-Sohbetü 's Safiyye
lebiyatımızın son büyük temsilcisi, üstadı kabul edilen Şeyh Galip şiiri en kamil
.den cins bir şahsiyettir. Dehası ve üstün istidadıyla şiir diline olan vukufyetiyle

arılı şairidir. Şeyh Galip; boğazı, boğaz mehtabı, boğaz sefaları... Gibi şiirimizde
alan şiirimize kazandırdı.
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asrın sonlarına doğru Nedim'inkinden daha az ehemmiyetli olmayan ve tesiri
dokuzuncu asır şiirlerine hakim olan ikinci bir "boğucu çemberi yırtma,

ıktlmıştan sıyrılma" cehdi ile karşılaşıyoruz."

(EÜM s. 179)

ltınca, on yedinci ve on sekizinci asır şairlerinden (Bakı, Fuzulf, Nôili, Nedim ve
lk şiirimizden seçtiği her konuşmasında tekrarladığı mısralarla eski şiirin ve milli
ğı lirizmi gösterdi ... " (EÜM s. 112)
Necati Bey, Nedim, Şeyh Galip gibi eski şiirin sıkı nizamı ve müşterek lugatı
pir çığır açabilen şairler boy ölçüşebilirler." (EÜM s. 142)
fhaşiyelerde Baki'den, Nef'i'den, Nôbi ve Galib'den alınmış gazeller vardı." (H. s.

o dönemde yaşayan sanatkarlarımızın birçoğunun çok ciddi bir terbiyeden
an biri olan Şeyh Galip'in de aynı terbiye rahlesinden geçtiğini ve çok genç yaşta
idfade etmektedir.
Şeyh Galip ... Genç yaşta, en parlak devrinde ölüyor, başlı. başına hikmet olan
bu terbiye onda birçok şeyleri, muzır şeyleri başında öldürmüş..

(H. s.120)

.. Eliyle selam verdi. Sonra Galib 'in beytini okudu:
kim Zübde-i alemsin sen,
ekvôn olan ademsin sen!"
olduğu yerden Şeyh Galib'in mısramı okudu: (Huzur s. 362)
menşuruna tuğramıyım bilmem" (M. B. 144)

Yahya Efendi, (İstanbul 1561 - 1644 İstanbul), Divan şairi.
~'?muaıı,

sonra Abdulcebbarzade Mehmed Efendi' den ders gördü ve Şeyhül İslam

ehmed Efendi'den mulazame aldı. Çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Şeyhül
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I. Mustafa, IV. Murat ve I. İbrahim devirlerinde üç defa şeyhül İslamlık
Yahya Efendi, alim ve başarılı bir Divan şairidir, dili zarif ve temiz, hayali
ve nükteli bir şairdir, gazelleri ile tanınır. Baki, Nedim, Naili ayarında cins bir
Nef'i'nin Yahya Efendi hakkındaki hicivleri de çok ünlüdür.
Feraiz Manzumesi Şerhi, Tahmis-i Kaside-i Bürde, Tercüme-i Nigaristan,

edebiyatımızı

değerlendirirken

iz bırakan şahsiyetlerle

ilgili yorum ve

Şeyhül İslam Yahya Efendi de bu zincirin bir halkası olduğu için o da

çehresi ve büyük zenginlikleriyle
vnuu.sıam

ondan öğrendik. Naili'yi Neşati'yi

Yahya 'yı Yahya Beyi ve daha birçoklarını o yeni bir iklim bulur

aydın için yazılan mukaddimelerin niteliklerinden bahsederken,

bir metotla müverrih Ali, Şeyhül İslam Yahya ve Müstakimzôde için
şahsına münhasır kalmış büyük etütlerdir." (EÜM s. 417)
kötü birbirine benzeyen insanlardı. Şeyhül İslam Yahya Efendi
ayrılırdı. Batıda böyle idi. Baudlearre, Banville' e

- 1526 İstanbul? ), hattat.
11,:u.u,.. uıua.

kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Türk hattat
tarikatına mensuptur. İslamı yazı sanatını
"Kıbletü'l kitap" diye anılmıştır. Sultan Beyazid
ok atıcılığındaki başarısından dolayı aldı. Birçok
kopyası eserleri arasında yer almaktadır.
kalmasında emek

Gene anladım ki bizim şark; Müslümanlık şu bu diye tebcil ettiğimiz şeyler, bu toprakta
yarattığımız

şekillerdir. Bize ulühiyetin çehresini veren Hamdullah 'ın yazısı,

kim olduğunu bilmediğimiz bir işçinin yaptığı mihraptır." (M. B. s. 92).

yad Hamza, ( ? - ? ) , şair.

. yüzyılda yaşayan önemli sufi şairlerdendir. Önceleri duvar ustası (şeyyad) iken ahi
intisabıyla tasavvufa yöneldi. Hem hece hem aruzla yazan Şeyyad Hamza, hecede daha
Türk şiirinin kurulmasında da etkili oldu. Dini ve tasavvufi temaları ağırlıklı olarak
m kültürünü kavramış gezgin bir mütasavvıftır. Şeyyad Hamza'nın klasik şiirlerinden
tları önemlidir. Bu manzumelerinde kuvvetli bir Arapça, Farsça bilgisi ve İslam

Yusuf-u Züleyha, Destan-ı Sultan Mahmud
klasik edebiyatımızın ilk sanatkarlarından olan Şeyyad Hamza'nın kuruluş
<.c;nıııı1'!,ıuı

doğal olarak yaşamasına rağmen bir şiiri ile de büyüklüğünü . hissettirdiğini

ınakuca

Yunus, Moğol istilasının azdığı devirde büyüdü. Onda ve hiç olmazsa bir tek

olan Şeyyad Hamza' daki ölüm vizyonunun eşini bulmak için XVI. asır şimal
dalga gibi saran mistisizme kadar çıkmak gerekir... " (B. Ş. s. 109)

i, (1213 Şiraz - 1292 ?), Acem şairi.

ir zekaya sahip, dile hakim, akıcı bir üslupla yazdı. Ufkunu a.çnıa.lc, gyliştirnıekjçil\.
t gezdi. Kendisinden sonra gelen şark şairlerini . etkiledi. Şeyh Sadi, İsla..nı
plarak kabul edilmektedir. Atasözlerine, halk hikayelerine sıkça yer veren sufi bir
~ nasihatleri nükteli bir biçimde verir. Şeyh Sadi'nin , "Bostan ve Gülistan"ı İrap.
eserlerinden kabul edilmektedir. Sadi'nin bu eserleri, Osmanlı medreselerince ders
günümüzde bilim adamlarının ve edebiyatçıların yararlandığı
sonra İran edebiyatının en büyük şairi olarak bilinir. Eserleri 16
gelmektedir.
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Takrir-i Dibace, Mecôlis-ı

Pencgône, Sual-i Sahib-divan, Akl · u Aşk,

Fars edebiyatının üstatlarından Şeyh Sadi, bütün Şark İslam hatta Garp edebiyatını
ıvm,uv

etkiledi. Tanpınar, Şeyh Sadi'nin edebiyatımızdaki tesirine değinmektedir.
on iki yaşlarındaki çocuklara bir zaman Garb'da Yirgile'i, bizde Şeyh Sadi ve
anlattıklarını

" (Y. G.

biraz fazla

unuttuk

sanıyorum.

Çocukluk

aşılması

gereken

s. 458)

( 1824 İstanbul - 1871 İstanbul), gazeteci - edebiyatçı.
için Fransa'ya gönderildi, birçok Fransız aydın ve bilim adamıyla tanıştı: Ernest
Littre' ... Encümen-i Daniş'te görev aldı. 1860'te Agah Efendi ile "Tercüman-I
1862'de tek başına "Tasvir-i Efkar" gazetesini çıkardı. Şinasi,yönetimi eleştirdi.
tekrar Fransa'ya gitti. Türkçe sözlük çalışmalarını başlattı. Batılılaşma hareketine
edebiyat, düşünce yaşamının gelişmesinde katkıda bulundu. Şinasi, ilk Türk
"Şair Evlenmesi" ni kaleme aldı. Birçok ilkin babası olarak kabul edilmektedir.
a Eserleri: Tercüme-i Manzuma, Şair Evlenmesi, Müntehabat-ı

Eş'ar,

Durub-i

ıiye, Müntehebat-ı Tasvir-i Evkar, Tercümôn-ı Ahval Mukaddimesi, Hatimetül Eşar.

modern Türk edebiyatının ilklerle (gazete, tiyatro, makale... ) tanışmasını sağladı,
.ımıza kazandırdı. Şinasi, Türk edebiyatında ilklerin babası olarak kabul edilmekte ,
tikler bir lamba gibi bütün etrafa tesir etti, yankılar uyandırdı.
l anmaktadır.
ık Kemal, Abdülhak Hamid'e

yazdığı bir mektupta:

"Asıl Müceddit Şinasi ile

ıirin arasında bir hatt-ı ittisôlim" der. Bu asil tevazu bütün bir yanlışlık silsilesinin
ştur. Hakikatte asıl yenilik onunla başlar, ilk ve esaslı zaferlerini onunla kazanır.
bir hareket noktasıdır ve her başlangıç gibi müphemdir. Bu donuk ışıklı ve kendi .
· adam, şüphesiz, etrafındakilere çok tesir etti; fakat onda bütün cemiyet üzerinde
ı kütleyi birdenbire elektiriklendirmiş
244,245)
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gibi alt üst eden o büyük ve s "ari kuvvet

Tazminat'tan

sonra edebiyat dünyamıza giren edebi türler ve tabii ki bunların ana,

in adeta Şinasi'nin savunduğu ve kullanmaya çalıştığı dille, yeniden uyandığım, yani
etinden dolayı Şinasi'yi zikretmektedir.

nrimat'tan sonra, evvela yeni mekteplerin açılmasıyla öğretimin Türkçeye dönmesi,
ciliğin başlamasıyla, bu dil meselesi günün meselesi olmuş:... Filhakika ilk büyük

:r:ıasi'nin (1826-1871) çıkardığı Tasvir-i Efkar gazetesi etrafında uyandırdığı halkı
~n peşinden gelenlerin getirdikleri yeni edebiyat anlayışı, bütün gayretler daha
i şark medeniyetinden gelen, dışarıdan çok cazibeli, hakikatte açıklıktan ve eşya ile
mahrum terbiyesini daha ziyade şiirle yapmış ve onun yarı cansız unsurlarıyla
ir yazı dilinin itiyat/arından, keyfi bir kelimecilik iptilasından kurtarmakla hülasa
s. 1si'06)
ve idealist arkadaşlarının yeniliğin habercileri olduğunu, hatta bunları bir

idesi sahibini, ideoloji itibariyle, Şinasi-Ziya Paşa- Kemal mektebinin,ırıübe.şşir_i
kiaı değildir. Akif Paşa 'nın şahsiyeti, eski şark mektebinin sınıf dahiU tekanıüliıi.
uki eskisinden büsbütün farklı bir ideolojiye istinat eden yeni Tanzimat edebiyatı
erin tesiri ile meydana gelebilmiştir." (EÜM s. 199)
e.ırıal'i anlayabilmek ve onun hakkında iyi hüküm verebilmek için cemiyet
gi anafikri bulmak lazımdır. Bugün kullandığımız bütün mefnumlar, Şinasi ile

Paşa, Namık Kemal, Sadullah Paşa onlardan evvel veya .pnlqrla
Abdülaziz Han meşhur nutuk ve farmantnda- Ali Paşa, hatta Cevd.e.t Qqşa.ih.ep
inanmışlardı." (Y.G. s. 83)

(? - ?), musikişinas.

ve tanınmış bestekarlarındandır. Sarayda "Müezzin-i Şehryari''
1730) başarılarıyla ünlendi. Bu şöhreti I. Mahmut devrinde saray
.ı,.:,;:,v.11..ı,.,qrn.ı.vl'>.J.

eda, tavır ve çok asil nağmelerin işlenişi son derece

wvf"ı.l\.ı,fümM

etkiledi. 34 eseri günümüze kadar geldi. Ayrıca
edilen musıkişinaslar (Bekir Ağa, Kara

·-·'

Ali Paşa, İbrahim Çavuş ve Ahmet Çavuş) arasında Tabi Mustafa
mısradan oluşan "Büselik-Aşiran kar"; bestelemiştir.
eserleri 4 saz eseri, 1 kar, 12 beste, 8 ağır semai ve 9 yürük semaiden
sevilen ve bilinen iki eseri; Beyati Yürük Semai "Gül yüzlülerin şevkine gel
sazkar beste "Hemişe dilde suhan elde sazkarımdır".

vahşi gelir dama yem kapar
-ı dilden o mehpare nem kapar"
(•toplumun, klasik Türk musikisine gereken önemi vermediğini, kıymet ve
rayamadığını, layık olan değerin verilmediğini dile getirmektedir.
henüz keşfedilmemiş yıldızlar gibi kendi semalarında ve yarattıkları güzelliklerin
zevi; fakat emsalsiz parlıyorlar. Biz ise tahakkuken milletimize nasip olmuş)bu
habersiz ve onlara yabancıyız... " (EÜM s. 94)
'un Nühüft bestesi, Mümtaz için bizim şarkımızın en kendisi ola tarafıydı. Pek
ruhumuzdaki sonsuzluk iştiyakını, güneşe, aydınlatıcı ve yakıcı şeylere doğru
"(H. s. 144)
Ağa'nın,

Tab'i Mustafa Efendi'nin, Eyyubi Bekir Ağa'nın, Itri'nin, Hafiz

benzeyen ilhamlarını saklayan notalar içinde, bütün bir mücerret yıldız
esrarını bozmak isteyen, kara ve sert toprağın, çiy ve insafsız hakikatlerin,
maddenin haşin ve hoyrat bir remzi gibi bitmez tükenmez

Tanpınar'ın

roman

kahramanlarından

ve

ayrıca

XX.

yüzyılın

bir bestekardır. "Mahur Beste"nin sahibidir. Saadet ve Suhür
vıuu.aırnu

Talat Bey'in kitapları ve eserleri bir yangında zayi oldu.

yandığına yanmadım ama Talat
beyti metinim ana hala yanarım''

ve Tanpınar'ın yaşamının bütününü, tamamını tamamlayan yüksek his.. olan
hemen Tanpınar'ın her eserinde yer almaktadır. Bir romanına isim olarak da verdiği
dolayı Talat Bey anmaktadır.
Beste, Atiye'nin küçük eniştesi Lütfullah Bey'in babası Talat Bey'in eseriydi. Bir
Talat Bey, bu eserini karısı kendisini bıraktıktan sonra yazmıştı... " (M. B. s.

(1873 İstanbul - 28 Temmuz 1916 İstanbul), musikişinas.

'-'ı;;ııııı,

ortaokul sıralarında ağabeyi Ahmet Bey ve Kemani Aleksan Bey' den
müzik aletlerine ilgi duydu ve müzik aletlerini çalmaya başladı. Daha

a.;,ıarna.
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sazı ustalık derecesine ulaştı. Ayrıca diğer müzik aletlerini. de ustalıkla

ıuu.:ıı.LU

ve Mevlevihane bahsi geçince Tamburi Cemil'i hatırlatıyor ve Tanpınar'ın

biri de Tamburi Cemil'in yeğenidir.
Saz Eserlerinden Bazıları: Şedd-i Araban, Peşrevi, Ferahfeza Peşrevi,
Hicazkar Peşrevi, Kürdili Hicazkar Peşrevi, Bestenigar Saz

gelmiş geçmiş en büyük virtüözlerinden biridir. Genç yaşta musiki
Yaptığı eserlerle Türk müziği saz icarasına yepyeni ve modern bir tarz,
getirerek icracılığın mükemmelleşmesinde en büyük rolü oynadı.
de çok eskiden dostu. Tevfik Bey'i

ilk gençliğinde

Yenikapı,

tanımıştı İhsan Emin Bey'i tanıyana kadar sevmemiş Türk musikisinin tek aleti
getirdiği coşkunluk havasını tercih etmişti... " (H. s. 245)
Cemil'in Ninni'sini musiki şaheseri saymak epeyce güçtür. Fakat o plağı
iktisadi denkliği bozulmuş, mihrabı çökmeğe yüz tutmuş gururunu yapan
çatlamış bir topluluğun iç benliğini en canlı yerinden verir." (B.Ş. s. 160)
175

Osman Pehlivan, (1847 Tırnova- 1942), musikişinas.
müziğe başladı; fakat güreş merakından dolayı güreşe ağırlık verdi, ağır sıklette
" ünvanı aldı. Çok renkli bir kişi olan Tanburacı, sazında virtüöz olmakla

buharlı gemi kaptanlığı, avcılık, saz yapımı, marangozluk.. gibi işler yaptı

,,.uııın.,

sohbetiyle toplumda aranan bir musikişinastır.
•.uvrn.

uııuaıu çok ulusluluk, çok kültürlülük Tamburacı Osman Pehlivan'nın

.•6

dönüştürülmektedir. Hemen hemen bütün halkların müziğini eserlerine
Anadolu'daki Çerkezlerin daha çok akordion veya garmanla çaldıkları ezgileri
canlı müzik edası içerisinde bütünleştirerek tamburasıyla icra etti.
ve müzik söz konusu olunca Tanburacı Osman Pehlivan adı da geçmektedir.
u.uuuuu

Tanburacı sesiyle de nam kazandı.

İhsan 'ın düşüncesiyle yepyeni bir istikamet aldı. Orhan ile Nuri ilk önce
Pehlivan'ın yaydığı o güzel Rumeli türküsünü söylediler. Sesi dik ve heybetleydi.

esme deli rüzgar .Yôrim yoldadır." (H. s. 289)

tıaıuuıı, (16 Mayıs 1915 İstanbul-7 Mayıs 1986İstanbul),tiyatröcu -yazar
tiyatro öğrenimi gördü. Binlerce öğrenci yetiştirdi. Tercüman ve Milliyet
yazarlığı yaptı. Edebiyata ilgi duydu, asıl başarısını öykülerde gösterdi, eski ve
"1'1:'mııcri arasında kalmış bireylerin yaşamını, iki yüzlülüklerini, mizahi bir üslupla
u.,uııuvdramatik, daha sonra epik tiyatro denemelerine yöneldi. "Keşanlı Ali"
içinde gerek yurt dışında ilgiyle izlendi. Toplumsal olayları mizahi bir dille
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Demokrasi (1949), Tuş (1951), Geçmiş Zaman Olur ki (1946), Şişhaneye
On İki'ye Bir Var (1953), Konçinalar (1953), Ay Işığında Çalışkur (1954),
(1964), Kızıl Saçlı Amazon ( 1970), Yalıda Sabah ( 1979), Şeytan Tüyü

Zilli Zarife (1966), Dev Aynası (1973), Sersem Kocanın Kurnaz Karısı

ve Söyleşilerinden Birkaçı: Devekuşu'na Mektuplar (1960), Hak Dostum Diye
Düşsem Yollara Yollara (1979), Önce İnsan Olmak (1976).
ıaıuuıı

Taner'in hikayeciliğini beğeniyle irdeliyor, cumhuriyetin birkaç başarılı

olarak da Haldun Taner'i saymaktadır. Tanpınar, bu başansından dcılııyı

on sene içinde şöhretini kuran hikayeciler arasında acibin realizminde o kadar
Taner'i "Ali" adlı büyük hikaye kitabıyla 1956. Türk. Dil Kurumu sanat
üslup endişesi ile nesil arkadaşlarından ayrılan Tarık

Hamdullah Suphi, (1885 - 10 Haziran 1966), yazar.
itim aldı. Amcası Sami Paşazade Sezai'rıin Paris'te çıkardığı('şur~~-tümrı.et''
şiirini yayımladı. Fecr-i Ati topluluğundan ayrıldı. "Genç kalemler'' çevresinde
ebiyat akımını benimsedi. Milli Eğitim Bakanı, Milletvekili ve elçilik görevlerinde
cağı'na başkan oldu. Kurtuluş savaşında hitabetiyle tanındı.
Eserleri: Dağ Yolu (1928 konuşmaları), Günebakan (Yazıları) (1929), Duyuşlar
Akif ve Eserleri (1945), İyi ve Doğru Yazma Usulleri (1949), Namık Kemal ve
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hareketinin sevk ve idaresinde yer alan Hamdullah Suphi Tannöver.: dönemin
amgasını vuran bir aydındır. Tanpınar, tarihimizde Türklüğü yorumlarken Ziya
ullah Suphi Tanrıöver'i anmaktadır.

ülük hareketinin bizi alakadar eden iki kolu, Ziya Gökalp ile bilahare hareketi
onra Türk Ocağı'nın başına geçen Hamdullah Suphi Tanrıöver kollarıdır.
ile hareket tarihi ve ilmi bir hüviyet alır ve öbür yandan bir çeşit romantizme

Sıtkı, (4 Ekim 1910 Diyarbakır- 12 Ekim 1956 Viyana), şair.
yosunda Türkçe yayınlar spikerliğini yaptı. İlk şiirleri "Muhit" , "Servet-i Fünun"
imlandı, Hece ölçüsünün alışılmış kalıpların dışına çıktı. Farklı bir biçimiyle dikat
tkı, CHP'nin

şiir yarışmasında

"35 Yaş" şiiriyle birinci olunca birden ünlendi.

()k okunan şairlerindendir. Garip akımının etkisinde kalarak serbest şiire yöneldi.
dleair, Verlain'den
\,,Ul.,Ul\.rnl\.

etkilendi, yalnızlık ve ölüm temalarını daha çok işledi. Ziya

arkadaşıdır. Hikaye de yazdı.

Ömrümde Sükut (1913), Otuz Beş Yaş (1946), Düşten Güzel (1952), Sonrası
.girmeyen 73 şiir, 10 tercüme şiir ölümünden sonra hakkında yazılanlar 1957),

'ya Mektuplar (1938).
diğer genç yeteneklerden daha farklı olarak Cahit Sıtkı' da olup da diğerlerinde
görmekte; ama maalesef kısa yaşamı bu istidadın, dehanın inkişafına yeterince
Cahit.Sıtkı'nın şiirini, sanatını yorumlamaktadır.

evvel Racine'de, Baki Efendi'de olduğu gibi kaidelerle veya Cahit Sıtkı'da, Orhan
tamamiyle şahsi kaidelerle elde edilebilir. Ben hissi mizaçta yaratılmış adamım.
kaidelerine riayet hoşuma gider. Bu öbüründen zevk almamı menetmez... " (Y.G.

ilk şiir kitabı çıktığı günlerde tanıdım. Bir akşam Degüstasyon'a gittiğim zarnan
masada çelimsiz, fakat sevimli bir delikanlı gördüm. Peyami Safa bizi
yadırgamış gibi büzülmüş daha doğrusu kendi içine toplanmış, bizimle konuştu."
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şiirde yeniyi savunan, yenilikler peşinde koşan Cumhuriyet şairlerinden Cahit
anlaşılırlığını, şiire kattığı yeni tadı ve Cahit Sıtkı'nın zekasına olan hayranlığını
Orhan Veli'yle de ortak taraflarına değinmektedir.

o kadar güzel hayallerini yakaladığı dünyamızı yalnız akı görünen gözlerinden
ördüğüm günü hiçbir zaman unutamam. Şiirimize tatlı anlaşmazlığı ve lezzeti getiren
imin önünde kendisi olmaktan çıkmıştı. Cahit ile Orhan'ın şiirleri birbirinden çok

t aksiyonları ve istedikleri şey birbirine çok benzer ikiside yeninin -bilmem bu manada
dar lüzumlu şeydir- peşindeydiler." (EÜM s. 465, 466)
bkat bunu bir tarafa bırakırsak bugünkü genç şairlerimizin lugat ve ifade zenginliğine
ak kabil değildir. Ta Yunus Emre' den başlayan bu ikiliği aşağı yukarı onlar ortadan
Benim neslimden de buna çalışanlar yok değildir. Bilhassa Kutsi, çok saf bir şiir
rda değiştirdi. Niçin yapmasın? Cahit Sıtkı 'ya olan sevgim, bunu yaparken daima
sözü unutmamasıdır. Cahit Sıtkı 'run büyük tarafı budur... " (Y. G. s. 287, 288)

JJ,

Ali Nihat, (1898 İstanbul - 1978) ,tarihçi - edebiyatçı.

Dağıstanlı bir aileye mensup olan Ali Nihad, III. Ordu muhasebecilerinden Mehmed
oğludur. İlk tahsilinin bir kısmını Ill. Ordu'nun merkezi olan Manastır'da babasından
· okullarda okuyarak kendisini iyi yetiştirdi.
ihat Tarhan, Farsça ve Fransızca'ya hakimdi. Çok yönlü bir insandır. Şiirin esasını
a getirdiği fikrindedir. Hakiki sanat eserinin bir terkipten ibaret olduğunu
abiliyet ve heyecanın müşterek ürünü olduğunu iddia etti. Ali Nihat Tarhan,
Aruzla, heceyle ve serbest olarak yazdı. Ayrıca Farsça şiireri de var.
1i Eserleri: Şeyhi Divanına Tedkik (1956), Fuzulf Divan Şerhi (1950), Zati Divanı I
Edebi Sanatlar, Hayali Bey Divanı (1945), MehmetAkif ve Safahat Eseri (1971), Ali
:yatı ve Eserleri (1962), Nizami-i Geneevi Divanı (1944)
edebiyatını tedkik eden Ali Nihat Tarhan'rn Şeyhi kasideleri ile ilgili tedkikleri
külliyeti yorumlayan Tanpınar, Ali Nihat Tarhan'ı da anmaktadır.
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Ali Nihat, göz mefhumu etrafında yapılan bütün oyunları sadece Şeylıf'deki
onunla az çok yakınlığı olan iran şairlerinin mısrasıyla da beraber olarak bu
.. "(EÜM s. 140)

Abdülhak Hamid, (2 Ocak 1852- 12 Nisan 1937 İstanbul), şair.
süre kaldığı için Batı Edebiyatçılarını yakından tanıdı, onlardan etkilendi. Şiire
Tanzimat döneminin yeni edebiyatçıları arasında yer aldı. Abdülhak Hamid,
Nazım birimleri dışına çıkmayı denedi. Şiirlerinde günlük yaşama, doğa ve insan
verdi. Abdülhak Hamid, eşi Fatma Hanım'ın Beyrut'ta ölümü üzerine ünlü şiiri

me aldı. Lirik, epik ve felsefi şiirler yazdı. Manzum tiyatro oyunları da yazdı; ancak
eğil okumak için yazdı. Yaşadığı dönemde "Şair-i .Azam"ünvanı aldı.

Oyunu: İçli Kız (1875), Sabr u Sebat (1880), Duhter-i Hindu (1875), İlhan (1913),
Sahra (1879), Makber (1885), Kürsi-i İrtiğrak Bunlar O'dur (1885), Ölü (1886);
Sefilenin Hasbihali (1886), Bôld'dan Bir Ses (1911), Validem (1913), İlham-i
ayjlar Geçidi (1919 ), Ruhlar (1922 ), Garôm (1923 ), Arziler (1925 ), Divaneliklerim

ünvanını alan Abdülhak Hamid, kanımca talihin kendisine bahşettiği
eterince yararlanmadığını düşünüyorum. Bulunduğu şartlar içerisinde çok daha
verbilir, velut olabilirdi. Çok daha başarılı olabilmesi için bildiğim •"-"'"'··=·,
dan pek bir olumsuzluk yoktu.
hak Hamid,

hakkında

büyük hayranlıklar

beslediğim

sık sık okduğum oldu. Hatta bazı manzumelerini
'arken eski zevki almaz. O, bana nasıl yazmasını

şairlerden

değildir.

Onu

şimdi de ezbere bilirim. Fakat
değil, yazılmamasını

öğreten

'taubali şekli, fikri çok defa yoğurmadan ortaya atan nazmı ile bu şiir benim için
şluğun hududunu çizer ... " (EÜM s. 261)

, Abdulhak Hamit' in Makberdeki mananın şarktan, davranışın garbtan geldiği
Makber'i tahlil etmektedir.
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lidhak: Hamid'in ölen karısı için yazdığı "Makber" isimli büyük şiirinin asıl manası

davranışı değişen bir insandır. Bu büyük Poeme 'in bir yığın unsurunu hatta azap
eski İslam şiirinde bulmak mümkündür. Fakat davranışı yenidir ve XIX. asırdır."

u.ıuz.arıe

Ahmet Usameddin, .(1495 Bursa - 1561 İstanbul), müverrih.
Osmanlılar zamanında büyük alimler yetiştiren bir ailedir. Moğol

İran' dan Taşköprü Kasabasına yerleştiler. Kastamonu Taşköprü doğumludur.
yaşamış devrin ünlü tarihçilerindendir. "Şakayık-ı Nu'maniyye"
uuı:;ıııMm.

eseri ile

ve kadılık göevlerinde bulundu.
Şaküyık-ı Nu 'maniyye, Miftahü 's Seade ve Mishah-üs-siyade

Fi Mevduat

Fil-Feraiz; El Cami Fil-mantık, Tabakat-ul-fuhaka, Birkaç hal tercümesi kitabı

menôkıbi 'l ahyar adını taşır.
Bursa' da yaşandığı söylenen menkıbeleri anlatırken o menkıbelerin günümüze
sağlayan tarih kitaplarını kaynak göstermekte ve bu kaynakların başında ise
anmaktadır.
Sultan belki de bu XV. asır Türkiyesi'nin halk muhayyilesine en fazla mal olmuş
.uciecurı

Tarih'inde, Taşköprülü Şakayık-ı Osmaniye'de Beliğ Güldestesi'nde onun

anlatırlar... " (B.Ş. s. 135)

1880- 24 Aralık 1938 İstanbul), mimar.
amamı Bruna Julius Florian Taut'tur, Alman mimar ve şehir planlayıcısıdır. 1921 r.ıısında Magdeburg'da şehir yapı kurulunda, 1924-1932 yılları arasında Berlin
.sında mimarlık yapar, 1930 yılında Berlin-Charlott Enburg Teknik Yüksek Okulu,
plgeleri ve meskencilik profesörlüğüne kabul etti ve daha sonra Bruno Taut, Japon
[fuarlar şeref üyeliğini kabul etti. 1933 yılında Japonya'ya göç etti. Ankara Dil Tarih
ültesi'nin planını çizen ve yapan mimardır. Ayrıca birçok tasarısı vardı. Taut'un,
de eserleri bulunmaktadır. Almanya' da; Falhanberg Bahçeşehri,

Berlin

Lisesi (1930), Seftenberg Yüksekokulu (1931) Japonya: Osaka'da Komaberges
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Atami 'de Hyuga evinin iç mimarisi(l935/36) ,Tokyo'da Okura villasının
ilyasını (1935/36) ,Maeka'da bir evin Tasarıları(1935/36).
mimaride kullanılan renklerin zıtlığını ve yaşanan yangını değerlendirirken,
-aptığı çalışmayla mimarı da anmaktadır.
rdan sonra rahmetli Mimar Taut'un hemen hemen bu renklerle süslediği yanan
ın tavanına bakarken o genç yaşta duyduğun şeyleri duydum. Anlaşılan terkiplerin
bir standardı olacak... "(Y.G. s. 342)

shmet Kutsi, ( 1901 Kudüs - 1967 İstanbul) ,şair.
iyet dönemi şair ve yazarlarındandır. Sivas il Milli Eğitim Müdürlüğü yaparken aşık
yük bir canlılıkla yaşatıldığı bu yörede şiirin menbaını buldu. Kutsi, Tecer soyadım
; şiirinde geçen Tecer dağından aldı. Kutsi, Sivas Halk şairleri Derneği'ni kurdu.
ses ve söyleyiş imkanları getiridi. N. Fazıl Kısakürek, Tanpınar, A. M.. Dıranas
tabii ve canlı olan halkın konuşma diline yöneldi. "Müstezat"

heceye

(1932), Tüm şiirleri (ölümünden sonra 1980), Köroğlu (1959), Bir Pazar Günü

· Köşebaşı(l964), Koçyiğit-Kôroğlu (1949), Yazılan Bozulmaz (1946), Bir Pazar

Ev (1961)
yeni neslin başarılı bir virtüözü olarak gördüğü.I<utsi'yi çok beğenir. Titiz işçiliği
uun...ıı~

eden estetiği önemli bulur, söz konusu modern şiir ve hece vezni olunca

Kutsi'yi anmaktadır.
Kutsi, neslimizin hece veznini bir vezin kemaline eriştiren, Türk şiirine yepyeni
ve zevkte

eserler vermeye muvaffak olmuş şairlerdendir. Bugün

şiir havasında onun

"Nerdesin Nilüfer sivrisinekler, Cahit" gibi

hissesi vardır. Koşma şeklini reften ve manzumeden kurtararak onu bir

182

bütünlüğün ayrılmaz uzuvları olan mısralardan yapılmış bir terkip kıymetini

" ... Biraz sonra da Halkalı Ziraat'i bitiren Ahmet Kutsi bize geldi. Ali Mümtaz ve
dostlarımdır. Kutsi ile birbirimizi hiç kaybetmedik. O zaman ne düşünüyorduk?
şiir dili aramağa ve yapmağa uğraşıyorduk." (Y.G. s. 305,306)

"Bütün Şiirler" kitabında "Gül Şiiri"ni Ahmet Kutsi Tecer'e ithaf etmiştir.
Tecer, Koçyiğit, Köroğlu adlı piyesini-ki bu addaki üç dramın birincisidir
ene evvel bana ilk okudğuu zaman, ılık bir bahar akşamıydı... Derhal söyliyeyim ki
muharririne trilojinin bu ilk kısmında bu husus yardım etmiştir. "(EÜM s.

bir gün bana derinden,
en bir gün bana gel desin..
utsi'nin şiirde gösterdiği başarı: okuyucuyu etkileme başarısı yanında her şairin
verdiği acı ölümü, Ahmet Kutsi'nin daha uysal, acısız, bir ölüme dönüştürdüğünü

Kutsi kendisine ait bir ruh haletini kelimelerle içimizde tesis etmesini bilir küçük
ştin etrafında topladığı bir iki manzara ile adeta bir kabartma sanatkarı gibi şiirin
Her iyi şairde olduğu gibi, o da sanatında ölüme büyük bir yer ayırmıştır. Fakat
;yansız ve hatta ne bileyim, acısız kabul ettiği bu değişmeye ölüm adı verilebilir

Türkçeyi halkın ağzından alıp bir teknede yoğurma ondan yepyeni bir terkip
işarete benzeyen konuşmalar, sükuta benzeyen . işaretler ve onların aralığında
kendisi. "(EÜM s. 447).

(1867 - 19 Ağustos 1915 İstanbul), şair.
ad" dergisinin düzenlediği şiir yarışmasında birincilik çıkardı. "Malumat" dergisini
a..:,ıııua.

yer aldı. Servet-i Fününun yazı işleri müdürlüğüne getirilince dergi o dönem
yayın

organı

kimliğini
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kazandı.

Fikret,

II.

Meşrutiyet'in

andır. Arkadaşlarıyla Tanin gazetesini çıkardı. Fikret, Fransız Şair. François
Fransız şiirinden etkilenerek kendi şiirini oluşturdu. Aşırı titiz karakteri, kendine
a yazmasını sağladı. Sürekli yenilik peşinde koştu. Fikret, son dönemlerde toplumsal
i, günlük konuşma diline yakın dille yazılmış şiirleri de mevcuttur.
ii.Eserleri: Rubôb-ı Şikeste (1900 ), Haluk'un Defteri (1911) Rubôb 'ın Cevabı (1911)
1.'arih-i Kadim (1904),Hasta Çocuk(?), Kırık Saz(?)

r,

eski-yeni, Servet-i Fünun, Tanzimat ve şiir mevzularında yazdığı hemen hemen

evfik Fikret'e çok geniş yer verir. Fikret'in etkilendiği sanatkarlar, etkilediği
ilaet'in cins sahsiyetini ve sanatını değerlendirirken Fikret'e geniş bir yer ayırıyor

asıl (1908) 'den sonradır ki kendisine has bir lisan ve edayı şiirlerini etrafına
temleri aramağa başlar. Bunda bittabi yavaş yavaş, daha ziyade mahremiyetine
garplı şairlerin büyük tesiri oldu. Bunlardan birisi, Alfred de Musset' dir. Onun
Geceler şairinin ne dereceye kadar hissesi vardır? ... " (EÜM s. 267)(EÜM s.
dışında s.Y.G. s.)
Kara Bibik sahibi Ntibizdde Nazım 'in, Fikret'ten evvel aruzun büyük virtiôrii
Bey'in Abdülhamid

devrinde bu amatörlerinden

en fazla tanınanları arasında

"(B. Ş. s. 193)
son devirlerinde Fikret, Akif Mehmet Emin, günümüzde Nazım bu ikinci
şair olmuştur."( EÜM s. 29)
bu sonuncu kitap ideolojik sahada, medeniyet ve terakki
sarih bir beyannamesidir."
Defteri'dir.

(EÜM s. 108)

Bu kitaptan ve Fikret'in şiir anlayışından

son çeyrek asrın şiirimize getirdiklerini görmek için en

büyüklüğünü, sanatındaki başarısını, topluma karşı olan
fakat olumsuz tarafı olarak gördüğü yaratmadaki ağrıları tatmayışını,

büyüklüğü,

bütün bir cemiyetin

ıstırabını anladığı kadar taşımasındaydı.

ağrılarını tatmamış olmasındandır."
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ı.aueıuıav

(EÜM s. 404)

t Fikret, bu mısraları tıpkı bir kubbenin kilit taşı gibi belagatini tamam,lamcılf,
af ettirdiği fikir silsilesini sonuna kadar götürmek için kullanır." (EÜM s. 405)
tA.kif, Servet-i Fünun 'un ve Fikret'in getirdiği mahalli şiir zevkini almış ve bir nevi

ôtürmuştiir. "( EÜM s. 407)
anlar Fikret'e bayılıyordum."

(S.D. s. 41)

ret ile Cenab 'ın akıbetleri! Bir nevi terk-i saltanata benzeyen prensip fedakarlıkları
lamayacak kadar çoktur." (Y.G. 389
tun Amentüsü"

bu imanın en yüksek noktasıdır. Orada biz Fikret'i yirminci asrın

asalı içinde buluruz. " (Y. G. s. 83)
çok ehli şekilde hissi olan tarafı bırakılırsa Tevfik Fikret'in eserleri baştan aşağı
Swinburne ile beraber "Rab-ı Mümkinat"
arayanlardandı."

...,vurnı,

diyen şair, milli felaketlerimizin

bütün

(Y.G. s. 84)

(1899 İstanbul - 1968 İstanbul), ressam.

Savaşına katıldı. Öğretmenlik yaptı. Resim sanatını geliştirmek için Paris'e,
sergisini Elazığ' da açtı. Cemal Tollu, Andre Lehote, Hans Hoffmann, Fernand
gibi ünlü sanatçılarla çalıştı. Ayrıca Heykeltıraşlık alanında da başarılı çalışmaları
da bulunmaktadır.

i Eserleri:

Pancar Tarlası (1963), Tımar (1964)Manisa 'Yangını

, II, (1964/65), Pastırmacılar

(1965), Köylüler ve Koyunlar (1965),

şanatkar arkadaşlarına nazaran daha farklı metotlarla resim sanatını icra eden Cemal
rı şartlarında Garp standartlarına çok yaklaşmış durumda, özellikle Ce'zzane'yi üstat
tmesi sağlıklı bir geleceği kovaladığının delilidir.
fttiği yolda ilk olmaması, arkasında çok sevdiği bir takım büyük ressamlar bulunması
ir nakise değildir. Burada da Cemal arkadaşlarından

ayrılır. Ustasını çok

zrane o kadar büyüktür ki onu anlayarak peşinde yürümek dahi bir nevi olgunluk
.. " (Y.G. s. 437)
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genç Türk resminin azimle varlığını, hatta başarısını ortaya koymaya çalıştığını,

arkasında halkın desteğinin olduğunu irdelemektedir.

.p. .;,ıııaııııı

üste oygar galerisinde Zeki Kocamemi, Zeki Faik İzer'in Cemal Tollu'nun sergileri
gençler aynı galeride resimlerini teşhir ediyorlar. Genç Türk resmi yorulmadan,
varlığını gösteriyor. İtiraf edelim halkımız bu çalışmayı iyi kötü besliyor." (Makale
34, 435, 436, 437, 438, 439)

Şekip, (İstanbul 1886 - 17 Ocak 1958 İstanbul), bilim insanı.

m.u~wrn

Dr. Mustafa Şekip Tunç öğretmenlik ve üniversite hocalığı yaptı. Bakanlık,
Lozan'da Fransız Edebiyatı Tarihini tahsil için göndermişse de O, o zaman
,.u...••••..u.
ı.uuuvuu.L

Jean Jacques Rousseau Pedagoji Esntitüsünü görmek, ondan bilhassa arzu
ve ruhiyatı öğrenmek için Cenevre'ye gitmek istedi ve Bakanlık bu isteğini

Cenevre' de tahsil gördü. Psikoloji sertifikasını Cenevre' de aldı. Pedagoji ve
çalıştı. Türk felsefesine büyük katkılar sundu.
Eserleri: Bir Din Felsefesine Doğru (1959), Çin Felsefesinin Kaynakları, Felsefe
Felsefe-i Din (1927), Fikir Sohbetleri (1948), Üç Zihniyet (1940), ayrıca Tunç'un
felsefe çevirileri de bulunmaktadır.
Mustafa Şekip Tunç'u daha çok "Dergah "taki çalışmaları, samimi çabaları ayrıca
olması hasebiyle çeşitli eserlerinde anmaktadır.
Kemal, bu fikirleri, Fransız edebiyatı profesörlüğü yaptığı
Kadri, F. Rifki ve Bergson felsefesini memleketimizde tanıtan
ve üniversite talebesi olan gençlerden bir ekiple.beraber,çıkarmağQ.başlac.lığı
yazdığı makalelerde, daha sonra muhtelif gazete ve mecmualarda çıkan
hususi konuşmalarında formül haline getirmiştir." (EÜM s. 112)
Şekip Tunç'un Dergah'a yazdığı yazıları ve bu yazıların psikolojik ve felsefik bir
ayrıca özlü, samimi bir iklimde yazılmaları ve Mustafa Şekip Tunç'un gayretleri
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lı 'a
r

yazdığı makaleler, mecmuanın milli havasına Bergson' dan gelen çok özlü bir

Mustafa Şekip Tunç... Bazen yemek saatlerinin dışında bütün günü ve gecenin

nı burada geçirdi." (B. Ş. s. 200)
irin "Dergah "ta büyük bir hissesi olmadı. Biz orada sadece kanat çırpıyorduk. Asıl

r Yakup, Haşim, Mustafa Şekip ve bilhassa Y. Kemal mecmuanın havasını yapıyorlar
·Zeri veriyorlardı." (Y. G. s. 305)

kan, Cavide Hayri(l922 İstanbul- ? ) , bestekar- şair.

üre edebiyat öğretmenliği yaptı. Şiir yazdı. Yücel ve Varlık, kaynak, Ajans Türk,
Ilerde şiirleri çıktı.
·i: Evim Yolu (1951), Ne Olur Bir Şarkıcılık (1957), Hani En Sevdiğin Renkli Beyaz
ak Oyunu (1965), Sonrasız (1969), Güneş Beklemez (1978), Erguvan Dünya (1985.

ar, Karaosmanoğlu ailesinden "Dergüh?a dahil olan şahsiyetleri değerlendirirken
NazımEfendi'yi de anmaktadır.
kup Kadri'den, Fevzi Lütfi'den başka yine Karaosmanoğlularına
Haşim'in

"Bir Gamlı Hazanın Seherinde"

Hanımefendi'dir."

mensup üçüncü bir

diye başlayan manzumesini besteleyen

(Y. K. s. 39)

ade Mehmet Efendi, (? - ? ) , musikişinas.
yüzyılda yaşamış ünlü Türk bestekarıdır. Üstadlık yapmış birçok talebe yetiştirmiştir.
ıda Hamamizade İsmail Dede Efendi gelmektedir.
: talebeye ders veren, onları yetiştiren klasik Türk musikisinde üstad olarak kabul
ıde Mehmed Efendi, musiki bahislerinde sık sık anılmaktadır.
'atta bu yüzden, oğlu da aynı mektebe devam eden Anadolu kesedarı Uncu-zade
ıdi kendisiyle ilgilenmiş ve musiki dersi vermiştir. Ayrıca onu muhasebe kalemine
(Y.G. 367)
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t;(? Vardar Yenice - 1538),şair, mutasavvıf .
.savvıf ve Divan edebiyatı şairdir. Şeyh İbrahim Gülsevi'ye bağlandı. Yoksul bir yaşam
lmsenin minnetini almadı. Az yazdı, yazdıkları çok beğenildi, hem aruzu, hem heceyi
tlandı, bu yönüyle de Usüli, bir divan ozanı olarak kabul edilmektedir. Eserlerinde ilk
tasavvufi görüşleridir. Ayrıca, dili zamanına göre çok düzgündür. Fazla eser bırakmadı,
[ ünlü şairler ve otoriteler tarafından başarılı bulunmakla birlikte yeteneklerini pek
fği belirtilmiştir. Divan şiirleri yanında hece vezni ile Yunus Emre gibi musammat
razmıştır. Divan'ı var.
;inar, Fuzüli'yi

yorumlarken devrin büyük şairlerinden biri olarak Usüli'yi de kabul

~u küçük ve noksan kronoloji, şiirimizin gelişmesinde Fuzuli'yi

Necati Bey ile..Bôki'nin

r.jiliğindenkoyar. Bunu söylemekle, Fuzuli olmasaydı, Bôki'nin sanatı olmazdı demek
·• • Ne de Zati, Yahya Bey, Hayali, Usuli gibi devrin büyük şairlerinin bu XVI'ncı asır
',,;ini inkar ediyoruz." (EÜM s. 148)
ımar, klasik şiirin kusursuz, mükemmel

bir. şek:il kazanmasında

Hayalı Bey'in

ve

ltk:ılarını, ses ve söyleyişteki tarzlarını ifade etmektedir.

yedi Bey ve Usüli gibi şairler, Divan şiirimizin asıl güzelliğini yapacak olan değerleri
~irler. Bu ses ve söyleyiş tarzı bir kelimeyle ve en şümullü manasıyla şekil meselesi idi.",
S)

dıgil, Halit Ziya, (1865 İstanbul - 27 Mart 1945 İstanbul) , romancı.
ıiyat yaşamına çeviri ve şiirlerle başladı. "Nevruz" dergisi ve "Hizmet" gazetesini
6'da Edebiyat-ı Cedide topluluğuna katıldı. Romanları Servet-i Fünun'da tefrika

1

:nnu" romanı, ilk büyük Türk romanı olarak kabul edildi. Modern Türk romanın
ıbul edilmektedir, Betimlemelere,

psikolojiye, önem verdi. Olay örgüsünü çok başarılı

nik bakımından

Dili, süslü, sanatlı ve ağırdır. Romanlarında

çok başarılıdır.

ülerinde ise Anadolu'yu anlatır.
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aydın

Nemide (1889), Bir Ölünün Defteri (1892), Ferdi ve Şurekası (1895), Sefile
Siyah (1898), Aşk-ı Memnu (1901), Nesl-i Ahir (1908),
Bir Muhtıranın

Kırık Hayatlar (1924),

Son Yaprakları (1888), Bir İzdivacın

Tarih-i Muaşakası

Almanya Mektupları, Alman Hayatı
u

OC¢m.esi: Sana Dair

Firuzan (1918), Kabus (1918), Fare Hatıraları (1926), Kırk Yıl (1936), Bir Acı

Fünun muharriri olan Halit Ziya, ilk modern Türk romanın kurucusu olarak
yaşamdan romana birçok şey aktarmıştır: Yaşam, evet Halit Ziya capcanlı bir
romana nakşetmiş, yaşamı ustaca eserlerine işlemiştir.
senenin içinde edebiyatımız çok değişti. İnsanla kurduğu. ilgiler bii,sbütünbaşka
çok derinleşti. Bu demektir ki, edebiyatgerçek-yolunu buldu. Servetifünun şüphesiz
ve bize Fikret gibi bir şahsiyet verdi. Romanda Halit Ziya gibi usta bir teknikçiyi
usta." (Y. G. s. 325)
Ziya, N. Kemal' den ayrılmağı ve onu geçmeği sanat için bir nevi zaruri merhale
kendi neslimizin terbiyesinde, her nesil için olduğu gibi bizden evvel gelenlerin
kolaylıkla bulunur." (EÜM s. 74)
Tanzimat'la edebiyatımıza giren roman türünün ilk ürünlerinin
asıl olgun meyvelerinin Halit Ziya tarafından edebiyatımıza kazandırıldığını .ifade

asıl romancılık Halit Ziya ile başlar, Namık Kemal roman nevini sadece denemede
hemen aynı yıllarda işe başlayan Mithat Efendi'nin halk kütlesine okuma zevkini
'/hizmeti inkar edilemez. Fakat sanat eserinin ilk şartı olan şekilde daima mahrumdu...
şaklıgil'in eseri, bütün Edebiyat-ı Cedid romanı ve hikayesi gibi, gerçek manası

N,

binden ve üslubundan ayrılmak olan bu hareketin olgunluk merhalesini verir. " (EÜM
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Fünün' da sanat hayali olmaktan çıktı, hayata girdi. Yani, hayat artık sanatta yer
yönüyle hayat, sanatta bir malzeme, bir çeşni oldu. Daha doğrusu sanat ile hayat
çalıştı ve bunun en somut örneklerini Halit Ziya'nın eserlerinde görmek

Fünun tanı bir aile idi. Eser ve insan bu ailede neviler arasında birbirine cevap
Fikret biraz da Süha ise, Mai ve Siyah'ın kahramanı Ahmet Cemil'de Süha'run öz
bir çeşit "dublör"ü

idi. Bu bezeyiş istenirse bütün hayata da teşmil

Mai ve Siyah'ın bu yeni nesli ifadedeki yeri bu kadarla da kalmaz. Edebiyat-ı
dargınlığı ahlaki davranışı her şey bütün sanat ve üslup ihtiraslarıyla
Hakikatle Mai ve Siyah Edebiyat-ı Cedide'nin teklifleri kadar protestolarıyla
beyannamesidir.Bu

kitap için Türkiye' de nesli namına konuşan ilk eserdir." (EÜM

şehrin gecesiyle ilk temas eden muharrimi: oldu. "Mai ve Siyah"ın Ahmet
ise Tepebaşı'ndan şehrin ışıklarını görecektir." (Y.G. s. 152, 153).

Mehmet Muhyiddin, (1477 Bursa-1580), mutasavvıf, şair.
hece ile şiirler yazmış olan Üftade, daha çok ilahileri ile tanınmaktadır. Yunus
şiirler çoklukla, zikir, ibadet ve dünyanın faniliği gibi konuları işlemektedir.
kurulup teşkilatlanan ve daha sonra yayılan Celvetiye Tarikatının piri ve Aziz
Şeyhi' dir. İmamlık, müezzinlik ve irşad hizmetlerinde

vuıuııuu.

"Üftade" mahlasıyla yazdı.
Vakıad, Nasihat ve İrşadnôme, Makalatü'l-ôliye,

>.rııc:ııııı

Divan

kuruluşunun manevi mimarlardan olan Üftade' den ve onun yetiştirdiği
Tanpınar, bu müritler içerisinde gerek tasavvufa, gerek topluma
sunan Aziz Mahmud Hüdai'yi sık sık övgüyle anmaktadır.
ve on altıncı yüzyıllar boyunca, Bursa, hatta İstanbul 'un karşısında
Ancak

Üftôde'nin müridi Aziz Mahmut Hüdai'nin İstanbul'a

.. "(Y.G. s. 218).
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- 1661) , Divan şairi.
asıl adı Abdülbaki'dir.

"Doğuk" lakabıyla tanınan Mustafa Ağa'rıın oğludur

iyi bir öğrenim gördü. Divan-ı Humayun kalemine seçildi. Başarısından
' mahlası verildi. Kısa sürede iyi görevlere getirilmeyi hak kazandı. Siysi oyunlarla
da öldürüldü. (1661) Gazel Şairi olarak bilinen Vecdi'nin küçük bir Divan'ı vardır.
ıır, İstanbul yalılarını anlatırken, onların korunaklı yapılmaması, yangınlara kolayca
, takvim sayfalarındaki yerlerini almalarını eleştirirken Vecdi' yi anmaktadır.
(ta onun yerini alan, zaman ve mekan içinde ona komşuluk yapan yollardan da pek
tır. Yalnız tek bir mısra, şair Vecdf'nin bu yalının esaslı tamirine söylediği
-Zırih mısrası ara sıra kitap sayfalarından uçan bir yıldız gibi fırlıyor, bizi kendi

'lebôr-ı sahil oldu köhne kandili" (B.Ş. s. 220)

fendi, (1495 Trabzon - 1570 İstanbul), ilim insanı.
'ida yetişti. Bektaşi tarikatına mensup büyük bilginlerdendir. Kanuni ile sütkardeş
:ı'nin yönetiminde bir yanlışlık, haksızlık olmasın diye sürekli hatırlatmalarda, hatta
unurdu. Takvası ve ihlası ile de çok iyi tanına bir şairdir. İstanbullu denizciler
anevi bekçisinin olduğuna inanırlar. Bunlar Üsküdar'da
Peygamber, Sarıyer'de Telli Baba ve Beşiktaş'ta Yahya
Müderris oldu. Tıp, hendese, fizik gibi
\,,A.i\._\,,.)ı

.L;J.\;UU.J.

ı.ııurroı c

diye bilinen dergahına defn edildi. "Müderris''

ıuaıua.)ı

Efendi bazen de Yahya Bey olarak ismini zikreder. Yahya ....,w.,,.u
yer verir, hem de estetiği bazı mısralarında çok şeffaf ve canlı tutar.
ütopyaların dışında şiir dilini, orada, yani evde, sokakta
w,pf1,1,u•

rıvnvvırı

bir estetiğin içinde asırlarca farkına varmadan bunu yapmıştı. Daha.
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bu gönül söylesem şikayet olur
bu programı vermişti ... " (Y. K:s. 28)
Efendi, Kanuni 'nin hususi hayatına karışacak kadar cesur ve kendini saydırmış bir
bütün ilim adamları gibi ... " (B.Ş. s. 179)

Yahya Bey gibi, Atai, hatta Nabi gibi bu yolda heves edenler de az çok mahalli
veya doğrudan doğruya tercümeye giderler... " (EÜM s. 143)
klasik şiirimiz tam bir zenginleşme, kemale erme devresi yaşamaktadır.
ve nitelikli ocağı diri tutan sanatkarları zikrederken Yahya Efendi'yi de

Şeyhi'de, Ahmet Paşa'da olduğu gibi yalnız muhteva itibariyle bir zenginleşme
kika bu devirde Necati, Yahya Bey hatta bütün çözüklüğüne rağmen Hayali Bey ve
rler Divan şiirimizin asıl güzelliğini yapacak olan değerleri bulmuş gibidirler. Bu ses
bir kelimeyle ve en şumüllü manasıyla şekil meselesi idi.. " (EÜM s. 146)

, Hüseyin Cahit, (7 Aralık 1875Balıkesir - 1.8 Ekim 1957 İstanbul), yazar.
ıyat-ı cedide'nin önde gelen isimlerindendir. Tevfik Fikret'ten sonra Servet-i Fünun
işgalinde Malta'ya

sürüldü. Cumhuriyet'in

bazı yasa ve

nı eleştirdiği için sürgün edildi. Romanlarında Ahmet Midhat Efendi'nin etkisi
ebiyat-ı Cedide kütüphanesinin oluşmasını sağladı. O dönemde
n başını çekti. Çok sert kalem kavgaları yaptı.

üler: Hayat-ı Muhayyel (1898), Hayat-ı Hakikiye Sahneleri (1900),
e Sarf ve Nahiv (1910),
anlar: Nadide (1891), Hayal İçinde (1901), Mensur ve Edebi Hatıralar (1935),

Edebiyat-ı Cedide'nin birkaç büyük muharririnden biri olarak Hüseyin
yazıları hem de siyasi düşünceleriyle Servet-i Fünun'u farklı bir iklime sürükledi.
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şiir, hikaye, hatta birdenbire kendini başka şekilde idrak eden tenkit ve tecrübe
bir iki yaş fark bulunan altı,büyük muharrir ve şairinde (Fikret, CenapsHalit.
Hüseyin Cahit, Ahmet Şuayıp) daha evvelki nesillerde görülmemiş şekilde
.. "(Y.K. s.74)

Servet-i Fünun neslinin en genç muharriri olan ve Hayat-ı Hakikiye sahneleri adlı
de konuşma Türkçesinin ilk başlangıcını veren Hüseyin Cahit Yalçın (1875 - 1957)

Abdullah, (? - ? ), Arap hattat- dil bilimci.
üzerinde çalıştı. Çeşitli araştırma ve incelemelerde bulundu. Hattatların eserlerini
kendisine has bir yazı stili geliştirdi. Birçok hattat yetiştirdi.
ile ilgili değerlendirmeler yapan Tanpınar, Yakut'tan Yesarizade'ye kadar kat
ile XVIII. Ve XIX. asırdaki sanatkarları değerlendirmektedir.
sadece süs olabilmek için, onların hepsini inkar eder, öyke ki Yakut'tan
ve kendisinden sonra gelenler dahil, sözü mücevher yapanların hepsi, bu· küçük
ve onun birbirleriyle çatışan küçük ve keskin parıltılarında mumyalanmış

.n..'-'•.um.,

(

1922 Osmaniye -

) , romancı.

Kemal Sadık Göğçeli'dir. Van'dan Adana'ya göç etmiş bir
küçük yaşta babasını kaybetti. İlkokulu Kadirli' de bitirdi.

....,,'""nv,u.ı, .•.

öğrenimini yarıda bıraktı. Yaşar Kemal, çok farklı. mesleklerde, işlerde bulundu.
yazdı. "Ülke, kovan, Milet" gibi dergilerde şiirleri, yazıları yayımlandı.
kaldı. Çıkınca Cumhuriyet gazetesi fıkra-röportaj yazarlığı
kuruculğunu yaptı. Sade bir dil, başarılı bir teknik, akıcı bir üslup ile v.:ıvuvuu.r
Halk edebiyatı temalarına ağırlık verdi.
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Eserleri: İnce Memed (1955), Karıncanın Su İçtiği Yer (2002), Teneke (1955), Orta
Demir Gök Bakır (1963), Ölmez Otu (1968), Yılanı Öldürseler (1976), Kuşlar da
Nar Ağacı (1982), Tanyeri Horozları (2002)

ımımuav pamuğu gibi yoğurması, halk edebiyatına, bilhassa folklorik temalara yer vermesi

tekniği ile o günlerde dikkatleri çeken Yaşar Kemal, özellikle köylüyü iyi

e Memed'iyle 1955 roman mükafatını alan Yaşar Kemal'in sanatını sadık bir
'lasa etmek mümkündür. O da çocukluğunu geçirdiği Anadolu 'nun cenup taraflarının
Yaşar Kemal 'in bir hususiyeti de köylüyü iyi tanıması ve bilhassa folklora yakından
Ankara'da çıktığını yukarıda söylediğimiz ülke mecmuasında

Mahmut (5 Mayıs 1895 - 16 Ağustos 1945), hattat-yazar.
Hattat Yesarizade Mehmet Esat Efendi'nin torununun oğlu, yani meşhur
Yesari Mustafa İzzet Efendi'nin torunudur. Miralay Fahreddin Bey'in oğludur.
Türk roman ve oyun yazarıdır. Karikatürle başladı. Çeşitli dergilere öyküler yazdı.
ünü yayıldı.
li Eserleri: Çulluk (1927 Tefrika), Çoban Yıldızı (1925), Ak Saçlı Genç
Ömer'dir (1930), Dağ Rüzgarları (1939).
Türk medeniyeti içerisinde latif, narin, estetik bir

u£c;1111\,

döneme damgasını vuran hattat baba-oğulu övgüyle anmaktadır.
azasker Mustafa İzzet Efendi gibi bazılannda ise bu iki sanat birbirin
bazı yazılarında Şehnaz Beste yazının çerçevesini adeta kırar ve kağıt veya
nbur kase yapar. Yesari 'de ve bilhassa oğlunda yine aynı hali görürüz. Koca
iiavlusundaki Yesarizô'de yazılarına dikkat ettiniz mi?... " (Y. G. s. 147)

194

ıızade, Mustafa İzzet, (? - 1849) ,hattat.
hattat ve devlet adamıdır. Kazaskerlik yaptı. Türk Nestalik ekolünü kurdu. XIX. yüzyıl

.'ın nestalik üslubunu terk ederek Yesarizade ekolüne yöneldi.
'azasker Mustafa İzzet Efendi gibi bazılarında ise bu iki sanat birbirin aynasıdır. Bu
ı bazı yazılarında Şehnaz Beste yazının çerçevesini adeta kırar ve kağıt veya tasın

nbur kase yapar.Yesôri'de

ve bilhassa oğlunda yine aynı hali görürüz. Koca Mustafa

zvlusundaki Yesariza' de yazılarına dikkat ettiniz mi? ... " (Y. G. s. 147)

ı, Suut Kemal, (1903 Urfa- 1980 Ankara),sanat tarihçisi.

e Sorbonne'da felsefe öğrenimi gördü. 1939 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Güzel
ürlüğü görevinde bulundu. Milletvekili seçildi. Suut Kemal, İİlk şiirini 1921 yılında
adıyla yayımladı. İlk düzyazısını Servet-i Fünun dergisinde "1923'te Şiir-i.Leyal" adlı
mladı.
Ii Eserleri: Estetik

(1931), Metafizik

(1932), Barok

Sanatı

(1976),

958), Yokuşa Doğru (1963), Düşün Payı (1960), Edebiyat Konuşmaları

Günlerin
(1944),

ipler (1932), Sanat Felsefesi (1934)

yönlü bir bilim insanı olan Suut Yetkin, daha çok Laokoonçevirisiyle anılmaktadır.
! çok

ciddi bir etki bırakan bu eser·maalesef tarn olarak tercüme edilememiş ve sanat

yle değerli bir eserden mahrum kalmıştır. Suuf Yetkin'i böyle bir
lolayı kutluyor.
t

Yetkin Laokoon 'u tam olarak tercüme etmemiştir. Bugünkü

un sabrı bu cinsten geniş neşriyata tahammül eder .. Bilhassa Laokoon, tebahhuru
line götüren kitaplardan biridir .. " (EÜM s. 484)

: yarın kütüphanesine kazandırılan iki kitaptan biri Suut Yetkin'in tercüme ettiği
[atılmaktadır.
ıe yarın kütüphanesi,

son zamandaki faydalı neşriyatı arasında büsbütün istisnai

olan iki kitap neşretti.

Bunlar Hilmi Ziya 'run yazdığı
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"Uyanış Devirlerinde

" ile Suut I:etkin' in Leesing' den hülasaten tercüme ettiği Laokoon 'dur." (EÜM s.

Şeyh Safvet, (1866 - 1950 Ankara), mutasavvıf.
Mustafa Kemaleddin' dir. Urfa, İstanbul, İskenderiye, Kahire gibi yerlerde
Meclis

ve

TBMM'de

milletvekili

oldu.

"Halvet-i

ı.cn ıo.ı.ı.ı.rı.ı.

-

Hattat-ı Kur'an, Ulumu şer'iye ve Asr-i Mücedidlerimiz, eserleriyle de

uııııa.uı~ı

halde, şiire olan sevgisini, ilgisini ifade eden Şeyh Safvet Efendi'nin manidar

ediyor. Tanpınar, tarihi eserlerimize olan ilgisizliğimizden yakınmaktadır.
şair olmadığı halde şiirin asaletine, hatta kerametine inanan Şeyh Safvet Efendi bu
Paşa 'ya "Hasta vücudum için senin ruhaniyetinden yardım istemeye gelmiştim;
kendi vücudumdan daha harab buldum" der. Son yirmi yirmi beş senenin ciddi
kadar Bursa' da sanat eserlerimizin vaziyetini bu beyitin isyanı kadar iyi hulasa. eden
zannederim. "(Y.G. s. 223)

Sekiz Mehmed Çelebi, (Edirne? - 1732 Lefkoşa) , seyyah.
Ill. Ahmed tarafından sefir olarak gönderildiği Fransa' da kaldığı süre içinde Paris
gözlemlerini anlattığı Sefaretnamesiyle tanınan büyük
hazırlanmasında Çelebi'rıin anlattığı "Küçük

Sefaretnamesiyle Türk edebiyat tarihine geçmiş Osmanlı devlet
Çeşitli birimlerde görev aldı. Matbaa ve bahçecilik alanında Avrupai

~ı:-ıı.;,ırn:aı:-ı.ı,

değişim ve yenilik uğruna mücadele eden yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi'yi
seyahatlerinden dolayı anmaktadır.

Bu itibarla eserinde ancak yirmi, otuz sayfalık yer tutan Viyana seyahati, yirmi sekiz
Efendi'den başlayarak ta on dokuzuncu asrın ortalarına kadar gelen Avrupa
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inin başlangıcıdır Vf doğrusu istenirse yirmi sekiz Çelebi'nin bir müşahede Şaheseri
me"si ... "(EÜM s. 168)
kiiyle yirmiseki;

Mehmed

Çelebi'nin

misafir olduğunu

söyledi. Şimdi uykusuz

ıayı bütün etrafla beraber sarsan tren ve kamyon gürültülerine benim için bu sefaret
ıul'dan gelen atların kişnemeleri karışıyor ... "(Y.G. s. 268)

oğlu, Kadri, (? -26 Ekim 1969) , şair- eğitimci.
1illi Eğitimi'ne büyük katkılar sundu. Yahya Kemal'in talebesidir. Yurt dışında da

Kemal'in Paris'te tesadüf ettiği bir dostu "Kadri'ye Gazel" şiirinin yazılmasına
ır,
sabının çok boş olduğu ve türlü vehimlerin içinde bulunduğu . bir devirde, . ispanya,
xris 'te rastladığı Kadri Yôrükoğlu ile geçirdiği birkaç gecenin .,birinde ona başlanıış ve
ıüşte neşretmişti. Adı ve Son beytin tanı eski tarzdaki .iması ela bunu gösterir ... "(Y.K.. s,

ııs Emre, (1238? - 1321 ), halk şairi.
rm ve ölüm yerleri bilinmiyor. Yunus Emre'nin · hayatı hakkında kesin ve
hip değiliz. Bu Yunus'un nerede, ne zaman, nasıl yaşadığı, hctkkıı:ıda
mlamına gelmemelidir.
ıus

Emre, Anadolu' da Türkçe şiirin öncüsü olan mutasavvıf bir Türkmen Alevi

ılk ve Tekke şiiri yanında Divan şiirini de etkiledi. Ölüm, doğum, ilahi

u~ı.m.A,

,i temaları işledi. Sade bir dil ve yalın akıcı bir üslupla şiirlerini yazdı. Türk
de önayak oldu. Taptuk Emre dergahında uzun süre bulundu, çile doldurdu.
erleri: Divan, Risôletü 'n Nushiyye
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qıuıuıu

.ar da diğer edebiyat duayenleri gibi Yunus Ernre'yi Türkçeye olan hakimiyeti,
,i yoğurmasıyla 600 yıldan beri Türk şiir ocağını dil kabiliyetiyle, dilinin özüyle diri
;ahsiyeti sitayişle anmaktadır.
Türkçenin içinde uçan bir yıldız olmağı, öyle gôriinmeği tercih etmiştir. "
iphesi: Sakarya kıyılarında doğdu; fakat her yerde doğmuşa benzer. Eseri de böyledir.
e yaklaşan şiir izafe edilir. En sıkı dil ve muhteva tenkidi bile bunları ancak altıda,
indirir ... "(EÜM s. 135, 136, 137, 138 (makale)
Ialargirt'in

ve büyük fethin başladığı işi asırlar boyunca devam ettirecek, nasıl Sinan

(unus ile Itri'yi muzaffer rüyalara borçlu isek ... "(B.

Uk anneannemin

Masallarıyla

Kerem'deıı

Ş. s. 39)

Yunus'tan

okuduğu

beyitlerle,

bana

ılıştığı yıldız adlarıyla muhayyilemde büyülü hatırası hala pırıl pırıl tutuşur. "(Beş s.

sanatkar medeniyetimiz, kültürümüz ocağına, birçok şey taşımıştır; fakat öyle
nız vardır ki kaç asır geçmesine karşın bu kutsi ocağa hala bir şey taşımaya devam
r, zaman adeta onlardan birşeyler almamakla: birlikte onlara çok şey katmaktadır:
· tek başalrına sanat dünyamızın birer orkestırasıdır. İşeYumıs bunlardan biridir.
İlk cevap, Sakarya 'nın sarı çamurlu kıyılarından geldi. Yunus'un sesi büyük orkestra
birdenbire uyanan kuru; fakat tek başına yüklendiği bahar ve puslu manzara ile zengin
enzer. "(B. Ş. s. 108)
Burası

artık şair Yunus'un

(bu isimdekilerin

en sonuncusu

ı biri olan o güzel şiirinde:
r Sultan dervişleri
':Jih u sena işleri
ilmiş huma kuş Zarı,
ir Sultan türbesinde. "(B. Ş. s. 134)
. çok yanık bir sesi vardı. Çok defa Yunus 'un dolap ilahisini söyleyerek geçerdi." " ..... Bu
'te bir milletin kendi imanından yeni baştan doğuşunun bütün sırrı vardır. "(S. D. s. 59)
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;Emre:

uğun tap~;unda I kul olduk kapusunda I Yunus miskin çiğ idik I piştik elhamdülillah"
, şeyi tekrarlarlar. Bu iki manzume ve benzerlerinin manası şudur: (Y.G.S. 218)
nki! benim için şiir dili plastik bir şeydir. Şiirde bahsedilirken müzikalite dediğimiz şey,
ı

bilhassa göz ve kulağa ait bütün unsurların form endişesinde kullanılması, plastik bir

yoğurulması, konuşma lisanından ayrılmasıdır... Ta Yunus Emre 'den başlayan bu
yukarı onlar ortadan kaldırıyorlar. (Y. G. s. 287)

dakul, Mehmet Emin, (13 Mayıs 1869 İstanbul- 14 Ocak 1944), şair.
i Edebiyat ve Türkçülük akımının önde gelen temsilcisidir. İttihad ve Terakki'ye girdi.

vas'ta valilik yaptı. Türk yurdu ve Türk Ocağı'nın kurucuları arasında yer aldı. M. Emin
(urtuluş Savaşı'nı destekledi. Sade bir dille yazdı ve hece. veznini kullandı, şiirin
üdahale etti,şiirlerinde Milli duyguları işledi.
emli Eserleri: Türkçe Şiirler (1899), Türk Sazı. (1914), Ey Türk Uyan(1914),>Tan

:s;,

Zafer Yalında (1918), Aydın Kızları (1919), Dante'ye (1920), <Mustafa Kemal

nkara (1939)
ıpıran, Türk dilini ve hece veznini anlatırken "Genç kalemler" hareketi ve bu harekatın
nden M. Emin Yurdakul'u da anmaktadır.
. Bu devre umumi bakışı tamamlamak için, bu arada daha

.ı-ıuuuıı

'Türk Sazı" adlı şiir kitabı çıkaran Mehmet Emin
ntn milli dil ve milli vezin davasında ilk tecrübeyi yapanşairdir/1
.. Namık Kemal, son devirlerinde
idare ettiği şair olmuştur. " (EÜM s. 29)

usuf Kamil Paşa, (1808 Malatya- 1876 İstanbul), edebiyatçı- bürokrat.

adrazamlık ve nazırlık yapmış ve XIX. yüzyıl Osmanlı devlet adamlarındandır.
ız'e

sadrazamlık yaptı. Arapça, Farsça ve Fransızca'yı iyi öğrendi. Şiirleri ve münşeatı da
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snelon'un, yazdığı "Telemak'ın

Macyraları''

adlı kitabın tercümesi

debi yatçılığı qrıplaµa. çtl<.tı.
/

Son asır Türk şairlerinden Paşa 'nın hususi evrakı ve şiirlerinin kendilerine intikal
ınlartn da yangın esnasında (1864) yok olduğunu belirtmektedir. Kendisi o tarihten
Iarı Eser-i Kamil adı altında toplamıştır.

.ıek istenen garpçı yenilik kozasına katkı sunan Yusuf Kamil Paşa, öncelikle Namık
L

sevgi ve ilgisinden dolayı yenilikçilere destek verdi.

ı

(1864) Şinasi Avrupa'ya giderken gazetesini genç tilmizine emanet eder. Artık Namık

ıvver zümrenin tanıdığı bir şahsiyettir. Yusuf Kemal ve Fuad paşalarla münasebet
' (EÜM s. 227)

~ı, Hasan .Ali, (16 Aralık 1897 İstanbul-26

Şubat 1961), edebiyatçı - eğitimci

ı ve Telgraf Nazın Hasan Ali Efendi'nin torunu, Maliye Nezareti memurlarında.n Ali
t

oğludur. İyi bir tahsil gördü. Hasan .Ali Yücel, Hukuk mektybinL.bıralap, Edebiyat
Felsefe'yi okudu. Milletvekilliği ve. Milli Eğitim Bakanlığı-yaptı, Köy Enstitülerini

biyatla ilgilendi. Özellikle nesire yöneldi. Şiirlerini önce aruz sonra heceyle yazdı.
. ve Akşam gazetelerinde yazılar yazdı.
nnli Eserleri: Ruhiyat Elifbesi (1924), Türk Edebiyatı Numuneleri I (1926), Tarihi
ıoksan Beşe Doğru (1928 ), Mantık ve Metodoloji (1928 ), Mevlana 'nın Rubaileri (1932)
k Milli Eğitim Bakanlığı'na ve eğitim öğretimine

dergisine olan yazıları
ırgôh. 'a yazdığı makaleler, · mecmuanın milli. havasına-Bexgson'dan; gelen
atan Mustafa şekip, Hasan Ali Yücel, Necmeddin Halil Onan ... " (Y. K. s. 200)

tı İvaz Çelebi, (Balıkesir 1471 - 1546 İstanbul), Divan şairi.

ıl adı bilinmemektedir. Farklı tezkirelerde farklı isimler geçiyor. Ziya Paşa tarafından,
inin oluşmasında, kurulmasında yer alan üç şairden biri olarak iddia edilmektedir. Çok
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yazdığı için Zati'rıin eserlerinin değişik estetik standartlarda olması sonucu ortaya
; bir tahsil alamaz. Sağırlığı ve bohem bir yaşam anlayışı, layık olduğu yaşama
engel olmuştur.
erk Divan, Edirne Şehrengizi, Şem u Pervane, Letayif
asrın şiirini değerlendiren Tanpınar, devre damgasını vuran büyük şairler arasında
naktadır.
unu söylemekle, Fuzidi olmasaydı Bôki'nin sanatı olmazdı, demek istemiyorum. Ne de
Ie», Hayali, Usuli gibi devrin büyük şairlerinin bu XVI'ncı asır şiirindeki yerini inkar
:üM s.148)

t Dede, (1825 İstanbul - 1897 İstanbul), musikişinas.

· Hoca Hafız Mehmed asıl ismidir. Klasik Türk musikisinin son büyük bestekarıdır.
lıat, amcasından kur' an dersi aldı. Çok iyi bir öğrenim gördü. Mehmed ve İ.smail
:s aldı. Günümüze gelen klasik saz eserlerinin.en büyük kısmının başlıca kaynağıdır. 3

. dışı ve dini ağırlıklı olmak üzere yüzlerce eseri bulunmaktadır.
erinden Birkaçı: Hisar - Buselik, Şehnaz - Buselik, süz-i Dil semai
nar, çok başarılı bir estet olduğu için özellikle: şiir musiki ve mimarideki mükemelliği,
medeniyetimizin yüksek bir sanatı olarak görmektedir. Bu sanatları, en önemli
rak his tarafımızı görür ve onun tamamlanmasında musikiyi
larak ön safa çıkan, en iyi sanat:dalımız olarak da ıuucım..ı.y
Vagner,Debusyy, Liszt; Borodin ayarında görmektedir.
Biraz sonra yine bir medeniy<!Jin ağzıncfan ve çok. basit
iz Dede'ye

asıl hocası neyzen Hüseyni Efendi'ye

ir yığın fıkrası vardı." (Huzur s. 249)
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Cemil beye

(Bayburt 1795-Trabzon 1859), halk ozanı.
Hacı Osman Efendi'nin
/ şiirlerinde

"Zihni"

oğludur. Asıl adı Mehmed Emin veya Muhammed

mahlasını

Hacı Pır Efendi Dersanesiyle,

kullanmıştır.

Bayburt'ta

Erzurum Medreselerinde

başladığı

tamamladı.

tahsilini

Zihni, Rus

yaşadı. Hacca, Mısır' a gitti. İstanbul' da kalmak istedi, kalamadı. Divan şairi
"Divan" ve "Sergüzeştname'tyi

aruzla yazdı; fakat ünlenmesini sağlayan hece

ve destanlarıdır. Hicivleriyle de tanınır. Arapça, Farsça şiirler de yazan Zihni,

l\..ucııııa

düşünüp, Karacaoğlan gibi söyleyen hem Divan, hem de Aşık Edebiyatı santçısıdır.
Sergüzeştnôme, Divan, Kitab-ı Hikdye-i Garibe
~mııııaı.

Türk musikisinin önemli köklerinden biri olan halk ozanlarını, halk edebiyatını ve
Bunları yorumlarken bazı ozanları da anmaktadır.
o kadar sene üzerinden bütün bu besteleri, mayaları, hayratları, Zihni, Sijmqncıni
zamanlara bakıyorum, musikinin, nağmenin bir topluluğıı,,ı hayqtınt;lcık/yçrJni

bu kubbede hoş bir seda imiş" (B.Ş. s. 74)

Gökalp, (23 Mart 1876 Diyarbakır- 25 Ekim 1924 İstanbul), sosyolog.
Mehmet Ziya olan Gökalp'ın
pı,,,c;;:,ıuuvıı

büyük dedesi Hacı Ali Ağa Diyarbakır'a

bağlı

gelmektedir. Amcasının da katkılarıyla iyi bir tahsil

etkilendi. İttihad ve Terakki'ye

katıldı, bir yıl tutuklandı.

gazetesini çıkardı. Gökalp, öncülüğünü yaptığı İttihad
"Genç Kalemler" dergisini

vıl\..aıuı

alp, İstanbul işgalinden sonra :tvıaltc:ı.'yc:ı.sii.rülqii. Cµınlıuriyytin ilan111(lc:1.n
toplumunun kendine özgü ahlaki ve kültürel dyğyrleriyle :Batı'dı:ı11
.yı:ı.rak bir senteze ulaşma çabasındaydı. Emile Durkhaim' den etkilendi.

Eserleri: Şaki İbrahim Destanı (1908), Rusya'da Türkler Ne Yapmalı (1913), Alageyik
zıl Elma (1924 ), Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak
(1923)

202

(1918 ), Yeni Hayat (1918 ),

ıilliyetçiliğini bilimsel bir zemine oturtmaya çalışan, belli esaslara bağlayan Garpçı

an Ziya Gökalp'ın gerek edebiyat gerek tarihte çok farklı bir misyonu söz konusudar;
a Gökalp üzerinde bu kadar duruşumuzun sebebi onula edebiyatımızın bir taraftan
öbür yandan da şümullü bir aksülameller devresine girmesindedir. Filhakika bir
ıetçiliğin vecit ve heyecanı memlekete getiriliyor, öbür yandan hakiki milliyetçilğin
olması gelen tarih düşüncesi bir diyalektiğe kurban ediliyordu... " (Y.K. s. 101)
Bey'in aksiyonun ikinci kısmı 1917'de çıkardığı Yeni Mecmua'daki makaleleriyle
han Harbi 'nin bu korkunç yıllarında Ziya Bey yukarıda bahsettiğimiz cemiyet
had devrindedir. Bazı şiirlerinde cemiyet duygusu Ferdi inkar eden imperatif halini
ıi kaparım I Vazifemi yaparım/... Ben sen yokuz biz varız. Şunu da söyliyelim ki, bu
tey'in milliyetçiliğinde Alman romantizminden ve bilhassa Fichet'den gelen unsurlar
Ms. 110)

Jökalp'in aile terbiyesinde, fikri kişiliğini kazanmasında etken olan faktörler üzerinde
ıar, özellikle Bergson ve onun asıl fikri kişiliğinin oluşumunu sağlayan
ir.
ırbakir'da yetişmiş, Baytar Mektebi'nde okumuş olan Ziya Gökalp (1875-1924) fikri
de sıkı Müslüman aile terbiyesiyle biyolojiye ve tecrubi ilimlere dayanan tahsilinin
ı dini bir buhranla başlar. Ziya Bey kendisini intihara kadar götüren bu buhrandan

eseriyle kurtulur. Fakat asıl şahsiyeti Fransız sosyologu Durkheim'in eserleriyle
ıra teşekkül eder, diyebiliriz." (EÜM s. 109)

. Paşa, (1829 İstanbul- 17 Mayıs 1880 Adana), edebiyatçı.
.ta Gümrüğü katiplerinden Erzurumlu Feridüdin Efendi'nin

oğludur. Asıl adı

l Ziyaüddin'dir. Kandilli Mahalle Mektebini, daha sonrada memur yetiştirmek için
kteb-i Ulüm-i Edebiye'de okudu. Ziya Paşa, Arapça, Farsça öğrendi. Aşık Ömer, Aşık
airleri okudu.
ı Paşa, Yeni Osmanlılar Cemiyeti'ne katıldı. N. Kemal ile cemiyetin yayın organı olan

gazetesini kurdular. N. Kemal'den sonra gazetenin sorumluluğunu üstlendi. Yönetime
rlükleri ve meşrutiyeti savundu. Ziya Paşa, Türk edebiyatının kendi geleneğine sahip
vurguladı, şiir ve yazı dilinin halkın dili olması gerektiğini savundu. Divan edebiyatı
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ıleriyle farklı yeni konular kaleme aldı. Ziya Paşa, Hak, adalet, hukuk, uygarlık gibi
edi. Terkib-i Bend I ve Terc-i Bendlerinde tasavvuf konularını işledi. Şark şairlerinin

iltlik "Harabat" adli ansiklopedide topladı.
mli Eserleri: Zafernôme (1870), Rüya (1910), Eşôr-ı Ziya, Şiir ve İnşa, Terci Bad
ıset-i Saltanat-ı Seniyye (1868 ), Defter-i A.mal (1972)

l

Paşa, Eski-yeni arasında yaşanan gelgitlere rağmen Namık Kemal'den sonra Türk

ı Avrupa'ya açılmasına vesile olan çok yönlü sanatkarlarımızdan biridir. Siyası, sosyal
ırak birçok kazanıma önayak olan Ziya Paşa sık sık anılmaktadır.
Ziya Paşa, Harabat Mukaddimesinde

bu meseleyi büsbütün başka bir yoldan ve itiraz

işünür. Garp dünyasının bizimkinden ayrıldığını söylerken onlar bir bahçeye girecek
ıdeki ağaçların ve çiçeklerin nev'ini ve adedini sayar der. Bu basit dikkat bütün bir
ırlığıdır. Altında bütün bir estetik terbiye, bütün bir kolektif tecrübe vardır." (EÜM s. 65)

ı'ya açılan ilk pencereler tanzimat'ın birinci dönemi mensuplarıdır. Tanpıııar, lıµııların
biyat nesli olarak adlandırmakta... Cemiyet hayatına şuurla garbın girmesi için uğraşan,
ıdele eden bu akıncı grubu anarken Ziya Paşa' yı da nazara vermektedir.
izde ilk yapıcı edebiyat nesli şüphesiz, Ziya Paşa N. Kemal neslidir. Cemiyet hayatının
nasında şuurunu onların eserlerinde idrak ettik. Memlekete yol açan her yeni ve iyi şeyin
I),

iki arkadaş bilhassa N. Kemal'nun dev gayretini görmemek mümkün değildir." (Y.G. s.

iten ruh ilcalarının zaman zaman emrinde görünen Ziya Paşa' da birbirini tutmayan
,eyce çoktur. Şiirde her ikisi de eskiyle alakalarını kesmemişlerdir.

ıariz ve revaçta görünür." (Y. G. s. 45).
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Ziya Paşa'da eski

lUÇ
ıet Hamdi Tanpınar, XX. Yüzyılda yaşamış edebiyatçı, edebiyat tarihçisi, eleştirmen,
I

ci, romancı ve estet bir bilim insanıdır. Ayrıca diğer bütün güzel sanatlar ve sosyal
ıaberdar, hatta onlara vakıf olan aydın, entelektüel bir şahsiyettir.
ıet Hamdi Tanpınar,

Osmanlı imparatorluğunu

-babasının

memuriyetinden

dolayı

ırklı coğrafya ve kültürlerle tanışmış, karşılaşmıştır. Tanpınar, uyanık dikkati, aldığı

8-10 yaşlarında

yesi ve estet bakış açısıyla gördüğünü adeta fotoğrafize etmektedir.

Irak' a seyahati esnasında Tanpınar, gördüğü ve yaşadığı her şeyi filtreleyerek bilgi

1

arşivlmektedir,
gördüğü

özellikle babaannesinin

yaşadığı

her şey onun

anlattığı masallar, öyküler, tarihi olaylar ve

zihin bostanında

filiz sürecek

birer tohuma

ir.
emin jenerasyonu hummalı bir arayış içindeydi. Çare gibi görünen, kurtuluş reçetesi
birçok

fikri akım ve siyası düşünce

zahiren mevcuttu;

fakat bunlar

ne derece

zun ihtiyaçlarına cevap verebilirdi, değerlerimizi, geçmişimizi ve toplumsal dokumuzla
uşabilirdi. Bize uygun, yani bize lazım olan şeyler miydi?
t, Tanpınar bütün bunların farkındaydı. Çünkü o aradığını bulmuş biriydi. Ahmet Hamdi
t

karşısına ona, idol, üstat olabilecek garbı ve şarkı yakından tanıyan, onları çok iyi bilen,

umumuzun ihtiyacına

göre entegre eden sosyal· hayatımızın

potasında eriten hiçbir

nacelin, cemiyetin adamı olmayan; fakat "bize lazım olanın peşindeyim" diyen Yahya
nışma şansını buldu. Ona öğrenci olma fırsatını yakaladı:
pınar'ın hemen hemen her alanda fikirleri, bakış açıları, Yahya kemal'le

örtüşmekte,

ıal ile ortak ideale inanmaktaydı.
zimattan günümüze kadar· toplumumuzda en aydın, birikimli,/donanımlı
gil ta ki Yahya Kemalle kadar.ayniwasıflarr

şahsiyet; Halit

taşıyan, nitelikli şahsiyet olan Yahya kemal

bu bayrağı Ahmet Hamdi Tanpınar'ateslimediyor.
ımet Hamdi
l

Tanpınar'ın

küçük

yaşta

okumaya

meraklı

olması,

dolayı farklı coğrafya ve kültürlerle tanışması, yaşadığı devrin

memur

çocuğu

(Balkan, I. Dünya,

ıvaşı ve sonrası) buhranları ve değişik evreleri, Yahya Kemal' de aradıklarını bulması,

fade etmesi, resim terbiyesi

alması, uyanık bir dikkate sahip olması,

şark- garp

ma meraklı olması ve onları özümsemesi, edebi türlerin tamamına ilgi duyması ve onları
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re alması ve bütün bunlar kadar önemli olan tarafı da birçok ilime
a zengin bir bilgiye sahip olması onun şahsiyetinin mümbit bit terkipten oluşmasını
Tanpınar bütün bu birikimlerini estet bir bakış açısıyla kendine has bir tenkit ve
r anlayışla harmanlayıp Arap, Acem, Osmanlı ve Türk sanatkarlarını, ilim adamlarını
>içiiµde yorumlamaktadır. Nitekim bizim tezimizde de bu birikimin bir cephesini yani
L ortaya koymaya çalıştık.
Hamdi Tanpınar, farklı kültürlere, medeniyetlere ve farklı sanat dallarına ve ilimlere
.yetleri, kendisinin de yüksek seviyede sahip olduğu ilgili sanat ve ilim dallarındaki
[i, donanımı, harikulade dehası, uyanık dikkati ve kendine özgü metotları
çimde, yani kamera objektifliği ve pür dikkatiyle yorumlamaktadır.

, doğru ve

Tanpınar , bu

itiği yaparken kendisinde uyanan heyecan ve duygusallıkla

beraber, kendi doğru

a, bunları başarıyla

şark ve Türk kültür

irdelemektedir.

Söz konusu şahsiyetler

e sanat tarihinde virtüözlük derecesine ulaşan, iz bırakan, doğu kadar batının da
abul ettiği şahsiyetler yer aldığı gibi, sanat ya: da ilim kozasını başarıyla örememiş,
. bir atımlık barutu olan fakat bir şekilde şark kültürüne mal olmuş şal.ı.siyetlerFde
adır.
et Hamdi Tanpınar, bu yorumlamaları da yine keı:ıcliı:ıe has II1etpfütrla yapmalcta.clır.
!

ilim adamlarının monografilerini ka.lernealara.lc911la.rms.a.ı:ıat, şahsiyet ve hayatlarıyla

sğerlendirrneler yapmakta, kirni şcıl:.tsiyetler için ilm] makaleler yazarak, kimi sanat ve
mm eserlerine eleştirel bir bakışla, kiıni şahsiyetleri de yaşadıkları dönem içinde, kimi
le ansiklopedik özellik taşıyan eserlerinde ilgili bazı konuları anlatırken o şahsiyetlerle
nlardan dolayı yorumlar yapmaktadır, kimi şahsiyetlere de bazı eserlerini (roman ve
af etmektedir.
pınar, bu şahsiyetleri bir bütün olarak değerlendirmektedir. Onların
ıi değil, onların şahsiyetini oluşturan bütün tarafları ele

a.wıa.Ma.u11

uun, düşüncesini, bakış açısını, hayatını en iyi şekilde tanımanın
tkür, sanatkarane bir biçimde ifade etmektedir. Tanpınar yorumladığı

' bütün kültürünü mizacını kendine has metodolojisiyle ortaya
oten

lrrmrnc

oluşan yorumlarını estetik değerlendirmeyle zirveye çıkarmaktadır. Bu :;;cı,.nµı;;

ıhsiyetlerin zenginliğini, güzelliğini en iyi şekilde ortaya koymaktadır. Bu
değerlendirmelerini tanrısal bakış açısıyla yaptığını göstermektedir.
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et Hamdi Tanpınar, Doğulu sanatkarları ve fikir adamlarını değerlendirirken,

kültür

mizin Batı ile olan karşılaşmada ciddi bir biçimde etkilenerek mitolojik yani, kaynak
Iığını, bu değişimin toplumu olumsuz etkilediğini, eskiyi ve eskiye ait olan her şeye
rildiğini, hatta eskiyi, geçmişi inkar etmeye kadar götürüldüğünü ifade etmektedir.
ır.] şark- garp kültürünü çok iyi biliyordu, geçmişe olan böyle olumsuz bir bakış
: kültür ve sanatı için bir kriz olduğunu çok iyi biliyordu. Doğal olmayan böyle bir
imi, yabancı kaynak kullanımı, toplumun geleceğini köksüz bırakıp sanal bir kültüre
fan kaygılanmaktadır.

Tanpınar' a göre eski kaynaklar Müslüman şarkın dayandığı

!u değerlerin yerine Hıristiyanlık inancı ve Yunan mitolojisi kaynaklarının kullanımı,
ürk toplumunun ruhuna, düşünce dokusuna uymayacak bir libastan ibaret olduğunu
ektedir. Tanpınar'ın

eskiyi bulmak, eskinin ne olduğunu anlamak ve onu bilmenin,

n inşası için gerekli olduğu inancındaydı. Böylelikle günümüz ve geleceğimiz daha
~minde ve uygun bir iklimde neşv u nema bulabilecek kanaatindedir.
aıhuriyet ve sonrasında

yaşanan olumlu değişimler

er nehir gibiydi. Tanpınar'ın

Tanpınar' ın bilgi okyanusunu

Avrupa seyahatleri de çok ciddi köklü gelişim

'esile olup önemli katma değerler katmaktaydı. O adeta doğu ve batı medeniyetlerinin
l

süt emmeyi başarmış, içselleştirmiş metabolizmasına sıhhatle hazmettirmiş bir

Kendine özgü böyle bir talihli iklimi yakalayan Tanpınar, dünya edebiyat ve sanatına
hemen hemen her ilim ve sanat adamını zikretmiş onları bütün zenginlikleri ile
tır. Kendisinden önce yaşayanlardan yararlanmış, devrinde yaşayanlara ise isabetli ve
zgü bir tarzla onları eleştirerek daha nitelikli sanat eserlerinin ortaya çıkarılmasına vesile
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