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Ve.ıin :·

Ali Caııi.h, şiirlerinin büyük bir hölümüude aruz veznini .kulla.nmış..
tı.r. Tespit edebildiğimiz yetmiş beş şiirin:deıı elli dokuz adedi bu veznin
değişik. kahplanyla yazılmış; diğer manzumelerde ise· heoe •tcznine ye:r
verilmiş.tir. Şiirlerin nicelik hakımmdau değerlendirilmesi sonu.cunda.
gö:rüle.n aruz iistünlüğü, onwt şiirindeki dönemler. göz önünde tutnldnğun
da. ise yerini her:e veznine bırakır. O, Genç Kalemler harek etinin sonmı.a.

kadar yazdığı :,ürlexde genellikle aruzu kullanmasuıa katşılık. 1913 yı1ın..
dan itibaren hece veznini te:r,c ih etmiştir. Burada dikkati çeke-n nokta,, onun dilde sadeleşmeyi ve edebiyatta millileşmeyi savunan Genç Kalemler·
hareke.ti içind.e yer alan şiirlerinde aruz veznini kullanmaya devam etmiş
olmasıdır. Bu durum bir çelişki olarak görünmekle birlikte o, söz konusu
dö.n em içerisindeki. manzumelerinde görüldüğü üzere, asıl yeniliği ve
milliliği muhtevada kabul etmiştir. Nit.e kim İsmail Habib de bu özelliğini "Ali Canip, yeni davanın nazımda aruzla dahi. hqanla.hileceğine
dair ../' ifa.del,e rlyle helli:ttikten soma, ~ •+• davanın müd.afiliğinde ve
muanzlarla mücadelede devam ediyor... " 1 sözleriyle onun söz konusu
hareket içindeki konumunu, münekkit kişiliğine bağlamıştır~ Bununla
bi:rlikte:,, Türkçeyi aruz veı:ni içinde d.eğetle:ndiriş taızı bakımından .Ali

Cl\D.W'in

veziııde

de hir

yerlileşme çabası

içinde

olduğunu

belirtmek

ıniimküııdür.

Ali Canih, aruzla yazdı,ğı şilılerde en çok mef"u lü /flJ'iliitii, /mefô.'t
lii /f8."ilün (yixmi bir manznme) 1 fe'iltitün /mefô;'ilün ffe'ilün (on beş)
ve mefa.,ilün !fe"ilarun,/mefa'ilün ffe"ılün ( on dön} kabplannı kullanmış;
• Bu
m~tu:.

mablemıı.

birincl kmm~ DTCF Dergi.si (C, XXXV S. 1,

1 Edebi Yeniltjimiz, Devlet Mıatbaa51t İstaııhnl 1931, s. 409.
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fe'il8.tii.n /fe"ilô..titıı /Je.,iUitiiu /fe'i.liin (iiç), meıatlün /mefa'ılün fa'ulüıı (iki),
mef;'4lü /mefa'ilü /mefa/tlü /fa'tılün (iki):. fa"zılün /fa.' uliin /fa'ulün Jfa"Cıliin
(bir), m efli'ilün /mef/J'ılün /mefa'üün (bir) kalıplaru:ı.a yer vermiştiı·. Bir
şiirinde ise fe"iliitün /111efa'iliin /fe'il:iin ve 1nef6,"ilün jfe"illtıii.n /mefli"'ilün /
fe'ilil,n kalıplarını b irlikte kullanclığı göriiliiyor. Dolayısıyla şairin,Tüı·k
şiirinde

en çok kullawlan kalıplardan yararlanmış ve bu kalıplan:n dışına
söylemek ınii:ın.kiin<lü.r. Şair, hece veznini denediği
şiirlerinde ise belli hiı" kalıba bağlanmamış, bu veznin çeşitli kahplarmı
kullanm.ıştu. Hatta bir şiirinde heş değişik h ece vezni kalıbına yer vermiştir. G-eı·ek aruz gerekse hece vezniyle yazdığı manzumelerin. çoğunda
mn:ın dizeler kuran Ali Canib hundan. dolayı her :iki veznin uzun kal.ı.p
larmd an. yararlanarak ıitmik bir dize yapısı oluştm-mayı amaçlamıştır.
çıkın.am:rş olduğunu

2-

Nanın

Biçimi:

Ali Canih'in şiirle.ri, nazıiıı. l:,içi wleıi bakımından çeşitlilik g<isteı·fr .
O> :nıanzumelerinde hem Divan şiirinin. h e1n de hat:1 şih'.inin hazım bi9imle:clni kullannuştıı . Gazel, müstezat, serbest. müstezat~ sone:ı; ter.za.-rima~
çapraı. kafiye (rimes cı·oisees), düz kafiye (couplet), düzensiz bentli,
üçlü ve sekizli gibi türler, şairin manzu:mele.rind.e g-örülen nazım biçimleridir.
Ali Canib, ,g azel formunu ilk üç-şiirinde kullanmıştır. 1907 yılından
so:nra yazdığı manzumelerd.e ise Div an şi:irlıı.in. nazım biçimlerine itibar
etmemiş.; edebiyatmuzda Tanzim.at dönemiyle l>i.rlikte ye-x almaya baş...
layan b atı şiirinin biçimleriyle hent sayısı e.şit olan yerli na~ biçimleri~
ue ağırlık vermiştir. Bunlar arasında en çok yer verdiği nazmı hi~imi
sonedir (yirmi bir şiir). Onu düz kafiye (on. üç) ve terza-rima (on) izler2~
Şairin k.ullaııdığı

hiçimlex~ şw:iııiıı clönemlerine göre değeı-Iendiril
h ir ,g örünüm ort.aya çıkmaktadır: Geçiş süxeci için.d e v e
Fecı·-:i Ati döneminde en çok kullandığı hiçim olan sone,, Genç Kalemler
hareketi ve sonrasını içeren. son dönemde sad,e ce h:ir şiirinde yer almış
tır. Buna karşılık ilk kez Fec.ı::....i: .Ati dönemin.de de11ediği te.rza~.rima ise
şiiı-deki son döneminde ağı rlık kaı:amn aya h aşlar . Ayrıca, hooe vezniyle
cliğinde şöyle

2 Bu nazmı biç:imiyle ilgili olarak Sad~t.tin

Ntiilıet'in

hir yo.mlgısını b urada b elirtmek

se,..

r,e.l<iyor. Yartıu', Tü:rk. .şairlm'ııin .Ali Canib'~ ayı:rdiğı sayfıllannda "0.n mısradMı ıımreldı::-ep
Tn yole şeldinde Dk 'Tiirkçe şfü yazıu:ı. d:c. .AJi Ca:ı:ılli oJdu ..h gôriiş:linli öıı:ı e sfiıiiyor (C. I, s. 411).
Oysa şai"r, bu na,;ı.m. biçimini hiç kullımmnmıştır•..A:yrıcı:ı, Sadettiı:ı Nüzhet bu gi.itii.şiwe ''Ya.Pr~"
şiirini öm ek olarak gösteriyor ki, Iıu da onun triyole He ter:.ı:cı.•:rim.a b içimlerini kanştı:rmış oldu.ğwın tı.r·tay.a

.Ali

Au

ko:ymnktadn-.. Ş't1Du do b elirtmek gerekir ki, terza-,:ima:yı ~iiıiımzde. ilk kullanan
'J:'1>v!ik Fikret obn.ak Üz1m: lıeınen bütün Edebiyat•l Cedide ve Fec-r•İ
şai:rle:ri , ondruı önce h u biçimle tıı.ede:r vücud a ge timıi~le:rdi.

Caı:ı.ib değildir. Dnşta
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kalem~ ald1ğ, '"Mandolin", ha'jlıklı şiirde terza-ıinia biçimini kullanmasl
biçimde sente.z i amaçlayan çabalarının dikkat çekici bir Ötneğidir. Şair
ilk üç dönemde şadene iJd şü:rinde kullanclığı düz kafiyeye> son döneme
ait eserlerinde oldukça. ·ö nem vet.mişti.r. Diğer na7.Jm biçimle.ri ise, az
:sayıda olmak ii:Zoere,. şHrinin her clönıuııin.<le görülınekı:eair.

3- I(afiye:
Şair,.

hüti:i.n kafiye- türlerini kullanmakla. hiı·likte., özellikle tam ka.
fiyeye daha çok başvurmuştur. Ayrıca bir şiirde yarım,. tam ve zengin
kafije türlerinin birlikte kullamldığ:ı. da :gôıiilü.yor. Bunl.an.n yamnda~
yeı yer einash kafiyeden de y~rarlamxıı~ olduğu dikkati çe.Jouektedir.
9

biçimiyle yazılmış şiiılerin.de gcllellilrlc hu hiçim.in
abba-abbcı·ccd-ed~ (Jta.lyan tipi) ve abba4 cıbba-ccd-~·ed (Fl'ansız tipi) J1iç:imleı·indeld orijinal .kafiye yapılarına ha.ğlı kabruş; zaman zaman. ise
ü.çlüklerinclc <leğişiklUtler yaparak h u biçim.in klasik kafiyelenişinden
Maklaşnııştu . Bunun y anında :söz konusu nazım biçiminin, Türk edebiyatındaki değişik hiçiı::ıleı·iyle yazılmış man.mmeleriıri elti görüyoruz.
Terza-rima biçim.iııdeki şiirlerinde d e hu tÜ;r kafiye değiştirimleri vardır.
Bu biçimin orijinal kafiye yapıs1 olan abn-1,cb-cdc-ıl düzeni , özelliklıa son
üçlükte dfd v e dolayıs.ıyla son bağımsız dizede f h;çimine, dönüştiirül
mi.i,ştü.r. Ancak şair, söz konusu hiçim.le yaııdığı şifrlerin büyük bit bö~

Sone

nazını

düıenini uygıılanuştır4

lümiinde klasik kafiye

Ali Can.iQ, kafiye ögesinin dizeler aı.as tnclalri bağım kurark~n~ kafiy enin lıu yanının Recai-zade Ekrem'le haşlayan gelişimini süxdör4
müştiir.. Döneminde aruk iyiee 1erleşmiş olan 'kafiyenin ses yönün·e
önem veı-ilmesi'" ya da "·kul ağa hitap etmesi gerektiği" anlayışı., om.m
şiirlerinin kafiye diizenlı:ide giizel örnekleı·ini bulmuştur. Ayrı gı·am.atikal
vıleve sahip kelimelerin, kiplerinJ ('l derin (isim-fül; zamir-iiil.; zarf-isim
vb.) hirbiı:leriyle kafiyelenişi, Q:Uun şfulerinde dize sonu uyumunun y anutlm.ası yolunda yaraılanılan yönt emler arasında yeı: alıl'.
B- '.Muhteva::
temalat meyh ane, kadın, düııya
mn hoşluğu, insanın 'k ader 'karştsındaki yed biçiminde ,gö:rül iiyor. Gazel
foıınmıd.a yazıhmş -0lan ilk t,ç şiir,. hayal kadrosu bakımından hütiinü,yle
Divan şiirimizin sımdarı if;inde yer alu.

Ali Canih'in ilk

Şairin

1907

arasın.da doğ~

şiirle.cinde işlediği

yılından

hayat,

sonra

yazd1ğı nıanzumelel'de

.aşk, akşam, eş-"j'a

görülen temalar
v e i nsan ilişkisi ön plan.da yer

HAKAN SAZYEK
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Aynca gttnlük ha)' atın kısa anlarına, küçük ola:}laıma )'Önelik izlemmler de onun şiirinde gemş yer tutar. Bunlarııı yan.ıııda 2 geçiş süreci i.çind'3 }azdığı üç şiide gör illmeye haşlayan sosyal ve- siyaşt nitelikli
temaların daha soıır.aki dön:emlerclc gidıe.rek ağirbk kazandığı dikkati
tekiyor. Bu tür şiirler ilkin eleştirel bir özellik gösterirken son iki d.ö nem
içe.cen bit tutumun yansıocıst olma k onuoıuna girmişlerdir. Temetlk açıdan değişik nitelikler taşımalarının
yanında, karam.sar ve .h üzünlü biı: :ınjzacın tezahiirünü taşımalarJ! - hfr-

iç.inde ideolojik

kaç,:

dışında-

pı·opa.g&ndayı

Ali Canih'in hü-ıün şiirlerinde dikkati çeken. ortak yöndür.

Doğaya.

karamsar bir bakış açısından .y önelen şaire göre doğal d.e korun.1 insanda ağla.ma hissi uyandıraeak boyutta etkileyici hir gücü söz
konusudur. Canib, doğayı .b ir bütün olarak g~rme ve gösterme anlayışı~
na sahiptir. Servet-i Fii.n.un şairleri doğanın, sadece seyredilen bit nesne
olmanın ötesinde, caıılıl.ığını, ~tkileyiei özellikleıtin.f ön plana çık• .ı:ırken,
aynı zamanda pnuı şiirin estetik yönüne önemli katkılar getiren..bir kavram olarak da değerlendiriyoriardıl.. ~ Ca.nib"in şiirde t asvire yeı ver..
mesinde,, doğayı geniş bir çerçeve içerisin'de algılayarak yansıtmasında
Servet•:i Fünuncul.aı·,n etkisi olmuştur.
Doğayı

bütünsel bir tutumla verme anlayışının güzel i:bnekleı-in·den
biri ''Splandid Park'tan4 başlıklı şiirdir. Burada hir gezinti ve eğlen.ce
ye:rinin genel görü,uii,mü,, kozmik ve sosyal çevreye ait ögelerin birlikte
verilm.esi suretiyle yansıtılıyor. Bu m.an zume, şairin eserleri için.de, doğaya iyimaeı- bir ruh haliyle bakışın fuüııü ohnası bakımından. ayn bir
yer tutmaktadıı·.

Ali Canib, doğaya kimlik verme çabasım giiderkenJ hu kimliğin~
kendi kişiliğiyle .benze.rlik taşımasına özen göster:miştir. Bu,, şairin bakış
açısının devreye girdiğini ortaya koyan. önemli blı· husu.stux. Doğaya
yönelik izlen.i:ı:ole:ri bireysel algilayış süzge-einden geçirerek imaja dayalı
ve dolayısıyla subjektif bir anlatım tutumuyla "'\erme aıı.laJı.şı, .All Camb'' in Edebiyat-ı Cedidecilerden, özellilde de Cenah"dan etkile,niş nok..
talanndan. birini oluşturur. Ancak,. doğam,n tasvir:iode çkilen sınırların
belidenmesi hususunda .Ali Canib, "Elh,a.n-ı Şita~' şaidııde;n ~ok Tevfik
Fikr~t,.e yakındır. Doğayı 'ielfaz ile resme.dilen bu levha.;, 5 olarak kabul
3 Bu konu.da ge;mş hifg.i ic;w bb.: Dr. Mehmet. Kaplllll. "T-tvfik Fikı:et'de Pito:r.ıısk".,
C, l , S. l, 1 Bi.ciııci kinu:n: 1943, &, '2--S:; a.y.. ; "Ceeap .Şehabeddin'in Şiirlerinde Pito:rıe:sk,', İştaulnd 1Jııivenitllfl Edebiyat Fııkü:lt~I: Türk Dıfı w Ed'diya:ıı Dergişi.,. C.V, 19S8,
s. 15- Sl.
4 Bimirı 11, ~i ir, C. ı~ S. 7~3 Eylül 1326 /16 Fylü.11'91-0, ş. S6-S7..
5 Sadettin NGzhet, Cenap Şafumeıthı,. İ:staıibul 1!)34, s., 20,
lcsı.a:rı'bu~
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eden Cenab, hu görüşünden hareketle onu bütünsel bir anlayıştan uzak~
sımrlaı·ı belli bir çc:rçev:e.içiııde değerlendiriyordu. Bunun yanında Cenah
Şahahettin~in şiirlerinde doğa, bireysel duygulanmalarla özdeşleşim~
onların yansıtıcısı olaD., bir varlık olmaktan çok, seyredilen h.ir nesne duruttlUIJ.dadıı:6• .Ali Canib İse doğayı, işlediği tema ile lıiitüı:de~me çabaşı
içindedir,. Dolayısıyla doğa~ onun şiirlerinde insani özellikler kazanan
eanlı bir varbk olarak ifadesini huhu . Şaiı: hu ,bakımdan da Fikret'in
etkisi altındadır .
Y e:ni 'l''Ürk şiirindeki ilk öı·neklerini Ahdü1hak Hamid ve Muallim
Naci'de gördüğümüz pastoral tür, Ali Canih'de şehir yaşantı.sımıı insan.da yarntt1ğı bıkkınlığı i9eren ha.kış a~u;1yla ve doğaya haJranlığın,a
ağırlık veren romantik tarzla işlemiştir. Onun,. Selanik civarındaki Ka..
pıcılal' köyiinde yazdığı ve doğayı yine sosyal çevre ile birlikte verdiği
"Bir Köy Hayau"1 lıaşlıltlı ~iirJ yaşawlan hayat ile mekii:n ögesi a:rnsmdak:i sıkı bağı ve şehixle köy arasıııdaki yaşayış tanımu. farklıhğuıı
vurgulaması açısından dikkat çekioidi:r:

ezeli: ru..b-1 n:ıüsteni
Bir tarz-ı na'imi ile dinler.~ Şerer·nüm,m.
Şehrin, uzaktan aksede.t avaz-ı şiveni

Her yer

tabl'atın

Bir ninnicik ohu hu küçük köy hayatına.
Her yerde bir h:u. ar.et-i safin Sönük söniik
T~lstm eder ağaçl~'l bit' bid-ı ıilh-za:
Karşımda tarlalacdo. eğilmiş,, bayük k'iiçük
Beş altı

köylii zer7 ilep topı·akla uğraşır;
Birkaç kadın da. merkebe. binmiş gıda t.aşı:r ..
Seyreyledik~e hen bu küçük öni.r-i sadeyi
'H er şey, bütü.n güriUtülü efkiı:-ı vahime
Bir lahzacik susar, dil-i vahdet-hecUdime
İthaf eder hh: el o sa'adat-l ınü.rdeyi
.Ali Canib 'in aşk anlayı.şı bezgin> .kınlgan:, hasta- bir ruhun tezahürü
hiçimin,d e kendini gösterir:

Benim,
:Ba'zı
6

aşkım;

çılgın,

zavalh buhayatı

M:ehmet Kapl~n. a.g.m •• s.

7. Kadın.

çocuğun.

müstahkır~

n.

s. 9. 8 :Kı\nii:n--ı evvel U24/21 ~..ıık 1908,

s.

s.
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Ha'z1 pek hasta., pek hazin., yorgan

. l.! ] ,' n·
.
R u"hnmın lus.ı.ı

"lid'ıır
. g•

...
temç1ş:ı

Bu knılgan a.şık için en l1ü.yük arzu, sevgilinin. önünde diz. çökerek
gisini ilan etmektir!

ş ev

s~nin o gölgeli kirpilderinle gözleımin
Önünde diz çöke1:ek ağ1aw. ak budm· emelim9.
söyleyişlerinde

belirgin niteliklerini v eren bu "aşık tipi3 ' , Servet-i Ffuı'llll
şiiriıı.i.ıı kaı·akteristik figi\:ratif ög-elerinden birini oluşttuu::ı·. Bunu, daha
önceye, Recat~zfide Ekrem.,in "Aşln duygusal e:rkek tipi"n.e götfu:.m.ek
ele miim.kündürlO. Ali Canil> de kendi kişiliğine olduk~a uygun olan :bu
figü.rii sıkça kullanmış, dolayısıyla edebiyatımızdaki hu roma.ntik ana
layışı, sürdürmüştiir.

.Ali

Ca:ııih'in

hayat a bakışı, outı. algıfayış1 da romEtntik hlı: ka:raktea
rm. yansıyışı biçimindediI. O, sürekli acı çekmeyi, üzülmeyi .ist.eyen,
ruhunu mane"i gel-gitlel·in keskin tezatlru:ına bırakmaktan zevk alan
bir kişiliğin gözleriyle sey.rede1· clünya)'l:
Ben isterim ki hayatım, velev ki :,-;ehl--aşim~
Mü:'ehhed ask ile illiıde bir kitab olsun;
Ben. isterim ki hayatımda her. sirişk.- i gaı-an1
Semli-yı ş.i'rime :menzul bir sehab olsun•. n
~

dizelerinde en belirgin haliyle görünen hu kişiliğin sahihi, hayatı coş
kusuz, heyecansız, aşksız geçirmeye de şiddetle karşı çıkacak ve .b öylesine ya.:şayanloo:a a.emıa duyguşo.yla bakmaktan kendini alam.ayaca.k:tıl'!
Garaınsız

yaşa.yanla.ı-·

lıayat1

anlayamaz,
Garamsız yaşayanlar o kimsesizdir ki
Sürer sefil ii muhakka.r. 1:ıir ömr-i mevt-avaz

S "Be»im AşlwıC', (;eçı%,.'im Yol. Halk Kitıı]1lıiincsi, Ahmediy)•e )fath,u:ıcılık Şirketi, L.1$84 /1918, s. 3~3.

uın'hul

9 "G<,i;o;Jcrin İçin•\ Rii&fin. 11e Ş•iid!. 1, S. 7, 3 :Eyini 132G /16 Eylü l 1910, s. 51.

10 Su kouuda geDı, lıil,gi için bb.: D.r. l 'smail P.arfatı:r:, Reı:di-~th ,if,ı:rltmıtt El,nm-11aymı,.
.Es~l.eri, Sanaır, DTCF Y:o:y.ınlal'lt Ank ara Onivetsitesi '.Bu151mevi,. Ankara 198B~, s. 91- 92; 105-107;

130-)35.
11 ""Ben İste:rim. ki", Bağçe, C. l, S. 35, 17 Mıırt i.325 /30·. Mm:t 19'09, ıı. I!l8.
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Buna he.n zer düşiinceler '"Bilir misin ki.. ,.,.,2 başlıklı ş.iit<lıe de söz
kcmusndul·. Bayatı hiı· trajedi olarak değe.rlendiren Ş3İr,
Bilir misin ki hu ömrii.n, hu ömr-i derbederin
Fecffatinde ele bir başka zevk-ı hissi V(1ir ;
Sefil, çırpuııynTk.P.n bu tcngıı.ada ha?.in,
Hazin güle.e bana hir çehre-i -ıesellika.r~
deyişlerinin ardu:ıdan, hayatı yoğun hir tluyaı·lılda yaşama anlayJşını

ortaya koyan.

Bilir misin ki cedalsiz ve hi-nasih-i m .e lal
Geçen dakfkalar insan için mezellettiı·;.

sözleriyle
kcde1-i.

hayatı. yaşan.ılu: kılan şeylerin başında

yaşamamn geldiğini

ince· hir ruhla lıiiznii,

])elirt i:r.

Can.ili, hayatı ye-:r· yeı· genelden özele indiı-geye..rek değe:r1endirm<?k.
ıe.n de geri kalmaz. Ş.ürlerind.e hayata ilişkin düşüncelerini> bizzat onu
obje olarak alıp işlem.esinin. yam sıra,. dav:r.a.nı:ş tarzı ve değer yargıla1·1yla
sembolleşmiş bazı JnŞilikier.i örnek e(linerek d<\ dile getirmiştir. Tevfik

Fikret v~ Jean Ricbepin'e itho.f euiği «Timsal-i Haya:t'~u şiiri,. özcllilde
toplum ktu:allarına karşı çıkmış ve özgürce yaşamış olan Fr.anslz şairi,
hikaye ve oyun ya.zari Jean Rfohepin''int4 yaşantısını eksen alarak h ayatı değeı-lendiren bir manzumedir.
Geçiş,

süreci ~çind e yazdığı .şiirlerin lıiiyük höliimiinde bireysel temalaı·ı işlemiş olan Ali Canib, yine hu sürede kaleme aldığı "'Gm·ôhnıs
ve -.,Kendimiz lçin"'lô şiirlerinde İstibdat yönetimi hakkındaki d~iinceleıini -dolaylı da olsa- dile getirmiştir. :Bu iki manzu·me,. sosyal ve
siyasi: ele~ti:rile:re doğrudan yer vermemekle hiı']ik.te, "Hül.-umet-i müstebid.e zamii:w.nda yazılmış mersiyelerden,• v e ""Hiikumet ..i :m iistehide
zamaıw:ıda (ka:ı:ikatiir) hu resmin altına yazilmıştı" şeklindeki tanıtıcı
c.1ümılelerle yayımlanmıştı:r. Dolayısıyla her iki man21ume de meseleyi
bireysel bir bakış açısından ~lelne özelliğini göstermesiyle İstibdat döı z Kadın,

s. 21, 2 Mcırt 1325 /15 Mart ;1!>09, S ,

;J.•
13 A#y4n, c. 2~ s. 2ı(J, 16. Kunuıı.-1 :Saııi 1S2S /29 Oenk 1910, S, 2lS.
14 J~ıi Richep.bı, yilz)'llı.tı btişlımndı:ı, ~~ı,Jı;kJe edebi ?evrede ilgi u.1mıll.mnıştlr-. Yı'lt<f'!~Ş
taı'21, hı.ı. il;gmin nıw sebeb,iılır. Ktıy·ı:ı.tt uaştmlmış, bnklarıdıı birlmç ya'Zl yaymılıınmışto:. )3,ın.
Jaıııı. 1imeko~k f:ıJ~z.~ M.A •• "JımBişpen"', S(!f'tlfJL~i .Fiini1n, C. 36, S. 921, 1·9 Şobot 132'1-/4
l'ıla:rt 1909, s, 2"10-272.
15 BııJç.e, C. ı~ S. 3, 4, Ağusto.s 1324/17 Ağııstos }!)08, s. 3-4.
16 Bağçe, C. 1, S. B, 9 Eylül 1324 /22 Eylül 191>8, s. 3.
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nemi hakkında ya.ınlmış olan diğer şürlerrteu - Te"fik Fikret!in 'çDoğan
Güne.şe" v'!- Ahmet Haşim"'in "'Evim" başlıklı eserleri dışmda- aynhr.
Özellilde "Kendimi~ İçinn, bil' kaıikatüı"ii.n a]tıua yaZJlmı.ş olması ve
söz konusu nı.eseleyi alegorik bfr tutumla ele alması ile dikkati çekmek•
tedir. Bu manzumede
Yolun bir· mülevves kenarmda şöyle
Perişan, perakende biı: ınest.-i gam-har
Uyuklar:. uyuklar,. uyuklar,, uy1.11darr ••
ifadeleriyle tam.u lan kıhlwz bfr sarhoş) İstibdat hü.küınetini simgelemektedir. :Bu kesime yöneltilen eleştil'ilerin lıoni ögesiyle· verilmesi de
~iirin bir başka ilginç özelliğidir.
Seher vakti.. Her~es şitahaıı-ı verziş;
Pü:r-iimmid ü aınJll dô.'im koşarlar•.
Bu ser-meali .şöyle iterler;> .k akarlar..

timsalimiz şimdi işte;
Perışan, perakende bir mest-i gam-hnr
Uyuklar:, uyuklar, uyuklar, uyuklar

Bu en

doğru

Ali Caııib'm bu döneme ait ""Yalnız Bir Sahne:"11 adlı mauzu:ıu.esini
de sosyal eleştiriyi içe:ren şiirleri ara6lu da ,değerlendirmek gerekir. Top lumun merhamet duygusundan uzaklaşmaSlDJ.. eleştiren Canib, doğa
tasvirinin ardından bakışlarım sosyal çevreye yöneltir:
• • .. • . • • geçiyor fırka fırka rıhtımdan
Büyük küçük, müte'.fizı.m) vakür bir şürii halk ..
Şıı yanda kollan yak bir dilenci kız muğlak
Tazalliimit-ı siyihıyla iıiliyor. Herkes
Adımlarında

kibaraue bir şenu.m-i heve.s,
Yavaş yavaş geçiyor4 T .a uz.akta ay hizir
Na·ı!arlanyla hu mahl:u ka ağhyor.•
Bu kadar

dizeleriyle insaıılal'lD. kayıtsızlığına değin.e·n şair,. hu sakat dilenci hza
sadec·e kozmik bu .f igür olan ayın üzülmesini belirtmek suretiyle eleş•
tirilerini iroııik özelliği .ağır basan hi:r imajla dile· getirm.~. olmaktadır.
17 .lıiy.ıiiı.> C. ı~ S. llt 13 T~-i .siı:ıS 1324 /26 Kasım 1908, s. 243.
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Ali Canib, Genç Kalemler haıeketi içerisinde yazdığı şiirlerde ayın
te·mleri işlemeyi sürdürmekle birlikte özellikle doğayı d-eğerlendiıen.
şürle:t'inde dikkatini belli biı doğal veya konoik: öge üzerin.de yoğıııılaş
tırma yoluna gitmiştir. ·nayku.ş, kelebek, kurbağa,. kartal gibi çeşitli
Jıayvan figürleriy]e şimşek, -yıldtı'llll gibi doğal olaylar, bu döneme ait
2

doğa temalı şüderiırin başhca

,özne.si kon.Ulllundadır. Bu manzumelerin
dikkat çekici ö2:ellikleEi ise söz konusu figilı: ve olaylar ile insanın doğ11;,
ha.yat içindeki yeri, gücü '\"e yetenekleri, istekleri .aı;aınnda ilişki kuı:ma1andır:

Kartal
Kayalardan hakan hüyiik kartal
Yüksel en gizli asiima:nlarına
Uçurumlardan intikamını al .•
Uçurumlarda Dlahv olan bir ana,
'Blı eşek belki çırpımr:ı ağlar
U ~uruml.arda - söyle.yim mi sana fUçurnmlarda çüı:ıkü her şey var:
Aşk:- funid ... Ah söylemem, yine dal~
YiJıtı:

yüksel> görünmeain onlar

Kayalard.an hakan büyük kartal ... ıs
Turkçfilük ideolojisinin, Ali Canih,~in şiirleıiıı,de tematik açıdan
yer alması, 1911 yılın.da kaleme ahnaD. ''Türklük''l9 başlıklı şiirle söz
konusu. öhnuştnr. '"Türedifore'' i-thafıyla yayımlanan şiirde Ziya Gö•
kalp'm Tu:ra.nı gibi idealleriyle:, İslamiyet öncesine ait Tüxk yaşayı
şın.dan esinlerin varhğı dikkati 41eker:

Lakin asla unutm.a z Oğuz Han"ın evladı
Tti.ran denen o yurdu, T,lran denen o adı.
Ey Türklüğün dfü;maın kitahlara göz gezdir:
Farabi'ler kimlerdir? Uluğ Beğ'ler kimle:rdir?
Kiınlerden.dir unutma h üyü.k İbııi Siııa'lar?
Ki:ın.lerdendir unutma kahraman Atila'lar?
Türkler hu gün bir kavim, lakin yarın. J1ir millet~
Ona uym..a.yanlara henden yı'ice hir la'nett
18 Gııııg l(cılemler1 C. 4-, S. 24-25, (i)p sayı bil'luı::te- ~ } . 11. ~6; G~m · Yol, .s. 1920.

19 Gen, Kalemler, C. 2, S. 7, s.120.
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Türk hiç geriye gitmez, Türk irticn'ı bilıne2',
Lakin hüyü.k kalbinden "'AJtun Dcwl'i" hi9 silmez1
Genç Kalemler hareketini izleyen. y1llaı· da. Ali Canib, Türkçülük
ideolojisini ve buna bağlı olarak doğunun geri kalmışlığım. kadeı ciliğini
ağnlıklı olarak işlemeye yönelir. Özellikle ikinci gruptaki proble.natilcleri içe.ren şiirlerde elP,şti..i'el hlı hakı~ 2ı:9ıs1mıı ürü.uü. olan aıılanm tutumuyla Jtarşıla~lyor~. Ziya. Gökalp'a ithaf edilen '~Şarkın U:fnklan' '20nda
doğunun tevekkül, hurafe, geri kalmışlık gibi meseleleri değerlendiril
miştir.

Hala
Bala

huşu'a

kubbeler en hisli hir penah>
ıninaı·elerde tevekkül diyen hir ah,

HMi saçaklarında güleı\ baykuş evleıin
Ha1a köpek eıuru~i serper sokakta .kin
Hala hurafele:r y.aş:ıttu: he.ı: çürük kafes,

Hfila

beşik gıcuusı,

hfil!i o tozlu ses...

Yükselmeyen ta.zarrtı'un ey şark hitıniyo:rJ
"Hayya "ale"l-feJah•'ım gökler işitın.iyoı·•..
"Şark.ııı Mezarhğı"2i şHrinde de benzeri eleştiıileri goruyoruz. Şalıin
TiiTkçülük ha3:eketini işlediği şfuleı·e "KavaP'2~ ve ''Turan 'ın Yolu "2$
nu fü•n ek e>larak verebiliriz.

Ali C:anih"in Mütareke yıllarında ya~mış olduğu "İııtikiim Şiiri"~4,
onun düşünce pJarunda yaşadığı gelişim ve değişimlerin, sanatına yan.~
şıyış boyutlarının genişliğini göstermesi bakmundan önem taşu. İstan
buPun, .l ngiliz kuvvetlerinin işgalinde bulunduğu 1920. yılında kaleme
alınan bu manzume, kaybedecek bir şeyi ohıı.aya.n Türk milletinin ve.i:diği kutsal mücadelen.in şiiıi.mize kazandırdığı güzel eserlerden biridir.
Destani üadeleri içeren dfael2rle .ördüğü şiirinin sonunda Ali Canib,
İngiliz!

'"Bu

Seni onun a:mli yeneeek7
Tiirk'tiiT!" denecek

dünyayı k:urtaı·an

hiç.iminde oldukça eesw: hir tutum se:rgile.r. Bu ilci dize,. onun bireysel
temalı manzumelerle haşladığı on seld:z · yıllık ş.İir faaliyetim,. ülkesinin
20 ~nç Kalmıle:r, C. 3, S. 21, lfa~ JS28 /Ma.yıs 1912, s. 213.
21 Yıni Meı:mıııı 1 C. 2, S. ıf.6, 30 Mııyı.s 1918 ı,. 386.
~2 Halhtı Doğn,, S. 10, 13 !Jaziran 132.9 /26 Haziran 1913, s. 73-7'1,.
23 a.g.d.. S. ıs, ıs Temmuz 1329 /28 Temmuz 1913, ıı. 114.
2:4 Kü;Çiik Jl.feı.mua., S. 29, 1 Ktınlin·~ sanı 1838 jlS- Oc~ 1922, s.a.
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so-runlarına

sahip çıkan v atan sever bir
.a9lk:;a ortaya koymaktadır.

gibi

uzuıı blı

olal'ak sona

erdirdiğini

de

süre içinde yazdığı-tesp!t edebildiğimiz- yetmiş beş şiirinde çoğunlukla bireyse] nitelikli temalan
işlemiştir. Onuo şiirindeki ev-reler göz önünde tutulduğullda bazı temaların siirekliliğini koruduğu, başka bir deyişle şairin hu tenıalaı=dan vazgeçemediği gö.riilür1 Şiirinin ilk döD.emle.rinde, hemen her manznıne..
sinde ye:r vermiş olduğu doğa> .h ayat, aşk gibi temler ve hunla.rJ..11 iş
lenişinde haklın olan hheyci bakış açısı. ve dolayısıyla anlatım. tutumu,
şilıdeki son yillaı-ına kadar şairliğinin temel noktalan, adeta monotemle:ri olma özellikİerini konımuştu:r. Özellikle 1911 yılından sonra sanat
·n:} dü.şünce alanla.1.ın<l-A milliyetçi ve sosyal gö:tişlere yönelen ve söz
kol)usu görüşler doğrultusunda esOEler ortaya koyan .Ali Canih'in ~air..
liği, bu açıd.an dikkat (ekici hic nitelik taşmıalrt~dır. Bu arada şunu dıı
belirtmek gerekir ki> özellikle şiirdeki son dönemi oluşturan 1912-1920
yıllan a1:asında kaleme aldığ.. manzumelerde sosyal ve si)ast nitelikJi
t.emalar ağıt"hk kazanacak; bireysel ofanlm: geri planda kalacaktır. Ancak şair, ilk grupta yeı· alan şiirlerinde de özellilde doğa. ve hayata
ha.kışta ve bunları işleyişte hayal dünyasına sıkça başvurmuş> özellikle
doğaya, onun figö.rlerine ruh ve.rme gil>i aykırılıklardan ve insani değer
leri ön plana Çlk.aran lirizmden kaynaklan.an şiirsel anlatunl13:l siirdfu.•.,
müştür~ 5~.1992.

Ali Canib, on ~ekiz

)'-ıl

şalı-
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C- Fecr-:i

Edebi Top]uluğu İçinae Yudığı Şiirler;

Ati

TER!NE-1 MESA.
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Akşamu Arlık

siyah peı·de-i foyl
Örtüyor ka,inat-1 na'rm~yi;
Şimdi bir gizli ııazra•i vi\vcyl

E·r gu.vani ufuklar üst ünden
İıı'itif e}liy o~:) açık ma'ı
Titreşen isi.imana raz;-efken
Deniz

ağışte-i

Görüyor ·p ek
Ba 'zı

emel,.

şi'irli

medhitş,

bir rü'ya;

hu incecik leb-i hamiiş

Öpüyor siueai gariuımdan.
Şimdi eşyada

bir

:menekşe-lika

.Akşanu:u riib-ı ihtişamından

Serpilen gölgelerle süsleniyor.
N a.gehan işte ta u zaklardan
İki üç martl geldi 91rpımyo.r
İnce, sevdMı -:belki

zar

u meli\lSulanu shıesinde pür-halecan.
Akşam.. Artık cihanda bir eylul
Gecesinden gelen te~essfu: va.r.
Akşam.h Artık ufukların.

sakin

Çeşm.-i hüsıanı DiUtta.sıl ağlar.
Şimdi

arbk hiitün .cihan soluyor;
Bu remadı..liki-yı muhteşemin
Umk-1. rfihunda hiı: kede-r uyuyot,

Uyuyor işte her taraf: Derya>
Vahalar,. tarlalar,. ağaçlıklar ...
Sade pii.r-intisilk u müstesna
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Meveeat-ı

kesif ü tariyle
Bi-tenahi ofan feza,. bidih:.
E y nihayetsiz asüman, dinle•

Uyuyo:tken bütün cihau-ı hayat
Serpiyorsun flıa.ş-ı uzletiııe
Gölge halind~, gizli bir heyhat!
' ~Sen, diyorsun, zem.in#i zilletsbı;
.Ağlarım hen semn feca'a.tlıı.e ;
Uyu, mevküf-ı hah-ı gafletsin;

Uyu, ah ey

zavallı

hak-i yetim,
Uyu deryaların, cibalinle
Uyu insanlarınla .. Söyleyeyim
B en de fevkınde ninnileJ." höyfoln
(Selaııik-Yalılar~

12 Mart IS25 /25 Mart 1909; Servet-i Füniln,
C. 38, S. 966" 26 Teşrln-i sani 1325 /8 Aralık 1909, s. 54.)

l\1A~N!.-YJ Şİ'R

24-{;~Cihan-ı

san ,ata plraye•halış•ı nüzhet olan
Şi'ir,. o lahn-ı hediyi' nedir? •. " yolunda uzun
Su ,il-i şa'şa, a-efzudunuzla pür-haleca.n
Kalem elimde düşüudiim, ve b ir. hedi'.a -nümun
Cevab yazmağı kurdum; fakat ne çare, benim
Şu da 'ima kanaya.o, da 'ima şifa-na-siz
Cedhalar arayan hi1kat..i bed..en~im
Bu yolda telli duvaklı hayale aldanmaz
Ki işte h en d e eizi bandelerle aldatayım.,,
Ve eski kıb5a..i huıl.ya-niivazı anlatayım ....
" Şitirt Şi tir t. n diye he:r gün terennüm ettiğimiz
O nağmeler mi nedil"?. Ben bu nükteyi tavzih
İçin ceııin-1 hayatı biraz haşin, hissiz
Didiklemek, iki nişterle şöyle bir teşrih
Kılıklı hırpalamak istexim, bakın: Gam-gin,
.B a;id sislerin altında bi.ı: harabe gibi
GöxiiDmeyen dem•i .hilkatten ah hep asabi
13ir ihtilac-ı dito.ağfie m uztarib beşerin

Bu te:ngna ..yı fecii'atte, öyle dliı: ·a~duı:
Bin ihtiyno•ı hayitısi var ki, hep hAsiı·
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Onun peyjnde koşar, çırpwıc; bn hil' m .e:ftfir,.
Ac:ıklı rii!yadır.

"Şi'irl Şi'i.r! .. " cliye her gün ·terenııün.ı. ettiğimiz
O nağm-eler, hu ateşlerle, sıtmalarla yaııaıı->
Sayıldayan .beşeı;'hı.,. piir-z:aJam u ye;s,e,:ıg.ı?.ı
Serab-ı

hiçe düşen ha'zı hande,, ha'zı figan
K.ili.klı -a.h1 fakat her zaman sefil ü hakirNi da...yı zilleridir.
(Kadın,

S.- 25, 30 .M art 1325 /13 Nisan 1909., s.. 9.)

HANDE-t İKAZ
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-Mfilhemat-1. ;.-fileyeŞe:hrm

mulrlt-i gulgrıle-ara-y:ı zulmeti
Susmuş... Ve ,şimdi aksediyordu cihanlara
Birkaç sönük, zavallı köpek savt-1. zilleti.
Ba'zen bütün hiitün sn:snyor; şim.di kapkara
.Hamitşi-i leyil oluyordu:;, tanin-dar:
Bir samt-ı ha.'ifine ki benzer figiıılara...

Ben la.nemin htU'hn-i süku:nmıda l,.i -karar~
Mevkiif'•ı hiss ü fikr idim; a.1:ii.rde bir sada
Bir bum güldü: '4Bak dem. Ey ru.hw1. gam-nisax~

Hi1U.

mı klıli

çehre-i hulyaya iktifa?•+"'

(Yalılar,.

15Nisan I325 /28 Nisan 1909; Kadtn~ S. 2.9, 18 Mayıs
1325 /31 Mayıs 1909" s. 2L)

JAN RİŞPEN*

26-

tar

Çılgın., fakat vakii:r n ·m etin bir nigah-ı
Durmuş önfuıd.c ömr-i seftlin, diyo:r ki:.

"Bak

Bir pis paçavradır li hu, her çeşm-i girye~haı"
İster bımmıla eşkini

silmek ve

ağlamak!..''

fakat v·a kfu u metin hir nigah.-ı ta:r
13lı çehe.-i zalftm. ki yalnız bu pür-meşak
Toprak. değil 1 şı.ı. tarem-i dtrine-:iktida:r
Bin şetme, bin hakarete, bin levme m~te.tıak.!
Çılgın.
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Her 1.t.k<l.eııin likasına hir 1:ek.m.e fıdatır>
Her ukde-i muta.ntananın an'anatmı
_Hir haude-i ınuhaltk.aı· u haşyetle a.ıılatır..
Rişpen, sen ,e y büyük deha, kafi hn intikam:
Kaı·şıı:ıda kizb ü zillete verdikçe hep selam:ı
yak :, yık hü.tün. lnı pis heieı·in pis hayatım .
• J an Rişpeı:ı. 1.i't"ansı.i'mu eu lıliyiik ve eu hedhln şai:clerjod~ndir. .Askı mfyinında '"Kiifüder'' uııvaniı mQçmu·~si eŞ'aııı 'I;'(' b:illı~il hu.ııJann içinde "Tahliln uıı.vaı:ıJ:ı sonesi eli•
{eıı;tlı'. liişpe!D el-ytvm. F'rGosa Akıt.ddltlsi a.'.ziiM.nilan bulunuyor. (Not metue aittir. H.S.)
(Yahlaı·~

15 Nisan 132·5 /28 Nisan 1909; Hüsün ve Şiir., C. 1,
S. 4., 10 Temmuz 1326 /23 Temmuz 1910~ s. 9.)
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EDVAR I AF1LEYE KARŞI
9

- Mustafa

Namık

:Bey,e-

Pişimde

bir aramı:am•r. atıat,ı wühhc.m.e
Bir heykf'l-i aztm-i seı:i,ir g.ihi dunu·,
Ben. dikkat eyledikç.e şehik u zefirime
Bir riizg,a:ı.· o lıeykel-i lıiecam. soldurur.
Ba'zan tece.trü.d eyloye:rek. his.s ii fikrimi
De:f.n.eyle.rim asırlaı.·:ın a.~mak-ı tarı:na;
Ba'zaıı

ederim hep ,cehe:ıınem.t
Volkanlaı·ı.n ateşli,. müheyyic kenaıına ...
Her gün bu setsed, bu tuh.af pi<; Ü t ,a h ile
Seyı·eyler.im beşer denilen ufl-ı hn'üi;
Seyre:,lerim; ve piş-i hayalim.de ha.sifi
Bir reng-i bi-heka ile edva.r-ı Mile
Çeş:ıniıum.m :ınu''aıuk oltu. eşk-i zarına,
Ruhumla ağlaşır beşerin ömr-i tilı.na.
{Yalılax,. l Mayıs 1325 /14 Mayıs 1909; Bağ.fe, C. 2, S. 4.4, 23
Haziran 1325 /6 Temmuz 1909, s. 281.)
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fakat

şitah

MASAM
ey benim sevimli masam.,

Oob.,. ısen~
Ne zaman böyle k.imaesiz kalsam
Senin agüş-J cazibe:ııde, gelir,
.Al'w:Jm bir 1eselli-i bakir.
Sen. ve hen höyle derbeder-fakat .a h
Heı: zaman gam-giisar u kalb -a,gahŞn per.t~an odamda yapyalnız
Düşünür, dertleşir,, ve, ağlaş:ı:nz.

HAKAN SAZYEK
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Ba''zı.

destim.de hir kalem, dalarım .;
-Kim bilir?- Belki hit şi~n ararım :
Gözlerim. sath-.ı liciverdinde;
Hep mükedder ve hep gidzende
-Ba.'zı pü.r-h.ande1 piir-:safa. görünür.,
Yine lakin büt"iin te'essürdür..Bana ilham-1 şi..'r edersin sen;
:Bana. ilhim-ı şi.'r edersiıı... Ben
Şi"ir olmazdım olmasaydın sen .
.Akseder ta }ıarlm-i kalbinden
Bir şfir, bir terane~i hiw:an,
Bir ta.bas5,Üs ki da'ima giryau,
Da"inıa bi-nasih-i ömx-i nizar ,.
Da'ima, ah da'ima ağlar ....
Onu göz yaşlaı'lmla :ben. okurum;
Sen de karşım.da mim.kesir, mağmum
Öyle bir hialet öyle dinlen.irs:in
Ki gören zanneder bütün şi"'riu
Ruhu , mainası belki hep sensin.
O zaman !h h:e p l>t'l şi'.r..i hazin
Sa.na. bir lerziş-i nühüft~ veriri
O zaman çünkü r uhumuz birdir~
Yine bir leyl-i ızbXab-igiıı,
Yine karşımd.a muzmahil:, çiı1dn
Gülüyor muttas.ıl karanlıklar.
Bana dünyada mahrem-i. ekdar
Olan ah ey gazel masam, dinle;
Bu :w:ülevves hayat-ı muzmahile
Yine ağlattı bt-kesane beni;
Ben de geldim ki hlı dakık.a seni
Yazdığım giryelerle ağlatapm;
Yazdığım giryelerle aldatayım
Böyle karşınila kendi kendimi, ah !.
Olamaz bir dakikacık agah
Kalbim.in gil'ye~i niihüftesine
Çünkü bir başka rüh-.ı b:tgane.•.
'B u tesellt yeter: Biraz dinle,
•.
JJ!.h
"la şı. ,rı:·mı.e •...
'
. 1J..
uır
a za ag
Soma
(Seltlmk-Yalılar, 18 Mayıs 1325 /1 'H aziran 1909; Serv~t-i
Fiirıiln~ C. 38 1 S. 972, 7 Kan:wı•ı sani 1325 /20 Ocak 1910,
s. 15L}
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Kapanmış aı-tık

o muzlim cihan-ı m cchô.lat,
Biraz duman ve biraz hande imti:ıac ctıniş,
Önii.m de titreşiyor ·p erde perde reııg-i hayat

V C ta uzakta yem-i pür-siikun u l,t-lcrziş
Henüz uyanmamış, envar için,d e mest-i h uzüz;

Gören

sanır

ki

şu

derya müzab olup

pişmiş.

Ve şimdi mihr-i :ziya-ha nde eyledikço nüftlz
Yava.7 yavaş hüyüyoı· piir-huzur 11 pür-rikkat

E air içinde

muhltat~ı ihdf ımı--efnlz;

Yava., yavil?
(Bağçe,

giilüyoı·

hir

ne·har-ı

f aniy~yet

C. 2, S. 48, 21 Tem.mm 1325 /3

.Ağustos

1909, s. 351.)

-Ccvabdır

Sorma

aşkın fö:s(nı

Şimdi o:ıı.dan

u

razını, iUı

uzak, ve

Şimdi donmuş,
Tutuşan ruh-ı

hi~hRl:ı e.dru

o bil- zaman hi"gab
za.r-ı derhnderim.

Kad ın.,.

iimmid ü. ihtiras.+ Eyvah!
H epsi hoş, hepsi bir yalan, giilerim t
Şimdi karşım.da.~

Ur

]r'ışgrunmda sı:.cdeleı-

hayat-ı siyiilı,

ederim.

Sorma aşkın füsunu razım ben
Bic sefil ihtiyac-ı müdhişten ı
Başka hiçbir likayı s.evmiyornw..
İ.şte en sade ö:mr-il meftiırıım

Bir sefil ihtiyaca :ram olarak
Ağlamak> koşmak! .. Ağlamak, koşmak! .+
(Yalılar,

14 Temmuz 1325 / 27 Temmuz 1909;
1) BağpJ, C. 2, S . 5lt 18 Ağustos 1325 /1 EyJül 19091 a. 395.
2) Senıet-i Fiıııun, C. 38, S. 977) 11 Şubat 1325 /24 Şubat
1910, s. 230, uAıı-ı Meftfı.r"" ha~lığıyla.
l) 2 t'mübremcleu'" 2) 2, rı;an.-ı")
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YAD-! MUTLAK

!=il -

Sa.l~ir B,.n·'e
-··
•~Le

!!öuven.İr nveç

Ilougeoie et

k- c:t~J1us1lule

trcıuble ~ 'l'ınent Jıo:r.iz~m,,

Paul V.ERL:\Ji"t'E

Ak§a:mcb•• C.ism-.i ~arımı. yorgun sürükledim;
Tezvic için hayalime,. lcylin ·vfu·n duuu,
Gittim, had.b taşların üstünde b ekledim.

Afak :ipekli me.r vahaai şeb-nfünt\dunu
Tehzjz eder ve cevv-i berin ii müzehherin
Örterdi gölgelerle harim-i kehfta:ı.uıu+
Uçtu semada geçti blı:er 1:ill-i esmerin
Halinde kargalar mütebaki, takını. takım, .
Bilm.em. ne söylemişti ki onlar ebed-karin,
Ağla.l· benim hu gün bile

yad-1 mutlakım!...

(Selamk-Yahlaı·" ~ö-u.stos 1325 /Ağuatos-EylüI 1909; Sen,et-i
Fünuıı, C. 38, S. 970,. 24 Kanun-1 evvçl 1325 /6 Ocak 1910, s.

117.)
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LEYL-İ SEHRAN'

Muzlim şebin uzak yakın ftgışte-1 moliıl
A'ma.k-1 :i-htlrasıru setr eylem.i.ş siiku.t;
Ba-,zaıı ve1ir- ağaçlata bir .bad-ı b:temecal
Dalgın tenessümat ile hir lerziş-i samut.
N agah kaxşı dağla-rı bir nfu:..1 :ihtihal
Telsim edince perde-i azlll ede1" suküt;
Ay deı· .k i şimdi aleme: "'Ey rfih-ı infi'a!,
B.e n gelclinı. işte y e'si:ni. hir lalızacik unut;
V e.r ıztırab-ı kalbini ruhumda .saklayımL"'
Bir lahza soııra kiı::li siyah bir bulutla mah
Envaı:-ı ihtisamım örtero; ufü.I eder.
Bir ser.medt adem kalan af'ak-ı :nale-ver
Azlale der ki: "Ey .şeb-i pü.:r·- samt u pür-tebah
Sen dinle ı:ztl:dibnm ben biı- an ağlayım!.. "
(Seltlnik~Yalılar,

1325 /1909; Resimli I(iılil>, C. 3, S. 15,,. K a ~
nun•l CYYe] 1325 /A.raJ.ık_ 1909, S, .223.)
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YALNIZ BU BİR Ül\ilİD
Ba'zau nihfil-j şi'rim.in üstünde titreşir
Birka',; siyih-.ı·eng ü lilcıi tayf-ı hl..me."al;
Onlar leyil•i muzHmenin hU.m-ı şetmidir,
He,p böyle çırpunr~ mütemadi şikestc-1:ıal.

Kalbimde bir iimid-i mü,heyyie~. fakat geliı·,
Seyreylerim bu levhayı n alan. u piir-·m elal:
Bir kirli kahkahayla güler "' bağ.rıı-, eğlenir
Karşımda hep hu bir ilci 1:t'cfı.he-i zılal.! .•.
Gel ey nihil-i şPr-j hazin.im, ya~ık sana,
Gel sen hatim-i :rfth-ı mıelıilümd.e h.er gece
Y aluız J)enimle ağla sa'atle:rcc gizlice.
Onlar leyiil.-i muwmeıün hüm •I şetmicliı:,
Onlar hütiin nüva.ziş-i .safını incitir;
Y alm.z bu hiı· ·ü micl: "Sabah et.sin. incilal"~
(Seltuıik-Yahlar1

15 Kan1.1n~ı snni 1325 /28 Ocak 1910; Servet-i
Fünii1ı, C. 38, S . 975., 28 Kanun-ı sanı 132S /11 Şubat 1910J
s. 199.)
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Ma~ıaftuı· donuk donuk ısyan eclcı- gibi
Gözler :se:mtUarın o gö.,rürımez lika.sına ;
Destinde bir keman ki nida-yı müzehh.elıi

IYfeorô.h serpilir hateviLt-i hafasına ..

Bir ahtır bütün :ııaka:ı:a.t•ı mesa'ibi
Bir alıttr hu hHka:t-i tarın e~s1na
Tel"ini, infi,üi;> sirişk-i mükez.z ihi
Yoktur eevih likin o giı·yan sadusına
Bir lahza dinlenir yine başlar hazin. dazio.
İh.ka..y.ı ihtisisına vicdan-1 pa.k.ini.tı ..
Ba'zan yanında bir iki k.elb..i sef":ıl olur;
K .orkar:1 kaçar zavaTh kena.r-1 selamete.
Ba"~aıı da. Sh o nô.y-1. perişan zillete
Bir ma."d.e hi s.ada-yı. terahhum-eev·.ftb olur
(B.ağçe:,

C. 3, S. 17, Kaniln-ı sini 1325 /0cak 1910> Donanmaya i'ane nüsh a-i mti.mtaze~ s. 251.)
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-Feer ..i .Ati n1ii'e5:sisle.r ineGece. l:Ifl 'if ü piir•siikfuı her y,e.r ;
Uzakt a. işte kame:t·
Kesif sisler.in alt1uda kimsesiz . Caın:id
Bakıyor.

Nüm1m,
O münkesir, o yedmane ,gam-zele.cJ mahmüm
Titreşiyor ..

Sema, deııfaJ n.fak,
Bütün hu Ieyle-i mersada

saııki

hep, donmu.ş,

Hep 1>i.- ruh;

Uzakta gölgelerin zi:ı:-i camidiııde ha.muş
Beş on dıraht-1 kaditl
tiecıfıh,

Giryaıı

Bir

tıfl-ı

G-ihj

yetim

ağlar, ağfor.

*
Uzal-ta

vaz'-ı

mehabetle ser-tcM;er

dağlar,

-J3eyrız Olimposlaı·-

Okur· hu leyl-i siya..h-fam.a bir .k itah-2 e.s.ith ...

Gece,

hirı 'if ü pür-sfıkun

Uzakt a

işte

kamer

Bn leyl-i h:i:-kesm
Alil ü.

he r yer

a ğöş-ı hi-.mecôlindetı.

hı-vaye

Semaya, a:faka
Ağlar" ağlar! ..

(Ka.trin, 13.2 5 /1909; ıŞ_crvct-i Fiintırı~ C. 38J S. 918, 18 Şubat
1325 /3 Mart 1910. s. 241 .)
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...Beşeriyyııttn iddi'.a -ettiği .fadle~ şu
l&vhadan bıış'ka bu şey deiildir~ Evet,
l):ıılz.ı haribeleT olırr ki :kalblwen, güz
yıtşlanndan t.eıekkti l etmi§tir."
Atina. B.A.

Bt-çare çocuk, sen b u siyah hilkat-i şumun
Ef'alini, imalini bir girye m i sandın?
Bit'. girye mi?. H'eyha.tL Bu a.v eng~i şüt1lmun
Şeklindeki giH-reııge -yazık!,•+Gözyqlarıt')

sen de

inandın! .

Li.kJn ne diyor ; , sorsan a

Riş p en :

"'Bir zerre Sll, b.iı· zeı.re de tuzdur ])frtii,n cşk•iih !'-'
Hep hus akıyor,, l evs akıyor katrr.leriu.d en;
Çirkib, o da çirkab,, o da çirkah, o da ~ kabl..

" Ahlak ve feza ~il!" Beşerin zevk-ı harabı
Hep bunlar1n ebklir-ı :füsun-sazına merbilt;
""Ahlak ve feza 1iH" Hele kaldır .şu nikahı ~

Bak alTina: D üzgünlü birer çehre-i

feıtut !.

Bi•ç aı:e

çocuk;, sen h u siyih•.h ilkat•i şumun
Ef'alini) lmaJini bir girye mi eandın?

Bir girye mi? Heyhat! :Bu aveng-i ~ütüınun
Şeklindeki gül-renge -yazıkt- sen ,de inandın!.
Bir girye, eğeT pak Ü hazin ah u eninse,
Yoktur bu. meziyyet, hu şeref; ondan uzaktır;
Her darbe-i kalbindeki esvat-ı basise
Hep parçalamak, p:ar9alamakJ puçalamaktır! ..
(Selônik.-Yalılar, Şubat

nun,

132S /Şubat-Mart 1910; Servet-i FüC. 38, S. 979>25 Şuhat 132.S /7 Mart 1910, s . 262.)
A.NİT-1 SE BMA

37Beı~ şeyde

bir avar e

siikôıı;

bir m ütefekkix

Enzar-.t

hamuşanesi ... Yalnız sobaınln

Ra'şan,,

asabi harhara-i ha~i fi kaynar.

h ar

Lambam, ve duvaı·larda resimler m ü tehayyir
Biı- gamıze-i

Dinler hu

ser-:mest ile

meşgtıf..1

sera 'ir

süku.:rıettelti aviz-ı gaıntni.

HAKAN SA2YEK

Ba '.z an kuduran hir hora pancur]ara çaıpar;
Birden silinir sanki muhit.atımı bizar
Hislerle mii''ehhed uyutan ra"şeli ninni!

Bir lahza hu çılgın bora hağrır.... Yine medhuş
B.iı- sam.t-ı mii."'ebhed dola1·, artık sobam1n har,.
Ra,.şan, asabi harha:ı;a-i lıa'ifi kaynar..

Hep böyle: Uzun,, girye-fiken, ra'şeli, ham1'iş
AD..ftt..ı gir.i zin ile., ha"zan miltefevvık
B.fa: firtıuadıl' .h iss ·ü Jıaynlimfo mı1'anılı:.
Bc.a. min.clerin üstünde; gözüm ka.(~1ya ma't11f;
Pişimde uça.o gölgelerin saki.n ü. meshft:f
Seyı-an-1 müza.hısi benim ruhumfa bir şey,
i\ılektum-lik.a.:, bufte

fak.at zô:r u mu'azzeb
:Bir sırr&ı ha~, sıtt-ı dehen-heste-i pür-şeb
Söyler gibi titrer; o zaman gft.şııma hir: ""Ey
"llet1-cud-ı yetim, ey ebedı uzlete mevkrıi
"Bt...çaı·e! Aceh sen d.e hu yokluklar içinde

"Bir lahz.a. dUşün1 -var mısın? Ey şiibh.e-i zinde!
~'Bak, işte bütün sis ve duman; işte hütiin. hiç! •.
,A,.,füıa: fısıldar, evet> ey savt•ı :nrüh.e yyiç!
Bilmem hu uzun, giryeli, faniyye'l.e masrfü

!.nat•I giıizônda aceb var mıyım? İşte
Karşımda bütün sis ve duman; işte bütün. blı
Ha"in ve ımkt1n~d.ar ezeli samt-ı mekabfr.
n

Hep,

oolı, er.imiş karşıda eşya•yı nülıüfte;

Boşluk

ve siyahlık yalınız ... Sen hana söyle,
Ben var· mıyım, ey sumt-ı ha:fi-leb? Bu su'ru.e

Çeşmim

bütün .Q 'mak-1 sera'irde aı.-a1;keıı.
Bir gizli oeva·b , .ansızın .ahval ile birden
Çılgın, .kuduran bir hora pancn:dara Çal'pa.r;
.Artık, silln:İı' pe:r<le-i adil u siiki\.net;
Attık hiteı· evvelki lıafiya..yı fecii'et:.
''Sen işte h usun -der bu lı.aşın .d h.. i 'be<UdarE.şya

ile birden

uyı:u:um

zin.de-i hızar! •. ,,

(Selanik-Yahlax, 23 Şubat 1325/7 Mart 1910; Servet-i Fr'Lnun~
C. 39, S. 1000> 22 Temmuz ı326 /5 Ağustos 1910) s. 209.)
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ENE

~A.1.,1. ve Yusuf''aDiyoı-lar:

"Mü.stakil bir ceYhoı·-i gayb
K j kanftn-ı tabt'atta_n mühcrrii;
Fakat mevciıd, hlı nıevciid-ı la-ı·ayh. n
Kavôni:u-i tabftattaıl ınüberra}
Velev bir la.bzttcık, bir zerre yokken
Nesin ey hfü:lis-i ma•fo\'·k-ı hulya?;

Nesin, J:3en anladım, insan için sen
IGi9ük bir amil-i tesliyyet-axeı·,
Büyük, lakin büyük hiı- fitne~efken,
Büyük

]ıir ılüşm.en.-i kin-diır

u

piir- şoı· !. -. .

:Cı

Avalim.den

müce·rı:ed kaldığın

htU
Dii.şiinmek> anlamak., duymaksa, bizden
Niçin. binlerce yıl evvelld en.sal
Düşfuı.mez,

anlamaz, duymaz dı aynen:
Niçin> ey hadfa-i mn ..fevk•:ı hulya,.
Bugün dünden biiıtiin b?r başkayım hen ?...

N:içjn insan -ki <lc..-,tinde se.r·a-pa
Oyuncaknnş!

-lm foyJ-i bi-:ziyddan
Bir an kurtulmuyor;: .heylıı\'t, lıiJa
Nasib-i öıurii hep foryad u efgan! ...
,ı.

Hayır,

sen bir

fesad-alud-ı ş e...-rsin

Biraz: yükselse avaz-ı hakikat
DüJ}ersin, mutlakiıı birden düş~rsinL .
l\ılu'ayyendir hiitfuı

halat~:.. lıilkat.
Mu'ayyendir ki hak> eflak.. her şey
Birer kanun-1 kat~ı-i tahi'at

Yed-i lehvinde muztardır. Pey-il-pey
Doğan. her hadisin bfr aynısı n .sen~
Evet sen •• se-u de l:ıir b t'\2içcsin, ey
"Enc"ıu

ey

cehlıc-.i mağrtır-ı ş'ivenl. ..

(Selanik-Yalılar,

1~ Maı't 1326 /27 Mart 1910; Serveı-i Ffinun:.
C. 38, S. 98~, R Nisan 1326 /2.1 Nis.a n 1910ıı s. 35·9.•)

2m,
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.H eniiz geç~n

s<ıne~

Yaşardım aşka

bulyal~:nmla .a ldanarak
giilen biı' ha.yat-1 istiğrak.

O .an. içinde mfuessemrli piş-i Çt'.Şm.imde
Pür·incila-yı emel hir· nüvibdş-i :;t;inde.
Şu

yirmi üç sene üstiinde koştuğum, vadi
Hazız olan reh-i ömrüm bir evc-i sevdayd1.
Tul1l'u handeleıimden te"ak-üs eyicy,cı·ek
'Ozerlel'inde hü.tiin bir hayftl açan titrek

Seha·b elerle .miuıekk.aşb; mübtesemdi; -fakat
Sam.uu-i ruhuna hakimmiş iğhirar-ı hay-atl-

G urubu giryelcrinıden i.barett avti're
M.elftz-1 hü.zn ii esof bir yem-i süktın-esere
U zaktan nfil ü rı.ft 'im~ haffce ağlardı;
O giryeleı:c:le fakat zevk-ı teali:tet varch.

Bu öm.r-i

muğfel-·i

sevdadan

Biitün o levha-i zemni

Bugün hayat..ı hakikatle

o

e.ski ömrümün

ans:ı zm hıktım;

çiğnedim; y1ktım.
karşı karşıya

ben

e:n.kaz-ı piir-,:ılalinden

Bahyye g·ölgeye; bir katre eşkten m.ahrt\m
Naza-r]an.m ile tevtli"~i mnt:em. eyliyorum..
Aceh. niçin - diyorum- ey zavallı ömr-i gad.m
Aceh niçin sana rtlhnmla şimdi ram olamnm?

Aceh niçin halecanlarla titı·eyen, mahmu.m
thn.idlerl~ uçan destei ~ar-ı merfıi"um

P~yinc1.e böyle şitah ey}ed.ik~e alçalıyor;
Avuçlarımda hazin, iDee bir emel kalıyorq.,
Biltün bu ye"sime ı-ağmen:ı fakat şitah e.deı-inı;
Serrln lik§n:a .m nsahhar hayat-1 derr;ederim;
Seni.n 'lika.na, e·v et•. , Bak hn lıir ünıid-1 y etim,
Biraz giiler gihi ol: Ben ele hep şitnh edr..'.tin1:o
Fakat yazıl.: o lika hiı dakika gülmcy~cek;
.B enim de meyl..:i garaımm ne çare ölıneye.cek.
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hi..ı- haya1:eı

memat"& ver-i feca."et ki
Pe,yinde, böyle ş.itab eyled.ik4)e l,en haki

'B u

Giller enfim da bu. ce'b ri "6.m.id-i ulvıye
Siyah-:reng fi .lika zillet•f hakflciyyet...
(SeU.nik-Y alllaı·~ Nisaa 1326 / Nisa:n 1910; Servet..i Fünfin.~ C.
38. S, 986~ 14 Nisan. 1326, /27 Ni~an 1910, s .. 374-375~)
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Bl-K.ES GECELER
ffiçL. SiikO.t•.. Bi, ebedi in-ı ht-me~ill;
Seyyareleı: ve sahiteleı·, hepsi,. hepsi lal.
IDçL. Sükut... Ba'zı hazin. hir köpek sesi
Yıı:tar haftce leyli; eder ttif.-ı gizyesi

Bt-çare kalbml'i.
Bilmem. ki)\ ih ey geco, öldü,ıı mü; bittin n:ı..i
Ebknı-ı pür-mali tükenmez hayatıma? ua
!rak-1 bianihayeti-ni şahikJi,tımn
Ş-eh-per ..güşn perileri öı·ten Olimho.z"a
Bir perde-i siyah çekilmiş, bütün feza
Yoklukla kax:ş1 ..kuşıya eyler mu.'fi.D.aka.t.
Yokluk... O tayf•t na-miit enahi: aceb hu. mu.?.•
:D urdum, düşündüm: İşte uzaktan lika.-hed.id
Encüm ;ı, ademden atf;..ı nigah eyleyen kadtd
Gözleı: feca'etiyle sönüp b itti; simsiyah
'Bir lüece-i zılal u zalam oldu şeh-penilh.
" Yokluk!..." dedim; başımdaki saçlarla ellerim
Dolmuştu; gödeı·iın

bu sera-perdenin harim,
Yok .. hi-me~aı sabnwı samutunda titredi:
Bird.en tehacüm eyledi hiçi-i se:rnıedr.
Anık ne ben varım, ne şeb; artılr hö.:tiin siyah
Bir alenı-i tebah.
Birkaç daktka sonra beyaz hir

eenih-ı

dur

Afakı refreia.t.~ı sükünuyla sardı; nur

Halinde parça parça dağıldı sehiheleı.·;
Ti şurda doğdu hande-lika, süslü. h'ir kam.eı•.
Baktlm.; diyo:rclu.: '"Nerde o ta:riki.-i adem?
Gördün mü~ hen hu Ieyle-i me'yusa gelmesem
Ôksiiz kab:rdı; her gece hi-kes bir annedir;

HAKAN SAZYEK
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Ban ga:m,-gü.:sanyııu; ouf~ ııı.e~lu(l.:leh .g elir,
Büs eylerim likisınl., - ben geldim ağlama,
Bak biı' ııı.elaz-ı ntl.r u fiis"6.n oldu hep semili,
Biı: lahza gül- derim; o giüeı·; siz de., pifr-mihen
Faı.ıile.r:, işte han.deye benzer bu giryeden
·Biı şemme~i har1m...i teseUi bulursunuz;
Mağbun.., fakat bir an yine mes'ud olw:stınuzt·tt

(Sela.nik-Yahlar, 16 N;isan 1326/29 Nisan 1910; Seroet-i Fünün, C. 38, S. 987, 22 Nisan 1326 / S Mayıs 1910, s. 391.)
GÖZLERİN
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Gözlerin bir nı.en-ekşedir 1d senin
İnldşa.f etmeden solup ]Jitmiş;
Göderinı sevgilim~ o leyl-i hazüı
Zevk-1 ye'sim.le mezc-i ııuh enniş ...
Gözlerin ah evet o şuh, o derin
Gözle:rin gözlerimde pü.r•lerziş
Geceler ağla.'ol'; o zıll-ı bedn
Sanırım hep ked.e r, elem, na1iş? ..
Sanırım,

sevgilim o gölgelerin
'Piş-i hüsnünde kalb-i p~kedel·im
:E riyip gizli gizli mahv e>laeald
Sanırım; yok1 hayır yemin e derim:
Gözlerim gözlerinde böyle seniJJ.
Bir gün. ağlarken, ah eı.et •. solacak.!.
(Yalılar,

1 Teşrüı-i evvel 1326 /13 E kim 1910; Serveı- i Fürı:O;n.,
C. 40, S, 1015, 4 Teşrin-i saııi 1326 /l7 Ekim 1910. s. 7.)

NEDAMET
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Yermiş. kanadlarıyla şu baykuş

sefaleti
Sinıd~yı ibtihaliı:ıe pek kirli gölgeler;
Gördükçe hen hu hasta,, bu mınilim feca" eti
Titrer içimde !Jehkalı bfr hlss-i derbeder .
Kaldır.sam

ih o sendeki fili\m.ı zilleti.
Mutlak güler yü.zün.de biraz tahiş-i seher
.!!1- ! J
• h"''' • .•
_ .J .1!,l •
,_L. •
o ıevs-ı
_a ı:n:m a~a.ı.-ıı:
neıuıetı
L w.uu
Ba' zan benim de ıı;ehreme p ek kirli akse der.

ALt CANİB (YÖNT:EM)'İN ŞİİRLERİ-Il
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Aşk1nla

llak f:lerinlere düştü..m.; bu })ek sefil
Bir hnfredir ki rO.h'\lD}u her giin. çan:ıurluyo:r!..
Ey hi\sn ...i m uzm ahil heni terk et;, bhaz çekill

Yok, büsbütün bırak heni; Jcirb?ndiğim. yeter.
Bak dinle hir dakika, şu kalhimde pür-k~der,
Lakin t emiz> za·vall1 nedbn.etler ağhyoıl..
(Y2hlar, 3 Kaııun-ı evvel 1326 /16 Aralık 1910; Servet'-i Filnurı,
C. ,ı.o~ S. 1027> 27 Ka:n:un•ı e-..rvel 1326/10 Ocak 1911, a. 297.)

SUKOT
- Hamdullah Subhi Bey~eHer inhim!k-i Jursım.ın azade .b ir meJil
Aczi)'le iıılıililini gördükçe gözlerim
Sen yiikse1irc1İl:l; artık ölürdü o gün meeM
Meşgüfe-i gunuu.na bir melce-i harim.
Sen yiikselircliu; ah fakat h eµ h~in ü lM
:Birden diişerdiı:n ağlayarak; ht-si.ikun serim
Mutlak biraz susardı~ ve yalnız bir ihtimal
lksa ederdi yeı.sime bir ta(:-ı m:iwtesim.

Lakin hu gün,- hu giin ,o mu 'azzam u muhteşem
lklil-i ismetin lru:ıhp düştü; hak sefil
Bir pis pa,çavra halini

aldın;

hen istemem;

Artık

hen istemem seııi., artık yete-r, çekilt
y aln:ız niçin bu hiss ile n.a-çar•ı muztarım .
Nefret le hen sukütuDa hi-~are ağlaı1JD!..
(Yahlal', 5 Eylül 1326 /18 Eylül 1910; Hüsün ~e Şiir7 C.
8, 21 Eylül 1326 /3 Ekim 1910.. s. 73.)

1~ S.
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GECELERİMİZ

- Yeni LisanlaCebini ince ve kül rengi ı 41izgilerle hazin
Bir infi'alini takrtr eden zavallı güneş
Yanında Zühre'yi bulmuştu asfunandan eş.

HAKAN SAZYEK

Ve göz yaşıydı bütiin başta, mthüa"il denizin
Kadın likisım örten hafi , güzel kederi)
cı_ • 1·
..,. aza
"" "'d·e:. ınce
.
"bhe Jerı•.
..::n,VIm
ı ra "şeıı,.
13u

Semi karardı; bütü.n. .sisli b ir tefekkiitdeıı
T,emessül etmişe pek benzeyen sönük geceler
Opü.ştü

ruhumuzun

ueş'esiyle

az, muğber.

Ve biz hu levhamn ÜS"tünde titreşen ve sönen2
Bulııtlarm mütereddid kanadlı ain~.sine
O giink.ü hissi.le baktık niçin yavaşça yine ?.
O his,. o tattığımız zehr, o belki bir hicran,
Hayır o hi.ç , yok o herşe.y bugün kanattı bizi
Fakat niçin, neye ketm ffttin:i:ı: şu giryenizi?..

Elem şebabmnzın ha.kk1dn·, ve. ağhl'mayan
Her aşk evet ne kadar sahte hir muhabbettir;
Ve saldamrsa elem belki bir cinayettirL
Bakın

denizlere hicran baloşh dalgaların
Şu. taşlar inciterek giili, gizli her yerini
N.asıl kanattırıyor i ncecik kedeı-lerini.

Ve siz do ey büyük, ey hasta,. .ey sevimli kadın
Biraz gu:rftrumu yerlezde şöyle aği.atı.mz;
Biraz b u. kalbime en doğru. aşkı anlatınız!.
Sönük hazin geceler artık öptü, sildi bizi;
Sema yok i.şte;. uzaklarda ziihreler eriyor
Karanlık en acı, en. kirli perdeler ge:riyo:r.
Biraz karanlığa yaklaştırın şu kalbinizi;
Yazıktıx, aşkı.mı hia2ettirin:; yeter haşun1.
Biraz da okşanıayın,, silmeyin bu göz ya!ımd.
(Yalılar,

18 Nisan 1327 /1 Mayıs 1911.;
1) Genç Kalemler, C. 2., S. 2, s. 33.
2) G'eçriprrr Yol, s. 25-27.
1) 2/"'Sa:ı:armış ahu derin, gamlı'~ 2) 2 f"'serpilen, büyüyen~')

BAYKUŞ

45Dıvarda

.sn'atim.in :ınuhteriz sa.dasını bir
Keder lik,ilıJ ve korkak, verem sükut eritir.

ALİ CANİB (YÖNTEMtİN ŞllRLER:t-ll'
Dakik:ılaı,

müte,r eddid v e lıu;ku-an .şeyler
Nefeslerimden 1.1çao. zehri gizli gizli emer.

Bi:raz tahayyülU;mUn stn.esinde örtfu:ıısem
Siler fezam1 ağll' elleriyle bir matem.
Bu gölgelikte, dum:ı:nlarfo saklı göde·r imi
U,;ak ufuklara. Bilmem, gömen şu matem mi? .•

Uzak ufukJar, o yok.sul bakışlı makber.eler
Zavallı ömrüme i'id hi~ ihti.sam örter.
N için sükuneti tı.rn.akhyor IH.ı p ek hırçın,
Bu handeler saçarak kahı:olao haşin: Çın,! Çın[
S·ükiın

ne h.oş e.r itir "hasta sisU kalh.imi; sus!
Yeteı:' bu çupımşın girye bilmeyen m enh:Ost.

Yet-er; ölüm biraz üstümde titresin, Gezsin,.
Veremli kalbimi kırsın> yavaş yavaş ~-'Sin!.
Gurfıha ra'ş eli hicxanlaı: ağlayan

sisler
Şu hasta r(\:hum:a gömsün inildeyen hisler.

Nedir bu?. İşte uzaklarda haykıran bir kuş,
O her zam.an geceden intikam alan baykuş!..
Bütün E-emala:rı hissizliğiyle tırmalayan
Zehirli kahkahalaı· saç, een ey büyük afac:m.t

Fakat dur ; artık o asi ve kirli çığlığı kes
B'ü tün o kahkahalat kalsın incecik bir Se.&J
O ses1 hay~r asabi
Verem siiktit onu

hıçkırıkla ağlamasın,
parmaklarıyla hırpalasın>

Ye sonra kalbime giı:sin> yavaşça ağlaşalım,
Sükut, o, h eo .. ü'-ümüz gizli, kimsesiz kalalım.!.
(Yalılar.,

30 Nisan l 327 / 13 Mayıs 1911; Geıı~ Kalemler;
C. 2" S. 3" s. 49.)

AGLATMAK AŞKI

46Kırsnı OllUD

da kalbiııi., bir hasta ı ihtiras t
Etsin zavallı, ru hu yalan aşka bir tem.as.
Hırçınlık
Alı

isteyen şehevi gözler· ağlasın.,
ağlasın. . o gözleri hicran uyutmasın! .
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Öksüz şehabııı. nfkuna azürde'Z bir en in
Parmaklarıyla incili M:r ~am i,Iesin .. .
Ey sen ki bir .zavallı verem kalbi inleten
Tufansm; ez ve aşkw.ı indirme handeden!
Ört ökeiirin sem.asma ya.şlarfa hu: se·hib~,.
Y akJ yık bütün güzelliği~ kır, ağlaşın şebabJ4
Haklan senin de hırpalamak; çünkü
Meshfu:usun., ve belki de her şeysin,

kuvveıinS

aşk,

enin:S

Öp, yaks:ın ihtirasını. ateş dudakların;
Çıldıı't o ruh.11:ı. e'tın-e bir.aır. merhamet aakuı.? ~
Çırpınsın,

Ağlat,.

inlesin mütemadi

ve h en de ağlatırım

bi:- giinah
kahil olsa ah!
§U

{Yaltla.r:,. 12 Mayıs 1327 /25 Mayı,s 1911;

I) Genç I(aleml~r, C. 2, S. 4, s. 69r
2) Geçtiğim Yol;, s. 28-29.
1) 2 /"çılgın hlı:n 2) 2- /''en gizlin 3) 2 /"hulutn 4) 2 /"'unut" 5)
2-'de hu dizele:r. yok)

YILDIRI H

47Yeşil

denizleri hir gizli r a 'şo ö.rtet"k-en
Me.sifelerde söne,: ince:, g:ölgc bir yelken. , .
Urıır .ağaçlara

bir uyk"U hasta bir riizga:r,,
Ecir dumanlaşır avar-e., hisli: yapraklar;)
Ve. ansızın şu beyaz ~ sisli asmanı .boğru;
Biiyiik., fecl" ,. ebedi, dru:be darbe isyanlar ..•

Derin semalara hicranlı şehkaJar dağdu·;
Zavallı saha{ya.) blı öksiirüklii girye kalır
Dudaklarıyla

bu ik:süz, verem2 figanı emer
Sükun içio.c:le uçan" gizlenen fel~ketler
Şu

.h asta meşcereler şimdi artık -ölmüştilı;
Elemli dalları yerlerde çırpnıır, sürfuıii.r.
Semasız akşamı baykuş

Bütün u.fu.kla:ra

dargın~

nazarlanyla ezer
ağır sükanetle:r3

Gem kanatlı kederler bir iğbirar arayan
Duman fezalı, hü.yük,. muhteşem Olimhos't.an.

ALİ CANİB (YÖNTEM)'İN Ş:tlRLERİ-Il

Siyah havaya beyaz

martılar

Veı:emli, şüb.heJi:, mecıJıul,

hafifçe ,çizer
uzun te'essürler.

SüldtD4l düşmeni1u ey div .sadası be:n artık,.
Bütiin bu mat a.m i sen ha,tmetiıtle ıez.. yak,, yık! • •

Gü:r.ülde, hırpala,, bu ~ey bıı-akma, ağlatma;
Sakın bu kahreden avaza m erhamet k~tma
Süktina düşmenim ey :yılclınm ki bir darben
Susan karanhğı çılclırıır~ inletir hlıden.

Bu hasta slhad.a tufanlar istiyor$an eğeı·
O kanlı. kuvveti sen bir dakikacık bana. ver;
Her aczi, heı· mütemadi sükunu parçalayım;
Bu öksü.rii.klü karanlıktan intikam alayım;
Bü:tiin ufukları örtsün huı-0.ş eden kanlar,,
Büyük" feci', ebedi" darhe darbe isyanlar ...

(1 Haziran 1327 /14 Haziran 1911;
l} Gen.ç Kalemler, C. 2" S. 5, s. 89.
2) Gefı:4,<finı Yol., s. 9-10.

1} 2 r~aonuk'' 2) 2 r4haztn" 3) 2 /"şikayetlet'~)
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KELEBEK
Mavi hir gölge uçtu pencereden;
Baktım:,

avaxe

bir küçük kelebek!
Yaramaz geldi klı:n hillı- ııeredeD ? .. .
Belli yo:rguncln; bir v-eremli çiçek
Gibi serpildi lanı.hanın yanına;
Bir .duman uçtu,. gitti titr,e yerek~ ..
..!uladuu kıydı yav:ruca.k canına

Söyle ey ma.Yi gölge, şöyle eğer
Bir öliimden de çok fena(y) sa hana~
Şu karanlık~ şu

(Yalılar,.

kimsesiz geceler? .•

8 Haziran 1327 /21 Hazir.a n 1911;.
1) Genç Kalemler, C. 2, S. 6~ s .. 104.
2) Gertiği.m Yol, s. 17-18.)
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GİT

491..

..Aşkı.n ben :inledim en uzun,, eıı. hazıı:ıin:i .
Git, ah uzatma, ellerin aldatmasın heni.
Kalbimde istem.ınn yine bir ukde kalmaşıu,
Git mavi. gözlerindeki :rü'yaya dalmasın.

Ben
B en

korkarım güzelliğinin
.korkarım

Bir ees

ruhu pek ateş
o ruhR büyük yıldınmlar eş ...

i9iınde

acze i~felaket, ölüm.P' diyor,
Ka1bim ezilm~k fot:emiyoı·, e.ımıek istiyor!

Kalbim ezilmek i.s temiyor; gi:rye1 sis, figan
Bunlar bütün hu andaki düşm.anlarım inan!.
Git sönm.esin içimdeki isyan emelleımı,
C.it ben de ağlamak değil, ağlatmak isterim!
(Yo.lıla.ı:7

12

Haziı·an

1327/25 Haziran 1911;
l) Genç Kalemler~ C. 2, S. 6:ı s. 105.
2) Geçtiğim Yol~ s. 23-24,.}
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TÜRKLÜK25
Garbın

dinler ıSesini, garba sesler dinletir>
Kalbini de söyletir, kalbini de inletir;

Lakin asla unutmaz Oğuz Hani'ın evladı
Turan denen o yurdu , Ttlra:n aeneıı o aclı.
Ey Türklü.ğün düşmanı kitahlara göz gezdir;
Farah.fle:r kimlerdir? Uluğ Beğ'ler kimlerdir?
Kimlerdendir unutma büyük İhni Sina'lar?

Kimlerdendir unutma kahraman Atila'lar?
yarın bir millet)
ben.den yüce bir lat'net!.

Türkler bu gün bir kavim, la.kin
Ona

uyıaayanlara

Türk hiç geriye gitmeg, Türk il'ticli"ı bilmez,
Lakin büyük kalbinden "Altun Devri" hiç silmez!
('~Gökalpn

imzasıyla;

Genç Kalemler, C. 2, K 1~ s. 120.)

25 '"Tmkıik"' -ve <4Cenk Tlirküsii. :ı. 1,~~lıkfı. :mam:umelor, :Ziya ·G ikalp'a ait -olar.ak biliDmek•
tedt;. . ı\m;ııık Ali Canib, bu iki şmiu keudlıiıu, ait ,oJdu~
l>izuıt if:ade etm..i.şt:b:. Daha. gerdş
bilgi içiD likz.: '"C. Orhan Tö.teııgB.. ••ztya. Gf;kalp..m Samlım lki' Şiir .HakkmdaM.. Bilsi~ 5 . 11i-,

1

Ağuetoı;ı. 19SS, ,. ll-12,

Bu kj)ıuıda heni uyaran ve elmı!e·ki hibliy·o gxalik bilgileri veren arkada,.
pm .Aliiattin K~raea.'ya teşckkiiırlerirni. $1111'1.Vorom.
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Rüzgar yoruldu; ma:vi sulardau blı inkisar
Serpildi hir duman gibi avüre taşlara .. .
13ir kuş kaı:ıatlarında hazinJ gfali n.evh&lar
Güııdüzld

gölgelikten

u ~aldaştı

kapkara.

ince şühheler
Pek lıasta hir ünııd ile 1,i.ı:· 'hanele gidedi ,
Akşamların. cehhıin.e kondurdu bir kede1·;
Öl.gün <leniz bn şeylere hfr parça inl~di..
Birden biitün ağaçlara; son.,, sisli bir mecal
Titrek lebiyle işledi narin hu il1tisam~
Heı· ye,"si öptii gizlice bir t ,aze ilıtimal:,
Serpildi gölge gölge cm.el., tcsliyet, menam. ~ •
(Yalılar. 13 Haziran 1327/ 26 Haziran 1911; Genç Kalemler, .
C. 2J
7, S, 121.)

Rii~gar yorul,d.u, u:f.ka

lıafl,

u

s.

KURBAGALAR

62Şimdi

göllerde süzülmüş,, uyuyan gö'zler var;
Bu güzel gfürJerin U~nde yeş~l ku:rbağalar
Çiziyor g-01.geli, du:rgun suya hiı' gizli elem.;
H er kovuk saklıyor artık. ehedt bir matem.
H~r kovuk şühheli korkunç. . Eriyor· şimdi l!ayu.t
Gülüyo.r haata söğü.dle:rde haziıı lı:ir heyhaj;! ..

*

ba.ygın. . Bu~ heı akşa·m l>öyfo
uzun, şehkalı rıisyanlar ile •. I

Her taraf gölgeli,

Örtü,nür göller
Ve bira'li sonra kamer2 gökleri yald.ızlarken
Haykıur kurbağalar sisli, karanlık geceden
Haykırır gidi ce hir ,iey,, mü:tevahh:iş., asabi:
Dulların tıbkı mırıldandığı bir nin'n i ,g1:hi...
Belki bir gizli şikayet,. ve biraz belki niyaz:,
A..h lakin bu duman vahalar asla dttyamaz.
:ıı

Gömecek onlaı:ı nisyanlara. avare sükut
Zühreler her gece gölderde sönerken mebhiıt!

(Yah'lar., 20 Temmuz 1327 J2 Ağustos 1911;
1) Gen-ç Kalemler,. C. 2> S. 8, s. 137.
2) Geçtiğim Yol, s. 7-8.
I} 2 /"matemlerle'' 2) 2 /"Son:ra birden doğan ay")
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53~
Yayıluken

geceler süsliit açık mfi vi göğe
O geçerş işte o mechulş o ,görünmez ,g ölge•..

Ve uçar tozlu. karanlık yolun i:isUinde e.rir,
Kim hillı·, helki de ondan gc·c eler fübheleııiı :
Arkasından hakanın

hisli, sönük bir rifagil:

Koşarak geçtiği
Şimdi

yerlerde hazin hiı· şe} arar.
yorgun, 11yu)'an gizli sa'atler uyanır~

Şimdi

her ı·.a.'şeyi bir parça. onun kalbi eanu.

Söyle

nkşamlara

Söyle
Söyle

ı'Ub.un

göz

y.aşlal'ı

serpen riizga:r,
Söyle -ondan sana tevdi~ eclilen bir su: vaı·.
lıeı·

Kim o?

niçin incinmiş. onun. ruhu gibi,
çı:rpın:ışı:n höyfo niçin pek asabi? •.

Rüzgiı: uyuşnr,.

söylemez; ak~a:m bilmez,;
Gözlerimden h-u. dumamaı: fakat asls silmez:
u

YaYJlırken

,g eceler sUslü, açık mavi göğe.
O geçer, iştı:, o mechul,, o görünmez gölge...

(10 Teşrin-:i sam 1327 /23 Kasım 1911;
1) Genç !(alemler, C~ 2! S. 12> s~ 193 (başlıksız olarak.) .
2) ~çtiğim Yoı, s. 21- 22.)

BENİ

5tt-

TERK ET!

Kir]i, pek kirli bjr güzellik.sin;
Dikkat et'Eim senin hayanna ben~
:Bn· .s uküt, ey zavallı, her nefösiıı.
O kadar khlisuı ki ah bilsen
Senden ayrıldım işte hen bile bak
.A:y•·ılık

bence

tıbkı

ölm ekkeu

P ek çamw:landın ey güzel zamJ>ak
Sen o maziye belki ağla::rsııı,

Beni teik et, fakat
Çünkü,. gencim.1

uzakJaşarak;

yazık çamuxlarsınt.,

(1327 / 1911; Geçtiği-1n Yol, a. 30-31.)
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SOK.AK FENERİ
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Ölii bir cam.d an ağlayan korku
İniyor serseri ve ho.ş geceye;
Kaldırımlar

bütün .siikut , ·uykum,

Heı·

dtvar, her kovukta. şimdi nnye
Bir büyük göz niyaz eder, ağlar
'"Dlıısinl artık hu giili şüblu,t,, diye?
Korkarım... Saklanır

heyfil.alar •.•
Bana der: "İşte hir sahife, okıı
San gö]gemde hasta kalhhl var !... 0

Olü b ir camdan ağlayan korku .. .
(Yalılar,

Sani 1327 / 19 Ocak '.ı.912;
1) G-etu; Kalemler2 C. a. S. 15,, 1 Şubat. 1327 /l !J Şubat 1912, s.
54.
2) Geçtiğinı Yol', s. ll-1:2.
1) 2 /"Bitsin' ' )

6

Kanun-ı

KIŞ

56-

nu~Asr
- Tür/~

Yurdıı,'ndaki Kardeşfe.rime

Gö·r iiyo.r da yağın1.crlardan yorgun c:fiişen ovalnr
Bir bulutun ta ucunda 1şık gözlü rüyalar.
Heı· de:ı:ede koşuyordu şim di sazlı bir ada
Kaybolmuştu :h ayat hu loş, hu. kül rengi y oklukta.
Baktım: Yerler yıkantnJştı; kayalıklar .beyazdı;
Belli h.ayat öhne·mişti; fakat ü.nud pek azdı.
Dikkat ettim,, ağaçlarda yazın vaı:dı h:ir y a.ch7
Hen üz sönmüş uçuyor du isha.kla.rın :feryadı •..
Lakin ne bir sürü izi vardı> ne biı· meleme,

Her ses i imill

hü:rfuımüşt.ü

bir g·ö rliumez eleme.

giineş şuraeıkta vunnaştu:

bir tepeye,,
K.o ştum, çıktım ta üstiine J ''.Altun Dağ mı bu?
"' diye
Lakin yoktu n e kurultay n e aylı han otağı,
Ortülmfi,cıtü k efen gibi beyaz karla toprağı.
Dedim: T.a nnm Y eşilyurd 'a yakışmıyor solgunluk,,
Yakışmıyor bu kara kı.ş) yakı.şmıyoı· bu soğulç:., .•
Ona sen ver yine kalbi ateş dolu bir hahat~

Bat an

HAKA N SAZYEK
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Milyonlarca an9.b,_ yok kuz:ular.ı var, donaı·.
l',lilyonlaı·ca kuzuları korl--u.nç yola sapmasın!)
Acı Tanı:ım acı, acı .. Zalim kurcllar kapmasın.
Baktını;:

H ·e r yer şe:olenmi.şti, ufuk kızıllaşmıştı:,
Altınordn gibi güneş nıfi:vi göğe taşmıştı ..
(Yalı1ar, Ka:ııun-1 sani 1327 /0eak. 1912;

1) Geııç Kalemler,. C. 3, S.17- 18>Mart 1328 /.Matı 1912> s:. l30,
2) Türk Yurdu, Se·n e l, C. 1 2 S. 11,. 5 Nisan 1328 /18 Nisan
1912, $ . 313-314,
l) 2 f"tn üştfuıe Çlktım"')

ŞİMŞEK

57-

Gecen Çırpındı l)ir ateş hulya ....
İnerek sonra bir kATanhk ses

Sanki

hoş kaldı hıçkn·ıkh

semn.

Şimdi lıeı· cuınha:ı

her zavallı kafes
·T itreyip gözlerinden uçtu niyaz,
Oldu· yüksekte hiçe· bir :ma'kes

Ey

fez"aı·da Çll'pınan.;ı,

haylaz,!

Dinledim. sus hiitüıı şikayetini,
Sus ki e.v lerden etmesin ·p ervaz

Y a.vru hir

ağlayışla

bir ninni!..

(1 Şubat 1327 / 13 Şubat 1912;
l) Ge.nç Kalemler, C. S, S. 16, s. 76.
2) ~çtiğim. Yol, s .. 13-14,.)

ŞARK.İN

58~

UFUKLARI

- Büyük
Dalıiım

Ey

kardeşim

gözünde v ehm uyuyan

Ziya:'ya-

susmuş

şark:r kanmadın mı asırlarca

ufkuna;
uykuna?.•

llaU. huşt\'a kubbeler en hisli bir penah,
Bala :ıni:ı:ıarelerde tevekkül diyen. bir ih.,
Hala saçaklaı,nda güler, baykuş evlerin
Hila köpek entnleıi sel'pe:r sokakta kin
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Ha.li

hurM'eleı· yaşatır

Hala

beşik gıcırtısı~
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her çü.rü.k kafes,

hala o tozlu

Sf!S•••

Yükselmeyen tazanu'un ey şark bitm-iyor,
''Hayya ale'l-felnh''lm gökl~ı· işitmiyor . ..
Sönsü.ıı fezaların.da 1.

sUk,\n işleyen se.he:r,.
Dönsün zeminlerinde: de isyana secdeler,
Diz çökmesin sağır göğt. öksüz du'aların,
Yak.sln büti1-n ufukları artık bel:ô.ların.
Her zulmü, kahrı boğınağa bir parça kan yeteı.;
Ey şaTk uynn yeter., yeter .. Ey şark.,. uyan yete:r
(2 Mayıs 13.28 /15 Mayıs 1912;
1) Genç K('llemler, C. 3, S. 2 1, M.ayıs 1328 /Mayıs 1912, s. 213.
2) Altun Armafan 2 (T'iirh Yurdu,. C. 4 , S+ 24'e ek), s. 45- 46.
İstanbul 1329 /1913.
1) 2 tscmalauuda'')
0

YAPR.AK
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Anıyord.um bahaı·ı; ~ırp:maı:ak
Düştü bir gölge şey avuçlaı'lma;

Yine l

ölınüş zavallı

bir yaprak ...

Ey haz~u al'tlk intikam alma,
Şimdi

zulmetle:riyle haykuacak
Sana hüsriitn bakışlı mavi sema! .. .

Bu hazan belli çok f ic'lan kırar:ak,,.
Örtecek dallarıyla yoUa:rtmı ••.

Sen fakat söy]e ey güzel yapi·ak,
Söyle çehren kadar ölüm

~arı

ml?

(IS Haziran 1328 /26 Haziran 1912;
1) Geııç Kalemler, C. 3, 3. 23, H~iran 1328 /Haziran 1912, s.
268.
2) Nevsal•i Millf 1330-Birin~i Sene,, Artin Asadoryan ve l\ılah
dum.lan Matbaası,. Dersaadet 1330 /1914, s. 313.
a·) Geç·tiği,m Yol,. s. 15-16.
1) 3 J"Bak.tım. )
77
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KAETAL
Kayalardan bakan hüyük .kartal
Yüksel en gizli as~1ularına.ı
Uçı.ınm.ılardan intikaı:nın1 al .•
Uçnrumlaı-d.a

mahv olan bi:ı: an.a)
:Bir eşek belki çırpımr, ağlax.;
Uçu.rnmlarda -söyleyim mi san.a ?Uçnrnınlarda

çünkü her şey var:
Aşk.t iimid . . . Ah söylem.emı yine dal1
Yine yüksel;). görii.nmesio. onlar. , .

Kayalardan bakan hii1 ük knT"taL •.
(l
1)
2}
I)

61-

Temmuz, 1328 /13 Tem.muz 1912;
Gc~ Kalemler, C. 4, S. 24-25~ s. 36,
Geçtiğim Yol, s. 19- 20.
2 f"Yüksel ent.İn, derin feziilarma.•n}

CENK TltRKÜS02ô
- Türk

Oğnlln:rına

Düşman

yine öz yurdlllla el attı,
atan hhÇ, uzattı,
Yürii, diyor·, hakkı zulüm kanattı
Atila"nm. oğlusun .seıı, ı.uıutma!
Mezarından.

"Medeniyet!"' deme duymaz o sağır.;
Taş üstün.d e taş kalmasın; durma, kıır;
Kafala:da düz yol olsun he:r bayu~
Atila'nın oğlusun sen., 1.mutma!
Koş.! ""Ple'\--ne'' yine al bayrak tak5ln:ı
Gece ,g üudüz Tuna suyu kan akş1n 7
Yak-sın;; kahrln bütiin BaJkan':ı yaks:ın.
Atila;mn oğlusun ı;~,n, unutma!

("Gökalp" imzasıyla ; Genç Kalemlerı C.
Eylül (1912)) s. 98.)
26 Bkz,; 25 uolu dlpnut.

4,ı

S~ 27,
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'Yazdığı Şiirler:

KAVAL

62-

-Hiinuet ve ınuhahbe.t.le Türk Gücü'ne ithafBoş

bir ufuk, beuzi uçuk bir hilal ;
KR"inann kalbi durmuş gibi hir şey: Bfr yoksullı.ik., bit· melal ..•

Bir yoksulluk bir melal sonra lıiT sorscri ses:
Bir kuzucuk kayholuıltŞ, ana~nm .arıyor,
İn ey çoban tepeden,. ka,rahnı. hiraz kes!
Ovalaı·ı pel~ ha"in karanlıklar sa:rı yoı • •
Ben istemeıu ey sevimli genç çoh:;ın
fl'rkütmesin seni korku baykuşu;
Geoeleı:e lakin kanma; af'aca.a
Biı knrt saklaı· her jnişi. yoknşu .•

*

Toplandı m1 kı.ızuların?

F :aıkat yine g·e tir

yarın! .

..

Bir çıngırak çalaı·~ sükilii ürperh ,,
Sürii yw:iir yilıiir> tozlanır> erir. • • .
Artık her şey siner., nzak dağlardan
Dökülür kırlara yorgun bfr figan:

Bana anlat duyuyoı-san ey hilôı.!
Gecelere ne söylü.yor bu kavnl? . .

Ne söyliiym. yakın uzak kapkara
Yoklnklard.an ın.atem yakan kırlara?
Kii$kü.n değil,. şen hiç değil; ya Rabhi,
Yuvasından düşen y av.ru k1,1ş gilii
Bilm,eksi7.in çırpınıyrrr, iDliyor;
Onu yalnız m .e çhi'tl bir şey dinliyor .•.
Bana. aıılat duyuyorsan ey bil~l!
Gecelere ne söylüyor bu ka.val?
Meşhe-d"'den

ta

Akdeıriz"e

cesed,. knn
Sürükleyen Yardar"a bir cevab mı?
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Yoksn gitzel Sela·n ik,in o yaman,.
O ve·f as,z gurubuna itnh m1 ? .
Niçüı baygın

•

gö,:lerin
Görmeksizin bakı yor?
. . . yine hi~ dexin,
Za.lam-ı şühhe bakıyor:

ciiıni.'leı-e takılan,
g~ğe ha.kim gihi çiğlık saçan nikilslar

Ah ey hilal Rume.li'n.de
Yere
B elki senin

kulağını sağu etmiş;

bu figan>
Asırlaı-dan akşanılaTa .b11 ezeli y adigaı
D emek sana. eberliyyen yabanr..ı?
Bu böyleyee, pek acı. • .

Bu böyleyı:;e ey tufanlar ]>aştan başa akınız,
Tü.rk.~e .m uti' olmadıkça ,garbı şark1 yakımz! ..
{Kadıköy;

Halka. Doğru, Y. l, S. 10, 13 Haziran 1329 / 26
Haziran 1913, s. 73-74.)

T'ÜRA.N'IN YOLU

63-

Ovalar uyurken tan yeri attı;
Gecelerden. ko.rkan.;,, gizlenen şeyler
Doğdu. gö]gelerdeıı lıel' hireı· birer,
Seherin nuruna, biraz ruh kattı.
Ka:rşnndaki dağlal'

büyii1c, kat kattı;
Çıktım, çıktım. . .Düşer gibiydi her yer.
Dedim: '~Y'iiks·elişler böyleyse eğer#
Alça.Idaı·da heni neler aldatır? ..,,
Dağlar

cevah ,rer.di, decli: "Tlirk oğlu,
Daha çık,. yukw:·d a baş döndüriieü
Uçurum da ols.a yener Türk giicüf"
büsbütün cloğd.11 1
zulmeti lJoğdu:
Göründü .karşıda Tu.ran'ın yolnt .•
Çıkt1ım,, .;ık.tlm; güneş-

Altın saçlarıyla

{Kadtköy, 10 T,e mmuz 1329 /23 Temmuz ı.913; Halka Doğru,
Y. 1., S. 15., 15 Temmuz 1329 /28 Temmuz 1913., s. 114..)

.211

•••
64- Benden ıp•r ,istiyorsuııuz
"Yaz da gönde_r·. '" diyorsunuz....
İçimde:,

ta

d,e rinleTde

-Sizi sakladığım yerdeFırtın.alar,, dalgalar var;
Orda öyle şey ne arar?
Orda ·yalnız bin .bir hic:ranıJ
Bir de zavalh hıçkıran ...

Emrediniz süktln bulsun.
o Çaipl~la:r d~ulsun>
O zaman yazarım belki .•.•

Öyle şeir ve güzel ki
Siyah gözler.iniz, eyvah~
Onları yaratan Allah
Sa:nırı.m diyecek: '',Şa ir,
Bundan. soma sana şI"ir
"Fener''in kuytu bir taşı:ı
Ve birkaf damla göz yaşı ... 0
1

•

Güzel kızım,, esmer kızım,
Sizsiz pek yapayalnızım.
Geziyo:rum. sihillerde,
Ba'zan soruyorunı: ''NerdeSevgilim?'' diye denize.
Ba'zan da pencerenize.
Bakıyomın, için için
Ağlıyorum sizin. içiu!. ..

'"Fenel'"d.e o kuytu taşa
Oturup kalsak baş başa!
Yok, ben ayakl:arımzm
Tıl yanında durmaksızın
.Anbısam

hep hicranları>
SiZŞb; ge~en. zamanları .••
Bizi dinliyorken deniz
Ben ağlasam , siz gülseniz! ....

•

Şa"irler. işte böyledir~
Onları sevda inletir;
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Çocuk gibi ağlaşırlar1
Kederlerle oyn.aşırlar.,
Bu göz yaşlarının. adı
Diyorlar ki ~i'ir kaldı
Ta A.dem'in Ha.vva'emı
Arayarak dünyasını
Dolaş.tığı andan ben,
T .a. o ilk hicrandan beri ...
Ben de hir sevdi-zedeyim,
Size i'tiraf edeyim:
En son şi'irleıim sizde,
Yaşı yor gözlerinizde!.••
(Kalaroış:

Dördüncü Kiıab, Yem Edebiyat

Neşriyatı, .Ah~ed

ve Şürekası Matbaası, İs.tan.bul - Nisan. 1836 /19207 s. 7- 9.)

65-

GfiN.A.'IIKAR

- ·Um:um.t htJTb i'lan.
Göçtü güı:ültüsü kızgın bir günün;
Meghul iklirn)e:rin hariheleri
Gölge olmuş, :indi:. kapladı yeri. ••

Ovada ağaçlar niçin pek küskün,
Niçin bir macera bekliyor gibi
Her dalda bir korkak .ha:kış, ya Rabbi!

Kuytular ~oğalnnş, sesleri. İç.ınİf;
Bu gece meş.'alsiz bir ma.;he<l midir,
Zekayı susturan hh ebed midir! .•
Gözlerim gökleı:de: Her şey bir hiçmiş'!
Her şey bir hiç olsun; sakın etm.e zed;
Abidin be~ ey karanlık :ma'bedl . . •
G.wıabkhım, ası değilim
Toprağa kapandım

ey

fak.at;

Tanrım

Topraktan vicdaDllll kaldı

dinle:

seniıılel

Yerlere geçsin o yalan hakikat,
.Mihxabım kitabın değil, kalhlı:ndir;

Hatibini ey ga:rh minber.den indir!..

{!.dildiği

gece--

lhaan

219

Zümrüdden g.ö klerde ug,arken -fezyid[
Tanrı:ın kim vurdu bilmem? - Alçaldım
Kana.dını kmlmışj çöllerde kaldımt

Ah

Beııliğim iğrenir

ben ettikçe yad:
Çöllerd.e hulmuştuın. çam.urdan bir pu.tn
Oof, artık yeter .b u.. Ey şi~ir unutt
yok. şa"ir unutma, ıi'rin gayz olsun,,
O dünkii sevimli:, rahib garba bak:
Putunu çiğnemiş, elinde bıçak!..

Ya Rahbim I Gözlerim toprak mı dolsun.?.•
Ça.m.Ul' ınu, çakıl mı vicdanım benim?
ıs ·
Y ~.:.·1_
wı..ee ın

arşına

··1--..
OA.tiUZ

"•

enımro :

Günruıkarım;)

ast değilim fakat;
Yerlere geçsin o yalan hakikat!..

(Yeni Mecmua, Y. l, C. 1,. S. 1,. 12. Temmuz. 1917,, s . . ·.:.)

66-

EYL'OlıllN DENİZİ

EylMün denizi niçin göderin
Kapanmış rüyasız, hoş 'bir uykuya;
Daha dwı her dalgan gilılerdi deıin;
Coşgım bir bela en ~li kuytuya...
Eylulün de:mzi sen. şa'ir nıisiu?
Şimdi hir afacan çocuk., hir deli ..
Sonra bir kötüriın> Ronra bir miskin
İhtiyar ki Likmış hayattan belli!..
Hani ba'za.ırı.
Diyen mavi~

se:ııin

"hierim

unııtl""'

baygın 'babşm vardı;

Hani sis ufuklar uzakta yaküt
B:ir oe·n netten sana n:1.Ulal; yollard·ı ....
Dalgalar:ı ,e y biiyiik deniz,. dalgalar
Dn?atar indlısin sana göklerden.;
Beı:ıim dalgalarda. ~arpan kalbim
Ilir ,eyler h.ay kınr uzak l>ir yerden[.

,rar.

İstersen öyle pek çıJgm olmasın,

Buseden,. Jıaya.lde:u. olslm. gözleri;
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Yuksek kayalarda irk.ilen dal,gın
Gençlere koynunda .aratsın şi1rit

Isterse.n kapansın gökle.r ü~ttlıı.ej
İstersen bir tektıe parçalaııırkerı
Haykırsın kıyıdan bir hasta nine~
Y nlnı2; gözlerini böyle yumma senL
(Yeııi' .Mecmucı, Y~ l" C. I:ı S. 2, 19 Temmuz 1917, s • .2'4.)

67-

GURüB•
Ufukta günün boynu bükiildii;
Şinıdi İstanbul solgun bir güldü...
Öksüz kalbime hir paıça dökül
SoJgwı gü.U Solgun güU
Güzel Marmara menekşelendiıı!
Daha bir sa'at ö,n ce pek şendin,,
Bahardm_, gtilşendin! ..
Ey güzel 1stanhnl>
. yuvası.. Gül
E y şı·.,,rın
, ,. neş' e· bul'...

* Viyolonist Zeki Bey"in

Diriihnu."allimhı.

talebesi için hazır
ladığı bestelerden bir parçaya i'idtlir. (Not metne aittir. H .S.)
(Yeni Mecmua, Y. 1, C. 1, S. 3, 26 Temmuz 1917., s. 44.)

KUBUMUŞ ÇEŞME

68-

Nedir bu yaz gününde bu karanlık ge,ee,
N edir hu hiç duyulmayan zavallı feryad? ••
Sonruuıı - eevab vermez- geçen. kayıdSJz gence ..
sıkmış

gihi susuyor her yad;
Veı~ yıllar mermerlere soluk bir hieran;
Ne ümid var çeh:.tesinde, ne ister i~dadt ..

D~erini

Y almz; ha.'zan .susan, ba'zan u~an, haykıran>
Saçağında "hu:t hftl." diyen güverciılleri..
Aynlmayın baş ucundan bari siz bir an,
Siz hu tenha mezarcığın son emnleri...

(Y~ni Mecmua, Y. I~ C. l;, S. 4~ 2

.A.ğu$tqlif 1917> s .. 72,)
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Senıilerde bir inziva uyukluyordu ...
Eu~ serse.ri kargaları galiba yordu:

En uhrevi kqytulara dc5kiildii çirkin
:Bir karanlık çöker gibi pek a.cı bir kin
Hay.k.ırlnasın bu kargalar.~ matem darıhr;
şarkın mezarhğı, sonra nen kalır?.

Ah ey
Baş

ucunda bekleyen ha loş matem n~dir?
Ey zavallı şarkımız,, o senin annendir.
Tanrın

seni birkaç. damla yaştan yaratnnş,
:K albine de hi:r ebedi. öksüzlük katmış ...

Asırlarca., kırık

dökük taş kavu.kla.rla

N e(yi) bekleyip

bakıy,orsun ıssız

yola?•.

Orda.n sana tabut tabut .bin hforan geliı:,
Her hicra:mn ardından bir hıçkıran gelir.
Alarak hu
Meraiyeler

tabutları

sen

okutursmı

agüşuna

her bayku.şuna•••

•
B-u sükfuıdan bezmiş gibi girip içe:ri
Duruyordu dinç taşıyla bir yen.içeri;
Kavuğunda yosnn.lanan dünkü va.kardı,
'4 oğlun:ı hu miskin mi?"' diye bakardı.

Bana

Ey .kahraman aıam~ evet, oğlun hu ölü:
Y oksal, ağzı kilidlemniş, boynu hfıkfılü.

Koynun.d a her nefes alau ölü. mü kalsın,
Söyle ey şuk, e.b eat ha mezarlık mısın.? ...
(25 Mayıs 1334 /1913; Yeni Mecmua, C. 2, S. 46> 30
1918,. a. 386.)
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l

lKINDt
-OdalardaArtık u~ar camlarda serseri kelebekler.
Gölgeler kırık dökük.. sanki bir şeyler beldex,
Dağılu: sessizliğe

iki sinirli: ~'Çmf Çm!''1
Minderde u1anau hz babm.r huçııı hırçml
-Ovala:rdaBöcekler susmuş; kıra Lir garihlik çökm.iiştii;
Sanki altın haşaklat' erimiş .bir gümüştü.
Yerler eaen r iizgara diyordut " Bir yutum .ı;u,
Ey bilinmez eilerin dinl~eyen yolcusu!*"
-Deıı.iz.lerde

:D eniz atef rüyalar içiııde yandı yandı ~.
Bir yelkenli geçerken iirpeı-erek uyandı.
Baktım!

Demin silinen kırlar şimdi geniş,
San, durgun. sularda ilahi bir geıiıüşm
(Yeni Mecm.ua,. C. 3, S., 54, 25 Temmuz 1918~ s. 26.)
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YAZ GÖRÜŞLERİ

II
AKŞ.AM

. . .:ufuktaEy güneş, ey tahtından inen şehriyar
Niçin yik.üt sütunlu takın karardı?
Söyle şitab e'ttiğin o hangi diyh
Ey güneş, ey tahtından inen. şehriyir?
Sen gittin. yoila.nnda hin bir hicr.an var,
Seıı gittin sarayını mitemlet sardı.
Ey güneı. ey ·tahtından inen şehriyh
Niçin ya.küt sütonlu: tak,n karard:ı?

ALI CANIB

(YONTEM)'İN ŞtlRLERİ- I
-Şehlıde-

Bir macerAyı bekler sanki her sokak,
Yırtar durgun akşamı gec,e kuşları
Pencereler., kafesler kuytulaşarak
Bir macerayı bekler san.ki her sokak.
Sessiz2 yorgun golgeler hep korkak korkak.
Tırmanırken yavqça şu yokuşları
Bir macerayı bekler sanki her sokak
Yırtar durgun akşamı gece kuşlan.,

(Yeni Mecmua. C. 3, S. 60, 5 Eylül 1918, s. 156.)

•••
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Se"V'da k1zı!
Akşalıl il.zerleri doğan
1§].lwz keder yıldı.mi
Bir göl ,g ibisin, yok dalgan;
Fak.at hatzan bir umminsw.
Sevdi

kızı!

Kalamış kızı. yamansın !
Kırık

dökük 'b ir yürüyüş,
Sonhahil' akşamı kadar
Gamlı. bulutlu bir gülüş.
Sade yanhaiaşında var~
"Hem yakar, hem çıldırtırım1tt
Diyen gizli bir yıldırım!

Sana çirkin kız diyorlar.,
En ilahi güzi,lliğe
Nasıl bühtan ediyorlar .
"Sevda bir din olsun.1'~ diye
Bırak bari duyan sev.sin,
Ben ti'irim,, se.n güzelsinl
Hieran kım! meran kızıl
Sahillerin ha'zaıı durgun,
Ba'zan da çıldıran kı.r.ı?
Anlaşılmaz ı.ıenin duygun;
Darılırsın> hanşu-şm

Bin bir macera

taşırsın !
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Bir şeş duymazken sevgi,d en
Önce dexler hep aşıkız;
Ne iz bırakır her giden11
Hıyaııetten başka, ey kız? ....

Y alaneı göz
Benden

yaşları

başka

çok,

bir sey~n yokt

Uıza.t

haydi ellerini,
Kız:1, artık çilemiz dolsun?
Fakat hila ş,ti'irini
Duymazsan so:n sözüm olsun;
Kara sovdil Kara sevda!
Beııden saDa biıı bir vedi '!. ..
(Kalamış,

1332 /1916; Alıırıcı l(itab, Yeni Edebiyat N~riyatı,,
Karabet MatbaasıJ lstaxiliul - Temmuz 1336 /1920, s. 8-10).
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DEC.1RMEN
Yotgu.n kanat18.l' ıı:u:uneu,
Kendisi ufkun bil' UCUu.
Kargalar

kıpkızıl yaıumş,

Saçağm,da su:alaıımış.

Onlar uçtıı,. o bekledi:
~am geldi, tünekledi.

Yorgun kanatlar kül rengi,
Kendisi

hicranın

dengi.

Gökten inen gece korkunç..
A-rtdt çatı paslı bir tunç
Karanlık sarmadan daha
Baykuşlar attı kahkaha.
Yorgun kanarlar silin,d i;
Kendisi toprağa indi
(1334 /1918; Tür.kiye Edebiyat Meımuası,. Y. l, S., 3, 5 ,K ,i nfuı·ı evvel 1~39 /18 Aralık 19.ZS, s~9~)

ALİ CANiB, (YÖNTEM)'İN ŞIJRLERİ-JI
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.2:25

iNTİKAM ŞİİRİ

Britanyat Zenginsin~ hazinen. dolu,
Karşın.da pek kimsesiz bir Aııadolu,

Hi,ç kimsesi yok ama bir A11Ahtı vaı-~
Ve blilyonca mazlômun bin hir alıı var..

•••
Biz efendi yaşadık tarih içinde:
Bizi iyi tanı.rlar Hindt ve Çin;de,
Hatta Viyana 'larda Apenin'lerde°"
Eı:;it yru}adığım:ız bir (lihza) nerde,? ••
Boyunduruk takmaytz~ hayvan değillzİ
Tarihleri yaradan bb: milletiz bizi
Yine geliyor işte salib o.rdusu,
.DÜilyfilaTı bürüyor bak kan k o·k usu.
Göz yaşları boğacak hu sürüleri
Ev
havdi
ilerU
• Tiixk namus uhuna
o~
•
Eliıı elen alm.acak karıı t ac değil.r
Göğsüne -takılacak sade tic değil,
Boynuna da zenohler kalın zenctrler.•.
Namusa kalmaya.c ak en küçiik bir yer•

•••
Yine geliyo·r işte s.alib ordnsn,
Dünyaları bürüyor. hak kan koknsu!
Avuç avuç kan içmek,, kelle kopatmak
Ey Türk oğlu sana hem vaztfe, hem hak~

....

İngiliz! Seni onun azmi yenecek,
'"Bu dünyayı kurtaran Türk'tür! 0 denecek

(1336/1920; Küçük Mecmua, Y. 1~ S. 29,, 1
1338 /13 Ocak. 1922" s. 8.}

Kanim-ı.

san.i
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MANDOLİN

Hangi kı'Lln .şeu elleri
Gecelerin matemine
Se.ıı:piyor bu emelle.ti?

O genç kızın sevinci ne?
Kopup sedef ellerinden
Kalbe düşen bu inci ne?
Bir e.ser yok kederinden;
Söyle şair, bu gülüş ne?
Fakat S01ll'& ta de.rinden,

Ta. içinden

bükülüş

ne?

(Prof. Kenan Akyü.z~ Batı Te'sirinde Tü:rk Şiiri Antolojtsi,
1. bs.;> DTCF Yayınla.rı1 Ankara 1953, s. 572.)

