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ÖHSÖZ

Türk edebiyatı, bilhassa XIX. asrın ikinci yarısının 
başlarından itibaren bir farklılaşmaya, köklü bir değişime 
uğramaya başlar. Bu değişimin ve yeni bir veçhe kazanmaya 
başlamanın gerisinde, cemiyetimizin, özellikle de aydınları
mızın, sosyal ve kültürel kurmalarıyla, sanat ve edebiyatıy
la kendileri için yeni ve farklı bir medeniyet olan Batı me
deniyetiyle tedrici bir tanışma seyri içerisine girmeleri, 
kendimizinkinden başka bir dünyanın ve dünya görüşünün far
kına varmaları yatmaktadır. Edebiyatımızın bu değişim ve fark 
lılaşma seyrinin bütün yönleriyle araştırılması, bu değişimin 
milletin lisânı ve cemiyetin aynası olan edebiyattaki tezâhü- 
rünün ortaya konulması, Türk edebiyatı tarihi için olduğu ka
dar, sosyal ve siyâsî tarihimiz için de yeni açılımlar kazan
dıracak önemli bir gerekliliktir.

Edebiyatımızdaki bu değişme ve yenilik, daha önceki 
birtakım kıpırdanışlardan sonra, bilhassa Tanzîmat sonrası 
edebiyatı dediğimiz devre içerisinde kendisini belirgin bir 
sûrette göstermeye başlar. Şinâsî,Hamık Kemâl, Abdülhak Hâ
ini d ve Recâîzâd¥ Ekrem neslinden sonra,onların eserlerini 
okuyarak, edebî uyanışlarını onların eserleriyle edinerek 
yetişen nesil, bu edebî yenilik ve değişimin daha köklü ve 
sağlam bir zemîne taşınmasında etkili olurlar. Onların bu 
aktarıcılık ve hazırlayicılık fonksiyonları netîcesındedir 
ki, XIX.yüzyıl edebiyatımız içinde Batılılaşma ve yenileşme-
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yi en kuvvetli ve bâriz bir şekilde temsîl eden Servet-i PtJnûn 
edebiyatı teşekkül eder.

Sözkonusu bu aktarıcı nesil, çoğunluğu edebiyat tarihi
miz içerisinde birinci sınıf bir mevki işgâl edememiş, hep 
ikinci plânda kalmış, fakat buna rağmen edebiyatımıza, Bati
dan yaptıkları tercümeler vâsıtasıyla yeni temlerin, şekille
rin; tercümelerin taşıdığı yeni ifâde ve kavramların girme
sinde öncülük etmiş, kendilerinden evvelki birtakım edebî ye
niliklerin yerleşerek kabûl görmesinde mühim bir fonksiyon 
icrâ eylemiş yaklaşık 25-30 kişilik bir edebiyatçı kadrosunu 
oluştururlar.

En belirgin tezahürlerini 1880’li yılların başından 
itibaren Servet-i Fünûn topluluğunun teşekkül yılı olan 1896’- 
ya kadar gösteren ve Tanzimat sonrası edebiyatı ile Servet-i 
Fünûn edebiyatı arasındaki devrede, birer aracı rolünü üstlen
dikleri için "Ara Nesil" diye adlandırılan bu neslin önemli 
isimleri arasında, Nâbîzâde Nâzım, Beşir Fuâd, Selânikli Faz
lı Necîb, Mustafa Reşîd, Andelîb Fâik Bsad, Menemenlizâde 
Mehmed Tâhir, Tepedelenlizâde Kâmil, Müstecâbîzâde İsmet, 
İbnü’r-rifat Sâmih, Tevfik Lâmih, Eeceb Yahyî, Halîl Edîb, 
Ahmed Râsim ve Fâik Reşad’ı saymak mümkündür.

Bu isimlerden önde gelen birisi de Mehmed Celâl’dir.

Mehmed Celâl, devrinde çok popüler olmuş, şiir, hikâ
ye, roman, mensûr şiir, makale, tenkîd nevilerinde sayıca 
çok fazla eser vermiş, eserleriyle neredeyse bir devreyi dol
durmuş, fakat daha sonra, kısa sürmüş edebî hayatı ve yaşadı
ğı bohem yaşama tarzı netîcesinde, Servet-i Fünûn edebiyatı-
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n m  gölgesinde kalışının da tesiriyle unutulmuştur. Ölümünden 
bu yana Mehmed Celâl’den bahseden kaynaklar, sayılı bir iki 
referanstan aldıkları kısacık birkaç paragraflık bilgiyle ik- 
tifâ etmişler, eserlerinin tam bir listesini bile vermeden 
hakkında ansiklopediden ansiklopediye aktarılan eksik bilgi 
kırıntılarını sayfalarına almayı tercîn etmişlerdir.

Mehmed Celâl’in, devrinin edebiyatının, en önde gelen., 
bir dönemin yeni yetişen edebiyat heveslisi gençlerince eser
leri en fazla okunan bir edebiyatçısı olarak, edebî şahsiye
tinin, görüşlerinin ve edebî hüviyetinin belirleyicisi olan 
eserlerinin incelenmesi, onun Ara Nesil kadrosu içerisinde, 
yukarıda bahis konusu ettiğimiz yeniliğe ne derecede açıldı
ğını, başta Servet-i Fünûncular olmak üzere, kendisinden son
ra gelen edebî nesillere neler verdiğini, ne gibi tesirleri 
olduğunu, edebiyatımıza yenilik adına ne kattığını ortaya ko
yacak ve dolayısıyla edebiyat tarihimiz için faydalı olacak 
bir çalışmadır. Zira şurası bir gerçektir ki, bu şekilde ya
pılması gereken monografi çalışmaları olmadan, eksiksiz ve 
detaylardan hareketle bütünü kavrayabilen bir edebiyat tari
hi yazmak zordur.

Özellikle bu devrenin edebiyatçılarının, o dönemde ge
lişen gazetecilik ve mecmûacılık faaliyetlerinin de sonucu 
olarak, bu dergi ve gazetelerde unutulup kalmış yazı ve şi
irlerinin tesbîti, kitaplaşmış eserleriyle berâber bunların 
da incelenmeye, üzerinde çalışılmaya tâbi tutulması, edebiyat 
tarihimizi aydınlatacak gayretlerdir.
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Bu noktadan hareketle biz bu çalışmamızda Mehmed Celâl' 
in, kendi eserlerinden ve sayıları çok mahdût da olsa kendisin 
den bahseden kaynaklardan hareketle, hayatını ve edebî faali
yetlerini ortaya koymaya çalıştık. Daha sonra, onun, Türk ede
biyatına bakışını gösteren görüşlerini tesbît ederek, tezimi
zin ikinci bölümünü buna ayırdık. Üçüncü bölüm' ise, Mehmed 
Celâl'in devrinde ve sonrasında edebî kimliğini belirleyen 
şairliğine ve şiirlerinin incelenmesine tahsîs edilmiştir. 
Tezin sonunda,. şâirin bütün eserlerinin kronolojik bir lis
tesi ile, eserlerinden yapılmış seçmeler yer almaktadır.

Yazarın, sayıları 46'yı bulan roman ve hikâyelerinin 
incelenmesi, bir doktora tezinin sınırını ve süresini aşacağı 
düşüncesinden hareketle, başka bir çalışmaya saklanmıştır. Bu
nunla birlikte, tezin sonunda Celâl’in roman ve hikâyelerinin 
tam bir listesi verilmiş, hayatı, görüşleri ve şiirlerinin in
celenmesi bölümlerinde yeri geldikçe, bu eserlerinden de fay- 
dalanılmıştır. Yine, bu roman ve hikâye kitaplarının içinde 
yer alan ve bir bütünlük arzeden şiirler de "Mehmed Celâl'in 
Şiiri” başlıklı üçüncü bölümde incelemeye tâbi tutulan şiir
ler arasına dâhil edilmiştir.

Tezde yer alan metin aktarımlarında, metinlerin yazı
lışlarındaki imlâyı değil, bugün bizim söylediğimiz (muhteme
len devrinde de telaffuz edilen) imlâyı ve telaffuzu tercih 
ettik. (Meselâ, içün yerine için, yapdı yerine yaptı, hürriyet- 
de yerine hürriyette v.b. gibi).
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Tezin sonunda yer alan Metinler bölümünde ise, Mehmed 
Celâl*in edebî şahsiyetî ve eserlerinin niteliği hakkında bi
ze fikirler verebilecek karakteristik metinler yer aldı.

Başta, konunun tesbîtinden başlayarak, yukarıda sayı
lan bütün bu çalışmalarımın her merhalesinde açıklayıcı ve 
yol gösterici yardımları, gayret ve ilgi arttırıcı yönlendir
meleriyle bilgi ve alâkasını esirgemeyen hocam Prof. Dr. Ömer 
Faruk Akün1e şükran borçluyum. Kendisine burada bir kere daha 
teşekkür ediyorum.



I.BÖLÜM 
MEHMED CELÂL*ÎI HAYATI:



A- MEHMED CELAL»İH HAYATI

Mehmed Celâl, 1867 (1284 H.) yalında İstanbul’da doğ
du. Babası Jandarma Dâiresi Reisi Ferîk İsmail Hakkı Paşa'- 
dır^l

Ailesinin kökleri Buhara’ya kadar uzanır. İsmail Hak
kı Paşa'nın dedesi olan Buharalı Osman Efendi, gençliğinde 
Buhara'dan İstanbul'a gelerek evlenmiş ve bu evlilikten
Mehmed Celâl'in dedesi Mehmed Efendi doğmuştur. Mehmed Efen-

(?)di askerîyeye intisâb ederek binbaşılığa kadar yükselmiştir^ .

Büyük yararlıklar gösterdiği Kırım Savaşı'nda .şehid 
düşen Binbaşı Mehmed Efendi’nin 1839 (1255 H.) de dünyaya 
gelen oğlu İsmail Hakkı Paşa da 1857 (1274 H.) de Mekteb-i 
Harbiyye’den mezun olarak, 1860 (1277 H.) de Karadağ Muha
rebesine iştirak etmiş, buradaki yararlıklarından dolayı

(1) İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri,
Cüz: II., İstanbul 1931, s.212.

(2) Binbaşı Mehmed Efendi Kırım Muharebesi»nde Üsküb 
taburu ile Tolçi’de Çatal tabyasının savunmasına 
memur edilmiş, kendisine verilen bu vazifeyi başarıy
la yerine getirerek, tabyaya saldıran düşmanı, tabya
daki iki bin kişilik nefer yirmi-otuz kişiye inene ka
dar, günlerce uğraştırmış, kendisi de oniki yerinden 
kurşunla yaralanmış ve sol kolu da top güllesiyle parça- 
laximış bir halde tabyaların kapılarını açtırmış ve şehîd 
düşmüştür.

İbnülemîn M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, cüz:II 
s.496.



Sultan Abdülaziz’in irâdesi ile "yâver-i harbiliğe seçilmiş 
ve 1867 (1284 H*) de Sultan'm maiyyetinde Avrupa’ya gitmiş 
tir. 1871 (1288 H.) de miralaylığa yükselen İsmail Hakkı Pa 
şa, İmparatorluğun değişik vilâyetlerinde görev yapmış, bir 
ara başmâbeyinciliğe ulaşmış, 1293 Rus Harbi’ne livâ kuman
danı olarak katılmış, bu savaşta Kars’ta Büyük Yahniler mu
harebesinde Rus muhâsarasını kırmıştır. 1879 (1296 H.) da 
jandarma Dairesi şûbe müdürlüğüne, daha sonra da "Ferik" 
rütbesiyle bu dairenin reisliğine getirilmiştir^^

Mehmed Celâl, İsmail Hakkı Paşa »ran, Hâlid Efendi
den sonra ikinci oğludur^}.

Çocukluğunda çeşitli mekteblere devam etmişse de, 
babasının vazifesi dolayısı ile sık sık değişik vilâyetle
re tâyîn olunması yanısıra karakterindeki daha o yaşlarda

(3) İbnülemîn M.Kemal İnal, a.g.e., cüz. III, s.496.
Ecdâdının devlete hizmetteki bu gayret ve başarı

larına Mehmed Celâl, II. Âbdülhamîd’e yazdığı bir ka
sidesinde şu şekilde telmîhde bulunur:

. "Scdâdımız da sâdık, ahfadımız da sâdık
Bfrâd-ı hânedânım olsun yolunda kurbân.”
İydiyye-Bahâriyye, Maârif, c.2, nr. 41-42,

16 lisan 1308 (28 Nisan 1892), s.227.

(4) P(âik) R(eşâd), Celâl Bey, Nevsâl-i Osmânî, İstanbul 
1328, s.289.



kendisini gösteren istikrarsızlık ve sebatsızlık dolayısıyla 
düzenli bir tahsili sürdürememiştir. Kendisine tutulan özel 
hocalardan başka, babası Hakkı Paşa da oğluna, başta rîyâzi- 
yât, Farsça ve edebiyat olmak üzere, dersler vermiştir^ l

Mehmed Celâl, içinde yetiştiği âile ortamını ve âile 
fertlerini, otobiyografik bir roman olmak üzere 1893’de ka
leme aldığı Küçük Gelin romanında, sadece isimlerde küçük 
değişiklikler yaparak anlatmaktadır. Orada şöyle yazar:^

(5) İbnülemin M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, cüz: II, 
s.212.

(6) Mehmed Celâl, Küçük Gelin, İstanbul 1310 H. (1893 M.), 
Mekteb-i Sanayi , s.27- 28.

Mehmed Celâl’in bu romanının, ikinci karısı Fehime 
Hanım'm 14 yaşında, doğum yaparken ölmesi üzerine ya
zılmış bir roman olduğu ve yazarın kendi hayatını an
lattığı, başta bizzat kendisi olmak üzere, Mehmed 
Celâl’den bahseden kaynakların pekçoğunda belirtilmiş
tir. O^nun hayatından bahsederken bu sebeple yer yer 
bu romana mürâcaat ettik. Bu hususta bk.:

Mehmed Celâl, OsmanlI Edebiyatı Humûneleri,
İstanbul 1312 H., s. 28.

İbnülemîn M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, 
cüz: II, s.213.

Ali Cânib, Tâlihsiz Bir Ada Şâiri: Mehmed Celâl, 
Güneş, nr.16, 1 Teşr£n-i evvel 1927, s.2.

Ali Cânib, Edebiyat Meraklısı Bir Gence Mektub, 
Hayat, nr.10, 3 Şubat 1327, s.182.

Murad Uraz, Türk Edib ve Şâirleri, İstanbul, Ta
rihsiz, c.. II,5.104.;



"Yirmibeş sene evvel İstanbul’da yetişen bu âilenın 
büyüğü Halîm Bey (Hakkı Paşa) nâmında bir zât idi. Halîm 
Bey (Hakkı Paşa) mizâc-ı demevî ile mizâo-ı asabinin imti- 
zâcını gösteren bir çehreye mâlik idi. Hadîd idi. Bununla 
berâber, efrâd-ı âilesine karşı pek rakîk, pek mütehassis 
bulunurdu. Bâzan merhametiyle mütenâsib olmayan bir hiddet- 
de bulunurdu. Bâzen sükûnete tevâfuk etmeyen bir merhamet 
gösterirdi. Bir kere büyük oğlunu fenâ hâlde doğmuş, bir 
kere de küçük oğluna yeni yapdırmış olduğu bir kürkü, kar 
üstünde titreyen bir fakîr çocuğuna vermişdi. Husûsiyyet-i 
ahvâli şâyan-ı taaccüb idi. Pakat hakâyık-ı insâniyyenin 
kâffesini buraya yazmaya -hele bu eser dâhilinde- kani1 
değilim. Şu kadar diyebilirim ki Halîm Bey (Hakkı Paşa) 
-bazı ahlâk ve etvârıyla- cem’ıyyet-i beşeriyyenin şâz 
bir ferdi idi.

Karısı Mebrûre' Hanım kocasını sever, çocuklarına ke- 
mâl-i tekayyüd ile bakar, genç bir kadın idi. Fakat bir 
rub’ karn evvel bu kadını, fünûn-ı cedîdenin ihtisâsât-ı 
insâniyyeye bahşetdiği bazı înfiâlât-ı kalbiyyeden mahrûm 
addedersem hata etmemiş olurum. Bu cihetle biraz sâde-dil- 
dir diyebilirim.

Halîm Bey’in (Hakkı Paşa’nın) büyük oğlu Hulûsî 
(Hâlid) sekiz yaşında, küçük oğlu Cemâl (Celâl) dört ya
şında bulunuyordu. Hulûsî (Hâlid) veçhen babasına benze
diği gibi, tab’an anasına benzerdi. Anası gibi biraz sâde-
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dil, oldukça hasîs idi. Cemâl (Celâl) veçhen anasına, 
tabfan babasına andırırdı. Babası gibi bâzan hadîd, baba
sı gibi bâzan semî’i d i . " ^

İsmail Hakkı Paşa’nın, değişik me’mûriyetlerle 
Şam’da, Beyrut’da, demiryolları inşaatına memur olarak 
Sofya’da, 93 Harbi’nden sonra Erzincan ve Erzurum’da, re
dif miralayı olarak Antakya ve Haleb’de, redif livâsı ola
rak da Adana’da görev yapması dolayısıyla, Mehmed Celâl’in

( 8 }çocukluk yılları da bu vilâyetlerde geçmiştir' .

Edebiyata, şiire karşı ilk uyanışı da bu yıllarda
olmuş, Mehmed Celâl, gittiği bu yerlerde halk kültürünü ve

( 9 )edebiyatını tanıma imkânı bulmuştur' • Daha beş-altı yaşla-

(7) Romandan iktibas ettiğimiz bu metindeki isimlerin yanı
na, parantez içinde delâlet ettikleri gerçek isimler 
tarafımızdan konulmuştur.

(8) İbnülemîn M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, cüz: III, 
s.496-497.

Mehmed Celâl, Osmanlı Edebiyatı Numuneleri, s.28-29.

(9) Mehmed Celâl, Osmanlı Edebiyatı Numûneleri, s.29
Mehmed Celâl, Küçük Gelin, s.33-36.
Ali Cânib, Talihsiz Bir Ada Şâiri: Mehmed Celâl, 

Güneş, nr.16, 1 Teşrîn-i eyvel 1927, s.2.



randa, tabiatında güzelliklere, şiire karşı bir meylin ve 
hassasiyetin varlığını farkettiğini Mehmed Celâl, şöyle an
latır:

"Eskiden beri şiire bir meyl-i mahsûsum vardı. Eğer 
şiir ile fahr etmek bir meziyet ise, diyebilirim ki:

Şâir, şâir doğar anadan
AAsârı görünür ibtidâdan

beytinin mazmûnunca, hayâtın beşinci yahud altıncı senesinde 
bedâyi-i tabiata karşı müteessir olurdum. Fikrimce her şâir 
de böyle olur. Mübâlağayı nesirde hiç iltizâm etmem. Binâen
aleyh îtimâd ediniz. Doğru söylüyorum. Hiç unutmam: Sofya’da 
idik, altı yaşında idim. Galiba bir yere dâvetli bulunuyor
duk. Bir cemiyyet-i mûsikiyye icrâ-yı âhenk ediyordu. Bu ce
mi yy e t -i mûsikiyye içinde birisinin tebessümü beni cezbetti. 
Gitmişim, onun yanında oturmuşum. Bunu biliyorum.

Daha küçük idim. Beyrut'da oturduğumuz bir evin mer
merle döşenmiş salonunun mülevven, müzeyyen tavanında, muk
tedir bir nakkaş tarafından tüller içinde, al yanaklı bir 
kız resm olunmuşdu. Elindeki portakalı atacak gibi tutuyor
du. Bunu "Küçük Gelin"de de yazdım. Benim o tasvire saatler
ce baktığım zaman olurdu.

Ahi Daha küçüktüm. Şam’da bulunuyorduk. Ali Ağa nâ
mında bir uşağımız vardı. Dört yaşındaki kızı Emine bâzan 
bize gelirdi. 0 avdet ederken, haykırırdım.



Erzincan’da oniki yaşında idim. Bazı geceler hüngür 
hüngür ağladığımı bilirim. Halbuki henüz şebâbete dâhil ol
mamıştım.

Uzatmayalım, bütün bu hâller istikbâl için bir heves- 
kâr-ı şiir yetişdirmiş. O da ben oluyormuşum. Vallahi habe
rim yokdu.n^ ° \

Mehmed Celâl'in şiire olan fıtrî temâyülü onu Erzu
rum’da halk edebiyatına yöneltmiş, burada oniki yaşında saz 
çalmayı öğrenen Celâl^1 ,̂ aynı zamanda Aşık Kerem, Âşık Ga- 
rib, Tâhir ile Zühre gibi halk hikâyelerini okuyarak, onlar
dan zevk almaya, İşık Dertli ve Âşık Ömer'in dîvanlarından 
pek çok şiiri ezberleyerek, onları taklîde başlamıştır^^.

Mehmed Celâl'in ilk şiir denemeleri de bu devreye 
rastlar. Babası Hakkı Paşa'nın da şâir olması, kendisi için 
bir talih olmuş, bu ilk şiirlerini babasına tashîh ettirmiş-

(10) Osmanlı Edebiyatı Numuneleri, s.28-29.
(11) îbnülemîn M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, 

cüz: II, s.212
Küçük Gelin, s.33-34.

(12) Osmanlı Edebiyatı Numuneleri, s.29.
Küçük Gelin, s.34.
Ali Cânib, Talihsiz Bir Ada Şâiri: Mehmed Celâl, Güneş, 
nr.16, 1 Teşrîn-i evvel 1927, s.2.
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tirv . Celâl, babası da şâir olmak itibârıyla kendi şairli
ğini tabîî bir durum olarak telâkki eder. Şairliğinin irsi 
olduğu görüşündedir:

"Lâkin benim şâiriyyetim ne garîb, ne de tuhafdır. 
Bugün bir fenn-i azîm olan intikalât-ı irsiyye bahsini her 
cihete tatbik etmek kâ.bil olduğuna göre, meselâ müteverrim 
yahud sıracalı bir vâlideden, müteverrim yahud sıracalı bir 
çocuk doğması kâbil olduğu gibi, şâir olan bir babadan da 
bir şâirin tevellüdü muhakkakdır. Binâenaleyh pederim şâir
dir. Hem şâirlerin hakîmâne şiir yazan kısmına mensûbdur. 
Demek ki, intikâlât-ı hissiyye ve hayâliyye beni şâir et- 
mişdir. Bundan onbeş sene evvel söylediğim gazeliyyâtm ek
seri, pederimin nazar-ı tashihinden geçen âsârdandır."^^.

Mehmed Celâl'in ilk yazısı, Küçük Gelin adlı romanın
da belirttiğine göre, Adana*da mahallî bir gazete olan Seyhan 
gazetesinde neşredildi:

"Cemâl (Celâl) matbûâta Adana*da dâhil oldu. Adana*- 
ya geldiğinde, Adana’daki arazinin ne kadar münbit olduğuna 
dair Seyhan gazetesiyle bir varaka neşretti. Bu varaka -mânâ-

(13 )

(13) Osmanlı Edebiyatı Numûneleri, s.29-30
İbnülemîn M.Kemal, Son Asır Türk Şâirleri, cüz: II, 
s.212

(14) Osmanlı Edebiyatı Numûneleri, s. 29-30.



dan ârî olduğu içtin- bir muharrir-i muktedir tarafından bü-
(ı 5 )tün bütün degiştirilmişdi.

Hakkı Paşa'mn, Adana'daki redîf livalığı vazifesin
den me'zûnen 1879 (1296 H.) da İstanbul'a dönüşünden sonra
ki yıllarda, Mehmed Celâl'in edebiyata ilgisi daha da arta
rak, bir yandan o sıralarda yayınlanmakta olan edebî mecmûa

(16)ve gazeteleri harâretle tâkîbe , bir yandan da Puzûlî, 
Hef'î, Nâilî ve Şeyh Gâlib gibi şâirlerin dîvanlarını okuma
ya, hatta bunların pekçok şiirlerini de ezberlemeye çalıştı:

"Adana'dan İstanbul'a geldikleri vakit, edebiyata pek 
ziyâde hevesi olan Cemâl (Celâl), birçok dîvanlar buldu. Fu- 
zûlî'nin muhabbetler arasında perverişyâb olan tab'-ı ş&irâ- 
nesinden feyz aldı. Hef'î'nin âheng-i ifâdesine hayran kal
dı. Nâilî'yi sevdi. Şeyh Gâlib'in Hüsn ü Aşk1m ı  ezberlemek 
i s tediği

Mehmed Celâl, 15 yaşında, babasının reisi bulunduğu 
jandarma Dâiresi’nin Tahrîrât Kalemi'ne kâtib olarak girdi. 
Daha sonra burada mümeyyizliğe yükseldiril

(15) Küçük Gelin, s.52,
(16) İbnülemîn M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, 

cüz: II, s.212.
(17) Küçük Gelin, s.52-53.
(18) İbnülemîn M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, 

cüz: II, s.212.
Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, 
İstanbul 1986, s.209-210.
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Bu yıllarda bir yandan da mûsikiye merak saran Celâl,
Osman Efendi isimli bir zâttan mûsikî dersleri almaya, şar-

(ı<a Nkı meşketmeye başladıv Daha sonraki yıllarda mûsikî ile 
ilgili, yazdığı makalelerin ve şiirlerin temeli bu devreye da 
yanır.

Edebiyatla olan iştigâli gitgide ziyadeleşen Mehmed 
Celâl şiirlerini Muallim Naci'nin Tercümân-ı Hakîkat'te yö
nettiği edebiyat sü'tûnuna gönderir. Bu şiirlerinden ilki bu
rada 5 Mart 1884 - 7 Cemâziyelevvel 1301 tarihinde çıkmıştır 
Bu manzume, o yıllarda kuvvetle te’sîri altında kaldığı Mual 
lim Naci'nin bir gazeline yazmış olduğu n a z i r e d i r B u n u ,  
yine Naci'ye yazdığı diğer nazireler ile gittikçe gelişen 
bir çizgide diğer şiirleri takib etti^ .

(19) M.Celâl, Bizde Mûsikî, Mâlûmât, c.V, nr.106, 8 Cemazi- 
yelâhir 1314 - 14 Teşrîn-i sâni 1896, s.1124.
Küçük Gelin, s.54.

(20) Nazîre, Tercümân-ı Hakikat, n r .1 7 2 7 ,  5 Mart 1884-  
7 Cemâziyelevvel 1301.

(21) İbnülemîn, M.Celâl'in şiirde gösterdiği bu gelişmeyi 
ifade için: r,Mukaddemâ babası onun eş'arını tashih 
ederken, bilâhare o babasının şiirini tashih etti” 
der. Son Asır Türk Şairleri, cüz: II, s.212
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Şiirlerini Tercümân-ı Hakikat'e gönderdiği bu günleri 
Celâl şöyle anlatır:

"Bu zaman Tercümân-ı Hakikat’in Edebiyat ünvânı altın
da gazel vesâire neşrettiği zaman idi. Cemâl (Celâl) de tegaz 
zülden vazgeçemedi. Bâzan gazeller, bâzan nazireler, bâzan da 
yeni yolda manzumeler inşâd etti. Şliriyyete, yâni bedbahtlı
ğa münhemiıc olan tabîati terakki etmeğe başladı. Gazeteler 
eserlerini memnûniyetle neşrediyorlardı. Bâzan yazdığı mensur 
makalelerde isbât-ı ehliyyet eyledi.

Mehmed Celâl bu ilk gençlik yıllarında, Büyükada'da
Köçe oğlu Kirkor adında bir Rum’un küçük kızı Anna’yı sevmiş,
bu aşkı Celâl'in bütün hayatını tesiri altına almış, daha son

( 23)ra beş defa evlenmiş olsa da , Anna'yı hiçbir zaman unuta- 
mamıştır. Aşağıdaki satırlar, Küçük Gelin romanında, Rum kı
zı Anna'nm adını Ermeni Adel'e çevirerek, bu aşkın başlan
gıcını tasvir ettiği bölümden alınmıştır:

"(Buyükada'daki) bu gecelerin birinde Marmara’ya nezâ
reti olan yalılardan birinin çiçeklerle müzeyyen bir balko
nunda, esâtîr perilerinden ayrılmış da oraya uçmuş kıyas edi
lecek kadar güzel bir kız, elini başına dayamış Marmara'nın

(22) Küçük Gelin, s.53.
Mehmed Celâl, bu konuyu Osmanlı Edebiyatı ITumûneleri 
s.28-31'de de anlatır.

(23) İbnülemîn M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri, 
cüz: II, s.213.



pertevli dalgalarını seyretmeye başlamışdı. Heybeliada’dan 
bir sandal geliyordu. Sandal bu balkonun altından geçti. 
Sandalın dümenini idare etmekde olan bir delikanlı başını 
kaldırdı. Balkon üstünde düşünen bu nâdire-i hüsne karşı bir 
âh etmekde ihtiyârsız kaldı. Bu yalı kimindi? Bu kız hangi 
familyaya mensûb idi? Delikanlı bunu sandalcıdan anladı. 
Büyükada sandalcıları neler bilmez!.. Bu kız bir Ermeni kızı 
idi. Adel tesmiye olunuyordu. Adel, Adel! Delikanlı bu tatlı 
ismi hafızasına nakş etmek istedi. Lâkin nasıl ümîd?.. Bir 
daha görecek miydi?

Bu delikanlı Cemâl (Celâl) idi.
Tesadüf ekseriyâ muhabbete imdâd eder.

Bu kızın babası Halîm Bey (Hakkı Paşa) ile ahbâb ol
du. İki âile görüşdüler. Evet! En evvel başlar eğildi. Çeh
reler kızardı. Sonra göz ucuyla yekdiğerine bakışlar başladı. 
Bunlar bir iki gecede vukû buldu. Daha sonra rişte-i latîf-i 
sevdaya merbut olan kalblerin halecânının aksinden titreyen 
sesleriyle dudaklarından bir iki kelime döküldü. İtirâf-ı 
muhabbetin yegâne isbâtı olan bir iki damla yaş Adel*in mâî, 
Cemal (Celâl),in siyah gözlerini ıslattı.

Cemal (Celâl)*in hâline agâh olan Halîm Bey (Hakkı 
Paşa) ailesi İstanbul’a geldi.
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Zavallı Cemâl (Celâl)i..1,(245
Mehmed. Celâl*in Anna'ya olan bu aşkı yalnız ruh dün

yâsını altüst etmekle kalmamış, onun şiirlerinin de âdeta 
ana istikâmetini belirlemiştir. Metımed Celâl şiirlerinin 
(ve hattâ hikaye ve romanlarının) pekçoğunda hep bu aşkı ve 
Anna’nın mekânı olan Büyükada*yı işlemiş, neticede ”Ada Şâi 
ri” lâkabını kazanmıştır^'’\ 1886 (1303 H.) de yayımladığı

(24) Küçük Gelin, s.57-58.
Mehmed Celâl*in Anna’ya âşık oluşunu, Ali Cânib 

de bu satırları iktibas ederek anlatır. Bk.Ali Cânib, 
Tâlihsiz Bir Ada Şâiri: Mehmed Celâl, Gu'neş, nr.16,
1 Teşrîn-i evvel 1927, s.2-3.

Mehmed Celâl, Küçük Gelin’den başka şu yazısında 
da Anna’ya âşık oluşunun hikâyesini kısaca anlatır:

Şâir-i Nezîhü’l-makâl Sâmih Bey’e, Resimli Gazete 
nr.39, 24 Temmuz 1313-5 Ağustos 1897, s.45.

(25) ”Ada Şâiri" adlandırması için bk.:
Âli Cânib, Tâlihsiz Bir Ada Şâiri: Mehmed Celâl, 

Güneş, y.l, nr.16, 1 Teşrîn-i evvel 1927, s.2.
Orhan Seyfi, Ada Şiirleri, Güneş, nr.16,

1 Teşrîn-i evvel 1927, s.5.
İbrahim Alâeddin (Gövsa), Meşhur Adamlar Ansiklo

pedisi, Tarihsiz, Yedigün Heşr., s.80.
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c.6, İstan

bul 1986, Dergâh Yay., s.201.
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Ada’da Söylediklerim adlı ilk şiir kitabı^2^, "sarı saçlı, 
mavi gözlü" Anna için yazılmış şiirlerden meydana gelir.
Yazar, yine aynı yıl, konusunu Anna’ya olan aşkından alan 
Yenüs adlı bir romanfda kaleme almıştır^

Anna’nın başka biriyle evlenmesi üzerine, karşılıksız
kalan aşkı yüzünden daha "otuziki yaşında sefîd-ser" olduğu- 

( 28 )nu söyleyen Celâl, bu iki eserden sonra da ömrünün sonu- 
na kadar, yazdığı pek çok şiirde bu aşkı terennüm etmiştirv .

Karşılık görmeyen bu ilk aşkından sonra Mehmed Celâl 
evlendi. Fakat bu ilk evliliği uzun sürmedi. Karısını boşa-

Daha sonra Fehime adlı bir muhacir kızı ile evlendi. 
Fehime Hanım*m henüz 14 yaşında iken doğum esnâsmda ölmesi,

(26) Ada*da Söylediklerim, İstanbul 1303 H. (1886 M.) Şir- 
ket-i Mürettibiyye Matb., s.55.

(27) Yenüs, İstanbul 1303 H. (1886 M.), Dikran ve Karabetyan 
Matb., s.48.

(28) Şâir-i Nezîhü’l-makâl Sâmih Bey’e, Resimli Gazete, 
nr.39, 24 Temmuz 1315 - 5 Ağustos 1897, s.459.

(29) Mehmed Celâl’in Anna’dan ve Büyükada’dan bahsettiği 
şiirler için, tezin 1%-lftö.sayf asma bk.

(30) Bu evliliğin hikayesi için bk.: Küçük Gelin, s.71.
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Mehmed Celâl*in hayatına iyice perîşân etti. Küçük Gelin adıy
la yazdığı romanda Fehirne Hanım ile evlenişini ve onun ölümü-

( OTnü a n l a t t ı B u  romandan başka yazdığı birtakım şiirlerin
de de karısının ve doğum esnâsmda ölen kızı Hatice'nin vefâ-

('70')tından duyduğu üzüntüyü dile getirmiştir'^ .

Unutamadığı Anna'ya olan aşkının üzerine, bir de karı
sının ölümü eklenince, bu durum Mehmed Celâl'i iyice perîşân
ve "dûçâr-ı melâl" etti. Kendisini içkiye vererek, derbeder

(33)bir hayat yaşamaya başladı'-' . Zaten pek devam etmediği Jan-

(31) Küçük Gelin, s.73-131.
Ayrıca bk.:
İbnülemîn M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, 

cüz: II, s.213.
Ali Cânib, Talihsiz Bir Ada Şairi: Mehmed Celâl, 

Güneş, nr.16, 1 Teşrîn-i evvel 1927, s.2-3.

(32) Bir Zevç Lisânından, Maârif, c.VI, nr.144, 4 Ağustos 
1310 (16 Ağustos 1894), s.140.

0 Kadın, Mekteb, y.3, nr.6, 24 Mart 1310-5 Nisan 
1894, s.296-297.

Pek Severim, Maârif, c.VI, nr.141, 14 Temmuz 1310 
(26 Temmuz 1894), s.115.

Bahtiyar Yavrum, İrtika, y.l, c.I, nr.5, 3 Zilhic
ce 1316-14 Nisan 1899, s.18.

(33) İbnülemîn M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, cüz:II, 
s.213-214.

Ahmed Râsim, Muharrir Şâir Edib, İstanbul 1924, 
s.192, 134.
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darma Dairesi Tahrîrat Kalemi*ndeki mümeyyizlik görevini iyi
ce aksatır oldu. İşrete olan aşırı düşkünlüğü yüzünden çalışa 
mayacak bir hâle gelmesi üzerine, ölümünden üç sene evvel 
(1909) bu işinden tekâüde sevkedildi^^*

Bir ara Şemsü'l-Maârif Mektebi ve bazı husûsî okullar-
( 35 }da kitabet ve kavâid-i TUrkiyye gibi dersler verdi

MÜbtelâ olduğu işret ve yaşadığı bohem hayatı, onu, 
karakterinde zaten evvelden beri var olan melankoliye ve git
gide de cinnete benzer bir hâle sürükledi. Yakın arkadaşı Ah- 
med Râsim, Mehmed Celâl*in bu işret hayatını, meyhâne arkadaş 
larını^J 1 ve sarhoşlukla yaptığı dengesiz davranışiarı"Muhar 
rir Şâir EdibMe anlatmaktadır:

"Hakkı Paşazâde Celâl -ki her zaman, her vesîle ile 
söylerim- bu asrın en tabîî bir şâiridir. Mübtelâ olduğu cin- 
net-i küûliyye sâikasıyla sokakda, dükkânda, birahânede, her 
nerede bulunursa bulunsun, (şiir okurken) çok defa bağırır, 
Nâcî’ye taklîden bıyıklarını burardı.**w  '

(34) î’(âik) R(eşad), Celâl Bey, Kevsâl-i Osmanî, İstanbul 
1328, s.290.

(35) Mehmed Celâl, *’Hayât-ı Matbûât'* Sahibine Cevâb,
Yevmî Mâlûmât, y.3, nr.935, 24 Şaban 1317-27 Kânûn-ı 
evvel 1899, s.3.

İbnülemîn M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, 
cüz: II, s.212.

(36) Ahmed Râsim, Muharrir Şâir Bdib, s.192.
(37) a.e;, s.106.



"Bîçâre Celâl... Bütün hayatında pederinden şikâyet 
edip dururdu. Zannederim kd birkaç defa teehhül etmiş idi. 
İşarının içinde tali1sizliği apâşikâre durur.

Sevdiği Ânna'nın hâtıra-i garâmmı ölünceye kadar 
unutamamış idi. İşrete inhimâk-i şedîdi netîcesinde bâzan 
cünûna müşâbih alâim gösterdiği vâki’idi. Hattâ birgün Fev- 
ziye kıraathânesinde Ali Ulvî Bey'in fesini kapıp Saraçhâne 
tarafına doğru kaçmış, beni de Galata’da Havyar hanı önünde 
aynı muâmelede bulunacağını söyleyerek tehdîd etmiş idi.

Kitapçılarla açtığı hesâb-ı cârîden de kırma, kırdır
ma suretiyle bedbaht idi."*'*^

Mehmed Celâl'in içinde bulunduğu bu ayş u nûş ve se
fil hayat, onu gitgide alkolizme sürükler, dengesiz davranış
ları da zamanla tam bir cinnet halini alır. Ahmed Râsini,Mu
harrir Şâir Edib'de Celâl'in bu mecnûnâne hareketlerinden 
bazılarını sayarak, onun gece yazdığı bir şiiri kendisine 
okumak için sabahın çok erken saatlerinde Taşkasab’daki ev
lerinden Ahmed Râsim'in Bakırköy'deki evine yürüyerek geli
şini ve Büyükada'da oturduğu sırada da Andelib Fâik Es'ad 
ile onun kendisini ziyârete gelişlerindeki taşkın davranış
larını da uzun uzun anlatır:

"Bir sabah Bakırköy'deki hanemde henüz yatakdan kalk
tığım esnâda idi ki, kapı çalındı. İnip açdım. Bakdım ki şa-

(38) a . e . ,  s . 134
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ir Celâl. Yüzüme bakıp deli deli gülüyor.
-BuyurunI Hayrola?
Yine gülüyordu. Zaten ma'lûliyyetini bildiğim için, o 

güzel sîmânın her gülüşünde izhar etdiği alâim-i maraziyyeden 
müteessir oluyordum.

-Gel yâhui..
-Gelirim amma bana dîvâne demeyeceksin!
-Demem, gel.’
Zavallı Celâli Bu asrın en rakîk bir şâir-i mâderzâdı 

idi. Bazılarınûhıfz-ı Kur’ân dokunur, buna da galiba hıfz-ı 
dîvân dokunmuş idi. Her ne ise... Girdi. Oturduk.

-Hayrola?
Yine gülmeğe başladı:
-Bana dîvâne demeyeceksin değil mi?
-Demeyeceğim... Nereden geliyorsun?
-Konakdan.'.
-Taşkasab'dan mı?
-Evet.
-Ne zaman çıkdm?
-Bir buçuk saat oluyor. Ortalık ağarmamışdı bile,
-Sebeb? Sıkıntı mı basdı?
Hâlâ gülüyordu:
-Dîvânelik basdı. Bu gece bir gazel söyledim. Bir tür

lü uyuyamadım. Anlayacak yok ki okuyayım. Düşündüm, düşündüm. 
Hatırıma sen geldin. Uyumam, erkenden gider, ona okurum de - 
dim. Hasıl?

-İşte şimdi dîvânesini



*

-Dîvâne hai
Parmaklarıyla bıyıklarını burarak ber-mu’tâd:
*Hiç akla gelir miydi bu âşıklığım ey dil?
Kim derdi ki birgün bana dîvâne desinler1 dedi."^^)

"Büyükada’da oturduğum senelerde birgün Andelib’le be
raber çıkageldiler. Eyvah!. Burada ben bu iki deliyi nasıl 
idâre edeyim? Derhâl merkebleri çağırdım. Bindik. Diyaskalos 
deyip yürüdük. Çamlar altında oturduk. Maa-hâzâ bir saat son
ra ikisi de birden ayaklandılar. Celâl bağırıyor, Andelîb ba
ğırıyordu.

-Sus! 
demek, onlara:

-Sesinize ne oldu, kısıldı mı? Bağırsanızaî 
mânâsına geliyordu.

-YapmayınI

Bunu söyleyen sen misin? Bırakıp gitmek de elimden 
gelmiyordu. Gelen geçen bize bakıyor, hatta kadınlardan, ço
cuklardan pekçoğu korkuyorlardı. En-nihâyet, bilmem ne oldu? 
İkisi birden ağlamağa başladılar. Buhran hitâma eriyor. Oran
sızlar "Ufak bir rüzgâr yağmuru dindirir” derler. Amma bura
da beş on damla gözyaşı fırtınayı dindirdi idi.

Meğer Celâl, Anna’yı hatırlamış. Andelîb de onun ağ
ladığını görünce kendisini zabtedememiş imiş. Bana da bu hâl 
dokundu. Pek müteessir oldum. Gözlerim sulandı. Bîçâre Celâl

(39) a.e., s.110-112.



beni de müheyyâ-yı bükâ görünce yerinden fırladı. Anna’nın 
hanesi istikametine dönerek bi’l-irticâl:

A d a . Ey mesken-i dildâr!.. Sende sonbahâr ağlar
Celâl ü Râsim ağlar, Andelîb-i dil-fikâr ağlar

diye âvâzı çıkdığı kadar bağırdı idi.

Şükürler olsun ki geceyi pek sâkinâne geçirdik idi. 
Onları bağlayacak zinciri elde etmiş idim: Bol, sık sık ra- 
kı!"^40^

Yine bu cinnet hâlinin sürdüğü günlerden birinde Meh
med Celâl, Haşan ismindeki genç bir uşakla babasının konağın
dan ayrılarak Yalova'ya kaçmış, pederi Hakkı Paşa’nın teşeb
büsleri üzerine Karamürsel’de yakalanarak İstanbul’a geri ge
tirilmiştir. Bu arada padişah aleyhinde birtakım yazılar yaz
dığı da öğrenilince, babası onu Beşiktaş muhafızı Haşan Paşa’- 
ya teslim etmiştir. Karakolda beş-on gün mevkûf tutulan Ce
lâl* i hapsedilmekten ve ceza görmekten koruyamayacağını anla
yan Haşan Paşa, onun deli olduğunu söyleyerek Fransız Hasta- 
hânesi "Meccanîn Koğuşu’*na yatırılmasını sağladı. Mehmed Ce
lâl burada iki ay kadar tedavi görmüştür^4 1 \

(40) a.e., s.134-135.
(41) İbnülemîn M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, cüz: II, 

s.214.
Kaçışından ve tımarhaneye yatırılışmdan, M.Celâl 

de, Küçük Gelin romanında bahseder. Bk.î Küçük Gelin, 
s.61-66,



Ahmed Râsim, Celâl'in gerek kaçışının, gerekse tımar
hanedeki günlerinin hikâyesini bize verir:

"Birgün Celâl'in pederi Jandarma kumandanı merhûm Hak
kı Paşa kitapçı dükkânında beni pür-telâş yakaladı. Henüz ye
ni evli olduğu hâlde Haşan nâmındaki genç bir uşak ile bera
ber kaçtığını söyledi. Bulmak için kendisine yardım etmekli
ğimi ricâ etti.

Bütün gün Galata'da dükkân dükkân, hâne hâne gezdim. 
Bütün gece Beyoğlu'nda tarassuda yattım. Ertesi sabah uyku
suzluktan bî-tâb kalmış olduğum hâlde, Uç-dört gün evvel ba
na muharrir-i şeh_îr Şemseddin Sâmi Bey1e gideceğini söyledi
ğini tahattur edince tâ Bostancı'ya kadar gittim. Sâmi Bey 
çalışıyordu. Celâl'i aradığımı söyleyince gülümsedi:

-İki gün evvel gelmişdi. Yanında kaynı da var idi. Bir 
öğle üstü idi, ikindiye doğru gittiler, 
dedikten sonra:

-Gâlibâ pederiyle kavgalı imiş. Eve gitmiyormuş. Biraz 
da para istedi, verdim, sözünü ilâve etti. İstasyona avdetim
de Haydarpaşa'dan gelen trene bakıp dururken Hakkı Paşa'yı 
gördüm. O da beni görünce:

-Gel, gel.'..
diye çağırdı, o trene bindim. Meğer Paşa mülhakata telgrafnâ
meler vermiş imiş. Celâl'i Karamürsel'de tevkîf etmişler, 
tahte'l-hıfz bir sandala bindirmişler, Kartal'da teslîm ede
cekler imiş.

Pilvâkî, Kartal'da karşılaştık. Mest-i lâ-ya'kıl dene
cek derecede idi. 0 hâlinde bile:



İsmi mânâda güzel, kendisi sûretde güzel 
İkisinden de güzel bir Haşan’ım var benim

deyip duruyordu. Acıdım idi. Bu hayâl-perest şâir herşeyi 
kaybediyor, Haşan*ı bir türlü kaybedemiyordu. Pederine yan 
yan bakıyor, felâketlerinin müsebbibi olduğunu söylüyor, 
bunları müteâkib Haşan*a dönerek:

-Bu da püsküllü belâsı! 
diyordu.

Trende ayrı bir kompartmana bindik. Haşan da yanımız
da idi. Tren kalkar kalkmaz üç günlük mahsûlü idrâk etmeğe 
başladık. Sağ cebinden bir yığın çıkarmış idi. 0 okuyor, ben 
dinliyordum. Haşan gülüyordu. Arada parmağıyla işâret ediyor 
Haşan cebinden çıkardığı kadehi kendisinden şişe ile rakı ve 
riyor, o da cebinden mezeleniyor, gûya hiçbir şey olmamış gi 
bi davranıyor, bana:

-Trenden iner inmez Paşa*nın fesini kapıp kaçayım mı? 
diyordu. Kapar mı idi, kapardıl.."(42)

"Birgün dediler ki:
-Celâl, Haşan Paşa karakolhânesinde imiş!
-Neden?
-Galiba pederi teslim etmişî

0 esnâda Celâl, Osmanlı padişahlarının manzum bir tâ
rihini yazıyordu. Zavallıya bu heves Nâcî’nin Tercümân’dan 
infikâkmdan sonra Târîh-nüvîs-i Âl-i Osman me’mûriyyetiyle

(42) Muharrir Şair Edîb, s.214-216.
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taltîf edilmesi üzerine gelmişdi.

Aradan biraz geçtikten sonra yine dediler ki:
-Celâl, Fransız Hastahânesi meccânîn kısmında imişî 
-Bu da ne?
-Çıldırmış!

Pek sevdiğim için, ertesi sabah Taksim’e kadar gittim. 
Kapıcı ve diğer biriyle görüştükten sonra Celâl*e bir odada 
mülâkî oldum. Bîçâre, beni görür görmez hüngür hüngür ağlama
ğa başladı. Boynuma sarıldı, bu hareketinin o ân için tehlike
den addedilmesi îcab ederdi. Fakat ben onun deliliklerinin 
türlüsünü bildiğim için boğazımı sıkmayacağından emîn idim.

Heyecanı biter bitmez, iri elâ gözlerini yukarıya kal
dırarak, ellerini havada sallaya sallaya:

Peder hiddetli, dâder hâle hayrân,valide ma'tûh 
Bu esbâb-ı cünûnu seyr eden dîvâne olmaz mı?

beytini okudu. Onu müteakib:

-İşte beni tımarhaneye sevkeden esbâb bunlardır.1 Paşa 
beni Haşan Paşa*ya teslîm etti. Yazdığım manzum tarih müsved
delerini de verdi. Böyle şeylerle uğraşmaklığımı menâfi-i 
ubûdiyyet addetmiş... Halbuki ben padişahlarımıza hizmet edi
yordum... Beni istintak bile etmediler. Peder sonradan nâdim 
olmuş olmalı ki yine Haşan Paşa'ya müracaatla tahlîsîmi ricâ 
etmiş. O da, "Deli imiş i" diyelim de muvakkaten bir hastahâ- 
neye yatıralım. Bundan başka çare yokdur, demiş. Bu karar 
üç gün sonra tatbik edildi. Beni, yanımda bir polis ile ara-
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baya bindirdiler, buraya tıkdılar. Fakat ben burada bütün bü
tün çileden çıkacağım. Saçmanın, hezeyânm, türlü türlü hare
ketlerin, oturmaların hadd ü hesabı yok. Dün bir Arnavut deli 
kabak duracağım diye belki beş saat odada öyle uğraştı ki, 
görse idin, gülmeden katılır idin. Fakat gülebilirsen gülî 
Ya kızarsa, kafamın, gözümün yarıldığı gündür, dedi idi. "^3)

İki aylık bir tedaviden sonra hastahâneden taburcu »

olan Mehmed Celâl, yeniden eski hayatına dönerek tekrar içki
ye başlayınca, aşırı alkolden "hezeyân-ı mürteiş" (delirium 
tremens) denilen hastalığa mübtelâ olarak^^ bir kere daha 
Fransız Hastahânesi»ne yatırılmış, gördüğü bir aylık tedavi
den sonra epeyce iyileşmiş bir vaziyette hastahâneden çıkmış- 
tır(45)# t>u iyilik hâli çok sürmez, işrete yeniden döner,

(43) a.e., s.132-133.
(44) İbnülemîn, Mehmed Celâl'in ağabeyi Hâlid Bey'in ağzından, 

Celâl'in hastalığının Latince ismi ile ilgili şu nükteyi 
nakleder:

"Büyük birâderi Hâlid Bey, Hüseyin Rahmi Bey'e Ce
lâl'in hastalığından bahsettiği sırada, (delirium tremens] 
diyorlar, demesiyle Hüseyin Rahmi Bey, (Deliriyorum te
resi) demektir, demiş." Bk.: Son Asır Türk Şairleri, 
cüz:II, s.214.

(45) Tuhaftır ki, yaşadığı bu hayata rağmen, yazılarında, hi
kaye ve romanlarında sık sık içkinin kötülüklerinden bah
seden Mehmed Celâl, 1901'de Hezeyân-ı Mürteiş adlı bir 
şiir de yazmıştır: Hezeyân-ı Mürteiş, İrtika, y.2, c.3, 
nr.20/120, 19 Temmuz 1901 - 2 Rebîül-âhir 1319, s.142.

Ayrıca daha 1891'de yazdığı İşret adlı bir makale
sinde içkinin kötülüklerini anlatarak, ayyaşların sonu
nun "hezeyân-ı mürteiş" hastalığı olduğunu söyler: İşret, 
Resimli Gazete, y.l, nr.33, 2 Rebîül-âhir 1309 - 5 Teş- 
rîn-i sâni 1891, s.40?.
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Eski mecnûnane günleri geri gelmiş, ömrünün bundan sonraki 
beş-altı yılını derbeder, perişan ve yarı mecnûn bir halde 
geçirmiştir^). s0n yıllarında yaşının genç oluşuna rağmen 
saçları bembeyaz olmuştur^4?).

Sonunda içki yüzünden karaciğeri harâb olmuş ve 
25 Kânûn-ı sanî 1912 (5 Safer 1330 - 12 Kânûn-ı sâni 1327)

(46) İbnülemîn M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, c ü z î  II, 
s.214.

Ali Cânib, Mehmed Celâl'in hayatının bu son yılla
rındaki derbederliğini, Fransız şâiri Verlaine'e benze
tir (Talihsiz Bir Ada Şâiri: Mehmed Celâl, Güneş, nr.
16, 1 Teşrîn-i evvel 1927, s.3).

Salâh Birsel, Kahveler Kitabı’nda Mehmed Celâl*- 
den bahsederken, İbnülemîn*in Son Asır Türk Şairleri 
ve Ahmed Râsim*in Muharrir Şâir Edib'inden Celâl’le 
ilgili satırları bazan özetleyerek, bazan da kendi 
cümleleriymiş gibi, kaynak göstermeden iktibâs eder 
ve burada Mehmed Celâl için, neye dayanarak verdiği 
belli olmayan bir "Deli” lâkabını kullanır. Biz dev
rinde veya daha sonra Celâl*den bahseden kaynakların 
hiçbirisinde "Deli Celâl” adlandırmasına tesâdüf et
medik. Anlaşıldığına göre bu lâkab, Celâl*in bu hasta
lık yıllarına bakılarak, Salâh Birsel tarafından uydu
rulmuş bir yakıştırmadan ibârettir. Bk.: Kahveler Ki
tabı, İstanbul 1975, s.157-158, 123.

(47) F(âik) R(eşâd), Celâl Bey, levsâl-i Osmânî, s.290



gecesi 45 yaşında vefat etmiş^^ ve âilesinin müntesibi bu-

(48) Ölümünün ertesi günü gazetelerde vefat haberi yer alır. 
Bunlardan Sabah ve . lkdam'da çıkmış olanını, Celâl'in, 
devrinde nasıl görüldüğünü aksettinnesi açışından aşağı
da veriyoruz:

Şair Celâl’in Ufûlü
"Yirmibeş sene evvel hayat-ı matbûâta atılarak en 

ziyâde sevdiği vâdî-i şiirde hakîkaten pek güzel eserler 
vücûda getirmiş, kendisinin bir şâir-i mâderzâd olduğunu 
bütün kıymet-şinâsân-ı edebe tanıtmış olan Mehmed Celâl 
Bey evvelki gece terk-i şi'îr-hâne-i fena ile âz im-i dar-ı 
beki olmuştur. Rahmetullâhi aleyh.

Celâl’in, kalem-i kehribarından daha pekçok zaman 
istifâde edilebilecek bir sinde gaybûbet-i ebediyyesi 
âlem-i şiir ve edeb için bâis-i teessüfdür. Cenâb-ı 
Hak pederleri mütekaidîn-i ferîkândan Hakkı Paşa Haz
retleriyle biraderleri Birinci Kolordu Başkâtibi Hâlid 
Beyefendifye ve şâir akrabâ ve taallukâtma sabr-ı ce- 
mîl ve ecr-i cezîl ihsan buyursun". Sabah, nr.3027,
6 Safer 1330 - 13 Kânûn-ı sanî 1327 - 26 Kanûn-ı sani 
1912, s.3.

İrtihâl
"Meşâhîr-i şuarâdan Jandarma Dâiresi mümeyyizliğin

den mütekâid Mehmed Celâl Bey bir müddetâen beri girif
tar olduğu hastalıktan reha-yâb olamayarak irtihâl etmiş
tir.

Merhûm-ı mûma-ileyh gunûde-i hâk-i gufran oldukça 
Cenâb-ı Hak peder-i âlî-kadrlerı mütekaidîn-i ferîkân-ı 
kirâmdan Hakkı Paşa Hazretleri ile büyük biraderleri Bi
rinci Kolordu-yı Hümâyûn başkâtibi Hâlid Beyefendi*ye ve 
sair müteallikâtma sabr-ı cemîl ve ecr-i cezîl ihsan bu
yursun. Amîn.

Rahmetullâhi aleyhi rahmeten vâsia."
İkdam, nr.6 76, 6 Safer 1330-13 Kanûn-ı sâni 1327-26 Kâ- 
nûn-ı sâni 1912, s . 4
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lunduğu Yenikapı Mevlevîhânesi kabristanına defnolunmuştur^l

Faik Reşad, yakından tanıdığı Mehmed Celâl'in simâsmı 
ve karakter özelliklerini şöyle tarif etmektedir:

"Kendisini 1304 H. (1886 M.) tarihinde Mürüvvet gazete
si muharrirliğinde bulunduğum sırada tanıdım. O zaman tahminen 
yirmiüç yirmidört yaşında, ter bıyıklı, hafifçe sakallı, kara 
gözlü, buğday benizli, değirmi çehreli, yakışıklı bir delikan
lı olan Celâl Bey bu muharrir-i âcizden hoşlanmış olduğundan 
hemen her gün matbaaya gelir idi.

Her vâdîde nazma kadir, hassâs, hayâl-perver bir şâir 
idi. Amma ne çâre ki görgüsü pek az idi. Buna bir de pür-gûluk

(49) İbnülemîn M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, cüz: II, 
s.214.

Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri, c.II, 
İstanbul 1333, s.133-134.

Yaptığımız araştırma sonucu M.Celâl'in kabrini bul
mak mümkün olmadı.

İbrahim Alaattin Gövsa, Türk Meşhurları Ansiklope
disinde, ölümünden sonraki yıllarda Bü'yükada'da Hizam 
tarafında bir sokağa Mehmed Celâl'in adının verildiği
ni kaydetmektedir. Bu konuda yaptığımız araştırmada, 
Büyükada'da bugün Celâl Muhtar adlı bir sokağın var 
olduğunu, Mehmed Celâl’in adını taşıyan bir sokağın 
mevcut olmadığını öğrendik. Bk.: İbrahim Alaattin Gövsa, 
Türk Meşhurları Ansiklopedisi, Yedigün İîeşr., tarihsiz, 
s. 80.
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inzimâm etmekle ekser eş’â n  rıekâyıs-ı lafziyye ve ma’neviyye- 
den halî olmadığı gibi, fikrini muhtelif mevzûlar üzerinde ce- 
velân etdirmek istediği halde teng ve mahdûd bir dâireden hâ
rice çıkamadığından âsârı hemen yek-meâldir.

Etvâr ve güftârı lâubâliyâne, dervîş-nihâd, safî-fuâd, 
halûk, beşûş, sıddîk, vefâkar, civan-merd idi. Mülakatımızın 
arası uzayacak olsa, gelir beni bulur, kapıdan içeri girmeden 
durup -şiir okurken mu’tâdı olduğu üzere- gözlerini süze süze, 
başını iki tarafa sallaya sallaya, ahenkdâr bir eda ile:

”Reşâd nâmına bir şâir-i cihân var imiş'1 
* • • *

der, ba’dehû selâm verir idi.'*^*^

Ağabeyi Hâlid Bey'in ifâdesine göre de M.Celâl âlice- 
nâb ve vefâkar bir karaktere sahip imiş^^,

Mehmed Celâl*in kendisi de, karakteri ve ruh dünyası 
hakkında, küçüklüğünden beri fıtratında sebebini kendisinin 
de bilmediği bir keder ve melâlin var olduğunu^^, bu yüz
den ”melâl”i benimsediğini^*^, r*tab’ının girye-perver olması”

(50) F(âik) R(eşad), Celâl Bey, Nevsâl-i Osmânî, s.289-290,
(51) İbnülemîn M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, cüz:II,s.214.
(52) Mehmed Celâl, Taklid, Hazîne-i Fünûn, y.l, nr.32,

9 Şaban 1311 - 3 Şubat 1309 - 15 Şubat 1893, s.254.
(53) ”... sevdiğim ve gâliba doğdum doğalı tanıdığım m e l â l , ” 

a.y., s.254.
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dolayısıyla hüzünlü, içinde gözyaşı bulunan eserleri daha çok
sevdiğini, kendi eserlerinin ekserinin de böyle olduğunu söy- 

(54}1emektedir . Herşey onda bir hüzün duygusu uyandırmaktadır: 
"Herşey keder-âmlz olacak mı bana böyle?
Mazideki çekdiklerime yok mu mükâfât?”^'^

Bu melal ve gönlündeki aşkın doğurduğu hüzünlü duygular 
yüzünden his dünyasının karmakarışık olduğunu söyleyen Celâl*- 
de, bu yüzden, özellikle son 5-10 yılında (yaşadığı işret ha
yatının da tesiriyle) kararsızlık, el attığı her iş4e istik
rarsızlık, bir "hâl-i kesel" kendisini göstermiştir^ ^ \

Ahmed Hâsim, Mehmed Celâl1in aynı zamanda çok keskin 
bir hâfızaya ve zekâya sahip olduğunu, epeyce ezber şiir bil
diğini söylemektedir:

"Andelîb, me'lûf-ı nisyân olduğu hâlde, Celâl*de bu 
hâl hemen yok gibi idi. Yalnız kendi âsârını değil, meşâhir- 
den hemen cümlesini, yeni yetişmelerin bile zevkine giden naz- 
miyyâtım hafızasında tutmuş idi. 7ezne son derece alışkın 
olduğu için ilk mısraı ikmâl eder etmez diğerlerini diziye

(54) Mehmed Celâl, r,Kitâbe-i Gam'*, Yevmî Mâlûmât, y.2, nr.414,
22 Temmuz 1898 - 3 Rebîülevvel 1316.

(55) M.Celâl, Yazdım Bu Şiiri Hüzn İle, Musavver Pen ve Bdeb., 
y.l, c.l, nr.5, 26 Cemaziyelevvel 1317 - 2 Teşrîn-i ev
vel 1899, s.17-18.

(56) Mehmed Celâl, Ben Gönül Bilmez miyim?, İrtiha, y.2, 
c.3, nr. 16/116, 3 Rebîülevvel 1319 - 21 Haziran 
1901, s.127.
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koyardı."
Küçük Gelin adlı romanında, gençliğinde Puzûlî, Nailî

Nef'î, Şeyh. Galib gibi büyük şâirlerin dîvânlarından pekçok
şiir ezberlemeye çalıştığını, Cemâl'in ağzından bizzat kendi

( 58}si de ifâde etmektedirw  .

Mehmed Celâl'in ikinci zevcesinden Mümin adında bir
(59)çocuğu olmuş , mûsikîye kabiliyetli olan Mü'min Muzika-i 

Hümâyûn'a girip keman çalmış, daha sonraları husûsî keman mu 
allimliği yapmaya başlamıştır^0 1

Ondan başka Kemal isminde bir o ğ lu^^ ile doğar doğ
maz ölen Hatice isimli bir kızının olduğu kendisinden öğre
nilmektedir^2 .̂

(57)

(57) A.Rasim, Muharrir Şair Edib, s.214.
(58) Küçük Gelin, s.52-53.

(59) Mehmed Celâl, Musahabe - Ne Yazayım?, Terakkî, y.2, 
nr.9, 15 Teşrîn-i evvel 1314 - 25 Teşrîn-i evvel 1894, 
s. 66.

(60) İbnülemîn M.Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, cüz: II 
s.214.

(61) Mehmed Celâl, Musahabe - Ne Yazayım?, Terakkî, y.2, 
nr.9, 15 Teşrîn-i evvel 1314 - 25 Teşrîn-i evvel 1894, 
s.66.

(62) Mehmed Celâl, Kitâbe-i Seng-i Mezâr, Saadet, y.4, nr. 
1043, 19 Mayıs 1304 - 31 Mayıs 1888, s.3.
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B- MEHMED CELÂL»İN 
EDEBÎ HAYÂTI

İlk Adımlar:

Mehmed Celâl yazı hayatına 1884 yılında, Tercümân-ı 
Hakîkat’de Muallim Nâci’nin yönettiği edebiyat sütûnuna gön
derdiği şiirlerle başlar.

Gerçi Küçük Gelin romanında kendisinin anlattığına gö
re, babasının redif livası olduğu Adana»da neşredilen mahallî 
bir yayın organı olan Seyhan gazetesine, Çukurova’daki zirâa- 
te dair bir yazı yazmıştır; fakat acemice kaleme aldığı bu ya
zı, gazetenin bir muharriri tarafından, aslıyla alâkası kalma
yacak bir sûrette tashîh ve tâdilata uğradıktan sonra yayın
lanmıştır^.

Bu ilk gençlik hevesinin yan.ısıra, babasından bahşiş 
koparabilmek için, onun şiirlerinin bazılarını tanzîr, bazı
larını tahmîs etmeye başlayan Celâl*in bu yolla yazdığı şiir-

( 2 )ler kendisi için birer temrîn olmuştur^ .

Fakat sürekli olarak yazmaya başlaması, Adana*dan İs
tanbul'a döndükten sonraki yıllardadır.

(1) Küçük Gelin, s.38.

(2) Âhmed Râsim, Muharrir Şâir Edib, s.132.



Tercümân-ı Hakîkat, Muallim Nâcî Tesiri:

Tesbitimize göre Mehmed Celâl'in Tercümân-ı Hakikat1de 
yayınlanan ilk şiiri 5 Mart 1884 (7 Cemâziyelevvel 1301) ta
rihli Nazire başlıklı manzûmedir^l Bu ilk şiirini, hemen ay
nı ay içerisinde, yine Tercümân-ı Hakîkat'de yayınlanan biri 
manzum, biri mensûr iki şiiri takib ederdi

Daha sonraları, 1885 Mayıs*ma kadar her ay birkaç ta
ne olmak üzere, Muallim Nâcî'nin Tercümân'daki sütûnuna şiir
ler göndermeyi sürdüren Celâl'in ismi 13 Mayıs 1885 (1 Mayıs 
1301) den itibaren Şafak mecmûasında da görülmeye başlar^l

Bu ilk yıllarında Mehmed Celâl, Muallim Nâcî’nin kuv
vetle tesîri altındadır. Nâcî'nin şiirlerini örnek alır, on
lara nazireler, bazan tahmisler yapar. 1884 yılında yazdığı 
nazireyi istisnâ edersek^ \  hemen hepsinin -ki sayıları 14’- 
tür- Muallim Nâcl’ye nazire (birisi tahmis) olduğunu görürüz.

(3) Nazîre, Tercümân-ı Hakîkat, nr.1727, 7 Mart 1884-
7 Cemâziyelevvel 1301.

(4) Nazîre-i Gazel-i Mes'ûd, Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1741,
21 Mart 1884 - 23 Cemâziyelevvel 1301.

Hasret, Tercümân-ı Hakîkat, nr.1749, 31 Mart 1884- 
3 Cemâzîyelâhir 1301.

(5) İki Sevdâzede, Şafak, nr.2, 13 Mayıs 1885 - 1 Mayıs 1301, 
s.27.

(6) Hazîre-i Gazel-i Şeyh, Tercümân-ı Hakîkat, nr.1925,
15 Teşrinisani 1884 - 26 Muharrem 1302.



Bu nazirelere, yine Muallim Nâcî'nin bir beytini alarak, bu
beyit etrafında duygularını mensûr şiir tarzında "İstifâza"

('!') (S)üstbaşlığıyla kaleme aldığı Hasretw % Sevdâ^ , ve Bir Rü'- 
yet-i işıkâne^^ yazılarını da dâhil edebiliriz^0},

Ali Kemâl, Ömrüm adıyla yayınladığı hâtıralarında Meh
med Celâl’in Tercümân-ı Hakikat'de yayınlanan bu ilk şiirle
rinden bahseder ve onun, Nâcl'nin şiirlerini neredeyse günü 
gününe tanzîr ettiğini söyler:

"Ahmed Midhat Efendi*yi çok okurdum, çok beğenirdim. 
Nâcî’ye perestiş ederdim. Gençlerden Mehmed Celâl’ler, Ali 
Ulvî*ler gibi Naci peyrevlerine bile nazar-ı hayretle bakar, 
gıjpta ederdim. O zaman en büyük emelim onlara benzeyebilmek, 
Tercümân'a öyle gazeller, nazireler göndermekti.

Zavallı Mehmed Celâl, hayret-englz bir suhûlet-i tab'a 
mâlik idi. Hergün lâ-akal bir gazel, bir neşâde söylerdi. Sâ- 
nihât-ı Naci'yi günü gününe tanzlr, hattâ tahmis eylerdi. 0 
şiirler bugün toplansa birkaç dîvan teşkil kılar.

(7) Hasret, Tercümân-ı Hakikat, nr.1749, 31 Mart 1884- 
3 Cemâziyelâhir 1301.

(8) Sevdâ, Tercümân-ı Hakîkat, nr.1851, 15 Ağustos 1884- 
23 Şevval 1301.

(9) Bir Rü'yet-i Aşıkane, Tercümân-ı Hakîkat, nr.1871,
8 Eylül 1884-17 Zilkâde 1301.

(10)M.Celâl'in M.Nâci'den aldığı tesirler ve Nâci hakkmdaki 
fikirleri için bk.: Tez,

(11) Ali Kemal, Ömrüm, Yayınlayan: Zeki Kuneralp, İstanbul 
1985, s.25-26



1885 yılı içerisinde imzâsı Tercümân-ı Hakikat’den baş
ka Şafak'ta da görünmeye başlayan Celâl’in bu dergideki ilk ya
zısı 13 Mayıs 1885 tarihli İki Sevdâzede başlıklı kısa bir hi
kâyedir^^. Bunu yine çoğunluğu Muallim Nâcî’ye nazîre olmak 
üzere gazel, kıt'a ve şarkılar izler. Yazdığı bu ilk şiirle
rinde Mehmed Celâl, hep dîvan edebiyatı nazım şekillerini kul
lanmıştır. Bunun sebebi, Nâcî’nin, nazîresini yazdığı şiirle
rinin de bu şekillerde kaleme alınmış olmasıdır. Bunlardan 
yalnızca bir tanesi, İsti’fâ başlığını t a ş ı y a n ı B a t ı l ı  
bir nazım şekli olan çapraz kafiyeyle tertîb edilmiştir ki, 
M.Nâci’yi tanzîr için kaleme alman bu şiirin onunki gibi çap
raz kâfiyeli oluşu, onu model alışmdandır^4).

Mehmed Celâl’in 1885 yılındaki nazirelerinin arasına 
bir de Abdülhak Hamid’in Kürsî-i İstiğrâk’m a  yazdığı nazîre 
girer(15)̂

Muallim Naci’yle Birlikte Saâdet’e Geçiş ve Yazdığı 
Diğer Gazete ve Mecmûalar:

Genç şâirin eserlerini Tercümân-ı Hakikat ve Şafak*a

(12) İki Sevdâzede, Şafak, nr.2, 13 Mayıs 1885-1 Mayıs 1301, 
s.27-30.

(13) İsti’fâ, Şafak, nr.10, 13 Eylül 1885-3 Zilhicce 1302,
1 Eylül 1301, s.236-237.

(14) Bu konuda daha geniş bilgi için tezin Nazım Şekilleri 
bölümüne bk.: s. T-ZCZ-'Z,^,

(15) Kürsî-i İstiğrâk-Nazîre, Şafak, nr.7, 28 Haziran 1885- 
15 Ramazan 1302-16 Haziran 1301, s.165-167.



göndermesi, Muallim Naci’nin Ahmed Midhat Efendi ile araların
da başgösteren anlaşmazlık neticesinde Tercümân-ı Hakikatfi 
terketmesine kadar s ü r e r d i  Bir süre sonra, Muallim Nâci 
Saadet gazetesine geçip, burada bir edebiyat sütûnu açınca, 
Mehmed Celâl de Şafak’m  yanısıra, Saâdet’e şiirlerini gönder
meye başlar. Saâdet’teki ilk şiiri 17 Teşrinievvel 1885 tari
hindedir^1^.

Yazmakta olduğu bu iki yayın organına 1886 yılı içeri
sinde önce Cerldetü’l-Hakâyık, bilâhare Gülşen ve Gayret mec- 
mûaları da eklenir.

1887*de yazdıklarının ise hemen hepsi Mürüvvet gazete
sinde neşredilir. Celâl artık Naci’nin çevresinden yavaş ya-

(18 )vaş açılmaya başlamıştır^ .

Gerek Tercümân-ı Hakikat, gerekse Saadet’e gönderdiği 
şiirlerin altında bazan M.Nâci’nin takdir veyahut tenkld yol
lu değerlendirmeleri yer alır^1-̂ . Bunlara, bazan da, şiirle

(16) Ahmed Râsim, Muharrir şâir Edib, s.198.
(17) Gazel, Saadet, nr.240, 17 Teşrinievvel 1885-7 Muharrem 

1303, s.3.
(18) Bu mecmualardaki yazı ve şiirleri için tezin sonundaki 

Mehmed Celâl’in Yazı ve Şiirlerinin Kronolojik listesi 
bölümüne bk.: s.

(19) M.Celâl, OsmanlI Edebiyatı Numûneleri’nde M.Nâcl’nin bu 
değerlendirmeleri hakkında:

"Benim için ikinci mürebbl Nâcl Efendi oldu. Bazan mü- 
lâyimâne, bazan şiddetkârâne beyân-ı mütâlaaya başladı” de] 
ve Naci’nin T.Hakikat’te, kendisinin şiirleri hakkında nas: 
tenkld ve yönlendirmelerde bulunduğunu, gazellerinden verdi 
ği bir örnekle gösterir. Bk.: OsmanlI Edebiyatı Numuneleri, 
s.30-31.



rindeki acemilik ve yanlışlar hakkında okuyuculardan gelen kı
sa tenkîd yazıları ve Mehmed Celâl!in bunlara vermeye çalıştı
ğı cevaplar eklenir^20).

(20) Bu yazıların listesi aşağıdadır;
(...), (...), Tercümân-ı Hakîkat, nr.1881, 19 Eylül 

1884 - 28 Zilkade 1301.
Sâdık, (...), Tercümân-ı Hakîkat, nr.2143, 18 Ağus

tos 1885 - 8 Zilkade 1302.
Bir Hakîkat-perver (Abdulhalim Memduh), (...), Saa

det, nr.300, 24 Kânûnı-evvel 1885, 17 Rebîülevvel 1303.
C.Ş., (...), Saâdet, nr. 341, 22 Şubat 1886, 18 Ce- 

maziyelevvel 1303.
M.Celâl’in bunlardan başka, Saâdet, nr.305'de yayın

lanan Avcı şiirini tenkîd eden bir okurla karşılıklı ya
zışmaları da vardır:

Bir Serçe, (...), Saâdet, nr.308, 3 Kânûnısâni 1885- 
27 Rebîülevvel 1303.

Mehmed Celâl, Serçeye Cevab, Saâdet, nr.311, 6 Kânû- 
nısâni 1886 - 30 Rebîülevvel 1303.

Bir Serçe, (...), Saâdet, nr.317, 13 Kânûnısâni 1886-
7 Rebîülâhir 1303.

Mehmed Celâl, bu devrede şiirinde bâzı acemilikler 
olabileceğini, tenkîdlerle karşılaşabileceğini kabullenip, 
olgunlukla karşılamıştır. Gayret’teki bir şiirinde şöyle 
demekteydi:

"Eserimden dolayı ta’na sezâ olmam ben 
Böyle böyle eder elbette terakkî İnsanî 
Pertev-i Gayret1e şi’rim ile noksân gelmez 
Zerreden mihr-i cîhân-tâba gelir mi noksan?”

Gayret, n r .1 3 ,  9 Nisan 1886 -  28 Mart 1302,  s.51.



İlk yılların şiirlerinde Mehmed Celâl’in tem, şekil, 
edâ, üslûb ve vokabüler yönünden dîvan şiirinin taklîdçisi 
olduğu gözlemlenir. Bu durumu Muallim Nâci'den gelme tesir
lere bağlayabiliriz. Buna bir de, daha küçük yaşlarından iti
baren okuyarak, hatta pekçok şiirini ezberleyerek yetiştiği
Fuzûlî, Nef*î, Şeyh Galib, Nâili dîvanlarından gelme tesiri

(21)de ekleyebiliriz^

şâirin kullandığı şekiller ve temler, ancak 1887’den 
itibaren çeşitlendiği gibi, yeni ve Batılı nazım şekillerine 
de bu tarihten itibaren yavaş yavaş açılmağa başlar^22\ Ay
nı şekilde, zamanla hikâyeler, mensur şiirler ve makaleler 
de kaleme alır.

"Şâir-i zî-irticâl" Mehmed Celâl:

İlk yıllarda yazdığı şiirlerin altına adını "Hakkı Pa~
şazâde Mehmed Celâl" veya Jandarma Dâiresi Tahrîrât Kalemi*n-
deki kâtiplik vazifesinden dolayı '‘Jandarma Dâiresine mensup
Celâl" diye yazan Mehmed Celâl, zamanla, "tabîat-i selîse-i 

( 23)şi*riyyesi"v sâyesinde çok serî, bol ve irticâlî şiir söy-

(21) Bk.: Osmanlı Edebiyatı Numuneleri, s,29-30.
Küçük Gelin, s.52-53.

(22) Bk.: Tezin Nazım Şekilleri bölümü, s.
(23) Tevfik Fikret, Hafta-i Edebî -2-, Tarîk, nr.4634,

29 Teşrinisani 1898,». 16 Teşrînisâni 1314, s.3.
Ali Kemal de, Ömrüm*de, Mehmed Celâl*in "suhûlet-i 

tab*ı"nı takdir eder. Ali Kemal, Ömrüm, s.25.
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lemesi yüzünden, "şâir-i mâder-zâd"^2^ , "Şâir-i şîrîn-ma- 
kâl"^2"̂  ve ençok da "Şâir-i zî-irticâl’1̂ 2^  diye anılır 
olmuş, şiirlerinin çıktığı her mecmuada 1890'lardan itiba
ren, isminden, "şâir-i zî-irticâl" sıfatıyla beraber bahse-

(24) Devrinde daha çok İsmail Safâ için kullanılan bu sı
fatın bazan Mehmed Celâl için söylendiği de olmuştur. 
Bk.: Ali Cânib, Talihsiz Bir Ada Şâiri: Mehmed Celâl, 
Güneş, nr.16, 1 Teşrinievvel 1927, s.4.; A.Râsim, Mu
harrir Şâir Edib, s.111.

(25) ”0 devirde her şâirin böyle bir Unvanı olurdu. Kim 
tevcîh ederdi bilmem. Fakat İsmail Safâ Bey1in gaze
telerde ismi geçerken mutlaka kendisine şâir-i mâ- 
der-zâd unvanı verilecekti. Faraza Mehmed Celâl Bey'- 
den de şâir-i şîrîn-makâl demeden bahsetmek âdeta 
bir günah teşkil ederdi.* Hüseyin Câhid Yalçın,
Edebî Hatıralar, İstanbul 1935, s.43.

"... bir lâhâb-ı şâiriyyet gibi şâir-i şîrîn- 
makâl ünvânını ihrâza muvaffakiyyetle dâimâ müfte- 
hir ve mübâhî bulunan Mehmed Celâl Bey..." H. Hüs
nü, Mütâlaât-ı Bî-tarafâne, Tercümân-ı Hakîkat, 
nr. 6747/(1547), 7 Şuoat 1900—  7 Şevval 1317.

(26) F(âik) ft(eşad), Celâl Bey, Nevsâl-i Osmânî, İstan
bul 1328, s.290.
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(27)dilegelmiştırv •

Faik Reşâd, Mehmed Celâl*e ,Tşâir-i zî-irticâl** lâka
bını, çok kolaylıkla ve serî bir şekilde şiir söylediği 
için, kendisinin verdiğini belirterek, onun şiirdeki selâ- 
setinden bahseder:

"Birgün, nazmen tercümesi lâzım gelen Fransızca bir 
manzûmeyi meâlen tefhîm ile tercüme etmesini ricâ ettim. 
Derhâl kâğıdı kalemi eline aldı ve aslâ tevakkuf etmeksi
zin bir Kıt’a olarak yazıverdi. İfâdenin aslına mutabaka
tıyla berâber nazmın selâsetine, bâhusûs nazımının irticâ- 
line hayrân oldum. İşte o günden itibâren beynimizde gayet 
samîmî, zevâl-nâ-pezîr bir muhabbet peyda oldu. Ondan sonra 
dâimâ hitâb ve gıyâbda nâmını "şâir-i zî-irticâl” diye andı
ğım için bu ta1bîr beynel-ahbâb kendisine ünvân olmuştur.

(27) Devrin edebiyat mecmûalarmda yalnız M.Celâl için de
ğil, pekçok şair için, mizaçlarına, şairliklerine uy
gun düşecek şekilde, benzer sıfatlar verildiği görül
mektedir. Birkaç örnek vermek gerekirse: Şâir-i sütü- 
de-meâsir, şâir-i belâgat-pîrâ, şâir-i hoş-gû, şâir-i 
şîrîn-beyân, şâir-i zî-iktidâr v.s.

Bu sıfatlardan bazıları, bazı şâirler için özel
likle kullanılmıştır:

Şâir-i âteşîn-hayâl Saâdetlü Celâl Paşa, şâir-i 
âteş-zebân Müstecâbîzâde İsmet, şâir-i halûk Mehmed 
Rif’at, şâir-i mâder-zâd İsmail Safâ...

Altlarında böyle sıfatların kullanıldığı şiir ör
nekleri için bk.î Hazîne-i Fünûn, nr.27, 11 Kânûnısâni 
1894 - 4 Receb 1311.
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Pilhakîka, pek̂ az şâire nasîb olan bu hâl-i irticâl 
Celâl'de hârikulâde denecek bir mertebede idi."^2^

Mehmed Celâl’in şiir söylemekdeki bu selâsetini ve 
suhûlet-i tab’m ı  ve çok fazla şiir söylediğini Ali Kemal 
de tasdîk etmektedir:

"Zavallı Mehmed Celâl, hayret-engîz bir suhûlet-i 
tab’a mâlik idi. Hergün lâ-akal bir gazel, bir neşîde söy
lerdi.

Öyle ibtizâl ile, maatteessüf ibtizâl ile şiir söy
lerdi ki

Böyle bir herze-gû Celâl olmaz 
Başını kesmeyince lal olmaz 

hicvine istihkak kesbeyledi.

Celâl Bey garib bir genç idi. Şiire değil, fakat naz
ma, gelişigüzel nazma o isti'dâdı, şuarâmızdan ihtimâldir 
hiçbirisi hâiz olmamıştır. Herif bir günde bir manzûme değil, 
âdeta Ada’da Söylediklerim gibi bir kitâb-ı manzûm yazardı.2^

Mehmed Celâl’in kolay ve çok şiir söylemiş olmasını 
Ahmed Râsim ise, hâfızasının kuvvetli oluşuna ve vezne hâki- 
miyyetine bağlamaktadır.

"Andelîb me’lûf-ı nisyân olduğu hâlde, Celâl’de bu hâl 
hemen yok gibi idi.

(28) F(âik) R(eşâd), Celâl Bey, Bevsâl-i Osmânî, İstanbul 
1328, s.289-290,

(29) Ali Kemal, ömrüm, s.25-26.



Vezne son derece alışkın olduğu için ilk mısraı ikmâl 
eder etmez diğerlerini diziye koyardı.

İlham Perisi Anna ve İlk Kitaplar:

Hayatı bölümünde de bahsedildiği üzere, 1885 yılı içe
risinde Büyükada'da Köçe oğlu Kirkor adlı bir Rum'un küçük 
kızı Anna'ya âşık olması, Mehmed Celâl'in edebî hüviyetini 
belirleyen, onun yazı hayatı boyunca tesirini hissettiren 
bir vak'a olmuştur.

Bu tarihten bir yıl sonra, yayınladığı ilk kitabı
olan Venüs adlı kısa romanında Mehmed Celâl Anna'ya olan

(31)aşkını konu edinmiştirw  .

Aynı yıl içinde kaleme aldığı ve yayınlanmış dördüncü 
kitabı olan Dehşet Yahud Üç Mezar romanının mukaddimesinde 
Venüs'ü niçin ve nasıl yazdığından kısaca bahseder:

"Benim bundan bir sene evvel zihnimi münevver bir ha
yâl, gönlümü muzlim bir ıztırâb işgâl eylediği vakit bir şâ
irin hazîn hazîn inlemesi kadar bir feryâd çıkarmış idim. 0 
feryâd kâğıt üzerine düştü. Meydana Venüs çıktı. Öyle acı 
acı feryâd edişime sebep, mislini bizzat Venüs'te bile tasav
vur edemeyeceğim kadar parlak, hazîn, semâvî bir çehre idi. 
Öyle tatlı tatlı ağlayışım, rengi ne denizin ka'rı kadar 
koyu, ne semânın rengi kadar açık bir çift mâî göz için

(30) Ahmed Rasim, Muharrir Şâir Edib, s.214.
(31) Venüs, İstanbul 1303 H. (1886 M.), s.48.



Celâl*in bu ilk eseri Mr.Gibb tarafından takdîr ve 
teşvikle karşılanmıştır. Onun, kendisine karşı olan bu tak
dirinden yine Dehşet romanının mukaddimesinde:

"Venüs’ü nevhât-ı me’yûsânemden -bence- acıklı bir
feryâddan, -başkalarınca- lüzumsuz bir sadâdan ibârettir
zannederdim. Meğer öyle değilmiş. Meğer benim feryâdım,
İskoçya’da oturan İngiliz şair-i şehîri Mister Gibb cenâb-

( 33)larına kadar aksetmiş"cümleleriyle bahsettikten başka, 
Mr.Gibb’in aynı konuda bir takdirnâmesinin Gayret mecmua
sında neşri için Abdülhak Hâmid’in de Menemenlizâde Mehmed 
Tahir’e tavsiye yollu bir mektup yazdığını da, daha sonraki 
yıllarda Hüseyin Câhid’in kendisine yönelttiği tenkidlere 
mukabeleten kaleme aldığı "Hayât-ı Matbûât Sahibine Cevap" 
başlıklı yazısında:

"Siz yavrum, siz henüz emeklerken, biz Hâmid Beyefen- 
di’nin mazhar-ı takdiri olduk. Venüs ünvânıyla -fakat Fran
sızca bilmeyerek- neşrettiğim eseri takdlren Mister Gibb ta
rafından yazılan takdlrnâmenin neşrolunması Menemenlizâde 
Mehmed Tâhir Beyefendi biraderimize Hâmid Beyefendi’nin bir 
mektûb-ı mukaddirânesiyle emrolundu, nasılsa neşrolunmadı"^4)

(32) Dehşet Yâhud Üç Mezar, İstanbul 1303 (1886), s.3.
(33) a.e., s.4.
(34) "Hayât-ı Matbûât” Sahibine Cevab, Yevmi Mâlûmât, nr.935, 

27 Kânûnıevvel 1899 - 24 Şaban 1317, s.3.



satırlarıyla bahseder.

Mehmed Celâl'in Venüs'ten sonra ikinci kitabı yine
('3 5')

1886'da yayınlanan Cemile adlı romanıdır' . Bu romanı, 
ilk şiir kitabı olan Ada'da Söylediklerim takib eder^^. 
Kitap, şairin Büyükada'daki ikâmeti esnâsmda sevgilisi 
Anna için söylediği şiirlerin biraraya getirilmesiyle te
şekkül etmiştir. Eserinin mukaddimesinde bunu bizzat şöy
le ifâde eder:

"Geçen sene letâfet-i mevkiiyyesiyle pâyitahtımızm 
en güzel mevki'lerinden ma'dûd olan Büyükada'da ikamet eyle
diğim sırada yukarıda arzeylediğim menâzır gibi bazı manza
raların gönlüme ilka eylediği hissiyatın te'sîriyle yazmış 
olduğum eserlerim şu mecmuayı teşkil eyledi, nâmı da bitta
bi' Ada'da Söylediklerim oldu."^^

Mehmed Celâl'in dördüncü kitabı, aynı yıl içerisinde, 
ilk romanı Venüs'ün devâmı olmak üzere kaleme aldığı "Dehşet 
Yâhud Üç Mezar" adlı romandır Şâir bu eseri için:

"(Mr.Gibb’in) bu takdiri bana teşvik oldu. Venüs'e 
bir zeyl, ta'bîr-i sahihiyle, ikinci bir kitab yazdırdı. 0 
da Dehşet'dir. O iki mektuptur ki bir roman teşkil eder"^-^ 
demektedir.

(35) Cemile, İstanbul 1303 (1886), 60 s.
(36) Ada'da Söylediklerim, İstanbul 1303 (1886), 55 s.
(37) a.e., s.9.
(38) Dehşet Yâhud Üç Mezar, İstanbul 1303 (1886), 64 s.
(39) a,e., s.4.



0 zamana kadar yazmış olduğu kısa hikâye ve mensur 
şiirleri de Celâl, "İstiğrak Yahud nesirlerim" başlığı al
tında toplar^0 \

Maârif*te "Muharrir-i Edebî"lik, Hazîne-i Fünûn ve 
Resimli Gazete'deki Yazıları:

Karısı Fehime Hanım*m ölümünden sonra büyük bir ru
hî bunalıma giren M.Celâl'in 1889 ve 1890 yıllarında matbu
atta adı görülmez. Bu yıllarda kitap şeklinde yayınladığı 
bir eseri de olmayan Mehmed Celâl, Mürüvvet'te yazdığı yıl
lardan sonra, bilhassa 1891’den itibaren, daha oturmuş ve 
kabul görmüş bir edebî kimliğin sahibi olarak, devrin Maâ
rif, Resimli Gazete, Hazîne-i Fünûn ve Mekteb gibi dergile
rinde eserlerini neşretmeye başlar.

1891 ve 1892 yıllarında şiir, hikâye, makale ve men- 
sûrel.erinin yoğun bir şekilde Maârif ve Resimli Gazete'de 
yer aldığı görülür. 1893*de bunlara Hazîne-i Fünûn da ekle-

Mehmed Celâl, bu mecmualardan bilhassa Maârif'de, 
ilk sayıdan itibaren derginin "muharrir-i edebî"si sıfatıy
la eserlerini yayınlamaktadır. Bir aralık, 7.sayıdan sonra

(40) İstiğrâk Yâhud Nesirlerim, İstanbul 1304 (1886), 95 s.
(41) Bu mecmûalardaki eserlerinin listesi için bk.: Tezin 

M.Celâl'in Yazı ve Şiirlerinin Krolojik Listesi Bölü
mü, s.



£8 Teşrinievvel 1891) ismi görünmezse de, 21.sayıdaki "İfâ
de" başlıklı yazısıyla, tekrar Maârif’de yazmaya başlayaca
ğını okuyuculara duyurur^2\ 15 Kânûnısâni 1892*den itiba
ren düzenli olarak Maârif’de yazan Mehmed Celâl’in 26 Mayıs
1892 tarihli 42.sayıdan itibâren mecmuadan yine koptuğu gö
rülür. Bu arada şiir ve hikâyeleri Resimli Gazete ve Hazî- 
ne-i Fünûn’da yeralmaya devam eder. 4 Kânûnısâni 1894 
(23 Kânûnıevvel 1309) tarihli 128 numaralı Maârif’de, "ba
zı meşgûliyyet-i husûsiyyeden dolayı" mecmuada bir müddet
ten beri yazı yazamadığını, bu sayıdan itibâren Maârifin 
"kısm-ı edebîsi muharriri" sıfatıyla tekrar yazmaya başla
yacağını belirten "İfâde-i Mahsûsa" başlıklı bir açıklama
sı g ö r ü l ü r ^ M e h m e d  Celâl’in, derginin yazar kadrosuna 
bu üçüncü defaki iştirâki, 29 Teşrinisani 1894 tarihli 159. 
sayıya kadar devam eder. Bundan sonra ise Maârif'de bir da
ha herhangi bir yazısına -tesadüf edilmez.

Maârif’de yazdığı bu devre içerisinde, zâten pek de
vam etmediği Jandarma Dairesi’ndeki memuriyetinden olmak ye
rine, muhtemelen, edebiyat ve matbûât sahasındaki faaliyet
leri dolayısıyladır ki Mehmed Celâl "rütbe-i sâlise ile

(43) İfâde, Maârif, ur.21, 15 Kânûnısâni 1892^14 Cemâzi- 
yelâhir 1309, s.325.

(43) İfâde-i Mahsûsa, Maârif, nr.128, 4 Kânûnısâni 1894,-
23 Kânûnıevvel 1309, s.370.
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(44)taltîf buyurulmuştu .

Mâlûmât, İrtikâ ve Terakkî’deki Yazılar:

1895’te Mehmed Celâl ismini Hazîne-i Fünûn, Mekteb 
ve Mâlûmât'da görürüz.

1896 Mehmed Celâl için verimsiz bir yıldır. Dergiler
de adına çok az rastlanır. Bu yılda yayınlanmış kitabı da 
yoktur. Bu suskunluk devresinden sonra, 1897'de, Sabah'da- 
ki bir kasidesi istisna edilirse**^ ̂  imzâsı yalnızca Resim
li Gazete’de yer alır.

1898 yılında Muktebes, Marifet gibi kısa ömürlü bir
kaç mecmûadan başka, Mâlûmât, Musavver Terakkî ve İrtikâ 
mecmûalarının muharrir kadrosu içinde Mehmed Celâl’in ve- 
lûd bir şekilde sürdürdüğü edebî faaliyetle karşılaşırız. 
Yazdığı bu mecmualara zamanla Musavver Fen ve Edeb ile Ser
vet ve Sabah gazeteleri de dâhil olur.

Celâl, şiir ve hikâyelerinin yanı sıra bu mecmûalardan 
Musavver Terakkî'nin "Musahabelerini, İrtikâ’tıın da "Tedkî- 
kât-ı Edebiyyer’ sütûnlarını yazmıştır.

(44) Müstecâbîzâde İsmet, aşağıdaki şiirle târih düşer:
"Sâiki feyz-i uhuvvetdir ki 
Oldu tahrîrine hâmem kadir 
Bir çıkar böyle mücevher târîh 
Sâlise aldı Celâl-i şâir 

Maârif, nr.167, (1 Şubat 1894)«* 5 Şaban 1312 -19 KanÛnı- 
sâni 1310, s.83.

(45) Bvsâf-ı Celîl-i Pâdişâhî, Sabah, nr.2707, 9 Haziran 1897-
8 Muharrem 1315, s.4.



Bu mecmua ve gazetelerdeki yazı faaliyeti, yazarın ede
bî hayatının sonuna kadar (1902) devam eder. Mübtelâ olduğu 
alkol dolayısıyla 1902'den sonra aklî dengesinde başgösteren 
bozukluklar, tedâvî gördükten sonra yeniden işrete dönmesi yü
zünden nüksetmiş, ölümüne -kadar süren bu hâl, Celâl'in birkaç 
küçük roman dışında, 1902'den sonra matbûât ve edebiyat haya
tını sekteye uğratmıştır^ \

1898-1902 arasındaki devre Mehmed Celâl'in devrin ede
bî hayatı içerisindeki yerini ve edebî şahsiyetini de pekiş
tiren ve eserlerinin sayıca çok fazla olduğu bir devredir

Bu devrede yazdığı dergilerden özellikle Mâlûmât ve 
İrtika'da, bazan aynı sayıda dört beş şiiri ile birlikte bir 
iki hikâyesinin yer aldığı görülür. Bunlardan birisinde çıkan 
bir şîiri, ya aynı gün veya birkaç gün sonra aynen, diğerinde 
de yaymlanır^®\ lâbî'de Hayât-ı işıkane, İrtika'da yedi sa
yı süren uzun bir makalesidir. "Tedkîkat-ı Edebiyye" başlığı 
altında Servet-i Pünûn edebiyatına ve Hüseyin Câhid'e yönelt
tiği tenkidler de İrtika'da yer alır ve bu sütundaki yazıları 
27 sayı devam eder. Mehmed Celâl, daha sonra aynı sayfada, 
devrinin Batı edebiyatlarından Türkçe’ye aktarılan bazı ro
manların dil yanlışlarına temas ettiği ve 11 sayı süren "Ter-

(46) M.Celâl'in Hayatı bölümü'ne bk.: s.
(47) Bk.: Mehmed Celâl'in Yazı ve Şiirlerinin Kronolojik 

Listesi, s
(48) Bunlar için bk.: Mehmed Celâl'in Yazı ve Şiirlerinin Kro

nolojik Listesi, ,
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cüme Numûneleri" başlıklı seri yazısını yayınlar^).

1899'da, Hali d Ziyâ, Ömer Vasfî, Celâl Ünsî, İsmail 

Hakkı gibi edebiyatçılarla birlikte, "hüsn-i hizmetlerine 

mebnî, Türkçe ve Arabça ve Fransızca Mâlûmât ve Servet ve 

İrtikâ gazeteleri muharrirlerinden Mehmed Celâlce de dördün

cü rütbeden Mecîdî nişanı verilir^ 0 X

Mehmed Celâl’in Suskunluk Devreleri:

Yukarıda da temas edildiği üzere 1889-1890, 1896 ve 

1902 sonrası Mehmed Celâl için verimsiz geçen suskunluk dev

releri olmuştur. Bu yıllarda ya çok az eser yayınlamış ve

yahut bütünüyle bir sükûtun içine girmiştir. Kendisi bu du

rumu, zaman zaman üzerine çöken "atâlet ve kesel"e bağlar:

"Tecrübe edenler bilirler ki bazı esbâb-ı mütehâlife- 

mizden dolayı zihinlere kesel, kalemlere durgunluk gelir. 

Zihnin istemediği, kalemin yürümediği bazı zamanlar vardır. 

İşler yürür, fakat arzu olunduğu gibi değil.

Dikkat olunursa anlaşılır ki atâlet ve keselin günler

ce, haftalarca, hattâ senelerce sürdüğü vardır. Ezcümle âsâr-ı 

nâçizâneme değerlerinden ziyâde rağbet göstermekle teveccü- 

hât-ı mahsûsalarını isbât eden kariîn-i kirama üç seneye ka- 

rîb zaman içinde bir kitab takdîm edememişindir. Bir kısım

(49) aynı yer., s.3\f)-3\k.

(50) İrtika, nr.16, 30 Haziran 1899 - 22 Safer 1317, s.62.
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risâle ve gazetelerle neşrolunan, birkaç muhibbin teşvikiyle

yazılan ufak tefek nazmlar, eserler zâten eserden ma’dûd de-

(51)
ğildir ki kale alayım. ”w

Zaman zaman üzerine çöken bu tembellik, kararsızlık 

ve isteksizliğin sebebi ise, yazara göre, gönlündeki aşk duy

guları, bu duyguların his ve ruh dünyasında uyandırdığı is-
(5 2 )tikrârsızlıktırw

Mehmed Celâl’in ileri sürdüğü bu sebeplere, içinde bu

lunduğu işret hayatı yüzünden mübtelâ olduğu alkolizmi ve bu

nun aklî dengesi üzerinde gösterdiği hastalık dolayısıyla za

man zaman gördüğü tedâvî dönemlerini de ekleyebiliriz. Ayrı

ca II.Meşrûtiyet'ten sonra değişen edebiyat ortamına, kendi

ni yenileyemeyişi dolayısıyla ayak uyduramayışı da bu suskun

luğun bir sebebi olabilir.

Nitekim son yazılarından birisi olan ”Sevdâ-yı Tahrîr” 

adlı makalesinde, içine düştüğü isteksizlik ve bedbinliği be

lirterek, artık yazmayı istemediğini söyler:

"Teikub edecek satırları oldukça uzun bir tecrübeye 

istinaden yazıyorum. Bu bir satırlık maksadım, mebsûtât-ı 

âtiyemin, bilcümle asarım gibi ehemmiyetsiz, tecrübesiz, 

mahzâ yazılsın, basılsın, okunsun diye kaleme aldığım şey

lerden olmadığımı ve binâenaleyh -kendimce- velev ki cüz’î

(51) ”Kitâbe-i Gam”, levmî Mâlûmât, nr.4-14, 22 Temmuz 1898- 

3 Rebîülevvel 1316.

(52) Ben Gönül Bilmez miyim?, İrtika, y.2, c.3, nr.16/116,

21 Haziran 1901 - 3 Rebîülevvel 1319, s.127.
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olsun, bir ehemmiyeti hâiz olduğunu ityândır. Evet! Tecrübe

me ietinâden yazıyorum, eserlerimin takdîrât-ı azîme ile 

okunmasını ben de arzu ettim. Fakat nihâyetü'1-emr, kendim

de âsârımı lezzetle okutmağa bir isti'dâd olmadığını anla

dım ve bu sevda-yı vâhîden vazgeçtim.*»^3)

Mehmed Celâl'in Kitapları:

Gazete ve mecmualardaki bu yazı faaliyetinin yanısıra, 

Mehmed Celâl, sayıca çok fazla kitabı neşredilmiş bir şahsi

yet olarak da karşımıza çıkmaktadır. Bu kitaplarının büyük 

çoğunluğu roman ve uzun hikâyedir. Bunları, sayıları bakımın

dan, şiir kitapları izler. Roman ve hikâye kitapları sayıca 

fazla bir yekûn teşkîl etmesine rağmen, bunların pekçoğu bü

yük hacimli eserler olmayıp, 20-25 sayfadan ibâret risâlecik- 

ler şeklinde yayınlanmışlardır. Bunların bir kısmı bu halle

riyle gazete ve dergilerde yayınladığı tek. bir hikâyesinin 

kitaplaştırılmış şeklinden başka birşey değildir^

(53) Sevdâ-yı Tahrîr, İrtika, y.2, c.3, nr.37/137, 15 Teşrî- 

nisâni 1901 - 4 Şaban 1319, s.137-138.

(54) Bu şekildeki eserlerinin kısa roman mı, uzun hikâye mi 

olduğunun ayırımında, bunların daha evvel bir mecmuada 

hikâye olarak yayınlanıp yayınlanmadığını, konusunun ro

mana mı, hikâyeye mi uygunluk gösterdiğini ve kitabı neş

reden yayınevinin eseri sunuş şeklini gözönünde bulundur

duk. Zira bu küçük kitaplardan bazıları (Muhabbet-i Mâde- 

râne, Vicdan Azaklan, Hâlâ Seviyor, Olga, Ak Saçlar, Bir 

Pederin Sergüzeşti, Karlar Altında, Mev'id-i Mülâkât) ki

tabın kapağında "Asr Kutübhânesi Hikâyeleri" ibaresiyle 

sunulmuştur.

Bunlardan hangisinin daha önce mecmualarda yayınlan

dığı konusunda bk.: Mehmed Celâl'in Yazı ve Şiirlerinin 
Kronolojik Listesi, s.



Mehmed Celâl’in kitaplaşmış eserleri, edebî nevîlerine 

göre, neşir yılları ve sayfa sayıları da gösterilerek aşağıda 

belirtilmiştir:

Şiir:

1- Ada’da Söylediklerim, 1886, 55 s.

2- Sultan Osman Gâzî Yâhud Bir Sayyâd-ı Humâyûn-baht,

1891, 48 s.

3- Sultan Orhan Gâzî Yâhud Bir Kahraman, 1891, 29 s.

4- Fâtih Sultan Mehmed-i Sânî Yâhud İstanbul Fethi,

1891, 32 s.

5- Yavuz Sultan Selîm-i Evvel Yâhud Âfitâb-ı Satvet,

1891, 24 s.

6- Kanunî Sultan Süleyman Yahud Fütûhât, 1891, 48 s,

7- Yıldırım Bâyezid-i Evvel Yâhud Bir Cihangîr, 1891, 39 s,

8- Sultan Mehmed-i Sâlis Yâhud Fâtih-i Şehîr, 1891, 31 s.

9- Sultan Bâyezid-i Sânî Yâhud Blvâh-ı Zafer, 1891, 32 s.

10- Hüdâvendigâr Gâzî Yâhud Fetihler ve Kosova Sahrası,

1891, 40 s.

11- Çelebi Sultan Mehmed Yâhud Müceddid-i Devlet, 1892, 24 s.

12- Sultan Selîm-i Sânî Yâhud Muzafferiyyet, 1892, 24 s.

13- Zâde-i Şair, 1894, 142 s.

14- Gazellerim, 1894, 24 s.

15- îsâr-ı Celâl, 1894, 104 s.

16 Surûd, 1895, 88 s.

17- Slvâh-ı Şâirâne, 1895, 102 s.

18- Şîr-i Gaza, 1895, 23 s.
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19- Şevketlû Pâdişâhımız Gazî Büyük Abdülhamîd Hân-ı Sânî 

Efendimiz Hazretleri, 1900, 244 s.

Roman:

X- Venüs, 1886, 48 s.

2- Cemile, 1886, 60 s.

3- Dehşet Yâhud Üç Mezar, 1886, 64 s.

4- Orora, 1887, 63 s.

5- Margerit, 1891, 70 s.

6- Elvâh-ı Sevda, 1892, 251 s.

7- Muhabbet-i Mâderâne, 1893, 62 s.

8- Küçük Gelin, 1893, 131 s.

9- Bir Kadının Hayâtı, 1894 (2.baskı: 1898), 259 s.

10- Zehrâ, 1894, 160 s.

11- Rene, 1894, 66 s.

12- Mükâfât, 1895, 80 s.

13- Bî-vefâ, 1895, 88 s.

14- Müzeyyen, 1898, 184 s.

15- Damen-âlûde, 1895, 187 s.

16- Lemân, (tarihsiz), 167 s.

17- îsyân, (tarihsiz), 106 s.

18- Kuşdili’nde, (tarihsiz), 152 s.

19- Uedâmet-Bir Şâirin Ser-nüvişti, (tarihsiz), 82 s.

Uzun hikâye:

1- Hâlâ Seviyor Yâhud İfitirâk, 1891, 40 s.

2- Vicdân Azâbları Yâhua Bilinmeyen Kıymet, 1891, 48 s.
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3_ Oyun, 1892, 22 a»

4- Mevfid-i lülâkât, 1893, 20 s.

5- Karlar Altında, 1893, 26 s.

6- Olga, 1894, 14 s.

7- Bir Pederin Sergüzeşti, 1894, 12 s.

8- Ak Saçlar, 1895, 23 s.

9- Samîmiyyet, 1899, 16 s.

10- Solgun Yadigârlar, 1899, 16 s.

11- İskambil, 1899, 14 s.

12- Sefîd-ser, 1899, 16 s.

13- Piyano, 1900, 13 s.

14- Ninni, 1900, 13 s.

15- İsmete Taarruz, 1900, 15 s.

16- Aşk-ı Masumane, 1900, 16 s.

17- Eski Yâre Eski Yara Yâhud Dördüncü Mahkeme-i Kübrâ,

1906, 16 s.

18- Zindan Kapısında, 1906, 15 s.

Kısa hikâyeler-Mensûreler;

1- İstiğrak Yâhud Nesirlerim, 1886, 95 s.

2- Elvâh-ı Mâsûmâne ve lakalât-ı Edebiyye, 1893, 170 s. 

(Makaleler de yer alıyor.)

3- Asâr-ı Celâl, 1894, 104 s. (Manzum şiirler de yer alıyor.)

4- Elvâh-ı Şâirâne, 1895, 102 s. (Manzum şiirler de yer 

alıyor.)



Fikrî mâhiyette eserler ve makalelerini topladığı

Kitaplar:

X- Blvâh-ı Mâsûmâne ve Makalât-ı Edebiyye, 1893, 170 s.

2- Güfte İntihabı, 1894, 20 s. (Risâle)

3- Roman Mütâlâası, 1895, 10 s. (Risâle)

4- Terâcim-i Ahvâl-i Meşahir Yâhud Zamanımız Osmanlı Üdebâ 

ve Muharririni - Ahmed Râsim Bey, 1900, 24 s.

Edebiyat Bilgileri ve Kompozisyon:

1- Osmanlı Edebiyat-ı lumûneleri, 1894, 615 s.

2- Musahhah, Mükemmel ve Mufassal Gülşen-i Muharrerât Yâhud 

Muharrerât-ı Resmiyye ve Gayr~ı Resmiyye ve Tüccâriyye, 

1899, 311 s.

Fantezi Lügat:

1- Sevdâ Lügati, 1912, 176 s.

M.Oelâl'in bu eserlerinden başka, bazı kitaplarının 

arka kapaklarında, "yakında neşrolunacaktır" veya "der-dest- 

tab’dır" kaydıyla adı geçen birtakım eserleri de vardır ki, 

biz bunlara kütüphane kataloglarında veyahut devrinde ya

yınlanan gazete ve mecmuaların kitap ilânları arasında rast- 

1ayamadık. Muhtemeldir ki, bunlar ya yayınlanmamış yahud 

bazıları aşağıda belirtildiği gibi ilân olunanlardan daha 

değişik isimlerle kitaplaşmıştır. Bir kısmının çok küçük ha

cimli eserler olmaları dolayısıyla, kütüphanelerimize inti

kâl etmemiş olma ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır.
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1- Manzumelerim (Cemîle romanının iç kapağındaki listede adı 

geçiyor. Gazellerim veyâ Asâr-ı Celâl adıyla yayınlanan 

şiir kitapları olabilir.)

2- Nesirlerim (Cemîle romanının iç kapağındaki listede adı 

geçiyor. İstiğrak Yâhud Nesirlerim adıyla yayınlanan 

eseri olabilir.)

3- Şair (Cemîle romanının iç kapağındaki listede adı geçi

yor. Zade-i Şâir adlı şiir kitabı olabilir.)

4- Fıkarât-ı Muhayyele (Cemile romanının iç kapağındaki lis

tede adı geçiyor. Elvâh-ı Mâsûmâne veyâhut Elvâh-ı Şâirâ- 

ne adıyla yayınlanan eserlerinden birisi olabilir.)

5- Tahattur (Cemile romanının iç kapağındaki listede adı 

geçiyor.)

6- Letâif-gûyân-ı Şuarâ (Cemîle romanının iç kapağındaki 

listede adı geçiyor.}

7- Tsverrüm (Zâde-i Şâir’in arka kapağındaki listede adı 

geçiyor.)

8- Âşinâ-yı Nigâh (Zâde-i Şâir’in arka kapağındaki listede 

adı geçiyor.)

9- İki Kanarya (Zâde-i Şâir*in arka kapağındaki listede 

adı geçiyor.)

10- Maî Sümbül Yâhud Pembe Bir Gül (Zâde-i Şâir'in arka kapa

ğındaki listede adı geçiyor.}

11- Tarîh-i Asr-ı Ilazret-i Pâdişâhî (manzum) (Musavver Fen ve 

Edeb, nr.l09*daki bir kitap listesinde adı geçiyor. Her 

halde "Şevketlü Pâdişâhımız Gâzî Büyük Abdülhamîd-i Sânî 

Efendimiz Hazretleri” adıyla yayınlanan manzum eser olacaktı



Mehmed. Celâl’in romanlarından, yukarıdaki listede son 

dört tanesinin (Lemân, îsyân, Kuşdili’nde, lîedâmet) hangi 

yılda neşredildiklerini kitapların kapaklarından veya gazete 

ve mecmûalardaki kitap ilânlarından tesbît etmek mümkün olma

dı. Yalnız bu kitapların kapaklarında ”Meşrûtiyyet Kütübhâne- 

si Meşhur Romanlarından” ibâresinin yer alması, II,Meşrûti

yet’ in ilânı sonrasında yani 1908’den sonra yazıldıklarım 

bize bildirmektedir.

Şiir kitaplarındaki şiirlerin mühimce bir kısmı, daha 

önce gazete ve mecmûalarda yayınlanmış olanlardır^l Ancak, 

bunların yanında ilk defa o kitap içinde neşrettiği şiirler 

de mevcuttur.

Mehmed Celâl, daha önce dergi ve gazetelerde yayınlan

mış şiirlerinden bazılarını kitaplarına alırken, bâzan baş

lıklarını değiştirmiş, bazan da beyit veya bend ekleme veya 

çıkarmaları yapmıştır. Bunlardan tesbît ettiklerimizin liste

si aşağıda verilmiştir.

a) Kitaplarına alırken başlıklarını değiştirdiği 

şiirler:

Taharrî-Bir i ş ı k m  Peryâdı, Saâdet, nr.281, 3 Kânûnı 

evvel 1885 - 24 Safer 1303 (Ada’da Söylediklerim’de "Tahar

ri" adı iledir).

Avcı, Saâdet, nr.305, 30 Kânûnıevvel 1885 - 23 Rebîûl- 

evvel 1303 (Ada’da Söylediiclerim’de "Kuşlarım” başlığı iledir).

(55) Bunlar tezin sonundaki Mehmed Celâl’in Yazı ve Şiirleri

nin Kronolojik Listesi’nde gösterilmiştir.



Gazel, Şafak, nr,9, 27 Ağustos 1885 - 16 Zilkade 1302, 

s.216 (Ada’da Söylediklerim'de "ÎTikâb" başlığı iledir).

Gazel, Şafak, nr.14, 13 Haziran 1885, 1 Haziran 1301, 

s.78-79 (Ada'da Söylediklerim’de "Perestiş" başlığı iledir).

Muallim Nâcî'nin Gazeli'ne Nazire, Şafak, nr.5, 28 Ha

ziran 1885 - 16 Haziran 1301, s.111 (Ada’da Söylediklerim’de 

'»öyle Değil'’ başlığı iledir).

Kıt’a, Şafak, nr.8, 13 Ağustos 1885 - 1 Ağustos 1301, 

s.192 (Ada’da Söylediklerim'de "Bir Hazm" adı iledir).

Dilberâî, Saâdet, nr.324, 2 Şubat 1886 - 27 Rebîülâhir 

1303, s.3 (Gazellerim’de ''Güzelim.’" başlığı iledir).

Cülûsiyye, Hazîne-i Fünûn, nr.8 , 1 Eylül 1893,

19 Safer 1311» s.58-59 (Asâr-ı Celâl’de "Kasîde" başlığı 

iledir).

Bir Yetîme, Maârif, y.3, c.VI, nr.132, 1 Şubat 1894-

24 Receb 1311, s.5-6 (Asâr-ı Celâl’de "Bu Yetîmler" başlığı 

iledir).

b) Kitaplarına alırken beyit veya bend eklediği veya 

çıkardığı şiirler:

Tasvîr-i Cânân, Saâdet, nr.323, 1 Şubat 1886 - 26 Re

bîülâhir 1303, s.3 (Saâdet’te 31 beyit olan şiir, Ada'da Söy

lediklerim'de 89 beyit olmuş).

Taharri-Bir A ş ı k m  Feryâdı, Saâdet, nr.281, 3 Kânûnı 

evvel 1885 - 24 Safer 1303, s.3 (Ada’da Söylediklerim’e alı

nırken bir bend çıkarılmış).



Gazel, Saâdet, nr.240, 17 Teşrînievvel 1885 - 7 Muhar

rem 1 3 0 3, s . 3 (Gazellerim1e alınırken bir beyit eklenmiş).

A
Bunlardan başka, Ah Ey Hüsn.’.. adlı şiirini Saâdet, 

nr.1013, 15 Nisan 1304’te 5 bend olarak yayınlayan M.Celâl, 

herhangi bir kitabına almamakla beraber, 1891'de, Mirsâd, 

nr.22, 20 Ağustos 1891 - 8 Ağustos 1307'de ikinci defa neş

retmiş, fakat bu neşirde şiirin beşinci bendini çıkarmıştır.

Osmanlı Sultanları İçin Müstakil Şiir Kitapları:

Mehmed Celâl'in şiir kitaplarının neşirlerinin yılla

ra göre dağılımına baktığımızda, 1886*da 1 tane, 1891'de 9 

tane, 1892'de 2 tane, 1894'te 3 tane, 1895'de 3 tane, 1900'de

1 tane olmak üzere gösterdikleri tabloda kesâfetin 18 9 1'de 

toplandığı görülür. Fakat sayıca kabarık olan bu kitapların 

hepsinin, Osmanlı sultanlarının hayat hikâyelerine dâir yaz

dığı mesnevilerden meydana gelmiş ve sayfa sayıları 24 ilâ 

48 arasında değişen 13x9 cm. ebadında küçük kitapçıklar oldu

ğunu görürüz.

Ahmed Râsim, Celâl'e bu hevesin, Muallim Naci’nin 

"Târih-nüvîs-i Al-i Osmân" memûriyetiyle görevlendirilmesin

den sonra geldiğini haber vermektedir:

"O esnâda Celâl Osmanlı Padişahlarının manzûm bir tâ

rihini yazıyordu. Zavallıya bu heves Nâci’nin ,’Tercümânt*dan 

infikâkından sonra Tarihnüvîs-i Al-i Osmân me’mûriyetiyle 

taltîf edilmesi üzerine gelmişti. )

(56) Ahmed Râsim, Muharrir Şâir Edîb, s.132.



Ötelyandan Mehmed Celâl de bu serinin ilk kitapçığı 

olan Sultan Osman Gâzî’nin başına yazdığı*İfâdev yazısında, 

bu tarihî şiirlerini Muallim Nâci’nin "İbnü1 z-Zübeyr"ini 

örnek alarak ve Ahmed Midhat Efendi’nin Şâir Sâfî Efendi’- 

nin "İslâm-ı Ömer"ine yazdığı takdir yazısının verdiği şevk

le kaleme aldığını, anlattığı vak’alarda kaynağının Kırk Am- 

bar’daki "Osmanlı Tarihinin Kısm-ı Şâirânesi" adlı yazı ol

duğunu yazar:

"Muallim Uâei Efendi’nin İbnü’z-Zübeyr Unvanıyla neş

rine himmet buyurdukları eser-i şâirânesini, arkadaşlarımız

dan edîb-i halûk Sâfî Efendi’nin "İslâm-ı Ömer" ünvânlı man- 

zûme-i edîbânesi ta’kîb etti.

Muallim-i müşârün-ileyhin her eseri gibi bu risalesi

nin de ehemmiyeti derkârdır.

Sâfî Efendi’nin manzûmesi için ise, edîb-i hakîm Ah

med Midhat Efendi Hazretleri, geçenki Tercümân-ı Hakîkat 

nüshalarının biriyle bir takdîrnâme neşir buyurdular.

Bu takdîrnâme vekayi’-i târîhiyyeyi nazar-firîb elvân 

ile nazmen kariîne arz etmek isteyen bir kısım Osmanlı erbâb-ı 

şebâbı için büyük bir teşvîk oldu.

Hattâ üç dört gün içinde yazılan şu manzûme de o teş

vikin mahsûlüdür.

İntihâb eylediğim me'haz, hakîm-i müşârün-ileyhin 

Kırk Ambar ünvânlı mecmuasının sahâyif-i şâirânesini tezyîn



eden "Osmanlı Tarihinin Kısm-ı Şâirânesi" serlevhalı vekâyi’~i 

târihiyye ve kitabımın serlevhası, o vekayi’ içindeki fıkarât- 

tan birinin ünvânı bulunan "Bir Sayyâd-i Hümâyûn-baht’&ır.*»^T)

Aynı serinin "Fatih Sultan Mehmed" kitapçığının Mukad

dimesinde ise Mehmed Celâl, bu şiirlerin herbirini beş altı 

günde yazdığını, maksadının herbir sultandan bir vak*a tasvîr 

etmek olduğunu ve ileride "bunların biraz daha tevsii ehass-ı 

âmâlinden bulunduğu"nu söyler^® \

Celâl’in bu şiirleri seri bir şekilde birkaç günde ya

zıverdiğini, Fâik Reşâd da doğrulamaktadır:

"Selâtîn-i ’izâm-ı Osmâniyye’den bazılarının terâcim-i

ahvâl ve tasvîr-i vekâyiine dâir neşretmiş olduğu manzumeleri,

ki her biri üçer beşer yüz beyitli bir mesnevîdir, birer iki-

(59)şer gecede yazmıştır.

Mehmed Celâl kaleme aldığı bu şiir kitapçıklarını ken

disi için bir iftihar vesîlesi olarak görmüştür. Sultan II, 

Abdülhamîd'e yazdığı bir kasidenin fahriye bölümünde, kendi

sinin Osmanlı sultanlarının târihini şiir şeklinde yazmış 

ilk şâir olduğunu söyleyerek övünür:

(57) Sultan Osman Gâzî Yâhud Bir Sayyâd-ı Hümâyûn-baht, 

İstanbul 1308, s.2-3 .

(58) Fâtih Sultan Mehmed-i Sânî Yâhud İstanbul Fethi, 

İstanbul 130 8, s.3-4.

(59) F(âik) R(eşâd), Celâl Bey, levsâl-i Osmânî, İstanbul 

1328, s.290,



"Fahr edersem yaraşır sâye-i şâhânende 

Çok mudur Bakî-i şâir ile olsam tev'em.

Ben ki târîh-i selâtîn-i *izâmı yazdım 

Yazmamış kimse onu şi’r ile benden akdem. 

İftiharım şu ki sâyende yetiştim ben de 

Abd-i memlûkün olan şâiri görsün âlem.

Pertev-i şi’rim ile maşrıkı tenvîr ettim 

Belki de mağribi Allâhu teâlâ a’lem.

Her sözüm cevher-i ilhâm-ı Hudâ'dır, ederim 

Nâm-ı Bakî’ye yemîn, rûh-ı Puzûlî’ye kasem,

Mehmed Celâl, sözünü ettiğimiz bu kitaplardan sonra, 

1892'de, Osmanlı sultanlarının tarihini anlattığı Selâtîn-i 

Al-i Osmân adlı 79 beyi t ü k  uzun bir şiir de yazmıştır^

Tesirleri:

Şiir, hikâye, roman, mensur şiir, makale, musâhabe-i 

edebiyye, tenkîd gibi edebî nevilerde eser vermiş olan Meh

med Celâl, devrinin edebî hayatı içinde şâir ve romancı kim

liğiyle, bir devre popüler bir isim olarak ön plâna çıkmış, 

yeni yetişen ”şübbân-ı edeb” üzerinde, kısa süreli de olsa, 

bir tesirin sahibi olmuştur. Şiir, hikâye ve romanlarında 

görülen, marazî hassâsiyet, ele aldığı aşk konuları, duygu

larındaki aşırı romantizm, edebiyat heveskârı gençleri kendi

(60) Cülûsiyye, Hazîne-i Pünûn, nr.8, 1 Eylül 1893, 19 Sa- 
fer 1311 - 19 Ağustos 1309, s.59.

(61) Selâtîn-i %1-i Osmân, Maârif, nr. 30, 16 Mart 1892- 

16 Şaban 1309, s.54-58.



sine çekmiş, bu özellikleriyle Celâl, onların edebiyatla ta

nışmalarında ilk ve en^ok okudukları,başlangıçtaki kalem de

nemelerinde taklîde çalıştıkları edebiyatçılar arasına gir

miştir.

Genç şairlerden, onun şiirlerini tanzîr edenler, şii

rinde işlediği Ada, Anna, Venüs gibi temleri kendi şiirleri

ne taşıyanlar olmuş, hattâ Mehmed Celâl’in bizzat kendisi
r  C n )

için şiir yazanlar dahi çıkmıştır^ .

Mehmed Celâl’in tesiriyle yazılmış bu gibi şiirlerden 

tesbit edebildiklerimiz şunlardır:

İbnü’r-Reşad Emin Fikrî, Mehmed Celâl Bey’in ”Dört 

Beyit” Unvanlı Manzûmelerini Tahmîsdir, Mâlûmât, nr.188,

15 Haziran 1899 - 5 Safer 1317, s.1537.

İbnü’l-Kâmil Mehmed Abdurrahman, Mehmed Celâl Bey

efendi ’ye Nazîre: Ağla, Saâdet, nr.1021, 6 Mayıs 1888-

25 Şaban 1305, s.3.

Hüseyin Sâmih, Tahmîs-i Gazel-i Mehmed Celâl Bey, Ri- 

sâle-i Hâfî, nr. 12, 9 Kanûnısânî 1888 - 26 Şubat 1303, s.48.

S., Celâl Bey’in Gazeline Nazîre,.Mâlûmât, nr.*9,_

15 Ağustos 1895 -.3 Ağustos 1311, s.184-185. ;

Ferîd Rebiî, Ada'- Mehmed'Celâl Bey’e İthâfen, Mâlû

mât, nr.242, 28 Haziran 1900-15 Haziran 1316, s.25-26.

(62) M.Celâl, İzmirli Ahmed Cemil adlı bir gencin ”Mehmed Ce

lâl” ünvanlı bir şiir yazarak kendisine gönderdiğinden 

bahseder. Bk.: Tedkîkat-ı Bdebiyye 19, İrtikâ, y.2, c,2, 

nr.9/57, 27 Nisan 1900-28 Zilhicce 1317, s.34.
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Kâtibzâde Nazif, Ada’da, İrtika, nr.40/140, 6 Kânû- 

nı evvel 1901, 25 Şaban 1319, s.149.

Muhiddin, Ada, Musavver Terakki, nr.25, 23 Şubat 1899- 

11 Şubat 1314, s.194.

Muhiddin, Ada'da, Mâlûmât, nr.2Ğ5, 9 Kânûnıevvel 

1900 - 26 Teşrlnlsânl 1316, s.500.

Babanzâde H.Sabri, Hislerim - Mehmed Celâl Bey*e, 

Musavver Terakki, nr.33» 20 Nisan 1899-8 lisan 1315, 

s.260-262.

Lâmih Necdî, Yenüs, Musavver Terakki, y.6, nr.l,

10 Kânûnısâni 1902-24 Şubat 1318, s.3.

Tal’at Gâfer, Köy Hâtırâtından - M.Celâl Bey’e,

İrtikâ, y.2, c.2, nr.25/73, 17 Ağustos 1900-21 Reblülâhir 

1318-4 Ağustos 1316, s.98.

Mehmed Celâl aynı tesiri, şiirleri yanısıra romanla

rıyla da göstermiş, kendisinin sâde ve akıcı bir dille kale

me aldığı aşk konulu, basit kurgulu, romantik duygulara bol

ca yer veren roman ve hikâyeleri, tahsil çağındaki genç ne

sillerin en çok okudukları ve bunların tesiri ile kendileri

ni edebiyat âleminin ortasında buldukları eserler olmuşlar

dır. Bu gençler arasında Servet-i Fünûn edebiyatının genç 

kadrosundan bazılarını da sayabiliriz.

Bunlardan biri olan Hüseyin Câhid, Sabah*taki Hayât-ı 

Matbûât köşesinde, Mehmed Celâl’i tenkîd için yazdığı yazı

larından birisinde, sürmekte olan karşılıklı münâkaşalarının





Kâtibzâde Nazîf, Ada*da, İrtika, nr.40/140, 6 Kânû- 

nıevvel 1901, 25 Şaban 1319, s.149.

Muhiddin, Ada, Musavver Terakkî, nr.25, 23 Şubat 1899-

11 Şubat 1314, s.194.

Muhiddin, Ada’da, Mâlûmât, nr.265, 9 Kânûnıevvel 

1900 - 26 Teşrînîsânî 1316, s.500.

Babanzâde H.Sabri, Hislerim - Mehmed Celâl Bey’e, 

Musavver Terakkî, nr.33» 20 Nisan 1899-8 Nisan 1315, 

s.260-262.

Lâmih l'Tecdî, Yenüs, Musavver Terakkî, y.6, nr.l,

10 Kânûnısâni 1902-24 Şubat 1318, s.3.

Tal’at Câfer, Köy Hâtırâtından - M.Celâl Bey’e,

İrtikâ, y.2, c.2, nr.25/73, 17 Ağustos 1900-21 Rebîülâhir 

1318-4 Ağustos 1316, s.98.

Mehmed Celâl aynı tesiri, şiirleri yanısıra romanla

rıyla da göstermiş, kendisinin sâde ve akıcı bir dille kale

me aldığı aşk konulu, basit kurgulu, romantik duygulara bol

ca yer veren roman ve hikâyeleri, tahsil çağındaki genç ne

sillerin en çok okudukları ve bunların tesiri ile kendileri

ni edebiyat âleminin ortasında buldukları eserler olmuşlar

dır. Bu gençler arasında Servet-i Fünûn edebiyatının genç 

kadrosundan bazılarını da sayabiliriz.

Bunlardan biri olan Hüseyin Câhid, Sabah’taki Hayât-ı 

Matbûât köşesinde, Mehmed Celâl’i tenkîd için yazdığı yazı

larından birisinde, sürmekte olan karşılıklı münâkaşalarının
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da tesiriyle tahkîr için bile olsa, ilk gençlik yıllarında 

onun romanlarının mübtelâsı olduğunu itirâf etmeden edemez.

"Mehmed Celâl imzâsmı on seneden beri tanırım. O va

kit idâdînin birinci sınıfında idik. Heves-i mütâlaa ile ev- 

râk-ı matbûayı karıştırdığımız zaman, edebiyat hakkında bir 

fikr-i sahîhden mahrûmiyetimiz bizi Mehmed Celâl imzâlı eser

lere sevkederdi. Biz o zaman şimdiki bat n m  gençleri kadar 

mesûd değildik. Okunacak pek az âsâr-ı edebiyye bulurduk.

Yâhud varsa bile biz anlamıyor, o zamanki seviye-i iduâk ve 

ihtisâsâtımıza göre ekseriyetle Mehmed Celâl imzâlı eserleri 

tercîh ediyorduk.

Mehmed Celâl, Hüseyin Câhid’in bu yazısına verdiği

cevapta, bu itirâfı kendisi için bir üstünlük ve övünme ve-

. (64)silesi sayar' .

Yakub Kadri, Mehmed Celâl’in romanlarının, gençlik yıl

larında, kendisi üzerindeki tesirini, yıllar sonra yapılan 

bir röportajda "hele o vakitlerde jaek dadandığım Mehmed Ce-

(63) Hüseyin Câhid, Hayât-ı Matbûat-5-, Sabah, nr.3420,

18 Muharrem 1317-17 Mayıs 1315.

(64) Mehmed Celâl, "Hayât-ı Matbuat" Sahibine Cevap, Yevmî 

Mâlûmât, nr.935, 27 Kânûnıevvel 1899-24 Şaban 1317, . 

s.3.
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lâl’in romanları. . . ' 1 diyerak belirtir^^.

Yahya Kemâl de hâtıralarında, "onbeş yaşındaki şiir 

kâinâtmın çerçevesini teşkîl" eden eser ve yazarlardan bah

sederken, bunlar arasında Mehmed Celâl’i de zikreder ve "Meh

med Celâl’in şiirlerinde ise kadîm tarzda hissetmediğim yağ

murlar, bulutlar, adalar, sonbaharlar dikkatimi cezbediyor- 

du" der^66l

Çevresi ve Tesiri Altında Kaldığı Edebiyatçılar:

Mehmed Celâl’in edebiyata Muallim Nâci dâiresi içeri

sinde dâhil olması, gençlik devresinden itibâren edebî iliş

kiler ve yakın arkadaşlıklar içinde bulunacağı bir çevreyi 

kendisine sunmuştur.

Bu çevreyi teşkil eden isimler arasında Ahmed Râsim, 

Andelîb Pâik Esad, Ali Ruhî, Muallim Feyzî, Şeyh Vasfî, Müs- 

tecâbîzâde İsmet, Tepedelenlizâde Kâmil, İbnürrifat Samih, 

Fâik Reşad, Nuri Şeydâ v.s.yi sayabiliriz.

(65) Yakub Kadri Karaosmanoğlu, Varlık Dergisi Sâhibi Ya

şar Hâbi’ye, Varlık, nr.390, 1 Ocak 1953, s.5-6.

Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatı’nın Ana Çizgi

leri ’nde: "Mehmed Celâl, Ahmed Râsim, Mustafa Reşid 

v.s. aynı devirde romanı çok daha basit bir seviyeye 

indirerek, romantik mâceralarla halkın çok çabuk hare

kete geçen acıma duygularından faydalanarak çok çabuk 

ün kazandılar" demektedir.(Modern Türk Edebiyatının 

Ana Çizgileri, Ankara, Tarihsiz, s.134.5

(66) Nihad Sâmi Banarlı, Yahya Kemâl’in Hâtıraları, İstan

bul 1960, s.72, 7 4.





Celâl bu isimlerden bazılarıyla pekiştirdiği dostluk

larını harâbât âlemlerine de taşımış, onlarla şarkılı, içki

li sohbetlerde de beraber olmuştur. Bu arkadaşlarıyla bera

berce söyledikleri müşterek gazelleri vardır^^.

Ahmed Râsim, Celâl’in bu meyhane arkadaş çevresini 

şöyle anlatır:

"Hacı Bey mutavassıtîn-i şuarâdan pekçoğunu tanırdı. 

Bilhassa Celâl hakkında pek ziyâde mütehassis görünürdü. Ve

resiyeleri unutmak, verilmiştir diye destgâhdâra haber yolla

mak muhteriât-ı mükrimânesinden idi.

Trablus mektupçusu Arif Hikmet Bey, Deli lakâbıyla 

müştehir idi. Hacı’nın daimî bir senâhânı idi. Hatta onun 

için:

-Karagün meyhâne ci si î.. 

der idi. Merhumdan maâda, Harputlu Hayri, Adanalı Ziya, hat

tâ Ali Rûhî, Maârif nâmında bir mecmûa-i mevkûte neşreden 

Vassâf, Nuri Şeydâ, arada sırada Muallim Naci, sarık-der-be- 

gal Şeyh Vasfî, velhâsıl evvelce saydıklarım, Celâl vesaire 

ile burada bazan bir küme faslı teşekkül ederdi. Fakat bu 

fasılların şerh ve tafsîle değer fevkalâdelikleri yok idi. 

Asıl küme fasılları kodamanlardan değil, Andelib veya Fâik 

Reşâd merhumun riyasetinde in’ikâd eden şiirli, şarkılı, gü

rültülü, inşâd-ı âsâra bol bol müsâid olan husûsî encümenler

(6 7) Bu müşterek gazeller tezin sonundaki listede belirtil
miştir. Bk.: s.





şeklinde idi"(68l .

Ahmed Râsim, bu meclislerde Muallim Naci'nin Celâl*i 

her görüşünde ona takılarak şakalaştığını söylemektedir!

"(Muallim Naci), Şâir Celâl*i gördükçe ziyâdesiyle gü 

ler; şuarâ-yı Osmâniyye içinde iki meşhur deli vardır: Biri 

Deli Birâder, diğeri de Celâl-i hayâl-perver, der idi".^-^

Bu edebiyatçılar arasında Celâl1in en fazla samîmî 

olduğu arkadaşı, şüphesiz, Ahmed Râsim1dir.

Celâl*in âile dostu ve sırdaşı olan Ahmed Râsim, 

onun edebî hayatına da tesir etmiş şahsiyetlerdendir. Meh- 

med Celâl "Müzeyyen" ismindeki romanını, onun "Kitâbe-i Gam" 

eserini okuduktan sonra, bu eserin verdiği ilhamla yazmış ve 

romanı Ahmed Râsim*e ithaf etmiştir^^. Ayrıca şiir ve hikâ 

yeleri arasında da bu dostuna ithâfen yazılmış olanları var

dır. Ahmed Râsim*in iki eseri "Kitâbe-i Gam" ve "Ömr-i Ede-

( 7 1 }bî" için iki uzun takdir y a z ı s ı d a  kaleme almış bulunan 

M.Celâl, aralarındaki bu yakın arkadaşlık ve edebî dostluğun

(68) Ahmed Râsim, Muharrir Şâir Bdib, s.191-192.

(69) a.e., s.123.

(70) Bk.î Mehmed Celâl, "Kitâbe-i Gam", levmî MâlÛmat, nr. 

414, 22 Temmuz 1898-3 Rebîülevvel 1316.

(71) Mehmed Celâl, "Kitâbe-i Gam", levmî Mâlûmât, nr.414,

22 Temmuz 1898-3 Rebîülevvel 1316.

Mehmed Celâl, "ömr-i Edebî", îrtikâ, nr.13 

24 Teşrînisâni 1898-12 Teşrînîsâni 1314, s.119- 

120.
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bir nişânesi olarak, Ahmed Râsim'in hayat hikâyesini ve ede

bî kişiliğini anlatmayı denediği bir kitapçık da yayınlamış

tır: "Terâcim-i Ahvâl-i Meşâhir Yâhud Zamanımız Osmanlı Üde- 

bâ ve Muharririni -Ahmed Râsim Bey^^^)

Arkadaşı ve dostu Ahmed Râsim'den başka, Mehmed Ce

lâl 'in edebî hayatındaki en büyük tesir, hayat hikâyesinden 

ve edebî hayatına ilk adımını attığı yıllardan bahsettiğimiz 

sayfalarda da görüldüğü üzere, Muallim Nâci'den gelmiştir. 

Muallim Naci, genç şâir için kelimenin tam mânâsıyla bir 

"muallim" olmuştur. Celâl, Nâci’den dâimâ hürmet ve takdir- 

le bahsederw  .

Edebiyat âlemindeki ilk yıllarından sonra Mehmed Ce- 

lâl'in hem edebî bilgisinin genişlemesinde, yeni tem, şekil 

ve üslûplarla tanışmasında, hem de şiirlerinde zâten var 

olan marazî hassâsiyet, mübâlağalı aşk duyguları, gözyaşı, 

sınırsız romantizm gibi yönlerin pekişerek zenginleşmesinde 

Recâizâde Mahmud Ekrem'in büyük rolünün ve tesirinin olduğu

nu görürüz. Mehmed Celâl, yazılarında yeri geldikçe Ekrem 

hakkında saygılı ve takdîrkâr ifâdeler kullanmıştır^4^ 

Recâîzâde'nin Tâlîm-i Edebiyât'mı taklîden Osmanlı Edebi-

(72) Terâcim-i Ahvâl-i Meşâhir Yahûd Zamanımız Osmanlı Üde- 

bâ ve Muharririni-Ahmed Râsim Bey, İstanbul 1318,

24 s.

(73) M.Celâl'in M.Naci hakkmdaki düşünceleri için bk.:

Tez,

(74) Bk.: Tez,
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yâtı Numûne.lerî'ni kaleme almış ve bu eserinde Tâlîm-i Ede-

(7^)
biyat'tan pekçok alıntılar yapmıştır ' 1 . Kitabının 9.bölü- 

mü olan Üdebâ ve Şuarâ-yı Osmâniyye'den Bir Kısmı'nda Recâî- 

zâde Ekrem'e geniş yer vermiştir^

Mehmed Celâl'in, yazılarında adını saygıyla andığı

(77)ve bâzı şiirlerine nazîreler yazdığı' J bir başka şair de 

Abdülhak Hâmid'dir. Devrinin pekçok genç edebiyatçısı gibi

o da Hâmid'i bir "edîb-i dâhî" olarak görmüş, ilk romanı 

Venüs'e gösterdiği ilgi ve iltifâttan gurur duymuş tur

(75) Bu konuda bk.: Kâzım Yetiş, Talîm-i Edebiyât'm Rheto- 

rique ve Edebiyat Nazariyatı Sahasında Getirdiği Yeni

likler, c.2, Doktora Tezi, İstanbul 1981, s.712-744.

(76) Osmanlı Edebiyatı Numûneleri, 9.kısım, s.474-485.

(77) Kürsî-i İötiğrak-Nazîre, Şafak, nr.7, 28 Haziran 1885- 

15 Ramazan 1302-16 Haziran 1301, s.165-167.

Bir Sitâre Altında, Mürüvvet, nr.22, 20 Haziran 

1887-29 Ramazan 1304, s.4.

(78) Bk.: Tez, s. \Vb,
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Mehmed Celâl, şiir, hikâye ve romanlarının yanısıra 

çok sayıda makale, musâhabe ve tenkid yazısı da yazmıştır. 

Fakat onun edebî hayatının bu yönünden tamamıyla habersiz 

kalındığı söylenilebilir. Celâl*in daha çok şiir ve roman

larıyla adından bahsedilir olmuştur. Oysa makale ve tenkid- 

lerinin ortaya koyduğu tablo, bize onun, devrinin edebiyat 

ve kültür hayatının meseleleriyle ilgilenerek, bu konularda 

az çok, birtakım düşünceler ve yorumlar ileri süren bir ede 

bî kimliğin de sahibi olduğunu göstermektedir.

Celâl'in bu yazılarının çerçevesi, edebiyat, şiir, 

roman, dîvan şiiri ve şâirleri, Tanzimat sonrası edebiya

tı, Servet-i Fünûn edebiyatı, tercüme ve tenkid, tarih ve 

mûsikî gibi konuları içine alır. Fakat gerek: makaleleri, 

gerekse İrtika mecmûasmda yazdığı tenkid sütunlarında çok 

fazla, kuşatıcı bir birikim ve kavrayıcı bir ihâta kendisi

ni göstermez. Bunların, devrinin edebiyat ortamında konuşu

lan, tartışılan fikirlerin, bilhassa Muallim lâci ve çevre

sine mensup edebiyatçıların ana hatlarıyla ortak bir tavır 

alış arzeden düşüncelerinin bir kere de Mehmed Celâl*in ka

leminden yazıya dökülüşü olduğunu söyleyebiliriz.

Mehmed Celâl*in yazılarının ortak karakteri, konu 

edindikleri meseleleri derinlemesine bir nüfûz ve geniş bir 

ihâta kudretiyle ele almak yerine, çoğunlukla "edinilmiş mâ 

lûmât” ve bilgi kırıntılarının ifâdesi olan cümleler yahut 

bazan tek taraflı ve sathî bir yaklaşımın tezahürünü göste

ren hükümler şeklinde görünüşleridir.
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Bu yüzden, bilhassa tenkid yazılarında, kendi düşünce

lerini bildiren cümlelerden çok, bahis konusu ettiği eserden 

iktibaslar, konuyla ilgili başka eserlerden zikirler bolca 

yer alır, Bazan işi mîzaha ve şahsiyata döktüğü de dikkati 

çeker. Bazı yazılarında Dirtakım konulara dair fikirleri bir 

iki cümlelik kısa temaslar şeklinde yer alır.

Tezimizin bu bölümünde biz, Mehmed Celâl’in, edebî 

eserlerinin yanında, bu fikirleriyle de devrinin edebiyatın

da yerinin ne olduğunu ve hangi konularda ne gibi görüşler 

ileri sürdüğünü, onun edebiyat tarihimiz içindeki fonksiyo

nunu ve mevkiini daha iyi belirlemeye yönelik bir çalışma 

olarak ortaya koymaya çalıştık.
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A- EDEBİYAT

a) Edebiyat nedir?;

Mehmed Celâl’e göre edebiyat "bir milletin lisân-ı 

hissîsi"dir.

Osmanlı Edebiyatı lumûneleri adlı eserinin ikinci kıs

mını teşkil eden "Edebiyat" bölümüne Şinâsi’nin:

"Fenn-i edeb bir ma’rifettir ki, insana haslet-âmûz-ı 

edeb olduğu için edeb ve sâhibi edîb tesmiye kılınmıştır" ta

rifiyle giren yazar, daha sonraki satırlarda edebiyatı çok 

geniş bir açıdan ele alarak şu cümlelerle târife çalışır:

"Edebiyat mahsûlât-ı efkârın, yâni insanın düşünüp dü

şünüp de yazdığı yazıların hepsine şâmil olması lâzım gelir. 

Her nevi mahsûlât-ı fikriyyeyi, yâni insanın düşünüp düşünüp

de yazdığı yazıları bir intizam tahtına alacak şey edebiyat- 

(2)tır. J

b) Edîb;

M.Celâl’e göre edîb olmak birtakım şartlara bağlıdır. 

Bunların başında "ulûm-ı edebiyye"ye âşinâ olmak, "zevk-i se- 

lîm" ve cevdet-i karîha" sâhibi bulunmak gelir.

(1) Dîvanlar, Maârif, nr.22, 21 Cemâziyelâhir 1309.(22 Kânû- 

nısâni 1892), s.344.

(2) Osmanlı Edebiyatı Numuneleri, İstanbul 1312 H. (1894 M.), 

s.3.





Ulûm-ı edebiyyeyi edinmek için uzun yıllar çalışmak ge

reklidir. Fakat, yalnızca bu çalışma kişiyi edîb yapmaz. Onda 

ayrıca "zevk selâmeti” ve "nezâhet-i edebiyye"de olmalıdır.

Bir edîb "usûl-i fesahati bilmelidir, elfâzm kavâid-i lisâna 

muvâfık olmaktaki ehemmiyetini anlamalıdır. Edîb ilm-i meânî- 

yi ezberden okumağa lüzûm görmez. Fakat yazdığı eserlerde me-

ânîye muhâlif hiçbir şey görülemez. Beyânı bilir, bedî1 i an-
(3)lar".

c) Edebiyat-Fen ilişkisi:

Mehmed Celâl, devrinde Beşîr Puâd ve çevresindeki ya

zarların "Edebiyatın fennî olması lâzımdır" dâvası ve fennin 

edebiyata üstünlüğü iddiasıyla ortaya çıkarak başlattıkları 

tartışmanın tesiriyle "Edebiyatta Fen" ve "Fende Edebiyat" 

adı altında bu konuya temas eden iki makale kaleme almıştır.

Bu makalelerden birincisinde, edebiyatın fenne uygun

luğunun nasıl anlaşılması gerektiği üzerinde durur. Buna gö

re, bazı eserler "sırf hayâlât-ı şairane ve meziyyât-ı san’at-

(3) Edîb, Maârif, y.4, c.7, nr.158, 24 Cemâzîyelevvel 1312- 

10 Teşrînisâni 1310 (23 Teşrînisâni 1894), s.13-14.

(4) Edebiyatta Fea, Maârif, nr.27, 13 Şubat 1307 (26 Şubat 189* 

s.1-2.
Fende Edebiyat, Maârif, nr.29, 27 Şubat 1307 (11 Mart 

1892), s.33-34.

Bu iki yazısından başka, tezimizde Roman bahsinde de 

görüleceği üzere, M.Celâl, edebiyat-fien ilişkisini roman 

açısından ele aldığı "Roman Mütâlaası" adlı yazısında da 

aynı konuya temas eder. Bk.: s. 9*2

Beşîr Fuad’m  bu meseledeki görüşleri ve yaptığı tar

tışmalar için bk.: Orhan Okay, Beşir Fuad, İstanbul, tarih

siz, s.138-198.
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perverâneden ibarettir. Fünûnla bunların beyninde bir münâse

bet-! hakîkiyye aranılmaz". Fakat bazı eserler de vardır ki 

konusunu dış dünyadan, gerçek âlemden almıştır. "Bunlarda ta- 

bîiyyet ve hakikat aranır." Önemli olan, yazarın eserinde ta

biîlik ve gerçeğe uygunluk dâiresinden dışarı çıkmamış olması

dır. Bunu sağlayacak olan da fen bilgisidir. Yalnızca "şa'şaa- 

elfâz ve azamet-i ifâde ile müzeyyen" olarak hakîkatten uzak 

bir sûrette yazılan eserler ilk okunuşta insana hoş gelebilir

ler, fakat onlar "o mehtâblı kibritlere benzer ki şu’le-feşân

(5)olur olmaz söner".

Mehmed Celâl, edebiyat-fen ilişkisinden ne anlaşılması 

gerektiğini de şöyle açıklar:

"Edebiyatta fen, tabiatın ve hakâyık-ı fenniyyenin 

kabül eylediği bir dâirede tasvîrden ibarettir.

Memleketimizde tedkîkât-ı fenniyyenin intişârı terakki 

ve taammüm ettikçe âsâr-ı edebiyyemizde fen ve hakikat taharrî 

olunacağı tabiîdir.

Edebiyatta fenden maksad tafbîrât-ı fenniyyenin bir 

eser-i edebîde tekessüründen dolayı değil, ancak tabîiyyet 

ve hakîkatı taharrî gibi kavâid-i fenniyyeye mutâbakâtan iba

rettir. Küntesibîn-i edeb, eserlerinin meziyyet-i mahsûsasını 

muhâfaza etmek, yâni eserlerini kıymetdâr edip payidar eyle-

(5) Edebiyatta Fen, Maârif, nr.27, 13 Şubat 1307 (26 Şubat 

1892), s.1-2.



T

iii



- ^ 5*-

mek için fünûn-ı hâzırada tedkîkât ve tetebbuât-ı fevkalâdede
(C\

bulunmaları elzemdir".^ 1

Edebî eserlerde fenne, yâni hakîkate uygunluk gerekti

ği, bir edebiyatçının kâfî mikdarda fen bilgisine sâhip olma

sı lüzûm ettiği kadar, fende de edebiyat lâzımdır. Bir müte- 

fiennin, öğrendiği konu ile ilgili "efkâr-ı muhtelifeyi, üslûb-: 

edebiyyeye tatbîkan herkesin anlayışına göre ifâde" edebilme

lidir. Bir mütefennin anadilini noksansız bilmelidir. "İfâde

sinde vuzuh, tahrîrinde selâset olmayan bir mütefennin neye 

yarar?".' '

Eğer bir kimse "lisân-ı mâder-zâd"ını imlâsı, inşâsı, 

edebiyatı, hâsılı bütün "gavâmız-ı lisâniyyesi" ile öğrenme

den "hikmet, kimya, tarih-i tabiî gibi fenlerle iştigâle baş

larca, bu sahalarda öğrendiklerini halka anlatmaktan mahrum 

olur. Bu da bildiklerinin yalnızca kendisine münhasır kalması 

demektir.

(6) a.y., s.2.

(7) Fende Edebiyat, Maârif, nr.29, 27 Şubat 1307 (11 Mart 

1892), s.33-34.

(8) a.y., s.34.
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B“ S Ü R

a) Şiir ve şâir:

Mehmed Celâl’in üzerinde edebî mesele olarak ençok v>

durduğu konulardan birisini şiir teşkil eder. O, şiirin ne \
\\

olduğu, nasıl olması gerektiği gibi hususların yanısıra, şi

irin unsurları olan vezin, kâfiye, edebî sanatlar v.s. hak

kında da görüşler belirtmiş, şiir-şâir ilişkisi ve şâirin 

niteliğine dair müteaddid yazılar kaleme almıştır.

Bu konuyla ilgili ilk yazısı, edebiyat âlemine yeni

girdiği yıllarda Mürüvvet gazetesinde yer alan "Şair-Şiir”

(1 )başlıklı kısa bir makaledir. ' Mehmed Celâl’in tabiatında 

daha çocukluğundan itibaren kendisini gösteren melankoli ve 

aşırı romantizm, varlıkları idrâkine ve dış dünyayı şiire 

aksettirişine de tesir etmiş; bu yüzden o, bu ilk yazısından 

başlayarak, konuyla ilgili yazdığı her yazıda hüznü, kederi, 

gözyaşını ve !’garâmiyât”ı şiirin mihveri olarak görmüştür.

Bu yüzden şâiri de, bu hissiyatı yoğun olarak yaşayan bir 

"bedbaht” diye anlatmıştır.

Celâl'in bu görüşünün ilk olduğu kadar, aynı zamanda 

en çarpıcı ve kalıcı ifâdesi olan sözkonusu kısa yazısını 

aşağıya olduğu gibi aktarıyoruz. Görüleceği üzere, Mehmed Ce

lâl, önce şairin kimliğini, rûhî yapısının davranışlarına ak-

(1) Şair-Şiir, Mürüvvet, nr.106, 4 Temmuz 1888 - 24 Şevval 

1305 - 22 Haziran 1304, s.3.
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seden görünüşleriyle tarif etmiş, ikinci paragrafta ise, bu 

tarife uygun olarak, romantik bir tablonun tasviriyle süsle

diği bir ifâde ile şâiri ve şiiri anlatmaya çalışmıştır:

Şâir-Şiir

"Mahzûn çehresi solmuş, nûr-ı zekâ neşreden gözlerine 

sirişk-i teessür dolmuş, arasıra içini çeker, hazîn hazîn do

laşır, ekseriya zulmette, fırtınalı gecelerde bir mezarın mer

merine dayanmış, elini başına koymuş, gâh bir necme bakar dü

şünür, gâh bir yaprak sadâsı duyar, ağlar bir insan; tabiat 

tarafından bedbahtlığa mahkûm olarak dünyaya, gelmiş, handesi 

iğbirâr-ı girye içinde, giryesi tebessüm-i mükedderâne arasın

da meşhûn bir tali1 siz; başdönmesine, halecân-ı kalbe, mütemâ 

diyen ağlamaya, bazan düşünürken ansızın titremeye mübtelâ ol

muş bir mahlûk-ı garıb; gözyaşlarının iri damlalarını bir taş 

üstüne serperek meçhul bir hisse tebaiyyet ettiğini lişân-ı 

hâli ile gösteren bir adam gördünüz mü, işte o şâirdir.

Zirveleri bulutlara dokunacak kadar yüksek olan ve dar 

bir yolun iki tarafını ihâta eden yalçın kayaların yanında müd 

hiş bir uçurumun nihâyetinden akan nehrin mahûf aks-i sadâları 

nı, rüzgârın hemen oraya mahsûs bulunan şiddetli ıslıklarını 

dinlemek için hissiyât-ı şâirânenizi bütün kalbinize topladık

tan sonra tahayyülât-ı âşıkaneye daldığınız sırada, uçurumun 

muzlim bir cihetinden zuhûr ile havaya kalkarken, kanadını bir

kayaya çarparak acı acı bağıran bir kuşun o yürek parçalayan
(2)çığlığını işittiniz mi, işte bu da şiirdir."^ *

(2) Mürüvvet, nr.106, 4 Temmuz 1888 - 24 Şevval 1305 - 22 Ha
ziran 1304, s.3.





"Melâl-âşinâ" ve “girye-perver" bir mizacın tabiattan 

seçtiği unsurlarla çizdiği bir çerçeve içerisinde tarif etti

ği bu "teessür!” şiir anlayışını biz Mehmed Celâl’den daha 

önce Recâîzâde Mahmud Ekrem ve Menemenlizâde Mehmed Tâhir’- 

de de görmekteyiz.

Takdîr-i Elhân’da:

"Tabîat gibi bir hâce-i bedâyi’ dururken şundan bun

dan ta’lîm-i şiir etmeğe tenezzül mü edilir?..

Ormanlarda kuşların hazin ötüşü, derelerde suların

\Jp^lâtîf çağlayışı, hattâ dağlarda kavalların garîb garîb akse-

dişi şiir olduğu gibi, bir sühanverin, bir mûsikî-perverin

akvâl ve negamât-ı mevzûnesi içinde tabîata muvâfık, ervâha

(3 )
nâfiz ve müessir olanlar da şiirdir" diyen Recâîzâde’nin,

Mehmed Celâl'inkine tekaddüm eden yukarıdaki bu satırları,

yazılarında Recâîzâde'den hep saygıyla bahseden, onu bir üs-

tâd, bir "zât-ı âlî-kadr" olarak g ö r e n ^  yazarın şiir anla-

(5)yişına tesir eden fikirlerin ifâdesidir.

(3) Takdîr-i Elhân, İstanbul 1302, Mahmut Bey Matb., s.9-10.

(4) M.Celâl’in Recâîzâde M.Ekrem hakkıudaki görüşleri için 

t e z i m i z i n s a y f a s ı n a  bk.

(5) Recâîzâde’nin şiir hakkındaki görüşleri için bk.:

A.Hamdi Tanpmar, 19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 

İstanbul 1 9 76, s.480-499.

İsmail Parlatır, Recâîzâde Mahmud Ekrem, Doktora 

Tezi, Ankara 1983, s.60-68.
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Bunun yanısıra, bilhassa Menemenlizâde Mehmed Tâhir'in 

Mehmed Celâl’den dört yıl evvel kaleme aldığı ve Celâl’in koy- 

duğu başlığı taşıyan makalesi , şâirimizin yukarıda metnini 

verdiğimiz ,,Şâir-Şiir', yazısıyla yer yer büyük benzerlikler 

arzeder. Menemenlizâde M.Tâhir’in yazısının özellikle:

"Gâh olur acıklı acıklı figanları, müessir müessir nag- - 

meleri, hazîn hazîn ifâdeleriyle insanı bilâ-ihtiyâr ağlatır, 

ağlata ağlata mütenebbih eyler.

İşte asıl şâir bunlara, asıl şiir bu yolda söylenenle

re denir.

Bir âlem tasavvur edilsin, bir hâlde ki, bir ciheti 

cûş-ı hurûş-ı neş’e ile firdevs-âbâd-ı saâdet olmuş, bir ci

heti hüzn ü ye*sin girye ve figânıyla mâtem-zâr-ı Kerbelâ 

hey’eti almış, şark’ı levha-i tulü’ ile handan, garb’ı man- 

zara-i gurûb ile hazîn olmuş, semâsı ebr-i bârân ile kapan

mış.

Bir hâlde ki vâsıta-i nesîm ile gelen keman sadâsı 

gibi emvâc-ı neş’esi arasında âh u eıaîn sadâları işitilir, 

handeleri içine girye taneleri yağar.

İşte böyle bir âlemin maddiyât içinde nazîri varsa, 

o da şâir-i sahîhin zihnidir.M paragrafları, Mehmed Celâl*-

(6) Şiir ve Şâir, Hâver, nr.2, 1 Receb 1301 (27 Nisan 1884),s.3

(7) a.y., s.39. Menemenlizâde*nin şiir hakkındaki görüşlerine 

dair daha geniş bilgi için bk.: Necat Birinci, Menemenli

zâde Mehmed îahir, Hayatı ve Eserleri, Basılmamış Doktora 

Tezi, İstanbul 1981, s.36-40.
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in yazısının dört yıl evvelki bir ifâdesi gibidir.

Celâl’in bu şiir anlayışını benimseyişinde, hayatından 

bahsettiğimiz bölümün şâirin karakterini anlattığımız satırla-
/Q\

rında da görülmekte olduğu üzere, ' tabiatının da büyük tesi

ri vardır. Bunu, Mehmed Celâl de bizzat ifâde etmektedir:

"Bâzı sevdâlı tabiatlar bilirim ki hüznden, kederden 

zevk-yâb-ı şetâret olurlar. Onlar bir kahkahadan ziyâde,bir 

giryeden, bir tebessümden ziyâde bir damla gözyaşından hoşla

nırlar. Tulü* bu tabiatların nezdinde giryendedir. Gurûb pek 

hoş, pek sevdâlıdır. Parlak bir nevbahar sabahı, onları o ka

dar mütehassis etmez de, hazîn bir hazân akşamı, sisler için

de, damla damla serpilen yağmur sevdâlarma dokunurI..

Bilmem neden, ben de böyleyimJ..

*Hüzn ile, hicran ile perverdeyim.)

Şeb-i mehtâbda bülbülün çalılar arasından çıkardığı 

bir feryâd, yine öyle bir gecede, hazîn çağıltılarla akan 

bir cûybârın sadâsı, hilâl-i seherin sabahın envârına karşı 

donuk bir nûr ile arz-ı çehre-i ibtisâm etmesi, uzaktan uza

ğa işitilen ve hiss-i masûmâneyi tercüme eden kavalın nağme

si, gözü yaşlı bir nev-civân, pejmürde-edâ bir dilber beni

(9)müteessir etmek için kâfidir.1..”.

(8) Tezin 2.̂  - * sayfalarına bk.

(9) Mektub-Eş’âr-ı Vecdî Hakkında Mütâlaât III., Maârif, 

nr.3, 6 Safer 1309, (11 Ağustos 1891), s.36.
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işte şâirin bu "müteessir” tabiatı, şiiri de hep bu 

teessür -aşk- girye üçlüsünün arkasından görmesine yol açmış, 

bu sebeple, neredeyse şiirden bahsettiği her seferinde, göz

yaşlarını şiir için vazgeçilmez bir gereklilik olarak anmış- 

tır. Buna bağlı olarak "şâir” tipi de, Şâir-Şiir yazısındaki 

gibi, maraz! bir hassâsiyeti tabiatının belirleyici özelliği 

kılmış bir kimlikle karşımıza çıkar.

Mehmed Celâl, bu şiir ve şâir anlayışını, değişik ya

zılarında şu ifâdelerle belirtir:

”Şiir hakkmdaki fikr-i mahsûsam pek sâdedir: Okudu

ğum bir sözün te'siri kalbime kadar nüfûz eder ve orada rû- 

humu teshir edecek derecede bir his uyandırırsa ona 'şiirdir' 

derim. O söz ister manzum bulunsun, ister mensûr olsun. Bir 

kelime, bir sadâ kalbimi lebrîz-i teessür edecek bir meziyye- 

ti hâiz olduktan sonra o kelimeyi, o sadâyı muhtir-i şiir ad

detmekten kimse beni men*edemez. Müessir olmak şartıyla vezin 

ve kafiyeden ârî bir kayabaşı, yahud kelimâttan beri bir sah- 

râvî nağme bence şiirdir. Fakat o kayabaşının mevzun ve mukaf

fa olduğu hâlde -rûha te'slr etmek şartıyla- daha latif olaca

ğını kimse inkâr edemez. M  tekim o nağme de bir usûl ve inti

zâm tahtına alınırsa daha müessir olur.

Şiir hakkmdaki zevk-ı âcizâneme gelince: Bilmem, sev

dâlı tabiatların meftûnu olduğumdan dolayı mıdır, nedendir, 

âşıkane eş'ârı pek severim. Bu cihetle Fuzûll'ye âşıkım”.

(10) Mektub-Eş’âr-ı Vecdi Hakkında Mütâlaât I., Maârif, nr.l,

26 Muharrem 1309, (1 Ağustos 1891), s.6.
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"Ben derim ki, şâir herşeyden, hattâ bir cûybârm ça

ğıltısından, bir meşçerenin iniltisinden, bir hazân yaprağı

nın sarılığından müteessir, yâhud güneşin tulû'undan, tatlı 

bir tebessümden, âşıkane bir tavırdan, müşfikine bir bakış

tan mütehassis olarak bu teassürâtmı, bu ihtisasâtını, hakî 

kî olmak şartıyla, -gerek manzum, gerek mensûr- tercüme eden 

mahlûka derler. Burasına da îtimâd etmeli ki, şâiriyyet mev- 

zûn söze muftakir değildir.

Şiir bedâyi-i tabiiyyeyi hakîkî bir sûretle tasvîre

me’mur olmadığından, bu tasvîr ister müsteffilâtün bahrinden

olsun, ister nesir olsun, ukûl-ı beşere mutabık, hissiyât-ı

(1 1 )insâııiyyeye muvâfık olduktan sonra kabûl olunur". '

"Garâmiyyât olmasa, şiir şimdiki hüzn ve letafetini 

(12 )muhafaza edemeyecek". '

(11) Dîvânlar, Maârif, nr.22, 21 Cemâziyelâhir 1309,

(22 Kânûnısâni 1892), s.344.

Mehmed Celâl’in şiir hakkmdaki bu görüşlerinde 

Recâîzâde’nin "Her mevzun ve mukaffâ lakırdı şiir ol

mak lâzım gelmez. Her şiir mevzun ve mukaffâ bulun

mak iktizâ etmediği gibi". Takdîr-i Elhân, s.10. ve 

Menemenlizâde’nin "Bence şiirin en güzel tarifi kalp

ten gelen sözdür". Gayret, nr.22, 30 Mayıs 1302 

(11 Haziran 1886), s . 88 ifâdelerinin ve Menemenlizâ
de ’nin Güneş, nr.6 , s.254*de yayınlanan Mektub Tar

zında Bir Maıcale’deki fikirlerinin tesirleri hisso- 

lunmaktadır.

(12) Eş’âr-ı Atîkamız Hakkında Bazı Mütâlâât, Mâlûmât, nr.18

6 Cemâziyelevvel 1313 (25 Teşrinievvel 1895), s.386.
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"Öyle diyebilirim ki, herşeyden ziyâde âsâr-ı edebiy- 

yeye revnak veren garâmiyyâttır. Hamâsete, hikmete dair olan 

şiirler ne kadar muşa'şa*, ne kadar metin olsa, garamiyyâta 

dâir söylenilen e ş’âr kadfltfhisse karşı te'slri hâiz olamaz”. J

"Ruhun lisân-ı samimîsi olan şiir her yerde, her mem

lekette ’munabbet’ diye nağme-perdâz olmazsa revnak ve tarâ- 

vetini muhafaza edemiyor. Bilmem anmıâ bence garâmiyyât her 

türlü aksâm-ı şiire tefevvuk ediyor. Çünkü bunların ekseri 

kalbden doğuyor. Bir â ş ı k m  eminlerini, gözyaşlarını, ıztı- 

râbât-ı kalbiyyesini, bir kadının îtirâfâtını, güzelliğini, 

aşk-ı mâsûmânesini irâe eden şiirleri çok seviyorum'.’.

Mehmed Gelâl, ”garâmiyyat”la berâber, şiirde gözyaş

larının yeri hakkında da şunları söylemektedir:

"Gözyaşları!.. Şiir ile berâber halkolunmuş zannetti

ğim, en rakîk, en hazîn âsâr-ı edebiyye içinde izlerini bul-

(15)
duğum gözyaşları.,.”.

”Gazyaşlarıî.. Şairler için bu bir kısmet, bu bir gı

da değil mi?.. En samimî, en ciddî, en tâli’siz şâirler yal

nız bu gözyaşları içindeki -halli gayr-ı kabil olan- aşk mu-

(13) lâbî’de Hayât-ı İşıkane, İrtikâ, nr.30, 20 Teşrinievvel 

1898 - 15 Cemâziyelâhir 1317, s.120.

(14) Şâir-i lezîhü’l-makal Sâmih Beyefendi’ye, Resimli Gaze

te, nr.39, 25 Temmuz 1313-6 Rebîülevvel 1315 (5 Ağustos 

1897), s.459.

(15) Nâbî’de Hayât-ı Aşıkane, Musavver Terakki, y.3, nr.4,

7 Cemâziyelâhir 1317-30 Eylül 1315 (11 'Teşrinievvel 1899) 

s.31.
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"Öyle diyebilirim ki, herşeyden ziyâde âsâr-ı edebiy- 

yeye revnak veren garâmiyyâttır. Hamâsete, hikmete dair olan 

şiirler ne kadar muşa’şa’, ne kadar metîn olsa, garamiyyâta 

dâir söylenilen e ş’âr kadftyhisse karşı te’sîri hâiz olamaz".^

"Rûhun lîsân-ı samîmîsi olan şiir her yerde, her mem

lekette ’munabbet’ diye nağme-perdâz olmazsa revnak ve tarâ- 

vetini muhafaza edemiyor. Bilmem amnıâ bence garâmiyyât her 

türlü aksâm-ı şiire tefevvuk ediyor. Çünkü bunların ekseri 

kalbden doğuyor. Bir â ş ı k m  eminlerini, gözyaşlarını, ıztı- 

râbât-ı kalbiyyesini, bir kadının îtirâfâtını, güzelliğini, 

aşk-ı mâsûmânesini irâe eden şiirleri çok seviyorum'.'.

Mehmed Celâl, "garâmiyyat"la beraber, şiirde gözyaş

larının .yeri hakkında da şunları söylemektedir:

"Gözyaşları!.. Şiir ile berâber halkolunmuş zannetti

ğim, en rakîk, en hazîn âsâr-ı edebiyye içinde izlerini bul

duğum gözyaşları...".

"Gİâzyaşlarıî.. Şairler için bu bir kısmet, bu bir gı

da değil mi?.. En samîmî, en ciddî, en tâli’siz şâirler yal

nız bu gözyaşları içindeki -halli gayr-ı kabil olan- aşk rnu-

(13) Nâbî'de Hayât-ı îşıkane, İrtika, nr.30, 20 Teşrinievvel 

1898 - 15 Cemâziyelâhir 1317, s.120.

(14) Şâir-i Uezlhu’l-makal Sâmih Beyefendi’ye, Resimli Gaze

te, nr.39, 25 Temmuz 1313-6 Rebîülevvel 1315 (5 Ağustos 

1897), s.459.

(15) Hâbî’de Hayât-1 Aşıkine, Musavver Terakki, y.3, nr.4,

7 Cemâziyelâhir 1317-30 Eylül 1315 (11 Teşrinievvel 1899) 

s . 31 •
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a m m â s ı m  görmüyorlar ma?.. Bu muammâyı halledebiliyorlar mı? 

Bir kısım şuarâ-yı eslâf, bir kısım üdebâ-yı ahlâf şu zaval

lı aşk kelimesini bi-hakkın halledememişlerdir,,.

"Bahtiyârdır o şâir ki, güzel kadınların güzel gözle

rinden dökülen elmas-pârelerle tıfl-ı muhabbeti tetvîc ve 

tezyin eder".

Mehmed Celâl, Ahmed Râsim’in "Asâr-ı Hayâl" adlı eseri

ne yazdığı manzum Takriz’de de:

"Şâirce değilse de mukaffâ 

Bir gözyaşı şiirdir musaffa"

e ıs)beytiyle gözyaşı-şiir münâsebetine temas eder,' 1

Mehmed Celâl’in şiiri böyle idrâk edişi, şâiri bir "bed

baht" diye tavsifine, hattâ bazan şiiri de insan hayatını ze

hirleyen bir iptilâ olarak göstermesine yol açmıştır. Bu se

beple Müzeyyen romanında ÜTihad B e y’in şiirle ilgilenişini:

"... Bütün hayatında muhlik, sem-âlûd bir meyelân baş-

(19 )
lamıştı: Meyelân-ı şiir"v diye anlatır.

(16) îedkîkat-ı Edebiyye-27-, İrtikâ, y.2, c.2, nr.17/65, 

24 Safer 1318-22 Haziran 1900, s.66.

(17) Güzel Eserler İçin-3-, İrtikâ, y.2, c.3, nr.35/135» 

20 Receb 1319-1 Teşrlnisâni 1901, s.130.

(18) A.Râsim’in "Asâr-ı Hayâl"ine Takrîz, Hazîne-i fünûn, 

nr.28, 6 Kânûnısâni 1309-18 Kânûnısâni 1894, s.28.

(19) Müzeyyen, İstanbul 1316 H. (1898 M.), s.40.





Dîvan şâiri Vecdî hakkında yazdığı "Eş’âr-ı Vecdî Hak

kında Mütâlaât" yazısında da:

"Vecdî hakîkaten bedbaht, yâni şâir imiş"^20  ̂ der. 

"Şâir-Şiir" yazısındaki tarifinde şâir, "tabîat tarafından 

bedbahtlığa mahkûm olarak dünyâya gelmiş bir tâli ’ sizrtdir. 

"Nedâmet" romanının kahramanı olan şâirin şahsında bütün şâ

irler "hilkaten bedbaht olan zavallı mahlûklaradır.

Mehmed Celâl*in kendi şiirlerinde de aşk, gözyaşı, hü

zün, buradaki ifâdelerine uygun olarak, şiirinin ana temleri-
(0'\\

ni teşkil eder.

Ona göre şiir bir ilham işidir, "sünûhaf’m  kalbe doğ

masıyla yazılır. Fakat bu "sünûhât-ı şâirâne,fnin doğması bir 

sebebe müsteniddir. Şâirin gönlünü, rûhunu, muhayyilesini ha

rekete geçirecek bir sebep gereklidir. Mehmed Gelâl, OsmanlI 

sultanlarının hayat hikâyelerine dair kaleme aldığı 150-200 

beyitlik mesnevîleri bir iki gün içinde yazıverdiği yolunda

ki tenkidlere cevap olmak üzere bu konuda şu görüşleri ileri 

sürüyor:

(20) E ş’âr-ı Vecdî Hakkında Mütâlaât, Maârif, nr.2, 29 Muhar

rem 1309 (5 Ağustos 1891), s.22.

(21) Şair-Şiir, Mürüvvet, nr.106, 24 Şevval 1305-4 Temmuz 

1898, s.3»

(22) Hedâmet-Bir Şâirin Sernüvişti, İstanbul, tarihsiz, s.3.

(23) Bu konuda bk.: Tezin üçüncü bölümünün Temler kısmı 

s « O





"İtikâdımca, şiir söylemek için bir zaman tâyini kabil 

ise, o zaman da, tabiatın şiir söylemeğe meylettiği zaman ol

mak lâzım gelir. Tabiatın şiire meylettiği zaman, hissiyât-ı 

şâiranenin müteheyyic bir hâlde bulunacağı tabiî olduğundan, 

bu esnâda şâir sünûhât-ı kalbiyyesini elindeki kağıda akset

tirmeye başlar. İnbisât-ı tabîatı devam ettikçe ikiyüz beyit

ten ibâret olan bir manzûmeyi iki günde yazar. Fakat hiçbir 

vech ve münâsebeti olmadığı halde -mücerred, söz ola kabilin

den- şiir söylemek, hissiyât-ı beşeriyyeyi amîk bir nazarla 

tedkîk edenlerce kabil olmadığından, sünûhât-ı şâiranenin 

cilve-nümâ-yı zuhûr olabilmesi mutlak bir sebebe mustenid 

olur".^24^

Şiir onun nazarında baştan beri anlattığımız şekilde 

yalnızca aşk, gözyaşı ve kederden ibâret değildir. Mehmed Ce

lâl şiirin "tem"ine ait bu hususların yanısıra, onda birtakım 

üslûb özellikleri de arar. Bunları Yıldırım Sultan Bâyezid-i 

Evvel adlı kitapçığının Mukaddime’ sinde:

"Asr-ı cedîd üdebâsının keşfettiği hakâyık-ı edebiy- 

yedendır ki şiir dedikleri meziyyet-i ulviyye mücerred mevzûn 

ve mukaffâ veyâhud musanna' olduğu içün mazhar-ı rağbet olmu

yor. Belki bir söze b i - h a k k m  şiir denilebilmek için -veznin

den, kafiyesinden, san’atından sarf-ı nazar- onun letâfet-i 

hayâl, rikkat-i his, fesâhat-i beyân, şiddet-i tasavvur, mu- 

kare$et-i hakîkat gibi birçok meziyyât ile tecellî etmesi

(24) Sultan Bâyezid-i Sânî, İstanbul 1308 H. (1891 M.), s.4-6
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icâb ediyor. Bu cihetle her manzûm söze şiir demek, şiirin

(25)
mânâ-yı hakîkîsini bilmemekten neş'et eyliyor"v •"■diyerek

sayar.

Şâir, şiir için gerekli saydığı üslûb özelliklerini, 

bu yazısından başka, Güzel Eserler İçin" adlı seri yazısın

d a ^ ^  Avram Haon’un Kalb-i Şikeste adlı eserini tenkîd eder

ken şöyle sıralar:

-Şîve-i lisâna muvâfakat 

-iheng-i selâset 

-Rikkat-i hayâl 

-ITezâhet-i üslûb 

-Vezin seçimi 

-Mevzu seçimi

Mehmed Celâl*e göre şiir, anlatılan teme uygun bir or

tam ve zamanda yazılmalıdır. Böyle olursa daha tesirli olur, 

daha kolay yazılır. Aksi takdîrde şâir, anlattığı konuyu ifâ

de edebilmek için tabiatını zorlamak durumunda kalır. Halbu

ki, "tabiat dediğimiz şey çocuk oyuncağı değildir ki canımız

(25) Yıldırım Sultan Bâyezîa-i Evvel, İstanbul 1308 H. (1891 

M.), s.3. M.Celâl, şiir ve nesirde bulunması gereken ba

zı üslûb özelliklerini "Osmanlı Edebiyatı Humûneleri,,nin 

ikinci kısmında da anlatır. Dr.Kâzım Yetiş'in tesbîtine 

göre kitabının bu bölümü Recâîzâde’nin îâlim-i Edebiyât'ı- 

n m  büyük tesirini aksettirmektedir Bk.Kâzım Yetiş, Tâ- 

lîm-i Edebiyat*m Rhetorique ve Edebiyat Nazariyatı Saha

sına Getirdiği Yenilikler, c.2, Doktora Tezi, İstanbul 

1981, s.712-744.

(26) Güzel Eserler İçin-3» İrtikâ, y.2, c.3 nr.35/135, 20 Re- 

ceb 1319-1 Teşrînisâni 1901, s.129-130.
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ne tarafa isterse o tarafa döndürelim". Bu sebepten bahar za

manı yazılan bir kış şiiri veyahut kışın yazılan bir bahar 

şiiri, o kadar da "tabiî" olamaz. Çüukü insan tabîatı» "hu

sûsiyle tab’-ı şâir baharda kesb ettiği hissi kışta kaybeder.

Kışta kesbettiği hissi baharda bulamaz". Öyleyse kışın söyle-
(2 7

necek bir bahâriyyenin pek de tabiî olacağı iddia edilemez.

Şiirin tabiî olmasında ve okuyanda istenilen tesiri 

uyandırabilmesinde uygun zaman ve ortamda yazılmış olması 

şartı kadar, anlatılanların yaşanmışlığı da önemlidir. Şair, 

şiirinde, gördüğü, yaşadığı, hissettiği şeylerden bahsederse 

daha inandırıcı olur. Her şair yazdığı şiiri sever, her şii

ri onun için kıymetlidir. Çünkü onlar şâirin evlâdı gibidir. 

.Fakat en kıymetli şiirler "mevzuu hakikate mübtenî olan" şi

irlerdir. Yaşanmış bir tecrübeyi anlatan şiirler daha mües-

(28)
sir ve tabiîdir.' J

Mehmed Celâl, kendi şiirlerinin de pekçoğunun hayatıy

la ilgili olduğunu s ö y l e r * ^ k i  hayatıyla şiirlerinin muka

yesesi bu iddiasını kolayca doğrulamaktadır.

(27) A d a’da Söylediklerim-Mukaddime, İstanbul 1303, s.4-9. 

Bu Mukaddime*nin tam metni Tezin sonundaki Vesilcalar- 

Metinler bölümündedir.

(28) Kıymetli Şiirler, Terakkî, y.2, nr.4, 6 Cemâziyelev- 

vel 1316 - 22 Eylül 1898, s.25-27.

(29) a.y., s.26.
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Ona göre bazı şiirler ise "mebnî ale’l hikâye"dirier. 

Bize geçmişte yaşanmış bir vak'ayı aktarırlar. Söylenen be

yitlerin gerisinde bir hikâye, bir vak'a yatar. Böyle şiir

ler daha zengin, daha kıymetli ve derinlikli şiirlerdir. Meh

med Celâl böyle "mebnî ale'l-hikâye olan eş'âr"a iki ayrı ya

zısında, birisi Zahîr-i Fâryâbî'nin olmak üzere iki Farsça 

beyitin hikâyesini anlatarak örnek de verir.(3°)

b) Vezin;

Mehmed Celâl'in yazılarında şiirde vezin meselesine 

dair etraflı bir görüşe rastlamayız. "Osmanlı Edebiyatı lu- 

mûneleri"nin beşinci kısmını aruz veznine ayırırsa da, "Os

manlI Aruzu" adını taşıyan bu bölümde vezin hakkında hiçbir 

görüş ifâde etmeksizin: "Reşad Bey'in Numûne-i Şiir ve İnşâ

Unvanlı yazdığı eserde taksım-i evzân için ihtiyar ettiği

(31") ^ <-
üslûbu biz de tensîb ettik". diyerek, doğrudan doğruya

aruzun kalıplarına, bunların taktiiyle beraber örnek beyit- 

( 32)
lere geçer.

Onun sadece "Güzel Eserler İçin" adlı yazısında vezin 

konusunda,, devrinde Servet-i Fünûn edebiyatçılarının benimse

miş olduğu "mevzûa göre vezin" anlayışını tasvîb eden birkaç 

satırına rastlıyoruz:

(30) Bir Mukabele-i Şâirâne, 'Terakkî, y.2, nr.16, 1 Şaban 1316- 

15 Kânûnıevvel 1898, s,. 124-125.

Câm-ı Hâlî, İrtikâ, c.l, nr.7, 17 Zilhicce 1316- 

28 Hisan 1899, s.27.

(31) Osmanlı Edebiyatı lumûneleri, s.279.

(32) a.e., s.279-305.
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"İtikâdımca mevzii intihâb ve tâyin olunur olunmaz, 

vezn dahî intihâb ve tâyîn olunmalıdır. Vâkıâ bir şâir her 

mevzûu her vezinde ityâna muktedirdir, ancak mevzûa göre ve

zin dahi t a’yîn ederse, şiirin selâset-i âhengi ara sıra şâ-

( 33 }
ibe-dâr olmak nakîsasına uğramaz”. '

c) Kâfiye:

Mehmed Celâl1in kafiye konusuna ilk teması, Vecdî’nin 

şiirlerine dair kaleme aldığı bir yazıda, kâfiyenin divân şâ

irlerimiz için ilhamlarını sınırlayıcı bir bağ olduğu yolunda 

yazdığı satırlarla görülür. Ona göre "kâfiye belâsı en büyük 

şâirlerimizi de mahkûm-ı zencîr-i t a’kîd eylemiş”tir. Hâl 

böyle iken Vecdî’nin şiirlerinde bu t a’kîde rastlanmadığını 

belirterek çeşitli örnekler verir.(34)

Bu birkaç satırlık kısa temastan sonraki zaman içinde 

Celâl*in konuya ait görüşleri Servet-i Fünûn yıllarında ede

biyatımızda yaygınlaşan kulak için kâfiye anlayışına itiraz-
A

lar çerçevesinde gelişmiştir. Bu devirde Haşan Asaf isminde 

bir gencin 1896 yılında neşrettiği ”Burhân-ı Kudret” şiirin

deki "abes-muktebes" kâfiyeleri üzerine edebiyatçılarımız ara

sında geniş bir tartışma zemîni bulmuş olan "Kâfiye göz için 

midir, kulak için mi?” meselesinin, Servet-i Fünûncularca,

(33) Güzel Eserler İçin-2, İrtika, y.2, c.3, nr.33/133,

6 Receb 1319-18 Teşrinievvel 1901, s.122.

(34) Bş'âr-ı Yecdî Hakkında Mütâlaât, Maârif, nr.3, 6 Safer 

1309 (11 Ağustos 1891), s.37.
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Recâîzâde Ekrem’in "kafiyenin kulak için olması esas alınma

lıdır" yolundaki cevâzî hükmüne istinaden, "kafiye kulak için

dir" şeklinde anlaşılıp, şiirlerinde de bol bol bu anlayış 

doğrultusunda kafiyeler kullanmaları, Mehmed Celâl*in Servet-i 

Fünûn edebiyatını ençok tenkîd ettiği noktalardan birisini teş

kil etmiştir. Celâl, Servet-i Fünûn'un tenkidine dair kaleme 

aldığı pek çok yazısında böyle kulak için yapılmış kâfiyele

rin ve "mukayyed kâfiye"lerin kullanımixxm hoş olmadığından, 

yanlış olduğundan bahseder. Tepedelenlizâde Kâmil*e yazdığı 

bir mektupta bu konudaki düşüncelerini şöyle dile getirir:

"Gelelim kafiyeye:

Üstâd-ı mukerrem Ekrem Beyefendi Hazretleri ’Kâfiye 

kulak içindir!’ hükmünü vermişler ki bu, sâhib-i makale ve 

emsâlince pek doğru, pek makbûl imiş. Bu sâyede yeni kâfiye

ler kazanmışlar. Pek âlâ, öyle olsun! 0 hâlde bu yeni kafiye

ler kulak için olduktan sonra atîye yazdığım kelimeler yekdi- 

ğeriyle takfiye edilebilecek:

bağteten, sen; kıyas, ihtirâs; mûnis, bâis; ( ? 

küstâh; şad, irtibât; tehzîz, lezîz; mâhî, vâhî.

Üstâd-ı muhteremimizin bütün âsâr-ı ş i’ri.yyesini oku

muş ve pekçok istifâde etmişimdir. Yemin ederim ki, müşârü- 

nileyhin bedâyi-i şi’riyyelerinde bu gibi kavâfiye tesâdüf 

etmedim. E ş’âr-ı âlî-i edîbâneleri için reva görmedikleri 

bir kaide-şikenliğin de nev-hevesân-ı ü d e b â n m  asarında bu

lunmasını hiçöir zaman arzû buyurmayacaklarını ümîd ederim.
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Kâfiye yalnız kayd-ı sem' altında kalmakla şiir güzel

liğe değil, belki kolaylığa tekarrüb etti...

’Mûnis'e kafiye aramak için, uzun uzadıya i t’âb-ı 

fikr edeceğime, altına fbâis’i kondururum, olur biterI.. Ku

lak her iki heceyi bir işitmiyor mu ya? Zâten kafiye de kulak

( 35)için idi, beyhûae ne uğraşıp durmalı!

Mehmed Celâl, Servet-i Fünûn şiirine kâfiye açısından 

yönelttiği tenkîdleri, Hüseyin Câhid'in Sabah gazetesinde neş

rettiği "Hayât-ı Matbûat" yazılarına cevap olmak üzere yazdı

ğı "Tedkîkât-ı Bdebiyye” adlı seri yazılarında da, bazan mi

zah yolunda ve ş ahsiyâta varan dozda sürdürür ve Servet-i 

Fünûn şâirlerinin eserlerinden bu şekilde kafiyelere örnek

ler v e r i r . Onların böyle kâfiyeler kullanmalarını kolay

cılık olarak vasıflandırır ve varlıklarıyla övündükleri Şinâ-

si'lerin, Kemâl’lerin, Hâmid'lerin, Ekrem’lerin şiirlerinde

- (37) —
böyle kafiyeler bulunmadığını söyler. Jxı Kulak için kafiye

(38)
şiirdeki ahengi ihlâl etmektedir.w

(35) Tepedelenlizâde Kâmil Beyefendi’y e , Resimli Gazete, 

nr.23, 13 Zilkade 1314-3 Nisan 1313 (15 Nisan 1897), 

s.271.

(36) Bu konuda, bu bölümün Servet-i .Fünûn Edebiyatı başlıklı 

kısmına bk.

(37) Tedkîkat-ı Edebiyye-4, İrtika, y.l, c.l, nr.42, 11 Rama

zan 1317-12 Kânûnısâni 1900, s.167.

(38) a.y., s.167.
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Celâl, arkadaşı Andelîb'in Bir Demet Çiçek adlı eseri

ni takdîr yollu yazdığı bir yazısında da, Andelîb’in "mukay-

—  (39}
yed kafiye" kullanmasını hoş görmez.

d) Edebî sanatların yeri;

Edebî sanatlar, Mehmed Celâl için, ifrata varmamak 

şartıyla şiirde bulunması gerekli unsurlardır. Onları inkâr 

etmek, edebiyatı inkâr etmek olur. Pakat şâirin yalnızca sa

nat gösterme hevesiyle şiirdeki mânâyı, hissi, fikri ve di

ğer "şerâit-i edebiyye"yi altüst etmesi, şiirini gereksiz 

yere sanatlara boğması da yanlış bir tutumdur.^40^*

Yazar, Tepeaelenlizâde Kâmil'e yazdığı, yukarıda Ka

fiye kısmında zikrettiğimiz bir mektubunda da edebî sanatla-

(39) Bir Demet Çiçek, Terakkî, y.2, nr.10, 13 Cemâziyelâhir 

1316-22 Teşrinievvel 1314 (3 Teşrînisâni 1898), s.74.

Selim Sâbit, "Mi'yâr-ı Kelâm" adlı eserinde, mukay- 

yed kafiye hakkında şu bilgiyi vermektedir:

"Kâfiye-i mukayyede: Harf-i revînin mâ-kablinde re

dif harflerinin gayrı diğer bir harf bulunan kafiyedir 

ki, ol harfe dahi kayd ta'bîr olunur.

Halka kin eyleme var ise mürüvvet sende 

Seni zamm eyleyeni medh ile kıl şermende.

Nitekim beyt-i mezkûrda vaki’ olan (sende) ve (şer

mende) lâfızlarının (<L> ) l a n  gibi."

M i’yâr-ı Kelâm, İstanbul 1287, Matbaa-i Âmire, s.27.

(40) Dîvanlar, Maârif, nr.22, 21 Cemâziyelâhir 1309 (22 Kânâ- 

nısâni 1892), s.344.
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ra dair düşüncesini açıklar. (41) Bura(ıa> "edebiyat-ı hâzıra 

erbâbı"nm, eserlerinin "kalbî, hayâtî" olması arzusuyla, 

telmîh, kinâye, cinas gibi edebî sanatları önemsemeyip, bun

ları şiirde kullanmayı "kelime oyuncakçılığı" olarak görmele

rini yanlış bulur. Der ki:

"Bütün sanâyi-i edebiyyenin mürevvici olmak fikrinde 

değilim. Fakat öyle sanayi vardır ki iltizâm edilmediği ve 

pek ulvî, pek tabiî olduğu hâlde hayâlden doğar. Bunlara 

'kelime oyuncakçılığı1 denmez. Belki bir ’hârika-i hissiyye’ 

tâbîr olunur. Bu ciheti daha iyi tedkîk, daha iyi tebyîn eden 

Talîm-i Edebiyât bir kere daha gözden geçirilse!.. '»(42)

(41) Tspedelenlizâde Kâmil Beyefendi’ye-2, Resimli Gazete, 

nr.24, 20 Zilkade 1314-10 Nisan 1313 (22 Nisan 1897), 

s.279.

(42) a.y., s.279.
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C- ROMAN

a ) Roman Nedir?:

Mehmed Celâl, roman hakkmdaki görüşlerini, 1894 yı

lında yayınladığı "OsmanlI Edebiyatı Numûneleri" adlı eseri-

(1
nin üçüncü kısmını teşkil eden Aksâm-ı Muharrerât bölümü ilav 

aynı yıl, Maârif m e cmûasmda çıkan Roman Mütalaası başlıklı 

m a k a l e s i n d e ^  etraflı bir şekilde ortaya koyar.

OsmanlI Edebiyatı Numûneleri’nde, roman yazmanın ve 

okumanın ne maksatla olması gerektiği sorusuyla konuya giren 

yazar, daha sonra romancının hakikate uygunluğu gözetmesinin 

lüzumundan bahseder. Romanları konularına ve yazılış şekille

rine göre bir tasnîfe tâbi tutar.

Mehmed Celâl1 e göre "roman yazmaictan meram, güzel 

bir kadın, sonra yine güzel bir delikanlıyı tasvîr etmek, ka

dını delikanlıya, delikanlıyı kadına bir rişte-i aşk ile rabt 

eylemek, sonra ortaya bir de rakîb çıkararak, bir| iki âdî 

entrika ile rakîbi âzim-i semt-i adem edip, iki zavallının 

da hemen ekser-i hikâyelerimizde görüldüğü gibi kurban ede

rek işini bitirivermekten ibaret" değildir. Böyle olmamalı

dır. (3)

(1) OsmanlI Edebiyatı Numûneleri, s.168-193.

(2) Roman Mütâlaası, Maârif, nr.159, 28 Teşrînîsâni 1894- 

30 Cemâziyelevvel 1312, s.18-20.

(3) Osmanlı Edebiyatı Numûneleri, s.168.





Aynı şekilde, roman okumak da, "bir kitabın muttasıl 

yapraklarını saymak, satırlarını süzmek, can sıkıntısından 

patlamamak için garib bir v a k’a işitmeğe heveskâr olmak, ni

hayet okunan kitabın ne fikir ile yazılmış olduğunu anlamak 

maksadına mebnî” olursa, bu da yanlış bir okuma tavrı ve ro

mandan yanlış bir beklentidir.^)

Roman, "bir âlem tasvîr etmek" için yazılır. Bu âlem, 

romancının dış dünyadaki "hakâyık"dan seçerek aldığı v a k’a, 

şahıs veya konuları "bî-tarafâne tasvîr etmek"le okuyucuya 

verilmelidir. Öyleyse romancı "âlemin hakayıkma vâkıf" ol

malıdır. Bu vuküf ise, zannedildiği gibi her eli kalem tuta

nın bir çırpıda edinebileceği bir birikim değildir. Bunu an

cak "e’âzım-ı erbâb-ı edeb", o da uğradıkları pekçok müşkilât 

ve zahmet neticesinde başarabilmektedirler.

Romanda hayâller de sözkonusu edilebilir. Ama bu ha

yâllerin de "muvâfık-ı akl u hikmet" olması lüzûmu vardır. 

Öyleyse "roman yazmak, vukûu ihtimâl dâhilinde olan vekayîi,

muvâfık-ı akl u hikmet hayâlât ve nazar-firîb elvân ile irâe

(5 )
eylemekten ibârettir" . w J

Romanda hakikate uygunluk endîşesi, birtakım Batılı 

romancıların pekçok meşakkati göze alarak, romanlarına konu 

edinecekleri şahısların veya çevrenin içine girip, gerekti

ğinde meyhânelerde sabahlamalarına, haydutlar, sefillerle 

wlıem-bezm" olmalarına, fakirlerin kulübelerinde onlarla yarı

(4) a.e., s.169.

(5) a.e., s.169.



T

i

)



-3^-

aç düşüp kalkmalarına yol açmıştır. Batı edebiyatlarındaki 

büyük muharrirlerin, romanlarında sosyal davranışlar, İçtimaî 

ve ferdî ahlâk, örf ve âdetler gibi konuların tasvirinde gös

terdikleri büyük iktidârın gerisinde bu tedkîk ve tecessüs 

yatmaktadır. Bu başarıları dolayısıyladır ki, onlar "meselâ 

birçok rakı içtiği için ayakta durmağa iktidârı kalmayan bir 

adama, ağzı düzgün bir adamın söylediği lakırdıyı söyletmiyor

lar. Meselâ günlerce aç kalan bir adamın, evcâ-ı batniyyesini 

fennin kabûl etmeyeceği bir sûrette tasvir etmiyorlar. Meselâ 

bir fakirin kulübesinde bir porselen tabak yâhud bir demir ka

şık aramıyorlar". ̂

Batı edebiyatlarında Realist ve Naturali3t romancıla

rın, romanlarında gözettikleri bu hususları, yukarıdaki sa

tırlarıyla, romanda elzem bir şart ve tutum olarak gösteren 

Mehmed Celâl, bahsettiği romancıların yalnızca "taklîd-i et- 

vâr ve elfâzn cihetiyle değil, "hissiyyât-ı beşeriyyeyi, alı- 

vâl-i âlemi, ihtisâsât-ı kalbiyyeyi" ortaya çıkarmak konusun

da da aynı iktidara sahip olduklarını söyler. Bu yüzden, bu

romancıların romanlarında anlattıkları, "tehzîb-i ahlâk” açı-

( 7 )
s m d a n  da faydalı olmaktadır.

Romancıların eserlerinde yeni bir âlem ortaya koyduk

ları fikrinden hareketle, Mehmed Oelâl, Amerika’nın da Avru

p a’ya göre İlmî araştırmaların daha kesafet kazandığı "yeni 

bir âlem", bir "Yeni Dünya" olduğu düşüncesiyle, "Roman âle-

(6) a.e., s.170.

(7) a.e., s.170.
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mi cihân-ı edebin Amerika'sı addolunmaya şayandır" der. 

Çünkü "Amerikalılar, meselâ, bir jalenin nasıl sükût ettiği

ni görmek için, canlarını fedâ etmek derecesine vardıkları 

gibi, romancılar da farazâ bir kadının kirpikleri arasında

bir damla gözyaşının nasıl titrediğini keşfedebilmek için,
(a)

ellerinden gelse bütün mevcut servetlerini sarf ederler". '

Mehmed Celâl romancıya terbiyevî bir misyon yüklemek

tedir. Bu da "tehzîb-i ahlâk ve tasvîr-i hakâyık"tır. "Bu 

halde romancılar cemiyyet-i beşeriyyeye karşı bir musawir-i 

ahlâk olmak üzere telâkkî edilmek lâzım gelir. Roman yazmak 

mutlaka hüsn-i ahlâkı ta'lîm etmeye münhasır olmak iktizâ 

eder*.'. ̂ 10^

b) Roman Okuma:

Niçin roman okuruz? Mehmed Celâl'in buna verdiği >?en 

sâde cevab" şudur:

"Esasen roman yazmak ne için ise, roman okumak da 

onun içindir. Romanlar tehzîb-i ahlâk için yazılmıyorlar mı 

idi? O hâlde tehzîb-i ahlâk için okunurlar".

Mehmed Celâl, romanda edebî ciheti geri plana atarak, 

sosyal veya ferdî "fayda"yı öne çıkaran bu görüşlerinin ya

nı sıra, bilhassa "Hiçin roman okunur? Roman okunmalı mıdır?

(8)

(8) a.e., s.170-171.

(9) a.e., s.170-171.

(10) a.e., s.171.

(11) a.e., s.171.
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Hangi romanlar ne zaman okunmalıdır?” gibi sorulara dâir fi

kirlerini Maârif mecmuasında yayınladığı Roman Mütâlaası^12  ̂

adlı yazısında da açıklar. Daha sonra Maârif mecmuasının "Kü

çük Kitaplar” serîsinin dördüncü kitabı olarak 10 sayfalık

/s (1 3 )
bir risale şeklinde neşrettiği ' bu makalesinde, onun, dev

rinin romanlarına ve bir de gençlik çağında roman okunmasına 

karşı menfî bir tutum içinde olduğu görülür.

Yazısına, bizde roman okuyanların ciddî fennî kitap

lar okuyanlardan daha ziyade olmasına hayıflanarak başlayan 

yazar, bu okuyucuların çoğunluğunun ise tahsil çağındaki 

gençler olmasını hiç hoş görmez. Çünkü insan hayatında genç

lik devresi, tahsil çağıdır ve bu çağda roman okumak, "tah

sil zamanını bir muharririn hayâline feda etmek”tir.

Romanın, yukarıda bahsettiğimiz ”tehzîb-i ahlâk” 

fonksiyonunu gözden uzak tutmamakla beraber, Mehmed Celâl, 

belki de devrinde yazılan romanların büyük çoğunluğunun ha- 

yâlî ve hissî romanlar olduğu, ekserisinin romantik aşk ma

ceralarını konu edindiği düşüncesinden hareketle, bunları 

okumayı gençler için muzır bulur:

”Bir kısım romanların tehzîb-i ahlâk husûsunda göster

dikleri t e’sir inkâr olunamaz. Bir kısmının da müfsid-i ah

lâk olduğunda şübhe yoktur. Bu iki kısmı yekdiğerinden tef-

(12) Roman Mütalaası, Maârif, nr.l59} 28 Teşrînîsâni 1894- 

30 Cemâziyelevvel 1312, s.18-20.

(13) Roman Mütâlaası, İstanbul 1312 H. (1894 M.), 10 s.
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rîk etmek ise -hele şebâbetin devr-i hayâlinde bulunan bir 

genç için- pek müşkildir. Bu cihetle romanların mazarritı 

fâidelerinden daha ziyâde olabilir",

O halde roman okumayı birtakım şartlara bağlamalıdır. 

Celâl*e göre bu şartlar şunlardır:

-"Kariin. .fevkalâde asabî bulunmaması"

-"Talebeden olmaması"

-"Yirmi yaşını tecâvüz etmesi"

-"ÎTÎk ü bedi farka muktedir olması"

Asabı olanlar ekseriyâ hayâlperverdirler, "rakîkü’l- 

kalb"dirler. Herşeyden çok çabuk müteessir olurlar. Bu yüz

den romanda anlatılan olaylar, yâhud en ufak bir "fikr-i ha-

zîn" onların rûhî durumlarını etkiler, altüst edebilir. Bu

(15)
durumda roman "muzırr-ı sıhhatedir.

Talebe olanlar ise, kendilerini roman okumaya kaptı

rıp, "istikbâllerini te'mîn edecek olan ulûm ve fünûnu tah

sil ile feyz-yâb" olamazlar. Bu ise onların derslerinde ba

şarısızlık göstermeleri, sınıfta kalmaları, hattâ giderek 

çalışmaktan teneffür etmeleri demektir. Bu gençler arasında 

öyleleri de vardır ki, roman okumak bir yana, "roman yazmak

taki şerâit-i esâsiyyenin biraz mü hinimi ni değil, en âdisini 

bile fark ve temyîzden âciz" oldukları halde, roman yazmaya

(14) Roman Mütalaası, Maârif, nr.159, 28 Teşrînisâni 1894- 

30 Cemâziyelevvel 1312, s.18.

(15) a.y., s.18.
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bile kalkışmaktadırlar. Bu unev-heves'’lerin karaladıkları hi

kâye, roman, şiir nevinden şeyler, hem onları tahsillerinden 

alıkoymakta, hem de matbûat âleminde, tâbi* ve muharrirlerin 

istihzasına mâruz kalmaktadırlar.

Mehmed Celâl’e göre şâir ve romancılar, "hayâlât-ı fe- 

cîa arasında muztarib" olan kişilerdir. Oysa "hayâlât, hayat-ı 

beşeriyyeyi idâme ettiremez. Belki ezer". Bu yüzden hiçbir şâ

ir, Pastör kadar hürmete mazhar olamaz:

"Edebiyatı her fenne tercîh ettiğim hâlde, ben derim 

ki: Hayâl asrı geçti, hakîkat asrı başladı. Bir çiftçi, bir 

şâirden daha ziyâde bahtiyârdır. Semere-i s a’yini m e s’ûdâne 

iktitâf eder. Bir şâir yâhud bir hikâye-nüvîs gibi hayâlât-ı 

fecîa arasında muztarib olmaz. Bir hikâye-nüvîs, bir şair, 

Gu^jde Mauppassant yâhud eski şairlerimizden Sâınî gibi garîk-i 

bahr-ı hayâlât olabilir. Fakat bir tabîb, hakayık-ı fenniyye- 

yi taharrî ile ashâb-ı ukulun ser-efrâzlarmdan sayılır. Zan

netmem ki bir şâir, temyîz-i nîk ü bede muktedir olan bir in

san nazarında Pastör yâhud şu aralık gazetelerde ismi yâd

(17)olunan Mösyö Rue {3j  ) kadar mazhar-ı hürmet olabilsin.”,v

İşte bu yüzden gençler, kendilerini böyle romanlara, 

şiirlere vermeyip, okulda öğretilen ulûm ve fünûnun tahsili

ni herşeyden daha mühim görmelidirler.

(16) a.y., s.18.

(17) a.y., s.19.
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Yukarıdaki görüşleri, romancıya yüklediği fonksiyon ba 

kımından daha önce bahsettiğimiz Osmanlı Edebiyatı Numûnele- 

ri'ndeki fikirleriyle çelişiyor görünen yazarın, bu ifâdele

rinde edebiyatımızda, özellikle Beşir Fuad ile Menemenlizâde 

Mehmed Tâhir arasında hayâl-hakîkat, edebiyat-fen, romantizm-

realizm konuları etrafında sürdürülen münakaşaların tesirle-

(18)
ri de olsa gerektir. '

Romanın ancak 20 yaşını geçtikten sonra okunması gerek 

tiği fikrini ise Mehmed Celâl şu şekilde açıklamaya çalışmak

tadır:

"İnsan hadd-i bülûğa vâsıl olduğu zaman, yâni 15-16 

yaşlarında -ez-cümle fikri hayâl-perverliğe müstaid ise- ha

kîkaten hayâl-perver oluyor. Okumak zamanı çok. Beş yaşında 

bir çocuk, okumağa başlar. Ömrünün nihâyetine kadar okur. 

Fakat roman okursa, bu müdhiştir. Hikâyeler o genç kalbi 

tesmîm eder. Eğer arzû-yı şâiriyyet, roman okumak fikrine 

inzimâm ederse, bu arzûnun mühlik olacağını te'mîn ederim.

(18) M.Celâl, bu yazısından iki yıl kadar önce, evvelce 

işâret ettiğimiz üzere, edebiyat-fen ilişkisini ko

nu edinen iki ayrı yazı da kaleme almıştır:

Edebiyatta Fen, Maârif, nr.27, 25 Şubat 1892-

13 Şubat 1307, s.1-2.

Fende Edebiyat, Maârif, nr.29, 10 Mart 1892-27 Şu

bat 1307, s.33-34.

Orhan Okay, Mehmed Celâl*in bu şekildeki görüşle

rinde Beşir .Fuad*m tesirleri bulunduğunu kabul etmek

tedir. Bk.: Beşir Fuad, İstanbul tarihsiz, s.210-211.
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Bir romanı, tahsil biteceği bir zamanda, yâni yirmi 

yaş çağlarında okumalı. O vakit hem anlar, hem muhâkeme eder.

Bir hikâyeden istifâde etmek lâzım ise, kitabın her 

satırını bir sâniyede süzerek, sahifelerini muttasıl çevir

mekle bu istifâde hâsıl olmaz. Her ibâreyi tahlîl etmeli".

Mehmed Celâl, kadınların roman okumasına kesinlikle 

rızâ göstermez. Çünkü hemen her romanda bir aşk ilişkisi var

dır. Bu ise, bunları okuyan ve tabiatları gereği kolay müte

essir olan kadınların ve genç kızların düşünce ve duygu dün

yalarını bulandırmaktan başka bir şey hâsıl etmez. Oysa kadı

nın vazîfesi zevceliktir, anneliktir. Bu konuda yazar şunla

rı der:

"Gelelim kadınların roman okuması m e s’elesine: Bu mut

lak muzırdır. Çünkü -fennî romanlar istisna edildiği hâlde- 

her romanda bir muhabbet meselesi vardır. Bir aşk... bir mu

habbet... bir rakîb... Hep böyle şeyleri

Bu hâlde bir kadının vazîfesi, hayâl-perverâne yazıl

mış romanları kitabhânesinden kaldırarak, onların yerine cid

dî eserler komak ve onlardan alacağı lezâizi zevcinin nâsıye- 

sinde, çocuklarının mûsumâne tebessümünde aramaktır".^20^

Belki de, devrindeki kötü örnekleri gözönünae bulundu

rarak, bilhassa gençlerin ve kadınların roman okumasına olan 

bu menfî görüşlerinden sonra, kendisinin niçin bu kadar çok 

hikâye, roman ve şiir yazdığı yolunda yöneltilebilecek iti-

(19) a.y., s.19-20

(20) a.y., s.20.
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razları ise Mehmed Celâl şu şekilde karşılamak ister:

"Hakîkat, her zaman hakîkattir. Ben yine hikâyemi yaza

rım, şiirimi söylerim. Fakat bunları mektebde bulunan şübbân 

ile genç, .kızların ve hattâ kadın nâmına hiçbir kimsenin oku

masını arzû etmem.

Bırakınız: Ben yine çiçeklerden, kelebeklerden, yap

raklardan, bir müteverrimenin kuru, derin öksürüklerinden 

bahsedeyim. Fakat o çiçeklerin hangi nevi ezhâra mensûb oldu

ğunu, o kelebeklerin kanadlarındaki zarlara mikroskop ile ba

kılınca neler görüldüğünü, bir kavak yaprağının kaç tane da

marı olduğunu, o kuru, derin öksürüklerin ne gibi sebebler- 

den neş’et ettiğini bana bir sâhib-i fen sorarsa ben ne ce- 

vab vereyim ey şâir arkadaşlarım?

Şimdi, Fransızca’yı Türkçe’den ziyâde bilmek.(l) id

diasında bulunan genç feylesoflarımızdan biri çıkar da "Ue 

demek? Hugo en büyu'k şâir değil miydi? Françoise Coppee’ye 

ne dersiniz? Daha emsali çok! Bunlar kâffe-i ulûmdan şehâ- 

detnâme alarak meydana çıktılar" derse, ben muhtasaran ce

vap veririm:

-Her m e s’elede zaman ve mekan gözetilir. Bununla berâ- 

ber şâirliğin, hikâye-nüvisliğin meziyyetini inkâr benim 

için elbette düşvâr olur. Çünkü lehü’l-iıamd, "bir damla 

gözyaşının bir burhandan daha kuvvetli" olduğunu bildiğim 

gibi, "sözün herşeyden müessir" bulunduğu da mâlûmumdur.
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Yalnız hayât-ı beşeriyye içinde sanâyi-i edebiyyenin 

her san'at kadar mühim olmadığını göstermek isterim. Bir mil

let madem ki mütemeddindir, hikâyenin, şiirin o millet için

de bulunması levâzım-ı medeniyyettendir. Fakat ne sûretle? 

Lâzım olan ulûm tahsil edildikten s o n r a ! ^

Mehmed Celâl, genç kızların aşka dair hikâyeleri ve 

hissî romanları okumamaları gerektiği fikrini, 1898*de mey

dana koyduğu Müzeyyen romanının kahramanı olan iki genç kı

zın, yeni okuma-yazma öğrenen Müzeyyen ile Sabiha'nın bir 

sohbetlerinin içinde de vurgular:

"-Ne okuyorsunuz kardeşim?

■-Ta’lîm-i kırâata yeni başladık.

•-Daha başka bir şey yok mu?

-Hayır.

-Demek gazete okuyorsunuz?

-Svetl

-Ya tefrikasını?

-Hayıri Beyefendi diyor ki, öyle hikâyeler okumak kız

lara yakışmazmış!..

-Pek doğru! Öyle hikâyeler var ki... Öyle hikâyeler 

var ki... Hani ne söyleyeyim? İnsan okumak bile istemiyor". ^

Yazar, Nedâmet romanında da, bu konuda:

"Roman okumak m e s 1elesine gelince, bugün -birkaç eser-i

(21) a.y., s.20.

(22) Müzeyyen, İstanbul 1316 H. (1898), s.37-38
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edebî müstesna- hiçbir namuslu kadın yoktur ki romanın ilk 

sahîfesini çevirirken kızarmasın” demektedir.^ 3 )

c) Roman Türleri:

Mehmed Celâl, romanları, konularını ve yazılış şekil

lerini nazar-ı itibâra alarak OsmanlI Edebiyatı Numûneleri’n- 

de şu şekilde bir sınıflandırmaya tabî tutar:^ 4 )

-Hissî roman 

-Hikemî roman 

-Fennî roman 

-Cinayete âid roman 

-Mudhik roman 

-Hayalî roman

-Fusûle taksîm olunmayan roman 

-Ebvâb ve aksama taksîm olunan roman 

-Sergüzeşt nev'inden roman 

-jurnal tarzında roman 

-Mektublardan teşekkül eden roman

Bu listeden sonra, her grup romanın ne olduğunu, bazan 

kısa bir tarif ile, (fennî, hissî ve hayâlî romanda olduğu gi

bi) bâzan da birkaç cümlelik açıklayıcı görüşlerle zenginleş

tirerek anlatan yazar, bu roman türlerine, devrinin muharrir

lerinden veyahut kendi romanlarından seçtiği birkaç sahîfelik

(2 3) Nedamet, İstanbul tarihsiz, s.7.

(24) Osmanlı Edebiyatı Numuneleri, s.172.

■
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(25)
örnekler de verir.' *

Buna göre hıssî roman, muharririn "ihtisâsât-ı kalbiy- 

yesine tâbi olarak yazdığı” romandır. Hissî roman yazacak mu

harrir, yazdıklarının tesirli olmasını istiyorsa, hissettik

lerini, yaşadığı duyguları a n l a t m a l ı d ı r . ^ ^

"Tehzîb-i ahlâka ve maneviyâta en ziyâde hadim olan" 

roman tiirü hikemî romandır. Hikemî romanda bu husus özellik

le gözetilir.

Mehmed Celâl*in fennî romana ayrıcalık tanıyan farklı 

bir ilgisi vardır. Yukarıda bahis konusu ettiğimiz "Roman Mü

talaası " adlı yazısının, kadınların ve genç kızların, konula

rının uygunsuzluğu dolayısıyla roman okumalarının muzır oldu

ğunu iddia ettiği satırlarında fennî romanları bu mazarrat 

dâiresinin dışında tuttuğunu gördük. Fennî romana dair Osman

l I  Edebiyatı Mumûneleri*ndeki açıklamasında ise, böyle roman

ları yalnız gençlere değil, büyüklere bile tavsiye eder. Bu 

konudaki ifâdeleri şöyledir:

"Fennî romanlar hayâl-perverâne tasavvurlardan ârî ol

duğu cihetle bunlarda ihtisâsât-ı kalbiyyeye taalluk eder he

men hiçbir sahîfeye tesadüf olunmaz. Bu gibi eserler hakâyık-ı 

fenniyyeyi hikâye suretinde tasvîr ettiklerinden tatlı tatlı

(25) a.e., s.172-193.

(26) M.Celâl, muharririn hissettiklerini ve yaşadıklarını 

yazmasının, yazdıklarının tesirini arttıracağı fikrini 

şu yazısında da işler:

Mebâhis-i İnşâ: İhvâniyât-Humûne 6, Mekteb, nr.19

14 Kânûnıevvel 1891-2 Kânûnıevvel 1307, s.249-251.
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okunur. Değil şebâb için, büyüklere karşı bir mâlûmât-ı kâfi

ye ihzar etmek meziyyetini her zaman muhafaza eder’’.^2^

Bu satırlardan sonra yazar, Jules Verne’in bir roma

nından bir sayfalık bir alıntı yaparak, bu çeşit roman hak

kında okuyuculara fikir vermeye çalışır.

Cinâî romanlara dair bir tarif ve örnek vermekten 

sarf-ı nazar eden Mehmed Celâl, "ekser âsâr-ı müterceme bu 

yoldaki hikâyelerden ibaret olduğu cihetle, zâten hergün oku

nup duran ve hemen her gaaetede ilânları görülen böyle âsâr'” 

m  erbâb-ı mütalaaca bilindiği kanâatindedir.

"Mü'dhik romanlar", hoşa gidecek sözlerle, tuhaf tuhaf 

vak*alan anlatan eserlerdir. Bu türün en giizel örnekleri, 

Mehmed Celâl’e göre, Ahmed Midhat Efendi’nin Çengi’si ve Paul 

de Cock’un hemen bütün romanlarıdır.

Hayalî romanlar, "tasavvurât-ı şâirâneden ziyâde hayâ-

lât-ı mübâlağa-perverâneye meyyâl,'dirler. Bu romanlarda muhar

rir kendi hayâlâtını ön plâna alır ve onlara tâbi olur. Böyle

romanlarda, hayâllerin anlatımında itidal gerekir. "Mübâlağa-

kârâne yazılırsa hudûd-ı akl u fikri çak eden birtakım gulya-

bânî taüayyülâtı insana usanç verir. Hakîkat-cûyâne yazılır-

(28)
sa, hayalî roman olamaz".

Bazı romanlar, fasıllara, bâblara ve kısımlara bölün-

(27) Osmanlı Edebiyatı Numûneleri, s.180.

(28) a.e,, s.182.
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meden yazılırlar. Böyle romanlar şimdi nâdirdir. Bunlar daha 

çok "üdebâ-yı kudemâ"nın yazdıklarıdır. Yeni romancılar, ro

manlarını bölümlere, bâblara ayırmaya pek ziyâde dikkat etmek

tedirler ki, bu gereklidir de. "Çünkü birkaç maddeyi bir yere 

sığıştırıp, erbâb-ı mütâlaanın zihnini işkâl etmekten ise, 

her madde için ayrı ayrı bâblar irâe etmek, okunan şeyi tamâ

mıyla anlamaya yardım ettiği münâsebetle pek münâsib görünür'1.1

Bazı romanlarda ise hem bâblar, hem de birtakım aksam 

vardır. Ahmed Midhat Efendi’nin Haşan Mellah'ı, Prançoise 

Coppee'nin Henriette’i böyle r o m a n l a r d a n d ı r . ^ ^

Romanların bir kısmı jurnal tarzında kaleme alınmışlar

dır, bunlar "muharririn, bir adamın kendi sergüzeştini -ma- 

hall-i v a k 1ayı da tasrîh ederek- sene, ay, gün tarihiyle o 

adam lisanından tasvîr ve tahlîl etmesi*5 şeklindedirler. Mek

tuplardan teşekkül etmiş romanlar da mevcuttur ki, bunlar ek-

(31)
seriyetle hissidirler. 1

(29) a.e., s.184

(30) a.e., s.185.

(31) a.e., s.188-193.
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Bilindiği üzere, Tanzimat sonrası Türk edebiyatında 

Batı’dan yapılan roman tercümelerinin, bu edebî nev'in ede

biyatımıza girişinde ve yerleşmesinde büyük rolü olmuştur. 

Bu tercümelerin içinde ise Paul de Cock, Eugen Sue, Xaviere

de Montepin, Jules Verne, George Ohnet gibi yazarların ro-

(1)
m a n i a n  önemli bir yekûn teşkil eder.

Mehmed Celâl, bu yazarlardan Xariere de Montepin ile 

Paul de Cock'dan dilimize aktarılan iki romanın tercümeleri 

ni tenkid maksadıyla İrtika’da 11 sayı devam eden "Tercüme 

Numûneleri’* başlıklı bir yazı serisi yayınlamış ve bu yazı

larında tercüme meselesine dair düşüncelerini de belirtmiş

tir. ̂

Servet-i Fünûn edebiyatını tenkîd ettiği Tedkîkat-ı

(3)
Edebiyye yazılarında olduğu gibi, J bu yazılarında da, Ce

lâl’ in, yer yer hicve ve mizâha yöneldiğini, bazan işi ala

ya kadar götürdüğünü görürüz. Bu tenkîd örneklerinde de, 

Tedkîkât-ı Edebiyye’lerdeki gibi, mizah ve hiciv havasını 

pekiştirici bir unsur olarak sık sık, geniş ezber dağarcığı

D- TERCÜME

( D  Bu yazarlardan yapılan tercümeler için bk.: İsmail Ha- 

bib (Sevük), Avrupa Edebiyatı ve Biz, İstanbul 1941» 

c .II., s.243-254.

(2) Tercüme Numûneleri, İrtika, y.2, c.II, nr.42/90, 21 Şa

ban 1318-14 Kânûn-ı evvel 1900-y.2, c.III, nr.4/104,

1 Zilhicce 1318-22 Mart 1901.

(3) Bk.: s. Uf-l-- \%2>.
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na başvurarak, konuya uygun mısra veya beyitleri yazılarının 

içine serpiştirmesi de dikkatimizi çeker.

"Tercüme Numune1eri"nin ilk on yazısı, Zaviere de 

Montepin’in "Mecnûneler Tabîbi" adlı romanının Adamyan isim

li bir Ermeni mütercim tarafından dilimize yapılan tercümesi-

(5)ne dâirdir.

Mehmed Celâl, bu tercümeyi, neredeyse satır satır de

nilebilecek bir titizlikle ele alır, üslûb, şîve-i lisâna 

uygunluk, kelime seçimi, dilin ustalıklı kullanımı, romanın 

aslına sadâkat noktalarından tenkîd eder. Adamyan*m Ermeni 

ağzıyla, Türkçe gramerine uymayacak surette çevirdiği bozuk 

cümleleri alır, hemen altına da doğrusunun He olması gerekti

ğini, yanlışın nerede olduğunu belirtir.

Tercüme ÎTumûneleri serisinin son yazısı ise, Ali Nihad 

adlı mütercimin Paul de Cock’tan yaptığı "Dostum Pilcar" adlı 

roman tercümesini bahis konusu etmektedir.

Celâl'e göre "bugün edebiyatımızı işgâl eden en mühim 

mes’ele tercüme mesfe l e s i d i r . ^  Çünkü yapılan tercümeler 

arasında öyle kötüleri vardır ki, hem müterciminin Türkçe'ye 

vukûfsuzluğu yüzünden dilimizi bozmakta, hem de seviyesizce

(4) örnek metinler için bk.: Vesikalar ve Karakteristik Me

tinler bölümü, s. 33^

(5) Xaviere de Montepin (Tere.: Adamyan), Mecnüneler Tabibi, 

İstanbul 1306 (1890), Cerîde-i Earkiyye Matb., 606 s.

(6) Tercüme Iumûneleri-I, îrtika, y.2, c.II, nr.42/90, 21 ŞŞ- 

ban 1318-14 Kânûnıevvel 1900, s.166.
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aktarıldıkları iğin, eser ve yazarı hakkında Türk okuyucusu

nun yanlış kanâatlere sâhip olmasına yol açmaktadır. Halbuki 

"Türkçe lisanına bihakkın vâkıf olamayan acemi mütercimler

biraz düzgüncesine söylemeyi öğrenseler, ondan sonra eser-i

(7 )
mahâretlerini gösterseler" bu menfî durum giderilmiş olur. '

Mehmed Celâl, bu tenkîdlerinde bilhassa bir konuya 

hep dikkat çeker, o da, Türkçe’ye uygunluk ve "şîve-i lisânı- İ 

mızı muhâfaza"dır. Zira ona göre "madem ki hep vatandaşız, j 

mâdem ki Osmanlı ünvân-ı celîli altında yaşıyoruz, bu ünvâ-
'i

na mensûb olan lisân-ı latîfi taglît ve tahrîf etmeğe hakkı- 

(8)mız yoktur".

"Şîve-i lisânımıza ne kadar ehemmiyet verir ve bu şî- 

veyi bozmamağa ne kadar çalışırsak, o kadar kazanmış oluruz. 

Halbuki kayıasızlıkla istîmâl olunan bir kısım kelimât, ma

hallerinde îrâd olunmadıkları için mânâyı büsbütün tagyîr 

ediyorlar".^ ^

Mütercimler, eserin yazılmış olduğu yabancı dil kadar, 

kendi dilimizi, "lisânımızın gavâmızı"nı da çok iyi bilmeli

dirler.

(7) a.y., s.166.

(8) Tercüme lumuneleri-IY, İrtikâ, y.2, c.II, nr.46/94,

20 Ramazan 1318 - .̂1 Kânûnısâni 1901, s.110.

(9) Tercüme Humûneleri-VII, İrtikâ, y.2, c.II, nr.51/99,

25 Şevval 1318 - 15 Şubat 1901, s.130.
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"Memleketimizde bütün vatan kardeşlerimiz için Fransız

ca bilmek, bir mârifet ise, Türkçe bilmek bütün bütün bir lâ-

(10)zime-i hamiyyettir'’. '

Dilimizin nüanslarını bilmeden tercümeye kalkışan bir 

mütercim, çevirdiği eserle »müellif-i eserin kadrinin tenzîl 

edilmesine sebeb olur. Yaptığı çalışma da daima tenkide ve
f ıı \

"hande-i istihza^ya uğramaya.lâyıktır. J

(10) Tercüme Numûneleri-YI, İrtika, y.2, c.II, nr.50/98, 

11 Şevval 1318-8 Şubat 1901, s,125.
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Mehmed Celâl, tenkidi bizim edebiyatımız için çok gerek’

li bir müessese olarak telakki eder. Fakat bizde tenkîd hep

yanlış anlaşılmış, işe sahsiyât da sokulmuştur. Oysa tenkîd,

tezyif demek değildir. "Bir eser hakkında bî-tarafâne îrâd-ı
(1 ̂

mütâlaaya tenkîd derler.11' '

Tenkîd, ortaya konan esere yönelik olmalıdır. Ama bizde

esere değil, müessire ta'rîzlerde bulunulmakta, hatta bu ta1-

rîzler sonunda şahsiyâta bulaşılarak, muharririn "ahvâl-i hu-

(2)sûsiyyesine kadar nüfûzatt çalışılmaktadır. Bu yanlıştır. }

Bir eserin güzel olduğuna dair, yalnızca, güzeldir, de

mek yetmediği gibi, tenkîd için de yalnızca kötülemek kâfi de

ğildir, Tenkîd edilecek husûsların neler olduğu ve niçin ten

kîd edildiği de belirtilmelidir. Tenkîd için iki "lâzıme-i 

edeb" vardır ki, bunlar "îtidâl-i lisân" ve "isâbet-i beyâna

dır. Bir' eserin güzelliklerinin takdîrinde yahud eksiklikleri-
(r>\

nin tenkidinde bu iki noktaya çok dikkat etmek gereklidir.

E - TEMÎD

(1) Tedkîkât-ı Edebiyye-2, İrtikâ, y.l, c.l, nr.40, 26 Şaban 

1317-28 Kânûnıevvel 1899, s.160.

(2) Teşekkür, Yevmî MâlÛmât, nr.900, 18 Receb 1317-22 Teşri

nisani 1899, s.3.

(3) Güzel Eserler İçin-1, İrtikâ, y.2, c.II, nr.32/132,

28 Cemâziyelâhir 1319-11 Teşrînisâni 1901, s.117.
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F- DÎVAİ EDEBİYATI

Mehmed Celâl*in yazılarının içinde dîvan edebiyatına 

ve dîvan şâirlerine dair makaleleri önemli bir yekûn tutar. 

Fakat Bu makalelerde dîvan edebiyatı hakkında etraflı değer

lendirmeler ve kavrayıcı hükümler yerine, daha çok, dîvan 

şâirlerinin şiirlerinden seçilmiş beyitler hakkında, beğenip 

beğenmeme yönünde birtakım mütâlaalar, bazı dîvan şairlerine 

dair kısa takdîr veya tenkıd cümleleri veyahut nâzîrecilik, 

tarih düşürme ve şâirlerin bazı "hayâlât-ı acîbeMleri gibi 

bu edebiyatın tenkidine yönelik satırların yer aldığı görü

lür.

Mehmed Celâl'in bu konuda yazmış olduğu makaleleri 

şunlardır:

Eş*âr-ı Yecdî Hakkında Mütâlaât, Dîvanlar, Şeyh Galib, 

Eş’âr-ı Kadîmemiz Hakkında Bazı Mütâlaât, Eş’âr-ı Atîkamız 

Hakkında Bazı Mütâlaât, Hâbî’de Bbyât-ı işıkfne, Târihler 

Kitâbeler Mersiyeler, Hâbî’de Hayât-ı Âşıkane, Taklîd.

Bunlardan başka, bazı yazılarında da dîvan edebiyatı 

ile ilgili kısa temaslar yer alır. Ayrıca Celâl, Osmanlı Ede

biyatı lümûneleri’nin dokuzuncu kısmını teşkîl eden "Üdebâ

( 2 )
ve Şuarâ-yı Osmâniyye’den Bir Kısmı” adlı bölümde de, ' dî-

(1) Bu yazıların yayınlandıkları gazete ve mecmûalar için 

bk«: Mehmed Celâl*in Yazı ve Şiirlerinin Kronolojik 

Listesi,

(2) Osmanlı Edebiyatı Numûneleri, s.360-604.
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van şâirleri hakkında kısa biyografik bilgiler ve takdîr veya 

tenkîd yollu cümlelere, dîvanlarından seçtiği beyit yahut şi

irlere yer vermiştir. Fakat kitabının son 244 sayfasını teş

kil eden bu bölüm daha çok bir seçme şiirler antolojisi mâhi- 

yetindedir.

a) "Eslâfa ta^îm"; f""
}.

"En evvel eslâfa ta*zîme mecbûruz."^-^

Bu cümle, Mehmed Celâl*in eski edebiyata bakışını be

lirler. Fakat bu ta*zîm, onun, Uâmık Kemal’in Celâleddin Ha

re zmşah Mukaddimesi*nin tesiriyle devrinin bazı edebiyatçıla- 

v- r ı n m  dîvân şiirine yönelttikleri tenkîdlerin bir kısmına ka

tılmasına mâni teşkil etmez. Mehmed Celâl’in bu tenkîdleri 

nazîrecilik, dîvân şâirlerinin, şiirlerinde mübâlağalı ve tu

haf hayâllere yer vermeleri, tarih düşürme için yazılan man- 

zûmelerin sun*îliği gibi konulara inhisâr eder.

Mehmed Celâl'e göre dîvan edebiyatını tamamıyla kötü

lemek ve reddetmek, bazı yeni edebiyat t ar af d ar la rınm, câhil- 

1ikieri yüzünden içine düştükleri yanlış bir tutumdur. Dîvân 

şiirimizi bütünüyle "bî-mânâ" ve "hoşa gider âsârdan mefkûd" 

sayamayız. "İş’âr-ı kadîmemiz bir nazar-ı müdekkikine ile oku

nacak olursa, öyle rengîn, hazîn elvâh-ı şâirâne ve âşıkane

(3) Fıtnat Hanım, Terakkî, y.2, nr.3, 29 Rebîülâhir 1316-

3 Eylül 1314 (15 Eylül 1898), s.3.
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teşkil edecek parçalara tesâdüf olunur ki, bugün bunlar 

e'âzım-ı tfdebâ ve şuarâmızm da nazar-ı hayretlerini celbet- 

mekten hâlî kalmaz.

Bu beyitlerden bir kısmı birer "evlâh-ı şâirâne" teş-

kîl eder. Bir kısmı ise birer "düstûr-ı hikmet addolunacak

(5")
nevâdir-i edebiyye”dendirler.

Celâl, "Eş’âr-ı Kadîmemiz Hakkında Bâzı Mütâlaât"^ 

ve "Eş'âr-ı Atîkamız Hakkında Bâzı Mü t âla ât I, II. adlı 

yazılarında başta Pûzûlî, Bâkî, İTedîm ve Şeyh Galib olmak 

üzere, Rûhî, Vecdi, Hayâlî, Emri, ITâbl, Milî, Seyyid Yehbî, 

Es'ad Muhlis Paşa, Ragıb Paşa, Üsküplü İshak, Kafzâde Fâizl, 

Hâfız-ı Acem, Yamânî, Ahmed Paşa, Zâti, Nazîm, Avnî Bey, Na- 

hîfî... gibi dîvan şairlerinden böyle beyitlere örnekler ve

rir. Bu makalelerinde Mehmed Celâl’in dîvan şiirine ve şâir-

(4) Eş*âr-ı Kadîmemiz Hakkında Bâzı MUtâlaât, Mâlûmât, nr.15,

14 Rebîülâhir 1313 (4 Ağustos 1895), s.310.

(5) Eş*âr-ı Atîkamız Hakkında Bazı Mütâlaât, Mâlûmât, nr.18,

6 Cemayizelevvel 1313 (25 Teşrinievvel 1895, s.386.

(6) Eş’âr-ı Kadîmemiz Hakkında Bâzı Mütâlaât, Mâlûmât, nr.15,

14 Rebîülâhir 1313 (4 Ağustos 1895), s.310-311.

(7) Eş*âr-ı Atîkamız Hakkında Bâzı Mütâlaât, Mâlûmât, nr.18,

6 Cemâziyelevvel 1313 (25 Teşrinievvel 1895), s.386-387.

Eş'âr-ı Atîkamız Hakkında Bâzı Mütâlaât, Hazîne-i 

Fünûn, nr.22, 4 Cemaziyelâhir 1313 (22 Teşrînisâni 1895), 

s.176-178.
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lerine olan ilgisinin yalnızca Fuzûlî, Bâkî, Galib gibi çok 

mâraf isimlere münhasır kalmayıp, çok daha zengin bir kadro

ya açılabildiğine ve dîvan şiirine aid geniş bir müktesebâtı- 

nın bulunduğuna şâhit olmaktayız.

Bu, "mâzîdeki üdebâ ve şuarâ-yı kirâm" ve "e§âtize-i 

'izâm'1, Celâl'in Servet-i Pünûn gençlerinin eserlerini ten

kidi erinde de, sık sık, haklılığını isbât için eserlerine

(8)mürâcaât ettiği referanslardır. J

b) Dîvân edebiyatını tenkîd:

Mehmed Celâl’in dîvan edebiyatını tenkîdi, yukarıda 

da zikrettiğimiz gibi, daha çok, eslâfın şiirlerinde görülen 

mantık dışı, mübâlağalı hayâllere ve tabiî olmayan benzetme

lere dâirdir.

(a')
"Dîvanlar" adlı makalesinde, ' edebiyat heveslisi genç

lerin rastgele matbû dîvanları karıştırıp, onlardaki şiirleri 

ezberlemeye, hattâ taklîd etmeye çalışmalarının doğru bir yö

neliş olmadığını söyler. Çünkü her dîvan sâhibi şâir, iyi şâ

ir demek değildir. Bazı şâirlerimiz "mücerred, san'at-ı şâira- 

ne göstereceğim diye mânâyı, hissi, fikri, hâsılı şerâit-i 

edebiyyeyi zîr ü zeber" etmişlerdir. Dîvanlarımızdan bazıla

rının muhtevî olduğu birtakım şiirler "hayâlât-ı acîbe” ile

(8) Bu tenkîdi er için bk.î Tez, s.

(9) Dîvanlar, Maârif, nr.22, 21 Cemâziyelâhir 1309- 

(22 Kânûnısâni 1892), s.343-345.





doludur. Kaldı ki büyük şâirlerin (meselâ Fuzûlî’nin) bil© 

her gazeli müsâvî değildir, öyleyse dîvanlardan istifâde 

için "kudret-i temyiz" gereklidir. Mehmed Celâl, bu gençle

re "kudret-i şâiriyyet"lerini asırlardır isbâtlayagelmiş 

olan Fuzûlî, Nedim, Şeyh Gâlib, Nef’î, Hâili ve Yeedî’yi 

örnek olarak tavsiye eder.

Dîvan şâirlerinin gayr-ı tabiî, tuhaf pekçok beyit

leri mevcûttur. İnsan bazan bu beyitlerin çizdiği manzara

yı düşününce, gözünün önünde bir "elvâh-ı mnâhike” teşekkül 

eder;

"Âsâr-ı eslâfda bâzı öyle nazımlara tesâdüf olunur 

ki, bunlardan bir levha teşkîl olunmak lâzım gelse, insan 

gülmekten bayılır.

Mehmed Celâl, Nâmık Kemâl’in Celâleddin Hârezmşâh 

Mukaddimesi’nde dîvan edebiyatına dair bu yolda ileri sür

müş olduğu fikirlerin bu âşikâr tesiri ile, dîvan şâirleri

nin böyle beyitlerinden örnekler vererek, onlardaki hayâlle

rin ve mazmûnların komikliğini, gayr-ı tabiîliğini gösterme

ye çalışır:

»Meselâ Sümbülzâde Vehbî’nin:

(10) a.y., s.343-344.

(11) Musâhabe: Kırâathânede, Terakki, y.2, nr.6, 20 Cemâ- 

ziyelevvel 1316-24 Eylül 1314-*(6 Teşrinievvel 1898), 

s.45.4
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fÇâh-ı zekan üftâdesi, dilbeste-i zülfü2 

Zincirlikuyu anın içün meskenimizdir.r

beyti bir levha teşkîl edecek olsa, bostan kuyusunu irâe 

eden bir çenenin, nefret-bahş-ı enzâr olacak zincîrlerin 

manzarası insana ne dehşet veriri..

Öyle bir yâr tasavvur et ki:

'Görünür saçlarının her teli su’bân gözüme*

mısrâ-ı garibinin tasvîr ettiği yılanlar, onun gîsû-yı lati

fini teşkil etsin. Öyle bir âşık gör ki, âşıklığına nişân 

olmak üzere kalbi, ciğeri parça parça olsun da, -fennen ol

maz ya- sînesi "koton idrofil" yâhud "gaz iyodformT,lar ile 

sarılmış bulunsun. le yaparsın?

-İğrenirim. Kaçarım.

-Hakkın v a r . " ^ 2^

Mehmed Celâl, "kudemâ-yı şuarâ^nın bu *îgarîb ihtisâ- 

sâf’indan, neş*âr-ı eslâfdaki elvâh-ı müdhikewden ve Mecnûn, 

pervâne, Ferhâd v.s. gibi eskimiş mazmûnların artık okuyucu

ya kesel verdiğinden, daha sonraki yıllarda kaleme aldığı

(13 )başka yazılarında da bahseder.

(12) a.y., s.45.

(13) Musâhabe: Elvâh-ı Müdhike, Terakkî, y.2, nr.7, 27 Cemâ- 

ziyelevvel 13l6-(13 Teşrinievvel 1898), s.49-50.

Nabî’de Hayât-ı Aşıkâne, İrtika, y.l, c.I, nr.33,

6 Receb 1317-10 Teşrinisani 1899, s.132.
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Ayraca o, dîvan şiirindeki mübâlağayı da hoş görmez:

"Eski yolda şifr ile meşgûl olan 

Asümânı mahv eder bir âh içünl

Kim olursa mâil-i tarz-ı cedîd,

Bir eser te’lîf eder bir mâh içünî

Hangisi âlî daha ey şâirânî 

Söyleyin, insâf edin Allâh içünî”̂ ^

ffiehmed Celâl, eski şiirimizdeki nazîre geleneğine baş

langıçta müsbet bakar. Bir şiiri tanzîr etmek hakkında şu dü

şünceleri ileri sürer;

"İtikadımca tanzîr ile taklîd beyninde pek büyük fark 

vardır. Elbette bir gazele nazîre söyleyen şâir o neşîdeyi 

bir fikr-i müsâbakatla tanzîm eder. ETazîreden maksad da bu 

fikr-i müsâbakattır sanırım. Yoksa, gazelin aslını geçmeyen 

bir nazîre neye yarar?

Her şâir bir diğer şâirin gazeline nazîre söyler. 

Tanzîrden maksad takdîr ise, diyecek yok. Merâm, asıl gaze

le o kafiyede, o vezind8 bir şiirin müreccah olduğunu gös

termek olduğuna ve bizde meşhûr olan bâzı eş*âr-ı eslâfm 

-belâgat ve letâfet cihetiyle- tanzîrden vâreste bulunduğu-

(14) Yeni Yolda Şiir Budur, Cerîdetü’l-Hakâyık, nr.?9,

15 Kânûnıevvel 1302-27 Kânûnıevvel 1886, s.3.
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na göre, "tanzîr" y?rine "takdir" yâhud "taklîd" denilmiş ol 

aa daha muvâfık olur."^'^

Fakat Celâl daha sonraki yazılarında, nazım şekilleri 

nin serbestleşmesinin iyi olduğundan, çünkü böylelikle nazî- 

receliğin azaldığından, nazirelerin pekçoğunun aslından gü

zel yazılamadığı ve bu yüzden bir şiiri tanzîr etmenin hoş

(16)bir gayret olmadığından bahseder.v }

Edebî hayatının sonlarında yazdığı makalelerinden bi

risi olan"Savdâ-yı Tahrîr(,de ise, bu konudaki iddiası, tak- 

lîd ve nazîreciliğin, gençleri okudukları sâkînâmeler, rin- 

dâne gazel ve kasîdelere benzer kolay şeyler söylemeye itti

ği, içkiye alıştırdığı, edebiyatı böyle şeyler söylemekten 

ibâret zannettirdiği yolundadır.

Dîvan şiirimizdeki ebced hesâbıyla târih düşürme gele 

neği, Mehmed Celâl’in başlangıçta, bu edebiyatı tenkîd etti

ği, fakat daha sonra bu tenkidinden vazgeçtiği konulardan bi 

risini teşkîl eder.

(15) Taklîd, Hazîne-i Fünûn, nr.32, 9 Şaban 1311-3 Şubat 

1309-U5 Şubat 1894), s.255.

(16) Musâhabe, Terakkî, y.2, nr.13, 9 Receb 1316-12 Teşrîni- 

sâni 1314-(24 Teşrînisâni 1898), s.97-99.

(17) Sevdâ-yı Tahrîr, îrtika, y.2, c.III, nr. 37/137,

4 Şaban 1319-2 Teşrînisâni 1317-15 Teşrînisâni 1901, 

s.137.
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7 Nisan 1899*da îrtika’ya yazdığı "Târihler, Kitâbe- 

ler, Mersiyeler” adlı makalesinde^8  ̂ ebcedle târih düşürme

ye şiddetle karşı çıkar ve eslâfın bu yolda manzûmeler yazma

sını "ebced hesâbıyla nazm oyuncakçılığı" olarak niteler. 

Şâirlerimizin bu oyuncak tutkunluğu edebiyatımız için "hisso

lunacak kadar pâ-bend-i terakki" olmuştur. Bu konuda yazdığı 

satırlar şöyledir:

"Edebiyât-ı sahiha takarrür etmeden evvel, lisân-ı :!
i

hiss ü rikkat olan şiirin aksâm-ı mühimine sinden biri de *tâ- 1 

rih* imiş. Ekser dîvanlarımız nazar-ı tedkîkden imrâr edilir

ise, görülür ki garâmiyyâta âid olan şiirlerden ziyâde velâ- j 

det, vefât, hıtân, çeşme, câmi, rütbe târihlerine ehemmiyet

verilerek, koca sahîfelerde eş’âr-ı rakîkadan ziyâde bunlar j

yer tutmuştur!.. Vâ-esefâ ki 'ebced hesâbıyla nazm oyuncakçı- j

lığı’ndan başka birşey olmayan bu târih seyyiesi, edebiyâtı- | 

mız için, hissolunacak kadar pâ-bend-i terakkî olmuştur!.,"v

Celâl, bu yazısından bir yıl sonra, yukarıdaki bu fi

kirlerinden vazgeçer. Tedkîkât-ı Edebiyye’lerin 25.sinde bu 

konuda yanılmış olduğunu beyân eder:

"Bir zaman -bilmem nasıl bir eser-i zuhûl ile- târih

leri bâzîçe kabilinden zannetmiştim. Bu zannınnn hatâ olduğu

nu yavaş yavaş anladım. Hatâmı îtirâf ederim.

(18) Târihler, Kitâbeler, Mersiyeler, îrtika, y.l, c.I, nr.4,

26 Zilkade 1316-7 Nisan 1899, s.15.

(19) a.y., s.15.
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Isâr-ı ahlâfm yerden göğe kadar minnetdârı bulunması 

lâzım gelen eş'ar-ı eslâf içinde mânâ-yı hakîkîsiyle şiir it- 

lakma sezâ-vâr olan güzîde târihler buldum."^20^

c) Dîvân Şâirleri:

Mehmed Celâl*in dîvan edebiyatına dair makalelerinde 

zikrettiği beyitler ve isimler, bize zengin bir dîvan şâiri 

kadrosunu verir. Bu isimler arasında Fuzûlî, Bakî, Nedîm,

Şeyh Galib gibi bu edebiyatın önde gelen şâirleri olduğu ka

dar, çok daha geri planda kalmış ikinci derecede şairlerin 

de isimleri geçer, beyitlerinden örnekler verilir. Bu geniş 

açılımda, Mehmed Celâl’in Osmanlı Edebiyatı Numûneleri kita

bının dokuzuncu kısmım teşkîl eden "Üdebâ ve Şuarâ-yı Osmâ- 

niyye’den Bir Kısmı” adlı antoloji mâhiyetindeki çalışması

nın da rolü olduğunu söyleyebiliriz.

Fakat Celâl, bu şâirler arasında bir kısmını daha faz

la önplana çıkarır, onlar hakkında daha çok takdîr bildiren 

ifâdeler kullanır. Bu şâirler, başta Fuzûlî olmak üzere, Ba

kî, Nedîm, Şeyh Galib, Nailî, Nef'î, Nâbî ve Yecdî’dir.

Fuzûlî, Osmanlı edebiyatına varlığıyla zînet veren 

bir şâirdir ve bugün bile "edebiyât-ı sahîhayı ihyâ edecek 

bedâyi vücûda getirmiş"tir. O, Celâl’e göre en birinci şâi-

(20) Tedkîkat-ı Edebiyye-25, İrtika, y.2, c.II, nr.15/63,

10 Safer 1318-8 Haziran 1900, s.59.
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rimizdir. 1 Edebî eserler® revnak veren şeyin, "hamâsetten, 

hikmetten daha çok garâmiyyât olduğu’1 kanaatinde olan Mehmed 

Celâl*in, "âteşîn ve melâmet-zede” Puzûlî’yi tercîhi de bu mu

habbet ve garâmiyyât dolayısıyladır.(22)

Nedîm ise "nezâhet-i edebiyye" sâhibidir:

"Hezâhet-i edebiyyenin cilvegâh-ı bedâyii olan dîvâ

nında hissiyyât-ı rakîkanın pek tabiî, pek parlak, pek rakîk 

bir sûrette tasvîr elilelÛ , görülür,»(23)

Mehmed Celâl* in dîvan şiirine dair yazılan içinde İlâ

hî* nin ağırlıklı bir yeri vardır. Celâl, Hâbî’ye dair önce 

Musavver Terakki*de Iâbî*de Ebyât-ı işıkân© adlı yazıyı ya- 

z a r ^ ^  arkasından bu yazısını daha zenginleştirmiş olarak 

ÎJâbî*de Ha yâ t-ı işıkâne adıyla yedi sayı süren bir seri ma

kale şeklinde İrtika’da neşreder. Daha çok, Nâbî dîvâ

nından seçilmiş beyitlerin yer aldığı bu yazılarında Celâl’- 

in görüşü, Nâbî’nin hep söylendiği üzere yalnızca hikemî şi~

(21 )

(21) OsmanlI Edebiyatı Humûneleri, s.8, 10.

(22) Nâbî’de Hayât-ı Âşıkane, İrtika, y.l, c.I, nr.30,

15 Cemâziyelâhir 1317-20 Teşrinievvel 1899, s.120.

(23) Dîvanlar, Maârif, nr.22, 21 Cemâziyelâhir 1309-22Kâ- 

nûnisâni 1892, s.344*

(24) Hâbî’de Ebyât-ı işıkâne, Musavver Terakkî, y.2, nr.14,

17 Receb 1316-1 Kânûnıevvel 1898, s.107.

(25). Htbî'de Ha yâ t-ı AşıkSne îrtika, y.l, c.I, nr.26, 16 Ey

lül 1317-22 Eylül 1899-nr.33, 6 Receb 1317-10 Teşrîni- 

sâni 1899, s.132-133.
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irler yazmadığı, dîvânı müdekkikane araştırıldığında âşıkane 

ve rakîk beyitlere de ra stlanılabildiği, onun Puzûlî’ye yak

laşan bir "rikkat-i hayâl ve îcâd" kabiliyetine sahip olduğu 

yolundadır.

Mehmed Celâl’in, îîâbî’den başka, haklarında müstakil 

makaleler kaleme aldığı diğer iki şâir ise Şeyh Galib ve Yec

dî’dir.

Şeyh Galib’i ”şa’şaa-i hayâl, nezâhet-i tasavvur, ul- 

viyyet-i efkâr, âheng-i ifâde gibi, her biri bir edîb için 

sermâye-i mübâhât olan meziyyât-ı celîle"si dolayısıyla öven 

yazar, onun bilhassa "Hüsn ü Âşk**ını, yeni edebiyat müntesib- 

lerini dahi "gıbta-bahş" edecek mükemmellikte bulur. Bununla 

berâber, diğer dîvân şâirlerimizin pekçoğunda olduğu gibi, 

Şeyh Galib’te de bazı "tasawurât-ı garîbe"ye rastlamamız 

mümkündür. Ama bunu da devrinin edebî anlayış ve modasına 

yormak insaflılık olur.^2^

Yecdî, Mehmed Celâl’in özel olarak ilgisini üzerinde

teksîf ettiği dîvân şâirlerinden birisidir. Celâl, Maârif’de

( 27)
dört sayı devam eden bir yazısında, bu şâire dâir düşün-

(26) Şeyh Galib, Maârif, nr.23, 28 Cemâziyelâhir 1309- 

29 Kânûnısâni 1892, s.359.

(27) Eş’âr-ı Yecdî Hakkında Mütâlaât, Maârif, nr.l, 26 Mu

harrem 1309-(1 Ağustos 1891), s,5-6 - nr.4» 13 Safer 

1309-(18 Ağustos 1891), s.49-50.
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çelerini , şiirlerinden bol bol örnekler vererek açıklamaya 

çalışır. Bu yazısındaki iddiâsı, Vecdi’nin "OsmanlIlar*m  

en büyük şâirlerinden birisi" olduğu, şiirlerinin "tarz-ı 

cedîd-i edebin iltizâm eylediği âsâr"dan geri kalmayacak mâ

hiyette bulunduğu yolundadır. O, Fuzûlî, Hef’î ve Hedİm’in 

şâirliklerinden aldığı birtakım husûsiyetleri şiirine taşı

mış bir "zâde-i edeb"tir. Dîvân şiirinin eskimiş mazmûnla- 

rını "âheng ve selâset-i ifâde"si ile "nev-peydâ gösterme"- 

yi başarmış, "nezâhet-i hayâl"ini şiirine aksettirmiştir. 

Vecdi’nin "tabîat-ı âşıkane"sinin beslediği "iktidâr-ı şâi- 

râne"si pekçok dîvan şâirinde olduğunun aksine, kafiyenin 

kendisi için ayak bağı olmamasını sağlamıştır.^®)

Celâl, OsmanlI Edebiyatı Numûneleri’nde de Vecdî*yi 

"birinci derecede bulunan en muktedir şâirlerimizden biri 

diye tanıtır. Onun adının tezkirelerimize girmeyip, "zalâm-ı 

mechûliyyette kalmış" olmasını, terâcim-i ahvâl yazmaktan ha 

bersiz olan tezkirecilerin kayıtsızlığına yorar ve şiirlerin 

den bolca misâller verir.

Buraya kadar zikrettiğimiz bu isimler, Mehmed Celâl*- 

in eslâftan takdir ve medhettiği şâirlerdir. Oysa bazı dîvan 

şâirleri Celâl*in bu takdîr ve tebcîl dâiresinin dışında ka

lırlar. Bunların başında ise Sümbülzâde Vehbî ile Enderûnlu 

Vâsıf gelir.

(28) a.y., s.5-50.

(29) Osmanlı Edebiyatı Uumûneleri, s.596»
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Sümbülzâde Vehbî’nin "bir dîvan dolusu nazmı olduğu 

hâlde, o, şiir tesmiye ettiğimiz feryâd-ı ihtisâsa karşı 

hakîkaten bîgâne" görünür. Meşhur Sümbül kasîdesi hiç 

de edebî bir eser değildir.

Enderunlu V â s ıf  ise »oldukça meşhûr şâirlerimizden 

iken, dîvânından eser intihabı lâzım gelse, on beyit ya çı

kar, ya çıkmaz."(32)

Yazar bu iki ismi Osmanlı Edebiyatı îîumûneleri'nin
W

"Üdebâ ve Şuarâ-yı Osmaniyye’den Kısmı" bölümüne de almamış

t ı r * ^ ^

Osmanlı Edebiyatı humûneleri’nin bu bölümü, yukarıda 

da zikredildiği üzere, Mehmed Celâl1in geniş bir dîvan şâi

ri kadrosuna açılışının göstergesi olma özelliğini taşır. 

Fakat bu açılış, ele aldığı her şâir hakkında geniş bilgi

ler ve belirleyici hükümler verme yerine, bir şuarâ tezki-

(30) Eşfâr-ı Atîkamız Hakkında Bâzı Mütâlaât, Mâlûmât, 

nr.18, $ Cemâziyelevvel 1313-25 Teşrînîevvel 1895, s.386.

(31) Bir Demet Çiçek, Terakkî, y.2, nr.10, 18 Cemâziyelâhir

1316-3 Teşrînisâni 1898, s.74.

(32) Dîvanlar, Maârif, nr.22, 21 Cemâziyelâhir 1309- 

22 Kânûnısâni 1892, s.344.

(33) Osmanlı Edebiyatı Humûneleri, s.46l-604.
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recisi tavrıyla diyebileceğimiz bir sûrette, haklarında bir

kaç cümlelik biyografik bilgi, bazan sathî bir iki değerlen

dirme cümlesinden sonra, dîvanlarından seçilmiş şiirlere yer 

verme şeklindedir*

Bu özelliğiyle, daha çok bir antoloji mâhiyetini ta

şıyan bu bölüme, Celâl, sayfa sayısı olarak en fazla yeri 

Fuzûlî, Nedîm, Nef*î ve Vecdî'ye tahsîs etmek sûretiyle, 

kırkiki dîvan şâirini dâhil etmiştir. Bununla berâber, dev

rinin Şinâsî, Ahmed Midhat Efendi, Muallim ETâcî, Recâîzâde 

Ekrem, Ahmed Cevdet Paşa, Kâzım Paşa v.b. gibi edebiyatçıla

rı da bölümün kadrosu içindedirler.
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G- TAHZİMAT SONRASI TÜRK EDEBİYATI

19.asır yenileşme devri Türk edebiyatı, Mehmed Celâl’İE 

yazılarında çok geniş bir sûrette sözkonusu edilmez. Biz onun 

bu edebiyata bakışını, ancak bazı yazılarında yer alan cümle

lerinden, cümle kırıntılarından veya bu devir edebiyatçıların

dan kısa da olsa bahsedişlerinden çıkarabilmekteyiz.

Ona göre edebiyatımız ”20-25 seneden beri bir tahavvü-

lâta uğramış"tır,^ Bu tahavvülât, edebiyatın daha güzele ve

mükemmele gidişi doğrultusundadır. Bu yöneliş, edebiyatımıza

»tebliğ-i ihtisâsât ve ihtirâsât vâdîsinde muvaffakiyyet te-

(2 )
min” etmiştir. '

Celâl, Tanzîmât sonrasında gelişen bu edebiyattan, de-
(o)

ğişik yazılarında "edebiyât-ı sahîha", JJ "edebiyât-ı cedî- 

de»(4> "edebîyât-ı hakîkiye"(5 ) gibi adlarla bahseder.

(1) Tedkîkat-ı Edebiyye-1, İrtika, y.l, c.I, nr.39, 19 Şaban

1317-21 Kânûnıevvel 1899, s.155.

(2) Makbûle Lem'ân Hanım, Terakki, y.2, nr.ll, 25 Cemâzi- 

yelâhir 13l6-(ll Teşrînisâni 1898), s.83.

(3) Târihler, Kitâbeler, Mersiyeler, İrtika, y.l, c.I, nr.4, 

26 Zilkade 1316-7 Hisan 1899, s.15.

(4) Tepedelenlizâde Kâmil Beyefendi’ye Mektup-1, Mâlûmât, 

nr.127, 9 Zilkade 1315-31 Mart 1898, s.118.

(5) Hayât-1 Matbûât Sahibine Cevap, Yevmî Mâlûmât, nr.935,
24 Şuban 1317-27 Kânûnıevvel 1899, s.3.
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"Osmanlı Edebiyâtı Numûnele ri’’nin "Medhal” bölümünde, 

edebiyatımızın, yeni bir mâhiyet kazanışındaki rolleri bakı

mından Mütercim Asım Efendi, Pertev Paşa, Akif Paşa, Cevdet 

Paşa, Reşid Paşa ve Şinâsî'yi birer ikişer cümleyle zikreden 

Mehmed Celâl, bunlardan Asım Efendi*yi dil çalışmalarıyla, 

Pertev, Akif ve Cevdet Paşalar*ı edebiyatımıza getirdikleri 

sâdelik bakımından, Şinâsî’yi wüslûb-ı ifâdede iltizâm etti

ği sâdeliğin” yanı sır a, "münakkahiyyet ve vgızûh ile OsmanlI

ca ’n m  bi-hakkın i’tilâsına" çalışması ve pekçok "şâkirdân-ı 

irfân” yetiştirmiş olması yönünden, Reşid Paşa'yı ise "edebi- 

yât-ı Osmâniyye’nin hem hadimlerinden, hem müşevviklerinden” 

sayılması nokta-i nazarından edebiyatımızın mühim sîmâları 

arasında görür. ̂  A y n c a  bu isimlerden Akif Paşa ve Şinâsî’- 

den, aynı kitabının "Üdebâ ve Şuarâ-yı Osmâniyye’den Bir Kıs

mı " bölümünde de bahseden yazar, burada Akif Paşa’yı, bilhas

sa dilimizin o devirdeki sâdeleşme seyri bakımından, nesir 

vâdisinde devrinin diğer edebiyatçılarından daha fazla öne 

çıkararak, Paşa*ya iddiâlı bir rolü yükler. Mehmed Celâlle 

göre:

"Lisânımızın Türk’e yarar bir lisân hâline gelmesine 

ve bugün e’âzım-ı üdebâmızm bizi hayrân eden ulvî ulvî ta

sa vvurâ ta, parlak parlak teşbîhata devr-i Mahmûd Hân-ı Sânî’- 

de vaz*-ı esâs etmeğe müşarünileyh muvaffak olmuştur.

Yâkıâ "olunmağıa"yi "bulunmağla"ya, "rüzgârdı "aşi

kârca kafiye getirmekten ibâret olan ve adına "usûl-i kalem”

(6) OsmanlI Edebiyatı Numuneleri, s.24-26,





denilen münâsebetsizlikten Paşa’nın âşârı kiUliyen 

berîdir denilemez. Fakat sekiz (kaf)ı bir araya birleşti

receğim, "âstîmân"! ,,hânümân,,a kafiye yapacağım diye ara

da mânânın da kaybolduğu, hattâ Türkçe*nin Türkçe olduğu 

anlaşılamadığı öyle bir zamanda müşârUnileyhin serbestine 

âdetâ lâkırdı söyler gibi idâre-i kalem etmesi ve belki şu

yolda mûcidlik şerefini kazanması şâyân-ı sitâyiş muvaffa-

(7)kiyyâtdan addolunamaz mı?,,vı'

Eski inşâmız hakkında Hâmık Kemâl'in "Lisân-ı Osmâ- 

n ı ^ : ’nin Edebiyyâtı Hakkında Bâzı Mtilâhazâtı Şâmildir” ma

kalesinden gelme tesirlerin bâriz olduğu bu paragraflardan 

sonra Celâl Akif Paşa’ya "üdebâmızın serefrâzı" olma pâyesi- 

ni verir:

"Elhâsıl Akif Paşa, edebiyât-ı cedîdemize muvâfık 

yazı yazmakla -birkaç kişi müstesnâ olduğu hâlde- bütîin 

üdebâ-yı kudemâmızm Te ekser-i udebâ-yı cedîdemizin se- 

refrâzı olmağa lâyıkdır".

Şinâsî için, bu kitabında, "şiiri o kadar hoş-âyende 

değilse de, nesirde bir meslek-i edîbâne iltizâm etmiştir"^^ 

diyen yazarın, 1894fte kaleme aldığı "Edîb” adlı makalesin

de ise, onu nmüceddid-i edeb” diye tavsîf ettiğine şâhit olu

ruz. (10)

(7) a.e., s.543.

(8) a.e., s,543.

(9) a.e., s.530.

(10) Edîb, Maârif, nr.158, 24 Cemâziyelervel 1312-10 Teşrîni- 

sâni 13İO-(22 Teşrînisâni 1894), s.13.
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"Tedkîkat-ı Edebiyyettlerin birincisinde de Şinâsî’nin nesri

mize yaptığı hizmetj

"Hakîkaten üstâd-ı edeb itlakına şâyân olan Şinâsî, 

nesrimizdeki tumturak* birden bire kırda, işimize yarayan 

elfâzı ifâ ile berâber yazılarında en ziyâde mânâyı iltizâm 

e y l e d i " . s a t ı r l a r ı y l a  ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Minik Kemâl, Mehmed Celâl için, ”azamet-i hayâliyle 

müntesibîn-i edebi engüşt-ber-dehân-ı hayret eden bir sâ- 

hib-i k e m â l e d i r . Ş i n â s î ’den «bihakkın istifâza eyleyen" 

bu "sâhib-i kemâl”, üstâdıniu edebiyatımıza getirdiği sâde- 

liği biraz "tezyîn” ederek kendisine mahsûs bir şâirâne 

edâ ve söyleyiş geliştirmiştir. Fakat bu şâirâne edâyı mey- 

dana getiren teşbihler bazan ifrata varmakta ve hattâ "şu 

zamâna göre biraz Âcemâne addolunan hayâlât"a bile yönel

mektedir. ̂ 3 )

Nâmık Kemâl’in eserlerinde karşılaştığımız bu durum, 

Celâl*e göre, başta Abdülhak Hâmid ve Recâîzâde Ekrem olmak 

üzere, daha sonra gelen edebiyatçılar için "mûcib-i intibah” 

olmuş, bu gençler artık eserlerini yeni bir hayâl ve ilhâm- 

la yazmışlardır.^^

(11) Tedkîkat-ı Edebiyye-1, îrtika, y.l, c.I, nr.29, 19 Şa

ban 1317-21 Kânûnıevvel 1899, s.155.

(12) Kıymetli Şiirler, Terakkî, y.2, nr.4, 6 Cemâziye1evvel

1316-10 Eylül 1314-(22 Eylül 1898), s.26.

(13) Tedkîkat-ı Edebiyye-1, İrtika, y.l, c.I, nr.39, 19 Şa

ban 1317-21 Kânûnıevvel 1899, s.155.

(14) a.y., s.155.
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Hamid, Celâl'in gözünde "nâm-ı azamet-ittisâmı ef-

kâr-ı münevvere ashâbının zîver-i hâfızası olan bir şark

dâhisi", "bir şâir-i mütehassis "dir. Hâmid’in "Makber"i,

edebiyatımızda en büyük tahavvülü başlatmış, hatta lakber

"hiss-i şâirâne"yi değiştiren bir eser olmuştur. Meh-

med Celâl, kendisinin yazmış olduğu Venüs romanına karşı

Abdülhak Hâmid’in göstermiş olduğu takdîr ve teveccühten

(17")de hürmet ve iftihârla bahseder.v J

Mehmed Celâl’in, hakkında böyle ihtirâm ve takdîr 

duygusu beslediği şahsiyetlerden birisi de Ahmed Midhat 

Efendi’dir.

"Dekadanlar" makalesi dolayısıyla sık sık a d m ı  zik

rettiği Ahmed Midhat Efendi, Celâl’in bilhassa Servet-i Fü- 

nûn edebiyatını tenkîd ettiği yazılarında, hükümlerinin 

doğruluğu tartışılmaz bir otorite olarak görüşlerine müraca

at edilen bir şahsiyettir. O hem "edîb", hem de "hâkîm"dir. 

"Dürûs-ı ahlâkı hikâye sûretinde tedrîs eden e’âzımdandır". 

"Letâif-i Rivâyât"ı ile, Binbir Gece hikâyeleri cinsinden 

eserlerden bıkmış olan matbûât ve edebiyat âlemimize bir 

revnak, bir letafet getirmiş olan bu edibin hikâyeleri

(15) Câm-ı Hâlî, İrtika, y.l, c.I, nr.7, 17 Zilhicce 1316-

28 Nisan 1899, s.27.

(16) Îedkîkat-ı Edebiyye-1, İrtika, y.l, c.I, nr.39,

19 Şaban 1317-21 Kânûnıevvel 1899, s.155.

(17) Bk.î Tez, Mehmed Celâl’in Edebî Hayatı bölümü, s * IjfLr *■).





"ahlâk-ı milliyyemizi tasvîre hasr" edilmiştir. Yalnız hikâ

yeleri ile değil, "pek ciddî âsâr ile de tarâkkiyât-ı ilmiy- 

ye ve hikemiyyemize hizmet etmiştir".^18^

Yukarıda saydığımız bu isimlerin yanısıra, Mehmed Ce

lâl* in edebî dünyası içinde Muallim Nâci ile Recâîzâde Mah- 

mud Ekremfin ayrı bir yeri vardır.

Celâl’in ilk gençlik yıllarında şiire nasıl ÎTâci’nin 

kanatları altında ve onun çevresine dâhil olarak başladığı

nı, hayatından ve edebî faaliyetlerinden bahsettiğimiz say

falarda anlatmıştık.^-^ Nâci'nin bu tesiri, daha sonraki 

yıllarında da Celâl1in ondan hep hürmet ve ta’zîm ile söz 

etmesine yol açmış, şair, îîâci’nin kendisinin yetişmesinde

ki üstadlık rolünü dâima minnetle anmıştır.

Servet-i Fünûn gençlerinin Muallim Naci'ye yönelttik

leri tenkidlere "Tedkîkat-ı Edebiyye" yazılarında cevap ver

meye çalışan Mehmed Celâl, bu seri yazıların yirmibeşincisi

ni M.Hâci’nin Fürûzân’ı'nın^20] yirmialtıncısını Âteşpâre’- 

sinin^2^  ve yirmiyedincisini de Şerâre'sinin^2  ̂ övgüsüne

(18) Osmanlı Edebiyatı Numuneleri, s.468-469.

(19) Bk.: Tez, s* 3

(20) Tedkîkat-ı Edebiyye-25, İrtika, y.2, c.II, nr.15/63,

10 Safer 1318-8 Haziran 1900, s.59.

(21) Tedkîkat-ı Edebiyye-26, îrtika, y.2, c.II, nr.16/64

17 Safer 1318-15 Haziran 1900, s.62-63.

(22) Tedkîkat-ı Edebiyye-27, îrtika, y.2, c.II, nr,17/65,

24 Safer 1318-22 Haziran 1900, s.66;'
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tahsîs etmiş, Nâci*nin bu şiir kitaplarından bol bol şiirler 

aktararak, onun şâirliğini anlatmaya gayret göstermiştir.

Servet-i Fünûncular’m  "edebiyât-ı İslâmiyye ve Oamâ- 

niyye" yerine Musset’leri Copp^e’leri taklid etmelerine kar

şılık, Celâl, Muallim Naci*den feyz almakla övünür ve Nâci*- 

yi de "îcâd", "ibdâ”1 ve "ulviyyet-i hayâl" sâhibi bir şâir

olarak över. Uâci'nin şiirlerinde hem hamâset ve letafet,

( 23 }
hem de elvâh-ı rakîka, hasret ve gözyaşları vardır.'*

Mehmed Celâl, Hâci*n±n şiirlerindeki bu özelliklere, 

"OsmanlI Edebiyâtı lîumûneleriHnde, "şiddet-i ifâde ve bedâ- 

yi’-i âşıkane"yi de ekler.

Muallim Naci, Osmanlica* yı teşkîl eden her iki lisâ

nın, yani Arapça ve Farsça*nın da gavâmızma bütün edîbleri- 

mizden daha fazla vâkıf bir şahsiyettir. Mensûr eserlerinde

"üslûb-ı sâde"yi gözettiğinden, *?üslûb-ı müzeyyen yâhud üs-

(25)
lûb-ı âlî"ye onun eserlerinden misâl getirilemez.

Naci, Tercümân-ı Hakîkat ve Saâdet gazetelerinde yö

nettiği Edebiyat sükunlarında pek çok "evlâd-ı vatan"m ye-

( 26)
tişmesini de sağlamıştır.

(23) a.y., s.66.

(24) Osmanlı Edebiyatı Numûneleri, s.558.

(25) a.e., s.558.

(26) a.e., s.558-559.
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Recâîzâde Ekrem, bilhassa Tâlîm-i Edebiyât’ı ile 

Mehmed Celâl*in edebî bilgilenişinde önemli rol oynamış 

bir edebiyatçıdır. Bu yüzden Celâl, Ekrem’den, değişik ya

zılarında, hürmet duygusuyla, bir "zât-ı âlî-kadr” olarak 

bahseder, onun Tâlim-i Edebiyât’ını medheder. Mehmed 

Celâl'in görüşüne göre:

"Ekrem Bey ulviyyet-i tasavvur, rikkat-i beyân, ne

zâket -i his gibi, her şâir için elzem olan mehâsin-i tabi- 

iyyeyi câmi’dir.

Mekteb-ı lülkiyye-i Şâhâne edebiyat muallimliğinde 

bulunduğu sırada Tâlîm-i Edebiyyât nâmıyla, üstâd Ekrem’i 

ilelebed yâd ettirecek bir kitâb vücûda getirmişler ve bu 

kitâbda edebiyatı birçok esâlîbe taksîm ederek, Osmanlı ede

biyatını taht-ı intizâma almışlardır.

Kendisi edebiyât-ı sahîhamızm müceddidlerinden ve

tarz-ı nevîn-i edebin muhassenâtını, birkaç kişiyle berâber
f 28)

hepimizden evvel hissedenlerdendirn.

(27) Bş’âr-ı Vecdî Hakkında Mütâlaât-2, Maârif, nr.2,

29 Muharrem 1309-C5 Ağustos 1891), s.22.

Tepedelenlizâde Kâmil Beyefendi’ye, Resimli Gaze

te, nr.23, 13 Zilkade 1314-3 Nisan 1313-C15 Nisan 1897), 

s.269-271.

Güzel Eserler İçin-2, İrtika, y.2, c.II, nr.33/133, 

6 Receb 1319-18 Teşrinievvel 1901, s.

(28) Osmanlı Edebiyatı Numûneleri, s.474-475.





Mehmed Celâl, "Osmanlı Edebiyatı îfumûneleri" adla, 

eserinin, yukarıdaki satırları, iktibâs ettiğimiz "Üdebâ 

re Şuarâ-yı Osmâniyye'den Bir Kısmı" bölümünde en fazla 

yeri 12 sayfayla Recâîzâde Ekrem'e tahsîs etmiştir.

(29) a.e., s.474-485.
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H- SERVET-İ ffÜNUN EDEBİYATI

a) Dekadanlar:

Servet-i Fünûn edebiyatının tenkîdi, Mehmed Celâl’in 

yazılarının içinde ağırlıklı bir yer teşkîl eder.

Ahmed Midhat Efendi’nin 14 Mart 1897 tarihli Sabah ga

zetesinde neşrettiği "Dekadanlar" makalesinden sonra devrin 

edebiyatında kendisini gösteren Dekadanlık tartışması, bu ede

biyatın karşısında olan edebiyatçıların Servet-i ?ünûn gençle

rine tenkîdler yöneltmesine, onların yazdıklarını tahkir ve 

küçümseme ile karşılamalarına yol açmıştır. Tepedelenlizâde 

Kâmil, Ahmed Râsim, Müstecâbîzâde İsmet, Andelîb Faik Esad, 

Şeyh Vasfî, Muallim Feyzî ve daha birçok, eski edebiyata hür

metkar ve Muallim Naci’ye itaatkâr edebiyatçı arasında Mehmed 

Celâl'i de görmekteyiz. Bunlar içinde Mehmed Celâl, Servet-i 

Fünûncular'm Dekadanlığı konusunda en fazla yazı yazmış ve 

işi en keskin batlarıyla hicve ve mizaha dökmüş bir isim ola

rak karşımıza çıkar.

Ahmed Midhat Efendi’nin "Dekadanlar" adlı makalesinden 

hemen birkaç hafta sonra 15 Nisan 1897’de Resimli Gazete’de, 

Tepedelenlizâde Kâmil’e yazdığı iki sayı devam eden mektubun-

(1) Bu devirdeki Dekadanlık tartışmaları için bk.: Birol 

Emil, Servet-i Eünûncular ve Dekadanlık Mes’elesi, 

İstanbul 1959, İ.Ü.Edb.Jak. Türk Dili ve Edb. Bölümü 

Mezuniyet Tezi, 565 s.
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dan^2  ̂ başlayarak, 1901 yılı başlarına kadar, îrtika mecmûa-
sında 27 aayı yer alan Tedkîkat-ı Edebiyye yazılarına kadar

(3)süren bu tenkidlerini , Mehmed Celâl, bazan mîzâhî manzûme- 
ler şeklinde de ifâde etmiştir.

Bu yazılarında, devrinin diğer edebiyatçılarının Ser- 
vet-i Fünûncular'a yönelttiği tenkid ve itirazlara o da ka
tılır. Meiuned Celâl'in onlara karşı tenkidî görüşleri şu nok-

(2) Tepedelenlizâde Kâmil Beyefendi'ye, Resimli Gazete, nr.
23, 13 Zilkade 1314 (15 Nisan 1897), s.269-271; nr. 24,
20 Zilkade 1314 (22 lisan 1897), s.278-281.

(3) Tedkîkat-ı Edebiyye yazılarının listesi için bk.: Mehmed 
Celâl’in Yazı ve Şiirlerinin Kronolojik Listesi bölümü, 0*

(4) Bu manzûmeler şunlardır:
Şiir-i Nağme-rîz, Resimli Gazete, nr.24, 20 Zilkade

1314-10 lisan 1313 (22 lisan 1897), s.281.
(Elhân-ı Şitâ’ya Nazîre), Mâlûmât, nr.130, 30 Zilkade

1315-26 Mart 1314 (8 lisan 1898), s.136-137.
Sen ve Ben, Mâlûmât, nr.130, 30 Zilkade 1315-9 Nisan 

1314 (21 Nisan 1898), s.189.
Edebiyât-ı Cedîde, îrtika, y.l, c.I, nr.14, 8 Safer

1317-16 Haziran 1899, s.56.
Ye..., îrtika, y.l, c.I, nr.44, 25 Ramazan 1317-

26 Kânûnısâni 1900, s.176.
Ârzû-yı Garîb, Mâlûmât, nr.227, 2 Mart 1316-15 Mart 

1900, s.690.
La Danse des Decadents, îrtika, y.2, c.II, nr.5/53»

29 Zilkade 1317-30 Mart 1900, s. 18.
Lilas Blanc, îrtika, y.2, c.II, nr.10/58, 5 Muharrem

1318-4 Mayıs 1900, s.38.
Bu manzumelerin metinleri için bk.: Vesikalar ve Me

tinler bölümü,





talar etrafında toplanır:

-Kelime ve terkîblerin kullanılışında yanlışlıklar, imlâ 
bozuklukları, cümle kuruluşlarında akaamalar

-Kullanılan sıfatların yanlışlığı, uygunsuzluğu
-Mısra ve cümlelerde gereksiz kelimeler ve edatlar kullan

ma
-Kafiye konusundaki tavırlarının yanlışlığı, bozukluğu 
-Kendi edebiyatımızdan haberdâr olmadan, Fransız yazar ve 

eserlerini taklîde yeltenme
-Edebî zevk ve kültürden mahrumluk, bilgisizlik 
-Gayr-ı millîlik, alafrangalık
-Eserlerinde edebiyata yakışmayacak âdı tabir ve kelime

ler kullanma
-Müstehcenlik
-Vezne hâkim olamama, vezin aksaklıkları

Mehmed Celâl’e göre Servet-i Fünûn gençlerinin böyle 
bir araya toplanarak,, farklı bir edebiyat ortaya koymaya ça
lışmaları !,ya dâiye-i infirâd, yâhud kendilerine mahsûs bir 
meslek-i nevîn ittihâz etmek maksadırîna dayanmaktadır. Fakat 
bu "şübhân-ı erbâb-ı kalemcin yazıp çizdikleri, '‘lisân ve ede
biyatımızı hemen hemen çığırından çıkarmak derecesine” getir
mekte, üstelik üdebâmız da bu hâle karşı lâkayd kalmakta iken, 
"bereket versin ki lisan ve edebiyatımızın istikbâlini bir 
fikr-i amîk-i hikmetle muhâfaza buyuran bakîm-i meâlî-perver 
Ahmed ffiidhat Efendi Hazretleri, arasıra hayr-hâhâne, pederâne, 
metîn, gayr-ı kabil-i itiraz bir ihtâr-ı edîbâne ile bu mazar-
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ratı men’" etmektedir. İşte "Dekadanlar" makalesi de bu "ih-
(5)târ-ı edîbâne"lerden birisidir.

Celâl, "Tepedelenlizâde Kâmil Beyefendi1 ye" adlı yazı
sında Servet-i Fünûn kadrosunun teşekkülünü ve Ahmed Midhat 
Bfendi’nin makalesini böyle değerlendirdikten sonra, bu genç 
edebiyatçıların, eserlerinde kullandıkları "lerze-i rûşen, 
bûse-i gülgûn, saât-i semen-fâm" gibi alışılmadık sıfat ter- 
kiblerinin isti’mâlinin ve kulak için kafiye anlayışının yan
lışlığına dair mütâlâalarda bulunur. Yazısının sonunda, mıs
ralarında "terane-i lerziş-nisâr, girye-i siyâh, gamgama-i 
nevbahâr, nağme-i müzehheb, tıfl-ı ziyâ-çehre" gibi sıfat 
terkiblerinin yer aldığı "Şi’r-i Nağme-rîz" başlıklı bir

(C\(sonnet) ile de Servet-i Fünûn şiirinin üslûbuyla alay eder.

Menemenlizâde Mehmed Tâbir’in, Servet-i Fünûn’un Hüs- 
ha-i Mümtâzesi’nde "Yeni Edebiyât-ı Cedide" adlı makalesini 
yayınlaması^, Mehmed Celâlrin yukarıda zikrettiğimiz yazı
sından yaklaşık bir yıl kadar sonra yeniden Servet-i Fünûn 
edebiyatının tenkidine yönelmesini sağlar. Yine Tepedelenli- 
zâde Kâmil’e hitâben mektup şeklinde kaleme aldığı bir yazı-

(5) Tepedelenlizâde Kâmil Beyefendi’ye, Resimli Gazete, nr.23,

13 Zilkade 1314 (15 lisan 1897), s.269-271; nr.24, 20 Zil
kade 1314 (22 îîisan 1897), s.278-281.

(6) a.y., s.281.
(7) Yeni Edebiyât-ı Cedîde, Servet-i Fünûn ITüsha-i Mümtâze, 

İstanbul 1313 (1897), s.47-59.
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sıada^^, Menemenlizâde Tâhir’in Yeni Edebiyat-ı Cedîde maka
lesinden bahseden yazar, Tahir’in Servet-i Fünûn’u tenkîd 
eden fikirlerine iştirâk etmekle beraber, onun sıfat terkib- 
leri konusunda Servet-i Fünûncular'a fazla yüklenildiği, bu 
gibi sıfatların dilde hiç de kullanılmayan şeyler olmadığı, 
Servet-i Fünûn üslûbunu tenkîddeki bu ifrâtm, onun istiare
lerle fazlaca yüklü olduğunu görememekten kaynaklandığı yo
lundaki düşüncelerini ise yanlış bulur. Mehrned Celâl’e göre 
bu gençler, "mâzîdeki üdebâ ve şuarâ-yı kirâm"m eserlerin
den çıkarılmış "kavâid-i belâgat"ı hiçe saydıkları için "mu- 
vâzene-i edebiyye"den mahrumdurlar. Eserlerinde yerli yersiz 
kullandıkları "müzeyyen, mukaffa, mutarrâ, musaffa, mutantan, 
mülevven, müşemmes, müzehheb, muşa’şa’, muattar" gibi tuhaf 
sıfatlar ve "âh, oh, ve, pardon, monşer, suje, plân, drama
tik, poetik..." gibi "elfâz-ı garîbe-i Dekadâniyye" de onla
rın- sun'îliklerini göstermektedir. Celâl, yazısının içinde, 
mizah unsuru olarak yer yer bu kelimeleri de kullanır.

Yazının daha sonraki kısmında ise, Servet-i Fünûn*un 
Nüsha-i Mümtâzesi*nde imzaları bulunan A.Nâdir, H.Nâzım, Ha- 
lid'Ziyâ, Cenab Şehâbeddin, Süleyman Nesîb, Hüseyin Suad, 
Hüseyin Sîret, Hüseyin Câhid, Ivlehmed Rauf ve Tevfik Fikret'
in mecmuadaki eserlerini tek tek ele alarak, iktibaslar, bi
rer ikişer cümlelik kısa temaslarla bunları tenkîd eder.

(8) Muhâkemât-ı Edebiyye- Tepedelenlizâde Kâmil Beyefendi*ye, 
Mâlûmât, nr.127, 9 Zilkade 1315 (31 Mart 1898), nr.128,
16 Zilkade 1315 (7 Nisan 1898); nr.129, 23 Zilkade 1315 
(14 Nisan 1898).
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Mehmed Celâl, Servet-i Fünûncular1m  Fuzûlî, Rûhî, Bakî, 
Galib gibi büyük dîvan şairlerimiz yerine Fransız edebiyatını
kendilerine örnek almalarını r .. v “
, , ~ - ; -isfve Fransız ş&irlerini taklîd etmeye çalış

malarını yanlış bulur. Edebiyât-ı Cedîde adıyla yazdığı bir
(q)manzûmede bunu belirtir:w '

Sen nerdesin Allah için ey Hazret~i Bakî, 
Mersiyyeni, şîrîn gazeliyyâtını attık. 
Victor Hugo’nun zevkine olduk da mülâkî 
Sonra oraya bir Dekadan parçası (!) kattık.

Siz gittiniz ey şanlı hünerverleri dehrin 
Bizler hezeyânlar, Dekadanlar’dan usandık.
Göçtü edebiyyât-ı zekâ-perveri dehrin 
"Zîrâ ki ziyan ortada, bilmem ne kazandık?”

Manzûmede Servet-i Fünûn’un sıfat terkibleri, şiirle
rindeki alışılmamış imajları, yadırganan mısra yapıları ile 
de alay edilir. Son bandde, Muallim Nâci’den iktibas edilen 
iki mısra ile, "Dekadanlarım edebiyat anlayışının ve üslûbu
nun "dîvânece” olduğu tenkidi tifo yer alır:

(9) Edebiyyât-ı Cedîde, İrtika, y.l, c.f, nr.14, 8 Safer 1317-
16 Haziran 1899, s.56.

Manzumenin tam metni için bk.: Vesikalar ve Metin
ler bölümü, s. ^





Başlar edebiyyât-ı cedîde ... mütehayyir 
Hattâ gözü baygın ve yüzü hayli müşemmes 
Bir hasta kızın vechine benzer ... müteessir 
Mor nağmeli, al cilveli, hem tirşeli bir ses.

Başlar edebiyyât-ı cedîde ... müteverrim!
Elbet ona bir çâre bulurlar Dekadanlar.
En sonra görürler de acırlar ... mütebessim 
Bir hiss-i samimî ile derler top-atanlar:

Maî emelin mor sesi gelsin mi vücûda 
"Dîvânece sözler mi demektir edebiyyât?"
Fikr-i hezeyân mün^zib oldukça suûda 
nÂsâr-ı terakkî diyoruz biz buna, heyhat.. ."

b) Mehmed Celâl-Hüseyin Gâhid Münâkaşası:

Mehmed Celâl’in Servet-i Fünûn edebiyatçılarına karşı 
bu yolda ta'rîz ve tenkîdlerde bulunması ve bilhassa 21 Kânû- 
nıevvel 1899 tarihinden itibaren İrtika'da yazmaya başladığı 
Tedkîkat-ı 3debiyye*lerde bu tenkidin dozunu arttırması, Hü
seyin Câhid’in Sabah*a yazdığı Hayât-ı Matbûât sütunlarında 
Celâl* e cevap vermesine yol açtı.^^ Hüseyin Câhid bu yazı-

(10) Hayât-ı Matbûât-5, Sabah, nr.3420, 18 Muharrem 1317- 
17 Mayıs 1315-29 Mayıs 1899.

Hayât-ı Matbûât-9, Sabah, nr.3448, 17 Safer 1317-
14 Haziran 1315-26 Haziran 1899.

Hayât-ı Iatbûât-32, Sabah, nr.3Ğ30, 22 Şaban 1317- 
13 Kânûnıevvel 1315-25 KânÛnıevvel 1899.
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larında Mehmed Celâl'i câhillikle, tenkîd usûlünü bilmemekle, 
Fransızca’dan ve Batı edebiyatından bî-haber olmakla suçluyor, 
şairin eserlerinin hep "yek-tarz ve yek-meâl” olduğunu söyle
yerek alay ediyordu. Başta İşvekâr*'11 ̂ adlı hikâyesi olmak 
üzere, Celâl'.in yazdıklarında zevksizlik, mantık ve dil yan
lışları bulmaya çalışıyor ve İrtika’daki Tedk£kât-ı Edebiyye’- 
lerin "üdebâ-yı cedîdeye karşı nâ-tıak ta’rîzât-ı gayr-ı ede-
biyye” ile dolu olduğunu, bu yazıların "tezyîfât ve tecâvü-

(12)zâf’tan ibâret bulunduğunu ileri sürüyordu.v '

Mes’elenin bu şekilde bir polemiğe dökülmesi, karşılık
lı olarak işe şahsiyatın, hiciv ve alayın katılması sonucunu
doğurdu. Mehmed Celâl, Hüseyin Câhid’e MHayât-ı Matbûât Sahi-

(13 )bine Cevâb" yazısıyla Mâlûmât'ta cevap verdi. Bu yazıda,
Hüseyin Câhid’in mektep sıralarında kendi eserlerini okuyarak 
yetiştiği yolundaki itirafından övünerek bahsediyor, onun da
ha dünkü çocuk olduğunu, Hüseyin Câhid’in henüz okula gittiği 
yıllarda, kendisinin Muallim îfâcî’lerin, Abdülhak Hâmid’lerin, 
Recâîzâde Ekrem'lerin takdîr ve teveccühünü kazandığını; Hüse
yin Câhid’in yazdığı tenkidlerin, arkasındaki arkadaşlarının

(11) İşvekâr, Mâlûmât, nr.185, 14 Muharrem 1317-13 Mayıs 1315 
(25 Mayıs 1899), s.1305-1309.

(12) Hüseyin Câhid'in bu yazıları için ayrıca bk.: Kavgalarım, 
İstanbul 1326, s.196-226.

(13) nHayât-ı Matbûât” Sahibine Cevâb, Yevmi Mâlûmât, nr.935, 
24 Şaban 1317-27 KanÛnıevvel 1899, s.3.
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kışkırtmasıyla kaleme, alındığını söylüyor, ifâdesini de git
tikçe hakârete varan bir sûrete dökerek, Hüseyin Câhid’e "De
kadan, Dekadan yavrusu, çocuk, yavrum, mini mini Dekadancık, 
Bisküvi çocuğu...'* diye hitâb ediyordu.

c) »Tedkîkat-ı Edebiyye"ler;

Bu tenkidler, aynı mîzâhî tavırla Tedkîkât-ı Edebiyye’- 
de de devam etti.

Mehmed Oelâl'in Servet-i Pünûn edebiyatını ve edebi
yatçılarını en fazla tenkîd ettiği yazıları Tedkîkat-ı Bde- 
biyye’leridir.

İrtika'da 21 Kânûnıevvel 1899’da başlayıp, 22 Haziran 
1900*e kadar 27 sayı süren bu yazılarında Mehmed Celâl, Ser
vet-i Fünûncular*m eserlerini, şekil, üslûb, dil, vezin, ka
fiye, mânâ ve muhtevâ yönlerinden, tek tek örnekler üzerinde 
durarak incelemeye çalışmıştır. Fakat bu incelemelerinde ken
disine aid değerlendirme cümleleri, fikirler ve mâlûmâttan 
daha çok, hakkında söz söylediği eserden uzun alıntılara yer 
verdiği, bazan, çoklukla işi basit suçlamalara ve şahsiyata 
döktüğü dikkati çeker. Derinliğine bir nüfûz ve ihata bu ten- 
kîdlerde kendisini pek de göstermez. Buna karşılık, Tercüme 
Numuneleri adlı seri yazılarında olduğu gibi5'1^, yazarın hem 
keskin mîzâhî yönü, hem de konulara uygun birer beyit, mısra,

(14) Bk.: Tez, s.



r

)

i



söz veya nükte söyleyivermesini sağlayan geniş müktesebâtı 
Tedkîkat-ı Edebiyye’lerde de dikkati çeker.

Yazılarının ağırlık noktasını Hüseyin Câhid'e yönelt
tiği tenkîdler teşkil eder. Fakat bunlarda Hüseyin Câhid'den 
başka Mehmed Rauf, A.Nâdir, Fâik Alî, Tevfik Fikret gibi Ser- 
vet-i Fünûncularm eserleri de zaman zaman tenkîde tâbi tutu
lur.

Mehmed Celâl'in fikrince, Ahmed Midhat Efendi'nin, 
haklarında Dekadanlar diye bir yazı yazarak kendilerine ehem
miyet atfetmiş olması, bu gençlerde, mevcudiyetlerine dair 
bir itimad hâsıl etmiştir. Hattâ daha da ileri giderek, yaz
dıkları eserlere "Servet-i Fünûn Edebiyatı (!!!)" demeye baş
lamışlardır. )

Celâl, bu yazılarında "Servet-i Fünûn Edebiyatı" ad
landırmasını her kullanışında, yanma ,(.111) şeklinde garib- 
seme ve alay belirten ünlem işâretlerini de koymuştur.

Servet-i Fünûn edebiyatını ençok, sıfatlar ve sıfat 
terkibleri ile kafiyeler açısından tenkid eden yazar, kulak 
için kafiye anlayışının karşısındadır.. İçinde bu anlayışla 
yapılmış kafiyeler bulunan şiirlerden örnekler vererek, ba
zan mizahla karışık tenkidlerde bulunur. Bu konuda şöyle der:

(15) Tedkîkat-ı Edebiyye-1, îrtika, y.l, c.f, nr.39, 
19 Şmban 1317-10 Kânûnıevvel 1315-21 Kânûnıevvel 
1899, s.155-156.
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"Sırası geldikçe Şinâsîler'den, Kemaller'den, Hâmid- 
ler'den, Ekremler'den mağrûrâne bahsetmek kolay görünür. Fa
kat bu büyük adamların eş’ânnda böyle kafiyelere tesadüf 
olunmuş mudur? Sorarım.

Yine sırası geldikçe 1edebiyyât-ı Osmâniyye'den bî- 
muhâbâ dem vurmayı marifet addederiz. Halbuki bu edebiyatın 
bir târihi, bir Tâlim-i Edebiyât'ı, bir Takdîr-i Elhân'ı, bir 
ilm-i kavâfîsi, bir aruzu velhâsıl herşeyi vardır. Şu şâyân-ı
mütalaa eserler böyle kafiyeleri tecviz ediyor mu? Bunu da so-

„ (16) rarım”. '

Mehmed Celâl, Servet-i Fünûn edebiyatçılarının hem şi
irde, hem de nesirde !,zevk-i millî ve edebî"ye uymayan, ya
dırgatıcı sıfatlar, sıfat terkibleri kullandıklarını, bu ko
nudaki ısrarlarının da, Ahmed Midhat Efendi'nin "Dekadan" 
suçlamasını haklı çıkardığını, Hüseyin Câhid’in "Hayât-ı Mu
hayyelinden verdiği örneklerle açıklamaya çalışır. Tedkîkat-ı 
Sdebiyye serisinin beşinci makalesinden onuncu yazısına kadar 
bu husustaki tenkitlerini, yer yer tahkîr ve alay dolu tavır
lara da bürünerek sürdürür. Tedkîkat-ı Edebiyye-6'da, Hüseyin 
Câhid'in kullandığı bir "siyah hastalık" terkîbinden hareket
le, bu şekilde, Servet-i ?ünûnvârî sıfat terkîbleri ve kelime-

(17)lerle dolu bir ilâç tarifi de yer alır ki, bu aynı zamanda

(16) Tedkîkat-ı Edebiyye-4, İrtika, y.l, c.I, nr.42, 11 Rama
zan 1317-31 Kânûnıevvel 1315-12 Kânûnısâni 1900, s.167.

(17) Tedkîkat-ı Edebiyye-6, İrtika, y.l, c.I, nr.44, 25 Rama
zan 1317-14 Kânûnısâni 1315-26 Kânûnısâni 1900, s.176.
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Hüseyin Câhid'in Hayat-ı Matbûat'ların beşincisinde "Mehmed 
Celâl Usûlü Edebiyat R e ç e t e s i b a ş l ı k l ı  yazısına da bir 
karşılıktır. ̂ 9)

Mehmed Celâl'in, Servet-i Fünûncular'm üslûb tarzına 
yönelttiği itirazlardan birisi de, manzum veyahud mensûr eser 
lerinde gereksiz yerlerde noh, ah, ve, ne, ne de, ve yine...” 
gibi kelimeler kullanmalarıdır. Tedkîkat-ı Edebiyye-6’da bu 
hususu tenkid ederken, mısraları içerisine bu kelimeleri ser
piştirdiği "Ve..." başlıklı hiciv yollu bir (sonnet)sini de 
yazısının başına alırl^^ Bu manzumesini şu çarpıcı mısra
larla bitirdiğini görürüz:

Bu bir sone, ve güzel bir şiir eder teşkil 
Ve vezni, kafiyeyi her zaman eder tebdîl 
7e bu eser dahî Pol Terlen'in olursa inan

Cihanda var mı misâli ve vardır değeri 
7e der misin acaba kim yazan bu hoş eseri 
Ve ohl,. Bir Dekadandır!.. Ve oh!.. Bir Dekadan

(18) Hayât-ı Matbûât-5, Sabah, nr.3420, 18 Muharrem 1317-
17 Mayıs 1315-29 Mayıs 1899.

(19) Her iki "reçetenin metinleri için bk.: Vesîkalar-Metin- 
ler bölümü, s.33^ )

(20) ledkîkat-ı Edebiyye-6, İrtika, y.l, c.I, nr.44, 25 Rama
zan 1317-26 Kânûnısâni 1900, s.176.

Manzumenin tamamı için bk.: Vesîkalar ve Metinler 
bölümü, s. W -





Manzumeyi, bu "Dekadan ve'si" ile ilgili şu mîzâh-âmiz 
satırlar takib eder:

"Ve.., Estağfurullah!.. Afedersiniz,. hata ettim Lisân 
bir harfe, yâhud bir kelimeye alışmaya görsün, muttasıl onu 
tekrar eder durur!.. "San,at-ıtekrîr"e misâl olmak için şu man- 
zûme-i garrâyı (!) inşâd edecek oldum. Hâlâ dilceğizim vav’- 
lar içinde dolaşmaktadır. Kendi kendime:

1Acaba kaç ve ne de sarf olunur bir senede?* suâl-i Nâ- 
ciyânesini, yâhud:

’Tevâlî-i vâv u tevâlî-i vâvât’
yâhud:

’Şu mısrâı söyler tabîat bu demde:
le bitmez ve amma ne bitmez ve hem de.’

şikâyet-i Muallimâne 'sini îrâd ediyorum
Servet-i Fünûncular'm  Batı edebiyatına hayranlıkları

ve kendilerine Victor Iîugo, Françoise Coppee, Alfred de Mus- 
set gibi Batılı edebiyatçıları üstad edinmeleri, Mehmed Ce
lâl’ in bu edebiyatçıları tenkidinin esas noktalarından bir 
diğerini teşkil eder.

Hüseyin Câhid’in Hayât-ı Matbûât-5'te kendisini Fran
sızca bilmemekle, câhillikle suçlamasına karşılık Celâl:

"Benim mini mini beylerim!.. Siz Fransızca bildiniz 
de ne yaptınız? Garb’dan Şark’a naklettiğiniz eserlerden müs-

(21) Tedkîkat-ı Edebiyye-6, İrtika, y.l, c.I, nr.44, 25 Ra
mazan 1317-26 Kânûnısâni 1900, s.176.
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tefîd olanları gösterir misiniz?,tv ' diye sorar.

Ona göre bu "edebiyat, şiir nâmına dört lerze-i mînâ,
e 23)sekiz lerziş-i bî-tâb ile ortaya çıkan çocuklarMınv eser

lerinde hep karamsarlık ve "hiçlik^ten bahsetmeleri kendi ma
neviyatımızdan ve "ulûm-ı dîniyye,!mizden bîhaber oluşlarm- 
dandır.

Hüseyin Câhid'in Hayât-ı MuhayyelTinden iktibas ettiği 
"gayeti bir hiçlikten ibaret olan hayat” fikrinden hareketle-, 
Celâl, bu gençlerin nfelâsife-i İslâmiyye"den ve f,âsâr-ı Şar- 
kiyyeT,den behreyâb olmayıp, onun yerine, eserlerinde Büchner’ 
den, Schopenhaur’dan bahsettiklerine dâir tenkitlerini şu yol 
da sürdürür:

"Aman yâ RabbîI.. Ulûm-ı dîniyyeyi okumadan, felâsife- 
İslâmiyye'nin biif tek eserini bile gözden geçirmeden, hayatın 
bir "hiç!..” olduğuna kat’iyyetle kanâat eden böyle câhil kul 
larına bahş-ı hidâyet buyur. Yoksa 'yevme lâ-yenfe’u'da hâlle 
ri yamandır!.,. Orada ne Dekadan isterler, ne kakavan].. Orada 
ne Büchner aranır, ne Voltairel..

’Yevme/lâ-yenf e fu ’da kalb-i selîm isterler.,;

Aman ey Zü ’l-Celâl!.. Böyle gâfilleri ve emsalini gö
rüp de:

(22) a.y., s.176.
(23) Tepedelenlizâde Kâmil BeyefendiTye, îrtika, y.2, c.II., 

nr.52/100, 3 Zilkade 1318-22 Şubat 1901, s.134.

( 2 2 )
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Ey hıred-bahş-ı asfiyâ-yı ’ibâd 
Ne alık bendeler yaratmadasın

demeyelim!.. »^^0

Mehmet Celâl’e göre Servet-i Fünûn edebiyatçılarının
yazdıklarının pek çoğu Batılı edebiyatçılardan muktebestir.
Zaten iktibastan vazgeçtikleri anda, kendi yazdıkları birer

(25)saçma olmaktadır. ' Onlar "edebiyat-ı Islâıniyye ve Osmâniy-
* (2 ye” yerine Musset’lerden, Coppee’lerden feyizlenmektedirler:v

"Zâten bu şarlatan muktebislerde ne fikir vardır ki... 
Ne okudular ki... Amma îtimâd bujmrunuz, tahkîr için değil, 
îtidâl-i demle söylüyoruz; Bunlar hiçtir, hiçi.. Bunlar ede- 
biyât-ı Osmâniyye’nin daha elifini bile bilmezler. Bunlardan 
Coppee’yi, Hugo'yu, Musset’yi taklîdden ve bu taklîd ile bir 
kısım câhil çocukların fikrini tesmîmden başka bir şey beklen
mezi.. Bunlar hastadırlar, bunlar zavallı, bunlar bî-çâredir- 
ler.’.. Bunlar (pür) ile (şebâb) tan, arasıra da (şegaf) tan 
başka birşey sevmezler, dinlemezler. Birbirini medh ede ede

(2yakında Rübâb-ı Şikeste’nin bir telini daha koparacaklar!..

—  ̂ 3 -

(24) Tedkîkat-ı Edebiyye~8, İrtika, y.l, c.I, nr.46, 9 Şevval 
1317-9 Şubat 1900, s.184-185.

(25) Tedkîkat-ı Edebiyye-l6, îrtika, y.l, c.II, nr.6/54,
6 Zilhicce 1317-6 Nisan 1900, s.23.

(26) Tedkîkat-ı Edebiyye-26, îrtika, y.2, c.II, nr.16/64
17 Safer 1318-15 Haziran 1900, s.63.

(27) Tedkîkat-ı Edebiyye-10, İrtika, y.l, c.I, nr.48
23 Şevval 1317-23 Şubat 1900, s.192.
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d) Tedkîkat-ı Edebiyye’lerde Tevfik Fikret:

Tedkîkat-ı Edebiyye’lerde Hüseyin Câhid’in yanısıra, 
Mehmed Rauf, Fâik Ali, Celâl Sâhir, A.Hâdir gibi diğer Ser
vet-i Fünûncular tenkid edilirken, özellikle Tevfik Fikret 
üzerinde durulur. Tevfik Fikret’e karşı tenkîdi, Mehmed Ra
uf',un 465 no.lu Servet-i Fünûn'da Rübâb-ı Şikeste'ye dair 
kaleme aldığı bir makalesi dolayısıyladır.

Celâl, Fikret'e karşı önceleri takdirkâr bir tutum 
içindedir. Bilhassa onun "rikkat-i hayâl"ini ve "suhûlet-i 
beyân"ını beğenmektedir.^2®̂  Fakat zamanla ona karşı da ten 
kidlerf yöneltmeye başlar. Bilhassa Tedkîkat-ı Edebiyye*le- 
rin 11.sayısından itibaren, Mehmed Rauf'un yukarıda zikredi 
len yazısındaki hükümleri ve değerlendirmeleri dolayısıyla, 
Tevfik Fikret'i ve Rübâb-ı Şikeste*sini "rikkat-i hayâlini 
teslîm etmek"le berâber,^2^  Servet-i Fünûn'un diğer şahsi
yetlerine yönelttiği itirazlar noktasından tenkîd etmeye 
başlar.

Ona göre Fikret, Fransız edebiyatını taklîd etmekte
dir. Şiirlerinde yer yer "ta’kîd"e, "şîveye mugayeref'e, sı

(28) Muhâkemât-ı Edebiyye, Mâlûmât, nr,127, 9 Zilkade 1315- 
19 Mart 1314-31 Mart 1898, s.119.

Teşekkür, Yevmî Mâlûmât, nr.900, 18 Receb 1317- 
22 Teşrinisani 1899» s.3.

(29) Tedkîkat-ı Edebiyye-12, îrtika, y.2, c.II, nr.2/50,
8 Zilkade 1317-9-Mart 1900, s.6.
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fatları yersiz ve uygun olmayacak sûrette kullandığına şâhid
oluruz Diğer Servet-i Pünûncular gibi, Tevfik Pikret’in
de şiirlerinde "ta'bîrât-ı garîbenlere, hem dil ve flslûb, hem

(“31}de muhtevada garabetlere rastlayabiliriz. ' Bu yanlışlıkla
rın giderilmesi için "Tevfik Fikret Bey muhtâc-ı tefekkürüdür 
dor.C32)

RUbâb'daki şiirlerde yer yer vezin aksamaları, dil bo
zuklukları da mevcuttur.

Mehmed Celâl, Tedkîkat-ı Edebiyye’lerde, Rübâb-ı Şi
kestedeki şiirleri tek tek ele almaya çalışarak, onları bu 
açılardan tenkîd etmesine rağmen, yer yer söyleyiş ve tahay
yül bakımlarından bunlardan bazıları hakkında takdirkâr ifâ
deler de kullanır. Belirtelim ki, Tevfik Fikret’e olan tavrı, 
Hüseyin Câhid'e karşı tutumu kadar katı ve hakâret-âmiz değil
dir.

U9im@û ö®lâl, Tedkîkat-ı Edebiyye'lerden sonra, 7 Şu
bat 1901fde A.Nâdir’in Servet-i Fünûn’dan ayrılmasına sebep 
olan «Şiirimiz” yazısında Servet-i Pünûnculara yönelttiği

(30) Tedkîkat-ı Edebiyye-14, îrtika, y.2, e.II, nr.4/52,
22 Zilklde 1317-23 Mart 1900, s.14-15.

(31) Tedkîkat-ı Edebiyye-15, İrtika, y.2, c.II, nr.5/53,
29 Zilkade 1317-30 Mart 1900, s.18-19.

(31) a.y., s.19.
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tenkîdlere katılarak A.Nadir1 i takdîr ettiği "Mektûb-ı Mata,- 
aûs-ı Edebî: Hâdise-i Edebiyye" adlı yazısını^-^ ve hemen 
ardından da Tepedelenlizâde Kâmil'e yazdığı bir mektubu 
yayınlayarak, bu konudaki düşüncelerini bu yazılarında da 
tekrarlar.

(33) Mektûb-ı Mahsûs-ı Edebî: Hadise-i Edebiyye, Mâlûmât, 
nr.274, 17 Şevval 1318-25 Kânûnısâni 1316 (7 Şubat 
1901), s.682-684.

(34) Tepedelenlizâde Kâmil Beyefendi'ye, İrtika, y.2, c.II, 
nr.52/100, 3 Zilkade 1318-22 Şubat 1901, s.134-135.
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Mehmed Celâl, Osmanlı pâdişâhlarına dair târihî manzum 
eserlerinden Yavuz Sultan Selim ve Sultan Mehmed-i Sâlis ile 
Sultan II.Abdülhamid için kaleme aldığı "Şevketlü Padişahımız 
Gâzi Büyük Abdulhamîd Hân-ı Sânî Efendimiz Hazretleri" adlı 
manzum kitabının baş tarafında tarih hakkında görüşlerini ifâ
de etmektedir.

Bunlardan Yavuz Sultan Selîm, Yâhud Afitâb-ı Satvet 
adlı kitapçığına^ tarih hakkmdaki ifâdelerle başlar ve 54 
beyitlik bir bölüm hâlinde tarihin ne olduğunu, Hz.Adem’den 
Yavuz Sultan Selim1e kadar dünya tarihinde gelmiş peygamber
lerin, büyük şahsiyetlerin, cihangirlerin, kumandanların ne
ler yaptıklarını, Hz.Peygamber ve ashâbının, özellikle dört 
halîfenin ve Hz.Haşan ve Hz.Hüseyin'in İslâm tarihindeki yer
lerinin ne olduğunu birkaç beyitlik kısa temaslarla işaret 
eder.

Belirtir ki: Tarih, âlemi ışıtan bir ilimdir. İnsanlı
ğa geçmişteki meşhur şahsiyetleri o tanıtır. Bu yüzden tarihe 
"ibret aynası" dense lâyıktır, çünkü o aynada bütün ahvâl-i 
beşer görünmektedir. Tarih efsâneye' benzemez. Akıllı kişiler 
ondan ibret alır.

Mehmed Celâl bu düşüncelerinin manzum ifadesini şu şe
kilde vermektedir:

I- TÂRİH

(1) Yavuz Sultan Selîm Yâhud Afitâb-ı Satvet, İstanbul 1308 H.,
24 s.





Alemi târih tenvîr eyliyor 
Dehre izhâr-ı meşâhîr eyliyor,
Olsa lâyık nâmı mir’âtü’l-iber 
Müncelîdir onda ahvâl-i beşer.
Benziyor her harfi bir dür-dâneye 
Yok hilâfı, benzemez efsâneye.
Hayli âlem gösterir bir âdeme 
İbret-efzâdır ukûl-ı âleme.

Görüldüğü gibi, çok da orijinallik arzetmeden beylik 
birkaç düşünce ve benzetme etrâfmda dönen bu beyitlerden son
ra şair:

Gösterir ta devr-i İdem’den beri 
Dehri teshîr eyleyen askerleri

beytiyle başlayarak, Hz.Huh, Hz.Yûsuf, Hz.Yakûb, Hz.Mûsa, Hz. 
Davud ve Hz.̂ İsa peygamberler ve Buda, Oğuz Han, Semiramis, 
Solon, Herkül, Homer, İskender, Kleopatra gibi tarihî isimler
den sonra:

Eyledi târihi yer yer pür-ziyâ 
Pertev-i mihr-i Muharnmed Mustafa (S.A.V.)

beytiyle İslâm târihine yönelir. Dört halîfeden sonra, Hz.Ha
şan, Hz.Hüseyin’in Kerbelâ'da şehâdeti, Haccâc’m  zulmü, İb- 
nü’z-Zübeyr, HârÛnu’r-Reşîd, Timur ve Cengiz’in İslâm memle
ketlerini vîrân ve talan edişleri, Selâhaddîn-i Byyûbî ve Haç
lı Seferleri, ükbe bin Nâfir, MÛsâbin Zübeyr, Târik bin Ziyâd 
ve Endülüs’ün fethi gibi isim ve vak'alara birer ikişer beyit 
içerisinde temas eder. Arada, sözü 46.beyitte Fransa tarihin-
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den jeanne d'Arc'a da getiren şâir, 47 nci beyitten itibaren

Hazret-i Ertuğrul'un ulviyyeti 
Eyledi ihyâ bu milk ü milleti

diyerek Osmanlı tarihine döner. Daha sonraki sekiz beyit için
de Osman Gazi, Orhan Gazi, Murad Hüdâvendigâr, Yıldırım, Çele- 
bî Mehmed, Fâtih gibi Yavuz Sultan Selim'e kadar olan OsmanlI 
sultanlarını zikreder ve 55.beyitten sonra Yavuz'un kahraman
lıklarına ve yaptığı savaşların tasvirine geçer.

Mehmed Celâl'in tarih hakkmdaki benzer düşünceleri,
OsmanlI sultanları serîsinin 7.kitapçığı olan Sultan Mehmed-i

(21Sâlis Yâhud Fâtih-i Şeh^îr mesnevisinde ' de tekrarlanır:

Târih ki câmi'ü*l-iberdir
Mir'ât-ı vekâyi'-i beşerdir
Her verdiği hükmü âdilâne
Bir mahkemedir cihânyâne.
Eyler orada dü-çeşm-i bîna
Üç bin sene evveli temâşâ.
Bir levhası şân içinde pür-nûr 
Bir levhası kan içinde manzûr

beyitleriyle, tarihin ibret alınması gereken bir disiplin 
alanı ve geçmişin olayları hakkında en âdil hükümleri veren 
bir mahkeme olduğunu söyleyen şair, bu fikrini birkaç beyit 
sonra yine tekrarlar:

(2) Sultan Mehmed-i Sâlis Yâhud Fâtih-i Şehîr, İstanbul 
1308 H., s.20-23.
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Târih ki mir'ât-ı vukûât-ı beşerdir 
Mir’ât-ı vukûât-ı beşerdir, pür-iberdir.
Bir manzarası derdli, bir levhası şanlı 
Bir levhası eğlenceli, bir levhası kanlı.

Şair, Yavuz Sultan Selim mesnevisinde olduğu gibi bura
da da bazı târihî şahsiyetlerden tarih vasıtasıyla haberdâr 
olduğumuzu vurgulamak için, onlardan bir kısmının isimlerini 
birer beyit içinde zikreder. Bu isimler şunlardır: İskender, 
Kleopatra, Semiramis, Napolyon. Burada bu isimlere Yunan mi
tolojisinden gelme bazı isimler de katılır: Venüs, Flora, Kü- 
pidon (Eros).

Yukarıda saydıklarımızla birlikte bu isimler, aynı za
manda Mehmed Celâlfin tarih tecessüs ve bilgisinin uzandığı 
sahaları da bize gösteren ipuçlarıdır.

"Şevketlü Pâdişâhımız G-azî Büyük Abdulhamid Hân—ı Sânı 
Efendimiz Hazretleri'1 manzumesinde bu konuyla ilgili olarak 
yer alan ifadeleride, yukarıdaki düşüncelerin tekrarı mahi
yetindedir. Burada da beyitler, tarihin "ibret ve hakîkat ay
nası” olduğu benzetmesi ve tarihin anlattıklarının efsâne ol
madığı düşüncesi etrafında gelişir:

(3) Şevketlü Pâdişâhımız Gâzî Büyük Abdulhamîd Hân-ı Sânî 
Efendimiz Hazretleri, İstanbul 1318 H., (1900)
s.2-3.
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Târih ki matla’-ı 'iberdir 
Mir'at-ı vekayi-ı beşerdir 
Târih ki arz eder hakîkat 
Her levhası başka başka ibret.
Efsâne denirse iftiradır 
Tarih, hakîkat-âşinâdır.

Târihe dair bu birbirinin tekrarı görüşlerinden başka, 
Mehmed Celâl, eser olarak tarih yazarken nelere dikkat edil
mesi gerektiğini, bir paragraflık bir mâlıîmât şeklinde de ol
sa, Osmanlı Edebiyatı Numûneleri’nin üçüncü kısmı olan "Âk- 
sâm-ı ffiuharrerât” bölümünde açıklamağa çalışmıştır.

Burada, târihlerin umûmî ve husûsî olmak üzere ikiye 
ayrıldığını, umûmî tarihlerin butun milletlerin ve devletle
rin geçmişteki olaylarından bahseden, husûsî tarihlerin ise 
yalnızca bir pâdişâhın yahut bir cihangirin yaptıklarını an
latan eserler olduğunu söyler. Tarihin geçmişin bir aynası ol
duğu benzetmesini burada da tekrarlayafi yazar, tarihlerin sa
de bir üslûbla yazılması gerektiği fikrindedir. Şöyle der:

"Târih, vukûât-ı yevmiyyenin bir mirfât-ı in’itâfı ol
duğu münâsebetle, bunlarda her vak’a olduğu gibi bir üslûb-ı 
sâde ile yazılmak lâzım gelip, teşbîhât ve ıstılâhât ile ib~ 
râz-ı hüner etmek münâsebetsiz olur. Çünkü ibrâz-ı hüner mak
sadıyla irâe edilecek ıstılâhât-perdâzâne sözler vekayi-i tâ- 
rihiyyeyi tamâmıyla göstermeye hâil olur."^4)

(4) Osmanlı Edebiyatı Uumûneleri, İstanbul 1312 H., s.167.
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j- MÛSİKÎ

Mehmed Celâl*in ilk gençlik yıllarında Osman Efendi 
adında bir zâttan mûsikî dersleri aldığını, hayatından bah
settiğimiz sayfalarda söylemiştik. Aldığı bu terbiye, araş
tırmamızın üçüncü bölümünde de görüleceğe üzere, onun şiir
lerine de yansımış; mûsikî Celâl*in şiirlerinde yoğun bir 
şekilde rastladığımız temler arasına girmiştir. Hikâye 
ve romanlarında da sık sık mûsikîden bahsedildiği; bazan 
sevgilinin bir piyano çalması, bir şarkı söylemesi, bazan 
uzaktan gelen bir nağme veya Kuşdili, Göksu, Adalar, Boğaz
içi gibi tenezzüh yerlerinde dinlenilen terennümler olarak 
mûsikînin, konu edinilen aşk mâceralarma uygun romantizmi
hazırlayan bir fon, bir motif şeklinde kendisini gösterdiği 

(2)görülür.

Mehmed Celâl, bununla kalmayarak muhtelif yazılarında 
mûsikî hakkında bazı görüşler de ileri sürer. Bu yazılarından 
ilki Maârif mecmûasmda yayınlanan "Güfte İntihabı ve Hâşim 
Bey Mecmûası*’ başlıklı yazıdır. Bu makalesinde, Türk mû-

(1) Bk.: Tez, s.
(2) Elvâh-ı Sevdâ, Küçük Gelin, Müzeyyen, Hedâmet, Kuşdili’n- 

de, Dâmen-âlûde, Piyano adlı roman ve uzun hikâye kitapla
rı bunlardan bazılarıdır.

(3) Güfte İntihâbı ve Hâşim Bey Mecmûası, Maârif, y.3, c.6, 
nr.156, 9 Teşrînievvel 1894-10 Cemâziyelevvel 1312,
s.5-7.
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sikişinde beste ile güftenin birbirine uygunluğu konusu üzerin 
de durur.

îşâret eder ki: Şiirle mûsikî arasında sıkı bir ilişki 
vardır. Hattâ ona göre "mûsikî şiirin hemşiresi, tâbîr-i diğer 
le vaveylası”d ı r . Ö y l e y s e  mûsikî-şinâslar da az çok şiire 
âşinâ olmalıdırlar. Ancak bu sûretle, yaptıkları bestelere gü
zel güfteler seçebilirler. Çünkü mûsikînin tesiri yalnızca 
besteye yani "negamât ve elhân”a ait kalmamalıdır. Böyle olur
sa, beste ne kadar güzel olursa olsun, istenilen tesir elde 
edilemez.

Ne yazıktır ki "kudemâ-yı mûsikî-şinâsân" yaptıkları 
çok güzel bestelerle nâmlarını ölümsüzleştirdikleri hâlde, bu 
bestelerin güftelerinin seçiminde aynı titizliği ve itinâyı 
göstermemişlerdir. Bu eksiklik yalnızca eskilerde değil, şim
dinin mûsikî-şinâslarında da görülüyor.

Yukarıdaki bu görüşlerinden sonra Mehmed Celâl, maka
lesinde, tenkidini, devrinin mûsikî üstâdlarından Hâşim Bey'- 
in hazırlamış olduğu Şarkı Mecmûası’na yöneltir ve bu mecmûa- 
da yer alan şarkıları, beste-güfte uyumu nokta-i nazarından 
inceler, pekçok güfteyi, bestesiyle uyumsuz bulur.

(4) a.y., s.5, Mehmed Celâl, Küçük Gelin romanında da, Ce
mal* in şiir hevesinin yanısıra mûsikî dersleri de alma
sını anlatırken, "Şiir, hemşiresini istiyordu” diyerek 
bu fikri tekrarlar. Küçük Gelin, s.54.





Yazar bu makalesini daha sonra Maârif Mecmuasının
»Küçük Kitablar" serisi içinde bir risâle şeklinde kitap

C’ö')haline de koymuştur, '

Bu yazısından iki yıl kadar sonra ise, Mâlûmât*taki 
"Bizde Mûsikî” adlı makalesinde^^ Mehmed Celâl’in konuya 
dalıa geniş bir açıdan baktığı ve meseleyi daha nüfûzlu bir 
şekilde ele aldığına şâhit oluruz.

"Bizde Mûsikî" makalesinde yazar, o devirde Necib 
Asım’ın da çeşitli yazılarıyla üzerinde durduğu Türk mûsi- 
kîsi-klasik Batı mûsikîsi mukayesesine girişir ve bazı gö
rüşlerinin teyîdi maksadıyla da Hecib Asım1a atıflarda bu
lunur.

Makalesinde klasik Batı mûsikîsini "mûsikî-i fennî" 
diye adlandıran Celâl, bizim "incesaz" mûsikîmiz ile bu mû
sikîyi karşılaştırır.

Batı mûsikîsi, "fenn-i mûsikî"ye uygun olarak, nağme 
lerin ve seslerin kulağa en hoş gelecek bir şekilde, rûtıu 
okşayan bir sûrette sanatkârâne tanzîminden meydana gelmek
tedir. Bu mûsikî-i fennîye ve bizim mûsikîmizin de bu şekil 
de tatbîkine karşı çıkan "incesaz-şinâsân"m taassubkârâne 
itirâzları bilgisizliklerindendir. Onlar "hi.câzkâr taksimi

(5) Güfte İntihabı, İstanbul 1312 H. (1894 M.), Kasbar Mat
baası, 205.

(6) Bizde Mûsikî, Mâlûmât, y.3> c.5, nr.106, 14 Teşrînisâni 
1896-8 Cemâziyelâhir 1314» s.1123-1126.
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dururken 'aaaoouuu...' diye opera zırlamakta ne mânâ var? 
Onları kimse dinleyemez, dinlemeye de mecbûr değildir. Bi
zim sazımız bize kâfidir'1 gibi itirazlarında haklıdırlar.
Çünkü evvelâ, bu "mûsikî-i hakîki veya mûsikî-i fennî"ye 
verdikleri "Alafranga" tâbiri, onları, hamiyyet-i milliyye- 
leri gereği bu mûsikîye meyletmekten alıkoyuyor. Fakat bu 
"taassub-ı millî"leri; Alafranga diye adlandırdıkları mûsi
kî-i fennî’den hiçbir şey anlamadıkları halde, sırf Alafranga
lığa olan mukallidce temâyülleri yüzünden neredeyse "mezad 
mallarındaki 'tın tın tırıl* zırıltısını bile Alafranga diye 
dinleyerek zıplayan şıklarımız"a nazaran takdîre şâyân bir 
tassubdur.^^ Kaldı ki bu gibilerin kulakları daima basit 
bir şarkıya, sürekli bir vezne alışmıştır. Bu yüzden çeşit
li usûllerde birkaç şarkının aynı anda terennümünden meyda
na gelen âhenk ve bu âhenkteki sanat ve mükemmellik, fenne 
âşinâ ve bu tür mûsikîye alışkın olmadıkları için onlara bir 
lezzet vermez. Bu tür mûsikî konusunda ne kadar da bilgilen- 
dirilseler, haklı olarak, kendi söz ve sazlarında ısrar eder
ler. "Çünkü duymadıkları birşeyi duyduklarını söylemeye mec- 
bûr değildirler." Fakat şu yanlış "Alafranga" tabiri berta
raf edilebilse, bu mûsikîye karşı şartlı bakış da ortadan 
kalkabilir ve insanlar artık kendilerini onu "duyma"ya istek
li kılabilirler. "Bu cihet kulağın alışmasına vâbestedir." 
Avrupa’da bile insanlar Yfagner’in müziğini benimseyebilmek 
için uzun bir kulak alışkanlığı devresine ihtiyaç duymuşlar-

(7) a.y., s.1124
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aır.«8>
Mehmed Celâl bu görüşlerinden sonra, kendisinin de mû

sikiyle uzun zaman iştigâl etmiş ve ondan lezzet alan bir kişi 
olarak, bu sözleri konunun mütehassısı sıfatıyla söylediğini 
ifâde eder. Ona göre Türk mûsikîsi bu sâdeliği içinde bile bi
ze bu kadar tesir ettiğine göre, bir de mûsikî-i fennîye uygun 
tertîb ve tanzim edilse, dinleyeni kat kat £ azla duygulandıra
cağı kesindir.

Laternalardaki sirto ve kasap havalarını, hattâ rastge- 
le vals ve polkaları, bilir bilmez, Alafranga veya fennî mûsi
kî diye dinlemek bizi yanıltır. Zira her ne kadar tek bir âlet 
le de çalmabilirse de, gerçekte tam tesir hâsıl edecek mükem
mel bir mûsikî-i fennî en az kırkbeş-elli kişilik orkestralar
la icra edilmelidir.

Mehmed Celâl, devamla belirtir ki, fenn-i mûsikî bir 
vâsıtadır. Her milletin kendi millî mûsikîsi, millî âhenkleri 
ve şarkıları vardır. Bunlardan hangisi olursa olsun, bu fenne 
uyularak düzenlendiğinde hakîkî mûsikî vücûda gelir. ”Fransız, 
Alman, İtalyan, İspanyol, Macar mûsikîleri, her milletin ken
di millî nağmelerinin mûsikî-i fennîye tatbikinden başka bir- 
şey değildir.

Mehmed Celâl, bizim mûsikîmizin de Batı mûsikîsi formun

(8) a.y., s.1124
(9) a.y., s.1125





da düzenlenebilirliği konusuna gelir:

"O hâlde bizim negamât-ı miİliyyemiz niçin mûsikî-i 
fennîye tatbik edilmesin? Evet edilebilir ve edilmiştir del 
Buna delil olmak üzere Haydar Bey, Çuhacıyan Efendi vesâir 
birkaç erbâb-ı mûsikînin eserlerini gösterebiliriz. Buna ne 
hâcet? Avrupa'daki erbâb-ı mûsikîden birçoğunun opera ve mû
sikî parçalarına dikkat edilsin. İçlerinde Arap, Türk, Acem 
nağmelerine tesâdüf olunur. Bunlar nasıl tanzîm edilmiş?"

"İşte biz de türlü nağmelerimizi şu fenne aazaran tan
zîm edecek olursak, basit ve tek nağmelerimizin husûle getir
diği mahzûziyetten ziyâde rûhumuz üzerine tesiri olacağı der- 
kârdır".(10)

Mûsikî-i fennî dünyanın her tarafında birdir, aynı şe
kilde yazılır, aynı şekilde okunur, aynı kaidelere uyar, aynı 
usûle tâbîdir. Fakat öğrenilmesi gayret ister. Kendine mahsûs 
sazları vardır. "Bazı milletler kendi nağmelerindeki şive-i 
millîyi muhafaza maksadıyla şu §lât-ı mûsikiyye meyânma ken
di millî sazlarından bir veya birkaçını da ilâve etmişler, di
ğerleri de ihtiyâç hissettiklerine göre o sazdan birer tane 
de kendi çalgıları meyânma idhâl eylemişler. Velhâsıl bilâ-
taassub-ı millî bunlar dünyanın her miİkinde, her memleketin-

C11 )de taannnüm etmiştir". J Biz de bu mûsikîyi kabûl edersek, 
elimizdeki sazlar yeterli gelmeyecek, bu sebeple bazılarının

(10) a.y., s.1125
(11) a.y., s.1125
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ıslâhı, bazılarının da "yeniden îcâd ve ihtirâı" lüzûmu hâsıl 
olacaktır. Ancak ondan sonra mûsikîmizi bu fenne aktarabilece-
yJ »giz.

Bunnnla beraber, "içinde ney’den başka hiçbiri bizim 
çalgımız olmayan incesaz takımı" da kendi orijinal hâlinde 
kalmalıdır. Bunlardan mandolin, mandola, ki tara, flavta faslı 
gibi ayrı bir fasıl teşkil edebilir. Bu çalgılar öyle oda ve 
sofalara münhasır kalmayıp, mehtab âlemlerine, eğlencelere, 
müsâmerelere teşmil edilebilir de. Ney ve kudüm bir "mûsikî-i 
manevî şûbesi" teşkil edebilir, davul-zurna da "sahra faslı" 
olur. Fakat buna karşılık, "mûsikî-i fennî erbâbı"mızın, "en 
ağır, en eski bestelerimizden en yeni, en hoppa şarkılarımıza, 
Anadolu türkülerimize, köçek havalarımıza varıncaya kadar ka
rıştırıp, tetebbû" ve içlerinden "negamât-ı milliyyemizi" ter- 
cîh etmeleri gerekmektedir. Böyle olunca az bir zamanda "Türk- 
ler’in sanâyi-i neîîse husûsundaki isti’dâd-ı fıtrîleri yardı
mıyla" bu yeni mûsikî de bizde yaygınlaşacak ve mükemmeliyete 
erişecektir,

Mehmed Celâl, Türk mûsikîsinin Batılı bir forma girme
si gerektiğine dair bu görüşlerinden başka, Servet gazetesin-

( 1 3  'ide tefrika edildikten sonra kitap şeklinde neşredilen

(12) a.y., s.1125-1126.

(13) Dâmenâlûde romanının tefrikası Servet’te, nr. 202,
18 Şaban 1316-1 Kânûnısâni 1899’dan nr.316, 16 Zil
hicce 1316-27 lisan 1899’a kadar sürmüştür.
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"Dâmen-âlûde” romaniüda^1^  ise, bizim büyük mûsikî üstâdları- 

mızan kadirlerinin bilinmediğinden, onların hayatlarının zarû- 

ret ve perişanlık içinde geçtiğinden şikâyet eder. Romanın 

kahramanları Şükrü ile Enver’in bir sohbetlerinde, Şükrü arka

daşına şunları söyler:

"Allah rahmet eylesin, Zekâî Efendi gibi bir üstâd bir 

daha gelir mi? Hiçbir eseri olmasa, hicâzkâr semâîsi kâfidir.

0 ne derin bir feryâd, o ne hazîn bir girye!.. Esâtize-i mû- 

aikiyyenin üstadı olan o zekâ-yı mücessemin kıymeti böyle mi 

takdir olunmalıydı?

Tanbûrî Ali Efendi’yi benim kadar kimse bilmesin.' Gece 

gündüz beraber idik, içtiğimiz su ayrı gitmez idi. 0 sâde kı

yafetiyle, o perişan destârıyla, o bıyıklarına karışmış ak sa

kalıyla gözümün önüne geliyor. Ben onun bir kadına yakışacak 

kadar güzel olan küçük, tombul elleriyle inlettiği tanburu din

lerken ne kadar ağladım, bilseniz.’.. İzmir'de bir ihtiyâc-ı ha

kîkî içinde' vefat etti!.. Bugün Memduh nedir? Bir kemani! Öyle 

amma sîne-i hafifine dayadığı kemanından bir tûfân-ı girye bo

şanıyor, o teller boğuk boğuk ağlıyor!.. Hoşunuza gidiyor, mü

teessir oluyorsunuz. Lâkin o ne kazanıyor, bundan haberiniz 

var mı?

• ••••••

Eee!.. Şimdi bu san'at-ı nefîseden ne anladık? Esâtize-j

mûsikiyyenin ve şâkirdânının istikbâli böyle olduktan sonra,

(15)Virjini Hanım'm kantosunu sevsinler!..

(14) Dâmen-âlûde, İstanbul 1316 H. (1899 M.), 187 s.

(15) a.e., s.12-14.
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MEHMED CELÂL'ÎN ŞİİRLERİÎÎDE 

TEMLER

Bir şâirin,şiirlerinde bahis konusu ettiği temler, çok 

defa onun ruh dünyâsını, san’atkâr hassâsiyetini ve dış dünyâ

yı idrâk edişini de bize aksettirici mâhiyettedir.

Sayıca çok fazla şiir yazmış olmasına rağmen, Mehmed 

Celâl'in şiirlerinde işlediği temlerin pek fazla çeşitlilik 

göstermediğini söylemeliyiz.

Celâl'in bütün şiirlerindeki temleri, çok umûmî bir 

bakışla üç ana grup altında toplamak mümkündür:

1- Aşk*-hüzün-gözyaşı ve tabîat

2- OsmanlI sultanları, tarih ve hamaset

3- Münferid şiirlerde işlenmiş olan değişik temler

I- AŞK-HÜZÜN-GÖZYAŞI VE TABİAT TEMLERİ:

Yukarıda zikredilen bu üç grup içerisinde en ağır

lıklı yeri birinci gruptaki temler alır. Mehmed Celâl*in şâ

ir hassâsiyeti ve kimliği, karakterinden ve hayatından yansı

yan özellikler ve vak'alarla, bilhassa aşk-hüzün-gözyaşı tem

leri çevresinde oluşmuş; şâir, devrinde ve sonraları bu kimli

ğin çizdiği çerçeveden görülüp tanınmıştır. Onun tabîattan, 

mûsikîden, ölümden, kadınlardan hattâ tarihî şahsiyetlerden 

bahsedişinde bile, mizâcmdan ve hayatından taşıdığı bu üç 

ana temin, aşk-hüzun-gözyaşınm beslediği aşırı dozlu ve çiğ 

bir Romantizm'in ağırlıklı hâkimiyeti vardır.
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Bu tem üçlüsünün odak noktasında ise müsebbib olarak, 

ilk gençlik yıllarında gönül verdiği fakat aşkına karşılık 

görmediği "kâfir duhteri” Anna yer alır. Daha sonraları, bel

ki de sırf Anna'ya benzediği, onun gibi «sarı saçlı, mavi 

gözlü” olduğu için severek evlendiği, ama genç yaşta kaybet

tiği "muhâcir dilberi” Fehîme Hanım bile, bu aşk teminin, 

Anna'ya nazaran ikinci plandaki uğraklarındandır.

Celâl'in karşılıksız kalan Anna aşkı ve daha sonra bu

na ilâveten zevcesi Fehîme'nin çok genç iken vefâtı, mizacın

da çocukluğundan beri var olan hüzün duygusunu ve marazî has- 

sâsiyeti kışkırtmış, onu "dûçâr-ı melâl” ve ”muhibb-i sirişk" 

eyleyerek ”Derdnâk” kılmıştır.

Rum kızı Anna'nm aşkı, beslediği bu ana temler üçlü

sü (aşk-hüzün-gözyaşı)nden başka, bu grubun ikinci plandaki 

temleri diyebileceğimiz bazı alt-temleri de Mehmed Celâl1in 

şiirine taşımıştır. Bunlan şöyle sıralayabiliriz:

1. Anna'nın oturduğu ve şâirin orada âşık olduğu Bü-

yükada

2. Anna dolayısıyla şiirlerine devamlı giren sarı saç

lı, mavi gözlü kadın temi

3. Anna’n m  Hristiyan bir Rum kızı oluşu sebebiyle Ce

lâl ’in şiirlerinde sık sık mürâcaat ettiği Hrlstiyânî isim ve 

kavramlar, Yunan mitolojisinden gelme temler

4. Anna’nm, şâirin aşkına vefâ göstermeyerek bir sü

re sonra bir başkasıyla evlenmesi sonucu gelişen ve bilhassa 

Celâl'in son zamanlarında işlediği, sözüne güvenilmez, yüze 

gülüp gönül çelen, vefâsız kadın temi
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Bu gruba dâhil ettiğimiz tabîat temine gelince, bu temi 

işleyen şiirler büyük çoğunluğuyla şâirin aşkını lokalize etti

ği mekânlar, tabîat parçaları, tenezzüh yerleri şeklinde kendi

sini gösterir. Bu tabîat manzaralarının görülüşünde, yaşanan 

aşk duygusunun eşliğinde bir bakış, ekseriyetle mahzûn, bazan 

mesûd bir ruh hâlinin aksedişi vardır.

Ölüm temini işleyen bir kısım şiirleri ise, sevdiği ka

rısı Fehîme Hanım*m doğum yaparken vefâtı üzerine yazılmış 

olmaları özelliğiyle bu grup içerisinde telakkî edilmelidir.

A- AŞK:

Aşk temi Mehmed Celâl’in şiirlerinde en fazla işlenen 

bir temdir.

Bu tem, onun şiirlerinde, ağırlıklı olarak, sevgilinin 

güzelliklerinin tasvir edilişi olarak tezâhür eder. Fakat şâ

ir, bu temi işleyişte bununla kalmaz, bazı şiirlerinde, bil

hassa ekseriyetle ilk gençlik devresi şiirlerinde, aşkı, acı 

verici; sevgiliyi, divân şiirimizde olduğu gibi sevdiğine cevr 

ü cefâ etmekten zevk alan, hattâ gaddâr ve zâlim, sevdiğini 

bırakıp giden bir vefâsız olarak da tavsif eder.

Birtakım şiirlerdi ise, âşık, ilkbaharın güzellikleri 

içerisinde sevdiğiyle mesuttur yâhut ilkbaharda tabiatın gü

zellikleri, ona sevgilisini hatırlatır. Aynı şekilde sonbahar 

ise şairin aşkını hatırlayarak hüzünlenmesine yolaçar.
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a) Sevgilinin güzelliği, şâirin aşkı:

Mehmed Celâl*in bu temi işlediği şiirleri şunlardır:

Gazel (1884, T.Hakikat, nr.1852); Gazel (1884, T.Haki

kat, nr.1953); Nazîre (1885, Şafak, nr.3); Müşterek Kıt'a-1 

(1885, Şafak, nr.4); Müşterek Kıt*a-2 (1885, Şafak, nr.4); 

Onlar Budur (1885); Gazel (1885, Şafak, nr.S); Gazel (1885,

T.Hakikat, nr.2149); Gazel (1885, Saadet, nr.240); Şarkı 

(1885, T.Hakîkat, nr.2149)î Gazel (1885, Şafak, nr.9); Kıt'a 

(1885, Şafak, nr.8); İsti.*fâ (1885); Gazel (1885, T.Hakîkat, 

nr.1982); Kıt’a (1886, Saâdet, nr.324); Bedir? (1886); Peres- 

tiş (Ada’da Söylediklerim, 1886, s.44); Gazel (Ada’da Söyle

diklerim, 1886, s.47-48); Gül (1886); Eski Demler Geliyor

(1) Verilen bu listede, Vezin ve Hazım Şekilleri bölümlerin

de de olduğu gibi, Gazel, Kıt’a, Nazîre... gibi benzer

lerinden ayırt edici orijinal başlık taşımayan şiirle

rin yanlarında yayınlandıkları yıl, yer ve dergi-gazete 

numarası gösterilmiş, orijinal müstakil başlık taşıyan

ların ise yalnızca yayın yılları belirtilmekle iktifâ 

edilmiştir. Bu şiirlerin tam bibliyografik künyeleri, 

tezin sonundaki "Mehmed Celâl’in Yazı ve Şiirlerinin 

Kronolojik Listesi" bölümünden, burada parantez için

de verilen bilgilerden hareketle kolayca bulunabilir.

Gazete ve mecmûalarda neşredilmeyip, şairin ki

taplarında yer alan şiirlerin ise, listedeki isimle

rinin yanında açılan parantezde içinde bulundukları 

kitaplar, kitapların yayın yılı ve sayfa numarası be

lirtilmiştir*





Hâtırıma (1886)? Taavîr-i Cânân (1886); Bu da Öyle (1886)} 

Sûz-a dil Şarka (Ada1da Söylediklerim, 1886, s.52); Hüseynî 

Şarka (Ada*da Söylediklerim, 1886, s.51); Tasvîr-i Cânân-2 

(Ada'da Söylediklerim, 1886, s.11-13); Zülf (Ada'da Söyle

diklerim, 1886, s.47); Gazel (Adafda Söylediklerim, 1886, 

s.38-39); Gazel (Ada'da Söylediklerim, 1886, s.54); Uşşak 

Şarka (Ada'da Söylediklerim, 1886, s.51); Gazel (1886, Sa- 

âdet, nr.319); Gazel (1886, Gülşen, nr.23); Sevdiğim İçin 

(Ada'da Söylediklerim, 1886, s.42); Birdenbire Tecellî Ya- 

hud Mahzûn Bir Dilber (1886); Rü'yâ (1886); Bir Manzûme 

(1887» Mürüvvet, nr.44); Feryâdama Dinle Nûr-a Dîdeml 

(1887); înfiâl (1888); Ah Ey Hüsn (1888); Nazire (1888,

Saâdet, nr.1053); Her Zaman Güzel (1891); Gazel (1893, Ha- 

zîne-i Fünûn, nr.9), Şiir (1893» Hazîne-i Fünûn, nr.6); Ga

zel (Gazellerim, 1894, 3.7); Anlayamam (Zâde-i Şâir, 1894, 

s.113-114); Kat'a (1894, Maârif, nr.139); Leyâlî (Zâde-i 

Şâir, 1894, s.82-83); Uyuyor (Zâde-i Şâir, 1894, s.66-67); 

Tanzîr (1894, Maârif, nr.139); Pembe (1894); Nazire (1894, 

Hazîne-i Fünûn, nr.45); Melek (Zâde-i Şâir, 1894, s.134-136); 

Şarka (1894, Hazîne-i Fünûn, nr.52); îanzîr (1894, Maârif, 

nr.144); Olsun (Zâde-i Şâir, 1894, s.108-109); Visâl (Zâ

de-i Şâir, 1894, 8.141); Gazel (1894, Hâzîne-i Fünûn, nr.48); 

Son Aşk (1895); Bir Şiir (Elvâh-a Şâirâne, 1895, s.91-92); 

Rü'yâ İmiş (Elvâh-a Şâirâne, 1895, s.72-75); Ayaklar (SürÛd, 

1895, s.22-23); Eller (Sürûd, 1895, s.11-12); Yeni Bir Sevdâ 

(Sürûd, 1895, s.38-39); Şiir (Elvâh-a şâirâne, 1895, s.25-26)
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Kıt*a (Sürûd, 1895, s.9); İştiyâk (SUrûd, 1895, s.56-59);

Şarkı (1895, Mâlûmât, nr.17); Gamze (Elvâh-ı Şairane, 1895, 

s.6-7); Dem-i İştigâl-Destmâl (1897); Tegazzül (1897, Resim

li Gazete, ar.38); Hasıl Sevdim-1 (1897); Nasıl Sevdim-2

(1897); Hasıl Sevdim-3 (1897); Gazel (1897, Resimli Gazete, 

nr.26); Tahmîs-i Gazel-i Hedîm (1897, Resimli Gazete, nr.28); 

Murabba* (1897, Resimli Gazete, nr.26); Se. .dâ-yı Mâsûmâne

(1898); Sevdim Seni (1898); Kıt*a (1898, Muktebes, nr.7); 

Ferdâ-yı Visâl (1898); Dudaklarında mı Hâlâ Bıraktığım Buse?

(1899); Bir Şiir Yazmak İsterim (1899); Ümmîd-i Hev-Şüküfte

(1899); Heşve-i Sevdâ (1899); Hangimiz Bahtiyâr-ı Sevdâdır?

(1899); Bana İlhâm-ı Şiir Eden Güzelim (1899); Hasta (1899); 

Bir Kıt'a (1899, İrtika, nr.2); Ayîne (1899); Güzelliklerin

(1900); Bir Şiir (1900, Mus. Fen ve Edeb, nr.36); Destmâl 

(1900); Bir Hâtıra (1900); Pembe Sadefler (1900); Arzû-yı 

Garîb (1900); Bir BÛse İçin (1900); Gözlerinin Câzibesi (1900); 

Eski Bir Hayâl (1901); Müjgân-ı Zer-nisâr (1901); Bir Jale İle 

Uyandın (1901); Şiir Düşünürken (1901).

b) Âşkın acıları, sevgilinin cevr ü cefâsı, vefâsızlıği:

Hiyâz-ı Esîrâne (1884); M.Hâci Efendi'ye Hazîre (1884, 

T.Hakîkat, nr.1794); Hazîre-i Gazel-i Mes’ûd (1884, T.Hakîkat, 

nr. 1741); Hazret-i Muallim'in Gazeline Hazîre (1884, T.Hakî

kat, nr.1925); Muallim Hâci’nin Gazeline Hazîre (1885, Şafak, 

nr.5); Muallim Nâcî’nin Gazeline Hazîre (1885, T.Hakîkat, nr. 

2143); Hazîre (1885, T.Hakîkat, nr.2131); Gazel (1885, Şafak, 

nr.4); Gazel (1886, Cerîdetü’l-Hakayık, nr,77); Dilberâl (1886





Güzelim (Ada’da Söylediklerim, 1886, s.46); Şikâyet (1886); 

Yokdur (Ada’da Söylediklerim, 1886, s.41); Hicâz Şarkı (Ada* 

da Söylediklerim, 1886, s.51)» Enîn (Ada’da Söylediklerim, 

1886, s.45)} Gazel (Ada’da Söylediklerim, 1886, s.43)* Ah 

(Ada’da Söylediklerim, 1886, s.45-46); Gazel (1887, Cerîde- 

tU’l-Hakayık, nr.lOO); Gazel-2 (1887, CerîdetU’l-Hakayık, 

nr.lOO); Gazel (1888, Saâdet, nr.1015)? Ağla.’ (1888); (...) 

(1893, Hazîne-i PünÛn, ur.11); Gazel (1894, Maârif, nr.141); 

Gazel (1894, Hazîne-i Fünûn, nr.48); Müşterek Gazel (1894, 

Maârif, nr.141); Gazel (1894, Maârif, nr.143); Fuzûlî’yi 

Taklîd (1894, Hazîne-i Funûn, nr.32); Darılma (SUrûd, 1895, 

s.9); Gazel (SUrûd, 1895, s.14); Fuzûlî’nin Bir Gazelini Tan 

zîr (SUrûd, 1895, s.21); îşte Bir NĞle-i Garîbâne (1898);

Ona Söylemiştim (1898); Gazel (1898, Muktebes, nr.18); Ni- 

gâhından Senin (1898); Boynumu BUktUn Benim Kurban Gibi

(1898); Kalbim Sana Diyor ki (1899); Muhammes (1899, Malû- 

mât, nr.173); Gazel (1899, Mâlûmât, nr.173); Kalb-i Ceriha- 

dar (1900); Gazel (1900, Mus. Terakkî, nr.14); Eski Yoldan 

Geçilmez Diye Kim Dedi? (1900); Sevdiğim Zaman (1901); Bil

medin Kıymetimi (1901).

c) Sevgiliden ayrılış:

Feryâd ki Sevdiğim Darılmış (1886); Firkat (Ada’da 

Söylediklerim, 1886, s.40-41); Dört Beyitli Gazel Olmaz mı? 

(Gazellerim, 1894, s.9); Kıt’a (1898, îrtika, nr.7).





d) Anna:

Mehmed Celâl buraya kadar listesini verdiğimiz şşk te 

mini işleyen şiirlerinde bahis konusu ettiği sevgilinin ismi 

ni bize vermez. Fakat onun birtakım şiirleri de vardır ki, 

doğrudan doğruya sevgilisi Anna için yazılmıştır. Bunlardan 

bazılarının başlıkları da Anna’n m  ismini taşır.

Şâirin, Anna için yazdığı şiirleri şunlardır:

Anna (Zâde-i Şâir, 1894, s.86-89); Nasıl Sevdim-2

(1897); Hasıl Sevdim-3 (1897); Derdnâk (1899); Yazdım Bu Şii 

ri Hüzn İle (1899); Neşve-i Sevdâ (1899); Teessür-i Aşıkane

(1899); Anna’ya (1900); Anna'nın Kızı (1900); Ada Bana He 

Söyler (1900); Bir Kerre Daha Temâyül Eyle (1900); Hayâl-i 

Visâl (1900).

e) Sarı saçlı-mavi gözlü sevgili temi:

Gerek Anna'nın, gerekse karısı Fehîme Hanım’m  sarı 

saçlı, mâvi gözlü oluşları Mehmed Celâl’in aşk temini işledi 

ği şiirlerine, böyle sarı saçlı ve mâvi gözlü kadın tipini 

ısrarla taşıyışına yol açmış, şâir, şiirlerinin büyük çoğun

luğunda bu sevgili temini konu edinmiştir.

"Bana ebrûsu kara, çeşmi kara dilber elvermez 

Olursa böyle mâî gözlü, nâzik, dilrübâ olsun”

diyen şâirin siyah gözlü, siyah saçlı sevgili temini anlattı 

ğı şiirleri bu birinci gruptakilere nazaran çok daha azdır.





Mehmed Celâl'in bu mâvi gözlü, sarı saçlı sevgili tipi

ni mısralarında anlattığı şiirlerinin listesi aşağıdadır:

Mâî Gözler (1885); Matla' (1885); Veda (1886); Güzel 

Bir Manzara (1886); Rü'yâ (1886); Gül (1886); Birdenbire Te

cellî Yâhud Mahzun Bir Dilber (1886); Bu da Öyle (Ada'daSSöy- 

lediklerim, 1886, s.18); Feryâd ki Sevdiğim Darılmış (Ada'da 

Söylediklerim, 1886, s.37)} Zülf (Ada'da Söylediklerim, 1886, 

s.47); Bir Mâî Gözlüye (Ada'da Söylediklerim, 1886, s.49); 

Gazel (1887, Cerîdetü * 1-Hakayık, nr.100) j Bir Si t âre ...Altında 

(1887); Bir Bardak NÛr (1887); Bir Manzûme (1887, Mürüvvet, 

nr.44); Sorardım (1888); Bazîre (1888, Saâdet, nr.1053); Her 

Zaman Güzel (1891); Şiir (1893, Hazîne-i Fünûn, nr.6); Olsun 

(Zâde-i Şâir, 1894, s.109); He Güzel (1894); İntizâr (1894);

O Kadın (1894); Bir Kıza (1894); Seher Libâs-ı Latîfini, Dil

ber Müjgân-ı Zerrinini Kaldırıyor (1894); Yine Leylâ-yı Leyâl 

(1895); Nefes-i Vapesîn (1897); Melâl-i Şâir (1897); Nasıl 

Sevdim-3 (1897); Sevdim Seni (1898); İkimiz (1898); Ey Kirpi

ği Zerrin, Gözü Mâî, Ruhu Gülgûn (1898); Seni Bûs Etmek İçin

(1899); Bahar İçinde (1899); Bağlarbaşı'nda (1899); Bahar u 

Tarab (1899); Bir Şiir Yazmak İsterim (1899); Sevdâ Arıyor 

Harabelerde (1899); Her Güzel Şey Seni İhtâr Eyler (1899);

Bir Mutrib-i Hoş-âvâza (1899); Mülâkât (1899); Hasta (1899); 

Döktüğüm Gözyaşları Sevdâ İçin (1899); Sabah (1900); Çehre 

ve Kalb (1900); Pembe Sadefler (1900); Kalb-i Cerîhadâr

(1900); Hüsn-i Perîşân (1900); Bir Aşk-ı Mühlik (1900);

Yalnız (1900); Tahattur (1901); Şiir Düşünürken (1901);





Müjgân-ı Zer-nisâr (1901); Eski Bir Hayâl (1901); Mâvi Gözler 

İçin... Kumral Kirpikler îçin... (1901); Ey Mâh-ı Alem-ârâ 

(1901).

f) Siyah gözlü, aiyah saçlı sevgili temi:

Gazel (1886, Gülşen, nr.23); Gazel (Ada’da Söyledikle

rim, 1886, s.54); Şimdi de Siyah Gözler (1886); Gazel (1894, 

Hazîne-i Fünûn, nr.48); Sen Ağlama (Sürûd, 1895, s.23); Şar

kı (Sürûd, 1895, s.18-19); Siyâh Gözlerinize (1898); ArzÛla- 

rım (1899); Güzelime (1899); Bir Hâtıra (1900); Güzel Kız

(1900); Bir Jale İle Uyandım (1901).

B- BÜYÜKADA:

Sevdiği Rum kızı Anna’nın oturduğu mekân olan Büyükada 

Mehmed Celâl*in hikâye ve romanlarının yanısıra, aşkını anlat 

tığı şiirlerinin pekçoğunda da, bazan bır-iki mısralık temas

larla, bazan uzun uzadıya tasvirlerle yer alır. Hattâ Celâl*- 

in eserlerinde Büyükada’ya bu kadar ısrarlı bir sûrette yer 

verişi, onun adını devrinde ve daha sonraları nAda Şâiri"ne 

çıkarmıştır.

Mehmed Celâl’in bu kadar çok zikretmesine rağmen Ada, 

onun şiirlerinde semtleriyle, sokaklarıyla canlı ve reel bir 

mekân olarak görülmekten uzaktır. Daha çok, şâirin aşkını ya

şadığı, sevgilisini gördüğü, onunla gezip dolaştığı, meşcere- 

si, deresi, tepeleri, kuşları, çiçekleriyle herhangi bir ro

mantik tabîat ortamıdır. Şair, Büyükada'yı yaşanan, gerçek
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bir mekân olmaktan çok bir dekor olarak şiirine alır.

Celâl'in Ada'dan bahsettiği şiirleri şunlardır:

Büyükada Yâhud Cennet-i Dünyevî (1886); Ada'da Gezer

ken (1886); Tesâdüf-Büyükada'da (1886); Unutulmaz Yerler (SU— 

rûd, 1895, e.69-70); Büyükada'da (SürÛd, 1895, a. 16-18), Na

sıl Sevdim-3 (1897); Zavallı Kalbim (1898); Îkirniz (1898); 

Eylül*e (1898); Ada Bana Ne Söyler? (1900); Küçükçamlıca'dan 

Büyükada'ya (1901).

C- YUNAN MİTOLOJİSİ:

Kanaatimize göre, Anna'nın Hristiyan bir Rum kızı ol

ması Mehmed Celâl'in şiirine Yunan mitolojisinden birtakım 

isim ve kavramların girmesini de doğurmuştur.

Mehmed Celâl'den evvel edebiyatımızda mitolojiden gel

me unsurların, bazı şâirlerimizin eserlerinde zaman zaman gö

rüldüğü olmuştur. Şinâsî'nin

"Yanında kan ile yaş içre kaldığım görüp el 

Demez mi kim birini su kızı suya boğmuş"

mısralarında izlerine rastladığımız Yunan mitolojisindeki de

niz kızları Siren'ler, Nâmık Kemâl'in Rüyâ adlı yazısında 

"âlihetü'l-hüsn" diye bahsettiği Venüs^2] Hâmid'in şiirlerin-

(2) Bk.î A.Hamdi Tanpmar, 19.Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 

İstanbul 1976, s.372.
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de, başta "tıfl-ı muhabbet” tavsifiyle gördüğümüz Bros (Küpi-
(•*)

don) olmak üzere diğer mitolojik isimlerw /  bunlara örnektir

ler.

Mehmed Celâl'in şiirinde görülen mitoloji teminin te

melinde, Anna kadar, kendisinden evvelki bu şairlerin şiirle

rinden gelme tesirler de sözkonusu edilebilir.

Celâl, Yunan mitolojisini şiirlerinde kendisinden evvel

ki şairlerden çok daha zengin bir kadro ile ve ısrarlı bir bi

çimde kullanmıştır.

Şâir, tem1ini doğrudan doğruya mitolojinin teşkil etti

ği Mitolojik Bir Manzûme (1895) ve Venüs Denizden Çıkıyor

(1898) adlı şiirlerinin y a n ı s ı r a ^  pekçok mitolojik isim ve 

kavramı sevgilisi için, onun güzelliklerini tavsif maksadıyla 

kullanmıştır.^^ Mehmed Celâl'in şiirlerinde bu şekilde geçen 

Yunan mitolojisine aid isimler, bu isimler için kullandığı sı

fatlar ve bu isimlerin geçtiği şiirler şunlardır:

Venüs (ilâhe-i hüsn, ilâhe-i hüsn ü cemâl):

Mâl Gözler (1885); Tesâdüf-Büyükada'da (1886); Ada’da 

Gezerken (1886); Şikâyet (1886); Güzel Bir Manzara (1886);

Bir Manzûme (1887); Kar (1888); Meşhed (Küçük Gelin, 1893,

(3) Bk.: a.e., s.541.

(4) Bu şiirlerin metinleri için bk.: Vesîkalar-Metinler Bölü

mü

(5) Bu konu üzerinde, üslûb bahsinde de durulmuştur.

İ





Güzel Kuzular (1894), Mitolojik Bir Manzûme (1895); 

Venüs Denizden Çıkıyor (1898); Zavallı Kalbim (1898); Güzel 

Kız (1900).

Kalipso (Kalipso*nun mağarası):

Mâî Gözler (1885); Tesâdüf-Büyükada’da (1886); Bir 

Manz-ûme (1887); Mitolojik Bir Manzûme (1895); Nasıl S evdim-3 

(1897); Bahân Tahayyül (1899)*

Sros (Küpidon, tıfl-ı aşk, tıfl-ı muhabbet, tıfl-ı 

sevdâ, tıfl-ı garâm, tıfl-ı sehhâr-ı muhabbet, ferişte-i 

sevdâ)î

Şiir (1893), Hazîne-i Fünûn, nr.6); Tanzîr (1894, Ma

ârif, nr.144); Nasıl Sevdim-1 (1897); Seni Bûs Etmek İçin

(1899); Güller (1899); Bahçıvan Kızı (1899); Bu Güzel Kız 

Kime Nasîb Olacak? (1899); Güzelime (1899); Ahi.. Kalbimi..

(1900); Manzûme (1900, Mâlûmât, nr.231); Hulyâ (1900); Nisan

(1900); Bir Şiir (1900, Mus. Fen ve Edeb, nr.36); Çehre ve 

Kalb (1900); Pembe Sadefler (1900); Güzel Kız (1900); Şiir 

Düşünürken (1901).

Flora (Perî-i nev-bahâr, bahar İlâhesi);

Bûse-i Muhabbet (1894); Mitolojik Bir Manzûme (1895); 

Sevdim Seni (1898); Bahâr u Tarab (1899); Güzel Kadmî Bilir- 

misin? (1900); Bir Şiir (1900, Mus. Fen ve Edeb, nr.36).

Dafne:

Yine Leylâ-yı Leyâl (1895)*
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'“TVtVıys (Uigâr-ı bahr, deniz nigârı, deniz mâlikeai):

Yeni Yolda Şiir Budur (1886)} Bir Bardak ÎTÛr (1887), 

Mitolojik Bir Manzûme (1895).

Orora (Perî-i şafak):

Son Aşk (1895).

Ber 4__________(Asümân perisi, semâ perisi):

Kanûnî Sultan Süleyman Yâhud Fütûhat (1891, s.16)} 

Meşhed (Küçük Gelin, 1893, s.125).

Mehmed Celâl'in şiirlerinde, yukarıda adı geçen bu mi

tolojik isimlerden başka (âlem-i esâtîr, devr-i esâtîr, lev- 

ha-i esâtîr, elvâh-ı esâtîr, ebkâr-ı esâtîr, leyl-i esâtîr, 

esâtîrî perî) gibi mitolojiye telmîhde bulunan terkîbleri^de 

sık sık geçtiği görülür. Yazdığı romanlardan ikisine de "Ve

nüs” ve "Orora" adını vermiştir.

D- HÜZÜH-GÖZYASI:

Mehmed Celâl'in tabiatında var olan melâl duygusunun, 

yaşadığı olaylarla da nasıl kuvvetlenerek bütün hayatını te

siri altına aldığını, hayatından bahsettiğimiz bölümde gördük.

Bu melâl duygusu, onu hüzünlü ve gözüyaşlı kılmış, Ce

lâl, görüşlerinden bahsedilen bölymde de temas edildiği üzere, 

şiiri ve şâiri de bu duygunun arkasından görmüş, şâiri melân

kolik, derbeder, marazl bir tip olarak tanımlamıştır.





Mehmed Celâl*in şiirlerinde de bu duygu baskındır.

Onun aşktan, tabiattan söz eden hemen bütün şiirlerinde, şâ

irin hüzünlü ve gözüyaşlı bir ruh hâleti içerisinde bulundu

ğu görülür.

Bir kısım şiirlerinde ise, hüzün ve gözyaşı ağırlıklı 

bir dozda, şiirin temini belirleyecek bir şekilde işlenmiştir.

Daha ilk şiirlerinden itîbâren bu temi görürüz. Onun 

bazı şiirlerinde ise, gözyaşı ve hüzn neredeyse sebebsiz de

nilebilecek bir görünüşle karşımıza çıkar. Herşeyin kendisi

ne "keder-âmiz" geldiğini söyleyen bu ölçüyü kaçılmış Roman

tik şâir, bilhassa "Bilmem Kiminçün Ağlarım" şiirinde, bu se- 

bepsizliği

"Ağlarım amma ? bilmem kiminçün ağlarım"

nakarat misraıyla ortaya koyar. "Ser-nüvişt-i Şâir" ve "Me- 

lâl-i Şâir" şiirleri de bu duygunun yoğun ve çarpıcı bir sû- 

rette işlendiği şiirlerdir.

Mehmed Celâl’in hüzün ve gözyaşı tem’ini anlattığı şi

irleri şunlardır:

Sfazîre-i Gazel-i Şeyh (1884), Hazîre (1884, T.Hakikat, 

nr.1952); Gazel (1885, T.Hakikat, nr.2143); Taharri-Bir Aşı- 

k m  Feryâdı (1885); Tahmis (1885, T.Hakîkat, nr.1982); Tah- 

mîs-i Gazel-i Muallim (1885, Saâdet, nr.298); ¥edâ (1886); 

Hasret (1886); Bilmem Kiminçün Ağlarım? (1887); Enîn (Gazel

lerim, 1894, s.16-17); Tahassür (Zâde-i Şâir, 1894, s.125- 

126); Hevm-i îztırâb-engîz (Zâde-i Şâir, 1894, s.92-94);
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Gazel (Gazellerim, 1894, s.5); Sen Ağlamal (Sürûd, 1895, s.23- 

25); Dört Beyit (Sürûd, 1895, s.40); Melâl-i Şâir (1897); Ser- 

nüvişt-i Şâir (1897); Derdnâk (1899); Şarkı (1899); Döktüğüm 

Gözyaşları Sevdâ İçin (1899); Yazdım Bu Şiiri Ht}zn ile (1899); 

Yine Perî-i Şiirim (1900),

E- ÖLÜM:

Mehmed Celâl'in şiirlerine ölüm temi, karısı Fehîme 

Hanım1m  ve kızı Hatice’nin doğum esnâsmda vefâtı dolayısıy

la girer. Celâl, onların ölümünden duyduğu üzüntüyü, bir kı

sım şiirlerinde hasret ve gözyaşıyla işlemiştir.

Ölüm temini işlediği bu şiirlere, daha sonraları, çev

resinden vefât eden dostları için kaleme aldığı "Kitâbe-i 

Seng-i Mezar‘’ları ve Margerit romanında yer alan bir şiiri 

de ekleyebiliriz.

Bazı şiirlerinde ise ölüm, sevgilinin güzelliğini, 

onunla geçen günleri hatırlayışla birlikte gelen bir duygu

dur.

Mehmed Celâl’in şiirlerine ölüm, bu yaşanmış olayla

rın taşıdığı bir duygu olmanın ötesinde, metafizik bir mes’e- 

le, bir felsefî problem olarak girmez. Şair, ölüm karşısında 

bir tefekkür ve felsefî yorum endîşesi ile değil, sevdiğini 

kaybetmiş bir insanın üzüntüsü ve gözüyaşlı t a v n  ile görü

nür. Bu duyguya bir derinlik getirmez.

Mehmed Celâl’in, içinde ölümden bahsettiği veyahut 

bütününde ölümü anlattığı şiirlerinin listesi aşağıdadır:

I





Yeni Yolda Şiir Budur (1886); Kitâbe-i Seng-i Mezar 

(1886, Gülşen, nr.6); Bir Çocuğun Kitâbe-i Seng-i Mezârı

(1897); Kitâbe-i Seng-i Mezâr (1888, Saâdet, nr.1043); Mar- 

gerit (Margerit, 1891, s.62-68); Meşhed (Küçük Gelin, 1893, 

s.118-129); Mevt (Zâde-i Şâir, 1894, s.94-100); 0 Kadın

(1894); Bir Zevç Lisânından (1894); Hem Mersiye Hem Tarih 

(Zâde-i Şâir, 1894, s.76-80); 0 Gün (Sürûd, 1895, s.33);

Bir Zevc-i Cerlhadârm Hüznü (Elvâh-ı Şâirâne, 1895, s. 57- 

59); Kitâbe-i Seng-i Mezâr (Sürûd, 1895, s. 13); ÎTefes-i Vâ- 

pesîn (1897); Kitâbe-i Seng-i Mezâr (1897, T.Hakikat ve S. 

Fünûn Hüsha-i Fevkalâdesi, s.101); Bugün (1898); Hazin Te

fekkürler (1899); Yazdım Bu Şiiri Hüzn ile Geçmiş Zaman 

İçin (1899); Peder-i Dâğdâr (1899); Bahtiyâr Yavrum (1899); 

Mürgân ve Bârân (1900).

F- VBBBM:

Devrinde tedâvisi güç bir hastalık olarak, çoğunlukla 

ölümle sonuçlanan bir seyir izlemesi ve dönemin edebiyatında 

tesirli olan Romantik anlayışın bu hastalıkla aşk arasında 

bir bağlantı kurarak, edebiyatın ana konularından birisi hâ

line getirişi, veremin, Mehmed Celâl’in şiirlerinde de bir 

tem olarak görünmesini sağlamıştır.

Tabiatındaki hüzün ve Romantizm dolayısıyla şâir, vere

mi, sevgisine karşılık bulamayan veyahut sevdiği tarafından 

terkedilen âşıkların yakalandığı bir sevdâ hastalığı olarak 

şu şiirlerinde anlatmıştır:
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Levha-i Hicrân (1895); Teverrüm (1899), Mürgan ve 

Bârân (1900); Bir Müteverrimeye (1900); Gözlerinin Câzibe- 

ai (1900); Aşk-ı Sermedi (1900).

Hastalığın tem olarak işlendiği bu şiirlerinden başka, 

aşağıdaki şiirlerinde de Celâl, veremi mısralarında zikreder:

Bilmem Kiminçün Ağlarım? (1887); Feryâdımı Dinle îfûr-ı 

Didem (1887);: Sorardım (1888); Mehtâb-ı Sehâb-âlûd (1895); Mu 

habbetnâme (1897); Bugün (1898); Sevdâ Arıyor Harâbelerde

(1899).

G~ TABİAT:

Şâirlerin en zengin ilham kaynağı tabîat, Mehmed Ce- 

lâl'in şiirlerinde de aslî temlerden birisi olarak karşımıza 

çıkar. Tabiatın ilkbaharda ve sonbahardaki hâli, şâirin sünû- 

hâtıaı harekete geçirici, onda sevinç veyahut hüzün duygula

rını uyandırıcı âmillerdendir. Celâl, şiir ve şâir anlayışın

da da, şâirin dış dünyâ ile temâsında tabiatı ve tabiatın 

mevsimlere göre uğradığı değişikliklerin gösterdiği güzellik

leri, şiirin temel dayanaklarından ve şâirin ana ilham kaynak
(C)

larından birisi olarak zikreder. ’

Tabîat Mehmed Celâl*in şiirlerinde umûmiyetle, sevgi

liyle berâber olunan* onunla birlikte içinde bir aşkın yaşan

dığı mekân veyâhut sevgiliden ayrılışı, eski hâtıraları ha-

(6) Bu konuda daha geniş bilgi "Mehmed Celâl*in Sanat ve Ede 

biyata Dâir Görüşleri” bölümündedir.
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tırlatan, hüzünlü duygular uyandıran bir çevre olarak yer 

alır. Şâirin sevinç veya hüzün duygularına göre seçilen 

mevsim de ilkbahar veya sonbahardır. Celâl, meşcere, deniz, 

kuşlar, çiçekler, bülbül, gül, seher, şafak, mâh, sehâb, 

şems, kevkeb, gurûb, tulü’, bâd-ı nesîm, çoban, sürü, kaval, 

subh, hazân v.s. gibi unsurlarla çizdiği tabîat manzaraları

nın içine pekçok şiirinde sevgisini ve sevgilisiyle berâber 

oluşlarını da yerleştirir. Bu gibi şiirlerinde, neredeyse 

değişmez unsurlar diyeceğimiz bu tabîat unsurları, şâirin 

aşkı için bir dekor vazifesini görür.

Bu dekor bazan Büyukada veyahut Koşuyolu, Kanlıca, 

Bağlarbaşı, Küçükçamlıca, Feneryolu, Çubuklu gibi belirli 

bir semt, bazan da herhangi belirli bir mekâna bağlı olma

yan tabîat manzaraları şeklinde görülür. Bununla birlikte, 

semt ismi zikrederek çizdiği mekân tasvirlerinde de bir be

lirleyicilik, teferruâta inen bir gerçek mekân duygusu yok

tur. Bu şiirlerde yalnızca anılan isimler bize belirli bir 

mekânı çağrıştırır. Bu semt isimlerinin şiirden çıkarılması 

hâlinde, anlatılan mekân herhangi bir mekân olur ve gerçek 

mekânla rabıtası kopar.

Bu şekilde, aşk temiyle irtibatlı olarak tabîatm 

Mehmed Celâl’in şiirlerine girişinin yanısıra, birkısım şi

irlerinde de müstakil olarak tabîatm işlendiğine şâhit olu

ruz. Bu şiirlerde anlatılan, ilkbaharda tabîatm neş’esi, 

güzelliği, bülbül, sonbaharın hüznü, kışın kar yağışı v.s. 

gibi temlerdir.





Aşağıda, Mehmed Celâlfin şiirlerinde tabiatın bu üç 

ana görünüşünden hareketle, bu temi işleyen şiirlerin liste

si üç grup hâlinde verilmiştir:

a) Aşkın yaşandığı mekân olarak tabiat:

Güzel Bir Manzara (1886); Bir Bardak Hür (1887);

Bir Sitare Altında (1887); Yâd Et (1888); Sorardım (1888);

Kar (1888); Zamân-ı Seher (1891); Seher Libâs-ı Latifini, 

Dilber Müjgân-ı Zerrinini Kaldırıyor (1894); Sabaha Karşı

(1894); le Güzel (1894); İntizâr (1894); Bekle (Zâde-i Şâir, 

1894, s.63-64); Bir Gül (1894); Pek Severim (1894); Mehtâb 

(Zâde-i Şâir, 1894, s.84-86); BÛse-i Muhabbet (1894); Bu da 

Öyle (Elvâh-ı Şâirâne, 1895, s.94-101); Leylâ-yı Leyâl

(1895); Levha-i Hicran (1895); Mehtâb-ı Sehâb-âlûd (1895); 

Tesâdüf (1898); Geceye Vedâ (1898); Eylül»e (1898); Zavallı

(1898); Sen Benim Yâr-ı Dilsitânımsm (1899); Güzelime (1899); 

Ararım Bulurum (1899); Her Güzel Şey Seni İhtâr Eyler (1899); 

Bu Leylaklar Senin mi? (1899); Bahân Tahayyül (1899); Bahar 

İçinde (1899); Va*d-i Visâl Et (1899); Arzûlarım (1899); Mü- 

lâkat (1899); Bahâr u Tarab (1899); Seni Bûs Etmek İçin (1899) 

Aheng-i Sabâ (1900); Hayâl-i Visâl (1900); Bahar İçinde Teren

nüm (1900); Bir Teşrinievvel Akşamında (1900); Enîs-i Girye

(1900); Seni Yâda Getirir Pasl-ı Bahâr (1900); Uisân (1900); 

Hızır-İlyas (1900); İlk ve Son Bûse (1900); Yalnız (1900); 

Bulutlar Üstünde (1900); Bir Aşk-ı Mühlik (1900); Güzel Ka

dın!, Bilir misin? (1900); Aşk-ı Sermedi (1900); Bir Bûse





İçin (1900); Kalb-i Cerîhaââr (1900); Hüsn-i Perîşân (1900); 

Sevdiğim Zaman (1901); Tahattur (1901); Sonbahar İçinde

(1901); Ey Mâh-ı Alem-ârâ (1901); İhtiyâc-ı Rûh (Eski Yâre 

Esli Yara, 1906, s.15-16); Nisan Yağmuru (1909).

b- İstanbul’un semtleri, tenezzüh yerleri (Kanlıca, 

Mihrâbâd, Çubuklu, Bağlarbaşı, Pener, Koşuyolu, Küçükçamlıca, 

Peneryolu, Çamlıca):

Marmara’da (Zâde-i Şâir, 1894, s.83-84); Kanlıcalı 

Bir Güzele (Sürûd, 1895, s.19); Nedîmâne Bir Şarkı (1898); 

Nedim'e Taklîd (1899); Bağlarbaşı’nda (1899); Pener’de (1900); 

Koşuyolu’nda (1901); Küçükçamlıca'dan Büyükada’ya (1901); Müj- 

gân-ı Zernisâr (1901); Şiir Düşünürken (1901); Kânûnısânî’de 

Bülbül (1901).

c) Tabîatm güzellikleri:

Küraî-i İstiğrak-Iazîre (1885); Avcı (1885); Hilâl-i 

Seher (1886); Dumanlı Dağlar (1887); Bülbül-Bahâra Karşı (1887 

Bahân Alkışlayış (1887); İydiyye-Bahâriyye (1892); Bülbül 

(1893); Bir Bahar Yadigârı (1893); Dağlara (Zâde-i Şâir, 1894, 

s.72-73); Güzel Kuzular (1894); Bu da Bir Şiir (Sürûd, 1895, 

s.14-15); Sükût-ı Evrak (Sürûd, 1895, s.40-42); Yapraklar Dü

şerken (1898); Kar Düşerken (1899); Yağmur Sonu (1900); Sabah

(1900); Kânûnısâni’de Bülbül (1901); Şitâ ve Bahar (1901).
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H- KADIILABIH VEFASIZLIĞI. OMLARA. ÎSAMMAMki

Bilhassa edebî hayatının son iki yılında, yani 1900 ve 

1901 yıllarında yazdığı birtakım şiirlerinde Mehmed Celâl'de 

artık aşk duygusuna ve kadınlara karşı bir menfî bakış, bir 

yorulmuşluk ve "ağzı yanmış"lık görülür. Bu şiirlerde şâir, 

kadınların vefâsızlığmdan, onların, işveleriyle erkeklerin 

gönlünü çelip onları acılara dûçâr etmelerinden, insanın ha

yatını söndürebileceklerinden ve kadınlara asla inanılmaması 

gerektiğinden bahsetmeye başlar. "Dâmen-âlûde" kadınları şii

rinde aşağılar. Ona göre umûmiyetle kadınlarda çehre ve kalb

güzelliği..birarada bulunmaz. "Kadınlık anlaşılmaz, hallolun-

( 7 )maz bir muammâdır."v''

Celâl’in bu "zen-girîz" tavrı işlediği şiirleri şun

lardır:

Manzume (1900, Mâlûmât, nr.231); Bir Bezm-i Tarab

(1900); Dâmen-âlûde (1900); Kadınlara İnanmayın! (1900); Sev

memiş (1901); İşvekâr (1901).

I- D İHI DUYGULAR:

Mehmed Celâl’in şiirlerinde baz an, yer yer onun dînî 

duygularını aksettirici mısralara rastlanır. Fakat doğrudan 

doğruya bu temi işleyen şiirleri yalnızca üç tanedir. Bunlar

dan birisi tevhîd, diğer ikisi ise na’tdir. Bu üç şiirin ad

ları şöyledir:

(T) Manzûme, Mâlûmât, nr.231» 30 Mart 1316-13 Nisan 1900, 

s.777-7780
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Ha't-ı Şerîf (1892# Maârif, nr.38); Tehlîl (1894, Ha- 

zîne-i Fünûn, nr.4); Kıt*a (1897, Resimli Gazete, nr.26).

Bunlardan sonuncusu:

f’Eyâ Habîb-i Hudâ, mücrimini, günehkârım,

Kulûba dehşet ü haşyet gelir günâhımdan.

Beni şefâatinin vâyedâra etmezsen,

Cehennemilere nefret gelir günâhımdan11

mısralarmdan oluşan iki beyitlik bir kıt'adır ve böyle bir 

nüktenin arkasına sığınarak Hz*::Peygamber'den şefaat taleb 

edişiyle güzeldir.

«î- ŞİİRDE KBBDİHÎ TAEITIS1:

Bazı şiirlerinde Mehmed Celâl, doğrudan doğruya kendi

sinden, kendi şairliğinden, mizacından ve mizâcmın şiirine 

yansımasından bahseder. Şairin böyle kendisini şiirinin temi 

yaptığı eserleri iki gruba ayrılır.

a) Kendi şairliğine övgü, kendisini yüceltiş

b) Şahsiyetindeki melâl duygusu, bunun şiirine de ak

settiği.

a). Kendi şairliğine övgü, kendisini yüceltiş:

Celâl’in, edebî hayatının ilk yıllarında, Muallim Ha- 

cî tesiriyle, biraz da dîvan şiirinin tavır ve geleneğine 

uyarak, yazdığı birtakım şiirlerin (ki bunların ekserisi ga

zeldir) bilhassa mahlas beyitlerinde kendisini:
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r’?üs'at-i endîşemi gör kim burak-ı t ab'iman. 

Lâ-mekândan başka bir füshat-nümâ meydâna yokî 

Verdi hayret dillere i'câz-ı eş'ârım Celâl, 

Şâirim, dünyâda âlî fikrimin akrânı yokîn^8^

veya;

ttŞâirân asarımın meşhuru olsa çok değil,

Hâme-i sehhârıman mu'ciz-nümâ ferhengi var.n^

benzeri mısralarla mübalağalı bir edâ içerisinde medhettiği- 

ni görürüz. îlk birkaç yılında tuttuğu bu tavrı şâir daha 

sonraları terkeder.

Mehmed Celâl'in, içinde kendisini övdüğü bu şiirleri

nin listesi şöyledir:

lazîre (1884, T.Hakîkat, nr.1727); Tahmîs (1884, T.Ha

kikat, nr.1913); Nazîre-i Gazel-i Şeyh (1884, T.Hakîkat, nr. 

1925); Hazret-i Muallim'in Gazeline Nazîre (1884, T.Hakîkât, 

nr.1925); Hazret-i Hes'ûd’un Kıt'asına Nazîre (1884, T.Hakî

kat, nr.1925); Gazel (1886, C.Haicayık, nr.77); Sevdiğim İçin 

(Ada'da Söylediklerim, 1886, s.42); Gazel (Ada’da Söyledikle

rim, 1886, s.43); Perestiş (Ada'da Söylediklerim, 1886, s.44); 

Ah (Ada’da Söylediklerim, 1886, s.46); Nazîre (1885, Şafak,

(8) lazîre, T.Hakîkat, nr.2131r 24 Şevval 1302 - (5 Ağustos 

1885), s.3.

(9) Hazret-i Muallim'in Gazeline Hazîre, T.Hakîkat, nr. 

1925, 26 Muharrem 1302 - (15 Teşrînisâni 1884), s.3.
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nr.3); Nazîre-Tefevvuk (1884, T.Hakîkât, nr.1816); Nazîre 

(1885, T.Hakîkat, nr.2131); Cülûsiyye (1893), Gazel (1893, 

Hazîne-i Fünûn, nr.9); Gazel (Sürûd, 1895, s. 14)

b) Mizâcmdaki melâl duygusunu şiirde işleyiş:

Ser-nüvişt-i Şâir (1897); Derdnâk (1899)*, Enîs-i 

Girye (1900); Şiir Düşünürken (1901); Melâl-i Şâir (1897).

K- MÛSİKÎ:

Mehmed Celâl'in gençlik yıllarında özel olarak mûsi

kî dersleri aldığını biliyoruz Bu eğitimi, onun daha son

raki yıllarda mûsikîye dair yazılar kaleme almasına ve mûsikî 

temini işleyen şiirler yazmasına da yol açmıştır.

Onun mûsikîyi şiirinin tem’i olarak işlediği şiirle

ri aşağıdadır:

Fonografa (1899); Bir Mutrib-i Hoş-âvâza (1899); Uda 

Dâir (1900); San'atkâr (1900); Mûsikî Resim Şiir (1901); 

Piyano Dinlerken (1901); Perî-i Mûsikî (1902).

(10) Bu konuda bk.: Tezin Mehmed Celâl'in Hayatı Bölümü
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II- OSMANLI SULTANLARI, TARİH VE HAMASET- TEMLERİ 

ÇEVRESİNDE YAZILMIŞ ŞİİRLER:

Mehmed Celâl’in bu tem grubu çerçevesi içerisinde yaz

mış olduğu şiirler, onun şâirliğinin iıcinci veçhesini bize 

gösterir. Celâl, aşk, tabîat ve hiizün şâiri olduğu kadar, Os

manlI tarihi ve hamâset şâiridir de. Onun bu gruptaki şiirle

ri şu temler etrafında toplanır:

A- OSMANLI SULTANLARI-OSMANLI TARİHİ:

Celâl*in Osmanlı sultanlarına dair yazdığı şiirlerinin 

başında, oniki pâdişâhın hayatlarını, kahramanlıklarını, yap

tıkları savaşları anlattığı 24-40 sayfalık küçük kitapçıklar 

hâlinde neşrettiği eserleri gelir. Bu eserleri 150-300 beyit 

arasında değişen uzunlukta birer mesnevidirler. Bu mesneviler

de her pâdişâhın yaptığı savaşlar, o dönemde yetişmiş büyük 

vezirler, kumandanlar, OsmanlI askerinin kahramanlıkları anla

tılmıştır^"^

Mehmed Calâl'in bu manzûm târihleri, neşir sırasına 

göre şunlardır:

Sultan Osman Gazî Yâhud Bir Sayyâd-ı Hûmâyîn-baht

(1891)

Sultan Orhan Gazî Yâhud Bir Kahraman (1891)

Fâtih Sultan Mehmed-i Sânî Yâhud İstanbul Fethi (1891)

(11) Bu konuda bk.: Tez, s . ^ - k L
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Yavuz Sultan Selîm Yâhud Afitâb-ı Satvet (1891)

Kanûnî Sultan Süleyman Yâhud Pütûhât (1891)

Yıldırım Sultan Bâyezid-i E w e l  Yâhud Bir Cihangîr

(1891)

Sultan Mehmed-i Sâlis Yâhud Pâtih-i Şehîr (1891)

Sultan Bâyezid-i Sânî Yâhud Elvâh-ı Zafer (1891) 

Hüdâvendigâr Gazî Yâhud Fetihler ve Kosova Sahrâsı

(1891)

Çelebî Mehmed Sultan Yâhud Müceddid-i Devlet (1892) 

Sultan Selîm-i Sânî Yâhud Muzafferiyyet (1892)

Şîr-i Gazâ (1895» Sultan II.Murad'a dâir)

Bu oniki eserinden başka, Mehmed Celâl, Maârif, nr.30, 

16 Şaban 1309-16 Mart 1892, s.54-58’de neşrettiği "Selâtîn-i 

Al-i Osman" başlıklı uzun şiirinde de Osmanlı sultanlarım 

anlatır. Brtuğrul Gazî’den II.Abdülhamîd’e kadar bütün Osman

lI sultanlarını sayarak övdüğü bu şiirinde şâirin Sultan Ab- 

dulazîz ile V.Murad’ı zikretmeyip Sultan Abdülmecid»den Sul

tan II.Âbdülhamid’e atlaması dikkat çekicidir.

Celâl’in, konusunu Osmanlı tarihinden alan bir başka 

şiiri de şudur:

Merhûm Muallim Nâci’nin "Selîmiyyertsini Terbî’, Muk

tebes, nr.12, 9 Zilkade 1315-19 Mart 1314-C31 Mart 1898), 

s.89-90.





B- SULTAH II.ABDÜLHAMÎD:

Mehmed Celâl, II.Abdülhamîd için, değişik tarihlerde, 

cülûs, velâdet yıldönümleri veyahut bayram ve kandil gecele

ri vesilesiyle yedi ayrı kasîde yazarak pâdişâha medhetmiş- 

tir. Bunlarda, dîvan şiirinin klasik kasîde anlayışına uya

rak, sultanı, adâleti, cömertliği, hamiyyeti, mürüvvetmend 

ve şefkatli oluşu, merhameti açılarından öven şâir, bilhas

sa II.Abdülhamîd*in maârife verdiği ehemmiyetin üzerinde de 

durur.ve onun devrinde, onun sâyesinde ülkede pek çok münev

verin yetiştiğini, açılan okulların feyziyle halkın cehâlet- 

ten kurtulduğunu, İlmî eserlerin neşrinin millete ışık saçtı 

g m ı  söyler. 1897 Türk-Yunan Harbi sonrasında yazdığı kasîde 

lerds ise II.Abdüihamîd’in özellikle kahramanlığı, savaştaki 

isâbetli re'yi ve tedbîri, devlet adamlxğı övülerek önplana 

çıkarılır.

Celâl'in Sultan II.Abdülhamîdfe dair yazdığı bu şiir

lerin adları aşağıdadır:

Rûz-ı ?elâdet-i Cenâb-ı Şehriyârî (1892)

Arz-ı Şükran (1892)

Gülûsiyye (1893)

Leyle-i Regaib ve Arz-ı Şükrân (Asâr-ı Celâl, 1894, 

s.7-10).

Leyle-i Telâdat-i Sultan (1895, Sabah, nr.1980)

Evsâf-ı Celîl-i Pâdişâhî (1897)

Tebrîk-i Yelâdet-i Hazret-i Hilâfet-penâhî (1899)
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Mehmed Celâl bu şiirleriyle yetinmeyerek, Sultan II. 
Abdülhamîd için 1900 yılında, 244 sayfalık bir eser de kale
me alır. Mesnevî tarzında yazılmış bir şiir olan bu eserde, 
Abdülhamîd*i yukarıda saydığımız özellikleriyle överek yü
celtmeye çalışır. Eserinin adı şudur:

Şevketlü Pâdişâhımız Gazî Büyük Abdülhamîd Hân-ı Sânî 
Efendimiz Hazretleri, İstanbul 1318 H. (1900), Tâhir Bey 
Matb., 244 s.

Burada şunu da belirtelim ki, Mehmed Celâl’in II.Ab- 
dülhamîd’e olan bu hulûs-ı kalb ile bağlılığı,: onu mübâlağa- 
lı bir yüceltmeyle övüşü, II.Meşrûtiyet sonrasında yazdığı 
bir roman olan "İsyân^da değişir. Bu romanda Celâl, devrinin 
birçok aydınının katıldığı ortak tavıra, Abdülhamîd’i kötüle
me furyasına dahil olarak, onu alçak, zâlim ve müstebid bir
pâdişâh sıfatıyla kötüler. Zirâ artık "Kanûn-ı Esâsî îlân

(ip)olunmuş, Abdülhamîd çaldığı hürriyeti iade etmişt,tir.

C- 1897 TÜBK-YUîM SAVAŞI:

1897*de vukû bulan Türk-Yunan Savaşı ve bu savaşta 
Osmanlı askerinin elde ettiği başarı ve zafer, bu dönemde 
millette umûmî bir heyecan ve sevinç duygusu uyandırmış, bu 
sevinç ve heyecan, devrin pekçok edebiyatçısında da yankısı
nı bulmuştur.

(12) îsyân, İstanbul, tarihsiz, s.26.
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Mehmed Celâl de bu edebiyatçılardan birisidir. Şâir, 
savaşın gerçekleştiği bu yıl içerisinde, Osmanlı askerinin şe- 
câatini, kahramanlığını, şerefli ordumuzun elde ettiği muvaf
fakiyetleri büyük bir coşkuyla anlatmaya çalıştığı üç şiir ka
leme alır:

Satvet-i Osmâniyye: Yenişehir Fethi
Osmanlı Neferi
Çatalca, Telestin, Golos Muzafferiyyâtı

D- GAZİ OSMAN PASA:

Gazi Osman Paşa’nın 1900 yılı içerisinde vefâtı Meh
med Celâl’i etkilemiş, şâir, Paşa’nın ölümünden duyduğu tees
sürü î ftilâ-yı Gâzî adlı bir şiir yazarak dile getirmiştir.

Celâl1in bu şiirinde Gâzî Osman Paşa’nın askerlikte
ki başarısı, kahramanlığı, Plevne'de gösterdiği muvaffakiyet, 
pâdişaha sadâkati, mürüvvet ve hamiyyet sahibi, mü’min bir in
san olduğu sözkonusu edilir.

III- MÜNFERİD ŞİİRLBRDB İŞLSHBN DEĞİŞİK TEMLER:

Yukarıda gruplara ayırarak isimlerini verdiğimiz şi
irlerinden başka, Mehmed Celâl’in birtakım şiirleri ise, ele 
aldıkları temler bakımından münferid örnekler olarak kalmış
lardır.

Bu şiirlerin büyük çoğunluğu, şâirin, devrinde yay
gın olan modaya uyarak, tablo için yazmış olduğu şiirlerdir.
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k- TABLO İÇİN YAZILMIŞ ŞİİRLER ;

Bu şekilde yazılan şiirlerde tem*i tablodaki resim veya 
manzaranın mâhiyeti belirlemekte, şâir tablo karşısındaki duy
gulanışlarını şiirine aktarmaktadır.

Mehmed Celâl, devrinin bu modasına kendisini oldukça 
fazla kaptırmış, hemen hepsi Mâl^mât ve Musavver Terakkî mec- 
mûalarında yayınlanan bu şekilde şiirler yazmıştır. Celâlfin 
böyle, tablo için yazdığı şiirlerinin yekûnu 33^dür.

Bu münferid temleri kaba hatlarıyla gruplandırmak ge
rekirse, bunlar iki genç â ş ı k m  tasvîri, bir genç kızın yahut 
şirin bir çocuğun güzelliği, bir manzaranın tasvîri, kuşların, 
çiçeklerin güzelliği gibi konulara inhisâr ederler.

Celâl*in 1895 yılında yazdığı bir örnekten sonra, tab
lo için yazmış olduğu şiirlerin 1898-1901 yılları arasında

(13 )teksîf edildiği dikkatimizi çeker;

Devrinin edebiyatında bu şekilde şiir yazmayı en uzun 
süre ve ısrarla sürdürmüş olan Mehmed Celâl*in^^ bu tarih
lerden çok daha önceleri, tablo için eser yazma tavrını, 1891-

(13) Nükhet Koray'm MTürk Edebiyatında Tablo Altına Şiir Yaz
ma Modası” adıyla hazırladığı mezûniyet tezinde, M.Celâl' 
in bu tarz şiirlerinin bir tek seneye teksîf edilmiş ol
duğu, yalnızca Mâlûmât’ta yer, aldığı ve toplamlarının 23 
olduğu yolundaki bilgileri yanlıştır. Bk.: Türk Edebiyatı 
da Tablo Altına Şiir Yazma Modası, İ.Ü.Bdb.Fak.Türk Dili 
ve Edb. Bölümü Mezuniyet Tezi, İstanbul 1969, s.125-177.

(14) a.e., s.126.
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1894 yıllarında hikâye ve mensüreye de teşmîl ettiğini, bu 
yıllarda Resimli Gazete ve Maârif’de tablo altına hikâyeler 
ve. mensûreler kaleme aldığını görürüz.

Mehmed Celâl'in tablo için yazdığı şiir, hikâye ve 
mensûrelerinin listesi aşağıda iki grup hâlinde sıralanmış-

a) Tablo için yazılmış şiirler:

Levha-i Hicrân (1895), Bahar İçinde Bir Çiçek (1898) 
Tesâdüf (1898); Şükûfe-fûrûş (1898); Nüvâziş-i Mâsûmâne (1898) 
Teessür-i Aşıkâne (1899); Güller (1899); Hazin Tefekkürler
(1899); Ah!.. Kalbimi,. (1900); Romeo ve Jülyec (1900); Hülya
(1900); Tereddüd (1900); lavaşl Uyuyor1.. (1900); Sabah Tesâ- 
düfü (1900); Sû-i İ’tiyad Nağme-i Muhabbet (1900); Arı (1900); 
Bir Bezm-i Tarao (1900); Bunlar da Benim Mücevherâtım (1900); 
Nesîm-i Bahâr (1900); Tahayyül (1900); Alem-i Ab (1900); Köye 
Avdet (1900); İntizâr Dakikaları (1900); Lisân-ı Hâl (1900); 
Avdan Avdet (1900); İşvekâr (1901); liyâz (1901); Mûsikî, 
Resim, Şiir (1901); Düşünme (1901); Tombul Çocuk (1901).

b) Tablo için yazılmış hikâye ve mensûreler:

Yuva (1891); Hüzn İçinde Sürür (1891); Tefekkür
(1891); Bahâr-ı Hayâtın Bir Goncesi (1891); Heves (1892);

(15) Bu şiirlerden aşk, tabîat v.b. temlerle ilgili olanlar 
yukarıdaki tasnifde aîd oldukları başlıklar altında da 
zikredilmişlerdir.
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İki Bebek (1892); Yetime (1892); Nüvâziş (1892); Papatya 
(1892); Güller (1892); Mini Mini (1894); Bir Çiçekçi Kızı 
(1894).

B- DİĞER MÜHFERİD TEMLER:

Mehmed Celâl'in buraya kadar zikredilenlerden başka, 
münferid temleri işleyen diğer birkaç şiiri de şunlardır:

Bir Yetîme (1894); Bir Kıza (1894); Çiçekçi Kızı (Sü
rûd, 1895, a.20); Ma’rifet (1898); İki Yüzlü Bir Çocuk (1899) 
Bahçıvan Kızı (1899); Oyun (1900); Hezeyân-ı Mürteiş (1901); 
Mini Mini Fethi'ye (1901).
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MEHMED CELAL1 İN ŞİİRLERİNİN NAZIM TEKNİĞİ

A-VEZÎH

Mehmed Celâl'in edebiyata dair görüşlerinden bahsetti
ğimiz bölümde, onun, Recâîzâde M.Ekrem*in III.Zemzeme mukaddi 
meşinde ortaya a t ı p ^  Servet-i Fünûn edebiyatçıları tarafın
dan tatbîk edilerek geliştirilen «şiirde anlatılan mevzûa gö
re vezin intihâbı” fikrine katıldığını gösteren kısa bir tema

( 2 )sını zikretmiştik; ' Fakat bununla birlikte, Celâl’in şiirle
rinde, âhengi sağlayan esas unsurlardan birisini teşkîl eden 
veznin bir problem olarak ve hassâsiyetle üzerinde durulduğu
na ve devrindeki bazı edebiyatçılarda olduğu gibi vezin üze
rinde ısrarlı birtakım tasarruflarda bulunulduğuna sahit ol
mayız, Mehmed Celâl’in şiirlerinde veznin dîvan edebiyatından 
farklı olarak değişik kullanımlarının denenmesine ancak edebî 
faaliyetinin son yıllarında (1899-1901 arası) rastlamaktayız 
ki, bu yıllar, artık vezin üzerindeki tasarrufların, Servet-i 
Fünûn edebiyatçılarının uygulamalarıyla, devrin edebiyatında 
alışılmış bir olgu olarak kendisini kabûl ettirdiği bir dev
redir.

Bununla berâber, Mehmed Celâl’in şiirlerinde arûz vez
nini, devrinin pekçok edebiyatçısının da tasdik ettiği gibi 
”suhûlet”le ve ustalıkla kullandığını görmekteyiz.

Celâl, bütün şiirlerini arûz vezniyle yazmıştır.

(1) Zemzeme(III.), İstanbul 1301, s.15.
(2) Bk.î Tez, s. %% -*2 0 ,
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Şiirlerinde kullandığı vezinler, o vezinde yazdığı şiir 
aayısı da belirtilerek aşağıda sıralanmıştır:

1- Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün (47 şiir)
2- Fâilâtün fâilâtün fâilün (13 şiir)
3- - Feilâtun feilâtun feilâtün faillin (39 şiir)
4- FeilâtUn feilâtün feilün (18 şiir)
5- Mefâîlün mefâîlün mefdîlün mefâîlün (12 şiir)
6- Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün (50 şiir)
7- Mef’ûlü mefâilün feûlün (53 şiir)
8- Mefâîlün mefâîlün feûlün (13 şiir)
9- Mef’ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün (40 şiir)
10- Mef’Ûlü fâilâtün mef’ûlü fâilâtün (9 şiir)
11- Mütefâilün mütefâilün mütefâilün mütefâilün (1 şiir)
12- Mütefâilün mütefâilün (1 şiir)
13- Mefâilün feilâtun mefâilüu feilün (33 şiir)
14- Feilâtun mefâilün feilün (31 şiir)
15- Müstef’ilâtün müstef’ilâtun (5 şiir)
16- Mefâilün mefâilün mefâilün mefâilün (4 şiir)
17- Mefâilün mefâilün (3 şiir)
18- Müfteilün müfteilün fâilün (3 şiir)

Yukarıdaki listeden de anlaşılacağı üzere, Mehmed Ce
lâl’ in en çok tercîh ettiği vezinler, Türk şiirinde de en faz
la kullanılmış olan (Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün / Fei- 
lâtün feilâtun feilâtün feilün / Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feû
lün / Mef’ûlü mefâilün feûlürı / Mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün) 
kalıplarıdır.
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Mehmed Celâl*in hangi şiirinin hangi vezinde yazılmış 
olduğunu, vezinleri arûz bahirlerine göre de tasnîf ederek, 
gösterdiğimiz aşağıdaki listeden de ilk bakışta çıkarılabile
cek bir hüküm olarak şunu da söyleyebiliriz ki, şâirin edebi
yat hayatının ilk yıllarında Tercümân-ı Hakikat, Şafak ve Sa- 
âdet'te yayınlanan Muallim Nâcı tesirinde ve dîvan şiiri tar
zındaki ilk şiirlerinin büyük çoğunluğu, Türkçe'nin ses ve 
cümle yapısına daha çok uyan ve nisbeten daha kolay uygulana
bilen (Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün / Feilâtün feilâtün 
feilâtün feilün / Mef'ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün) vezinleriy
le kaleme alınmıştır.

Celâl'in şiirlerinin hangi vezinlerde yazılmış olduğu
nun dökümünü vermek maksadıyla aşağıya çıkarmış bulunduğumuz 
liste, onun, aruzu geniş bir yelpıâzede kullandığını bize gös
termektedir.

Listenin daha iyi anlaşılabilmesi için şu hususlara 
dikkat edilmelidir:

1- Listede, (Gazel, Kıt'a, Nazire, Şarkı...) gibi, ben
zerlerinden ayırıcı orijinal müstakil başlık taşımayan şiirle
rin birbirlerinden tefriki için yanlarında, parantez içinde, 
yayınlandıkları yıl, gazete veya dergi adı ve numarası veril
miş; (Ferdâ-yı Visâl, Şükûfe-fürûş, Büyükada'da...) gibi be
lirleyici müstakil orijinal başlıkları olanların yanında ise 
parantez içinde yalnızca neşir yılları belirtilmekle yetinil- 
miştir. Okuyucu, bu bilgilerden hareketle, bu şiirlerin tam 
bibliyografik künyelerini, tezin sonundaki "Mehmed Celâl'in 
Yazı ve Şiirlerinin Kronolojik Listesi" bölümünden bulabilir.
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Mehmed Celâl’in hangi şiirinin hangi vezinde yazılmış 
olduğunu, vezinleri arûz bahirlerine göre de tasnîf ederek, 
gösterdiğimiz aşağıdaki listeden de ilk bakışta çıkarılabile
cek bir hüküm olarak şunu da söyleyebiliriz ki, şâirin edebi
yat hayatının ilk yıllarında Tercümân-ı Hakîkat, Şafak ve Sa- 
âdet’te yayınlanan Muallim Nâcı tesirinde ve dîvan şiiri tar
zındaki ilk şiirlerinin büyük çoğunluğu, Türkçe’nin ses ve 
cümle yapısına daha çok uyan ve nisbeten daha kolay uygulana
bilen (Fâilâtün fâilâtün fâilâtün fâilün / Feilâtün feilâtün 
feilâtün feilün / Mef’Ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün) vezinleriy
le kaleme alınmıştır.

Celâl’in şiirlerinin hangi vezinlerde yazılmış olduğu
nun dökümünü vermek maksadıyla aşağıya çıkarmış bulunduğumuz 
liste, onun, aruzu geniş bir yelpazede kullandığını bize gös
termektedir.

Listenin daha iyi anlaşılabilmesi için şu hususlara 
dikkat edilmelidir:

1- Listede, (Gazel, Kıt’a, Hazîre, Şarkı...) gibi, ben
zerlerinden ayırıcı orijinal müstakil başlık taşımayan şiirle
rin birbirlerinden tefrîki için yanlarında, parantez içinde, 
yayınlandıkları yıl, gazete veya dergi adı ve numarası veril
miş; (Perdâ-yı Tisâl, Şükûfe-fürûş, Büyükada’da...) gibi be
lirleyici müstakil orijinal başlıkları olanların yanında ise 
parantez içinde yalnızca neşir yılları belirtilmekle yetinil- 
miştir. Okuyucu, bu bilgilerden hareketle, bu şiirlerin tam 
bibliyografik künyelerini, tezin sonundaki "Mehmed Celâl1in 
Yazı ve Şiirlerinin Kronolojik Listesi" bölümünden bulabilir.
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2- Gazete ve mecmûalarda yaymlanmayıp kitaplarda yer 
alan şiirlerin listedeki isimlerinin yanında parantez içinde 
kitabın adı, yayın yılı ve sayfa numarası belirtilmiştir.

3- Her biri mUstakil birer kitap teşkil eden Osmanlı 
sultanlarına dair mesnevilerin ise isimlerinin zikredilmesin
den sonra parantez açılarak, kitapların adı, yayın yılı ve 
sayfa sayısı gösterilmiştir.

4- Başlıksız şiirler (...) şeklinde belirtilmiştir.

Buna göre lehmed Celâl'in kullandığı vezinler ve bu 
vezinlerde yazdığı şiirler şunlardır:

BAHR-Î REMEL:

a) "ffâilâtUn fâilâttjn fâilâtım fâilun”

Nazîre (1884, T.Hakîkat, nr.1727)? Nazîre (1884, T. 
Hakîkat, nr.1766); M.Nâci Efendi'ye ÎTazîre (1884, T.Hakîkat, 
nr.1794); Nazîre-Tefevvuk (1884)i Hazîre-i Gazel-i Şeyh (1884) 
Hazret-i Muallim*in Gazeline lazîre (1884, T.Hakîkat, nr.1925) 
Hazret-i Mes’ûd’un Kıt'asma Nazîre (1884, T.Hakîkat, nr.1925) 
Hazîre (1884, T.Hakîkat, nr.1952); Nazîre (1885, Şafak, nr.3); 
lîazîre (1885, T.Hakîkat, nr.2131); Gazel (1885, T.Hakîkat, nr. 
2143)î M.Hâci’nin Gazeline Nazîre (1885, T.Hakîkat, nr.2143); 
Matla* (1885)? Gazel (1885, Şafak, nr.9); Mâî Gözler (1885)? 
Güzel Bir Manzara (1886); Tasvîr-i Cânân (Ada*da Söylediklerim, 
1886, s.11-13); Gazel (Ada'da Söyledikİerim,1886, s.38-39);
Zülf (Ada’da Söylediklerim, 1886, s.47); Gazel (Ada*da Söyle
diklerim, 1886, s.54); Matla* (Ada*da Söylediklerim, 1886,





s.55); Bilmem Kiminçün Ağlarım (1887); Bir ManzÛme (1887, Mü
rüvvet, nr.44)i Nazîre (1888, Saâdet, nr. 1053); (...) (1893, 
H.Fünûn, nr.ll); Gazel (1894, Hazîne-i Fünûn, ar.48); Müşte
rek Gazel (1894); Gazel (1894, Maârif, nr.143); Sabaha Karşı
(1894); Fuzûliyâne Bir Mersiye (Zâde-i Şâir, 1894, s.101-104); 
Dağlara (Zâde-i Şâir, 1894, s.72-73); Visâl (Zâde-i Şâir, 1894 
s.141); Gazel (Gazellerim, 1894, s.5); Kalmadı (Gazellerim,
1894, s.8-9); Şarkı (1895, Mâlûmât, nr.17); Gamze (Elvâh-ı 
Şâirâne, 1895, s.6-7);Ser-nüvişt-i Şâir (1897); îahmîs-i Ga- 
zel-i Nedim (1897); Kıt’a (1898, Muktebes, nr.7); Merhûm Mu
allim Nâci'nin ,,Selîmiyye,,sini Terbî (1898); Kıt’a (1898, İr- 
tika, nr.7); Gazel (1898, Muktebes, nr.18); EFigâhından Senin
(1898); Muhammes (1899, Mâlûmât, nr.173); Derdnâk (1899).

b- "Fâilâtün fâilâtün fâilün"

Uşşak Şarkı (Ada1da Söylediklerim, 1886, s.51); Fâ
tih Sultan Mehmed Hân-ı Sânî (Fâtih Sultan Mehmed Hân-ı Sânî,
1891, s.7-32); Yavuz Sultan Selîm Yâhud Afitâb-ı Satvet (Ya
vuz Sultan Selîm Yâhud Afitâb-ı Satvet, 1891, s.4-24); Hüdâ- 
vendigâr Gazî Yâhud Fetihler ve Kosova Sahrâsı (Hudâvendigâr 
Gâzi Yâhud Fetihler ve Kosova Sahrâsı, 1891, s.5-40); Çelebî 
Mehmed Sultan Yâhud Müceddid-i Devlet (Çelebî Mehmad Sultan 
Yâhud Müceddid-i Devlet, 1892, s.3-24); Selâtin-i Al-i Osman
(1892); Boynumu Bükdün Benim Kurbân Gibi (1898); Güller (1899 
Dökdüğüm Gözyaşları Sevdâ İçin (1899); Güzelime (1899); Târîh-j 
Lafzî (1900); Aheng-i Sabâ (1900); Pembe Sadefler (1900).
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o- "FeilâtUn feilâtün feilâtün feilön"

Gazel (1884, T.Hakîkat, nr,1913)î Gazel (1885, T.Ha
kîkat, nr.1982); Tahmîs (1884, T.Hakîkat, nr.1982); Müşetrek 
Kıt’a-1 (1885, Şafak, nr.4); Müşterek Kıt’a-2 (1885, Şafak, 
nr.4); Kıt»a (1885, Şafak, nr.8); Gazel (1886, Saâdet, nr.319) 
Gazel (1886, GÜlşen, nr.23); Serdiğim İçin (Ada’da Söyledikle
rim, 1886, s.42); Gazel (Ada’da Söylediklerim, 1886, s.43);
Enîn (Ada’da Söylediklerim, 1886, s.45); Ah (Ada’da Söyledik
lerim, 1886, s.45-46); Cülûsiyye (1893); Gazel (1894, Hazîne-i ! 
PUnûn, nr.48); Mitolojik Bir Manzûme (1895); Yine Leylâ-yı Le- 
yâl (1895); Kanlıca’lı Bir Güzele (SürÛd, 1895, s.19); Fuzulî’- 
nin Bir Gazelini Tanzîr (Sürûd, 1895, s.21); 0 Gün (Sürûd,
1895, a.33); Murabba’ (1897, Resimli Gazete, nr.26); Befes-i 
Vâpesîn (1897); Evsâf-ı Celîl-i Padişâhî (1897); Ma’rifet
(1898); Bir Kıt’a (1899, İrtika, rır.2); Seni Bûs Etmek İçin
(1899); Ayîne (1899); Şarkı (1899, İrtika, nr.19); Baki Yoldan 
Geçilmez Diye Kim Dedi (1900); Güzelliklerin (1900); Arzû-yı 
Garîb (1900); Aşk-ı Sermedi (1900); Bir Bûse İçin (1900); An- 
na’ya (1900); Çehre ve Kalb (1900); Gözlerinin Câzibesi (1900);' 
Küçükçamlıca'dan Büyükada’ya (1901); Şiir Düşünürken (1901); 
Sevdiğim Zaman (1901); Bilmedin Kıymetimi (1901).

d- wFeilâtün feilâtün feilön”

Hicâz Şarkı (Ada’da Söylediklerim, 1886, s.51); Hü
seynî Şarkı (Ada’da Söylediklerim, 1886, s.51); Yıldırım Sul
tan Bâyezîd-i Evvel Yâhud Bir Cihangîr (Yıldırım Sultan Baya-
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zîd-i Evvel Yâhud Bir Cihangîr, 1891, s.4-39); İntizâr (1894); 
Ne Güzel (1894); Nevm-i Iztırâb-engîz (zâde-i Şâir, 1894, 
s,92-94); Bu da Bir Şiir (Sürûd, 1895, s.14-15); İştiyak (Sü- 
rûd, 1895, s.56-59); Yapraklar Düşerken (1898); Nüvâziş-i Mâ- 
sûmâne (1899); İkiyüzlü Bir Çocuk (1899); Her Güzel Şey Seni 
İhtar Eyler (1899); Ararım Bulurum (1899); Sabah Tesâdüfü
(1900); Kalb-i Gerîhadâr (1900); Alem-i Ab (1900); Hezeyân-ı 
Mürteiş (1901); Piyano Dinlerken (1901)*

BAHR-İ HEZBC:

a- "Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün*1

Kürsî-i İatiğrak Nazîre (1885);»Ada’da Gezerken
(1886); Bülbül-Bahâra Karşı (1887); Naft-ı Şerîf (1892); Ga
zel (1894, Maârif, nr.141); Tanzîr (1894, Maârif, nr.144); 
Olsun (Zâde-i Şâir, 1894, s,108-109); Gazel (Sürûd, 1895, 
s.14); Bülbül (Elvâh-ı Şâirâne, 1895, s.62-63); Dem-i İşti- 
gal-Destmâl (1897); Bahâr u Tarab (1899); Manzûme (1900, Mâ- 
lûmât, nr.231); Güzel Kız (1900).

b- "Mefûlö mefâîlü mefââlü feûltln"

Gazel (1884, T.Hakîkat, nr.1852); Gazel (1884, T. 
Hakîkat, nr.1953); Gazel (1885i Şafak, nr.4); Şarkı (1885, 
T.Hakîkat, nr.2149); Dilberâ (1886); Perestiş (Adafda Söyle
diklerim, 1886, s.44); Gazel (Ada’da Söylediklerim, 1886, 
s.47-48); Güzelim (Adafda Söylediklerim, 1886, s.46); Bir 
Sitâre Altında (1887); Ah By Hüsn (1888); Arz-ı Şükran (1892);





Gazel (1893, Hazîne-i Fünûn, nr.9); Kıt1a (1894, Maârif, nr* 
139); Besinler (Gazellerim, 1894, s.5-6); Mehtâb (Zâde-i Şâ
ir, 1894, s.84-66); Leyâlî (Zâde-i Şâir, 1894, s,82-83); Uyu
yor (Zâde-i Şâir, 1894, s.66-67); Sümbül Güneşe Ne Der? (Zâ
de-i Şâir, 1894, s.115-H9); Bir Şiir (Elvâh-ı Şâirâne, 1895, 
s.91-92); Rüyâ îmiş (Elvâh-ı Şâirâne, 1895, s.72-75); Ayaklar 
(Sürûd, 1895, s.22-23); Çal (SürÛd, 1895, s.25-27); Vaktâ ki 
(Sürûd, 1895, s.82-84); Unutulmaz Yerler (Sürûd, 1895, s.69- 
70); Kitâbe-i Seng-i Mezâr (1897); Nasıl Sevdim-1 (1897); Ey
lül* e (1898); Sevdâ-yı Mâsûmâne (1898); Ey Kirpiği Zerrîn,
Gözü Mâî, Ruhu Gülgûn (1898); Hazîn Tefekkürler (1899); 7a*d-i 
Visâl Et (1899); Bahar İçinde (1899); Bir Şiir Yazmak İsterim
(1899); Bir Mutrib-i Hoş-âvâza (1899); Yazdım Bu Şiiri Hüzn 
ile Geçmiş Zaman İçin (1899); Teessür-i Aşıkane (1899); Bir 
Bahâr-ı Tahayyül (1899); Mürgân ve Bârân (1900); Gazel (1900, 
Mus.Terakkî, nr.14); Bulutlar Üstünde (1900); A'mâ (1900); 
Yalnız (1900); Arı (1900); Bir Müteverrimeye (1900); San’at- 
kâr (1900); Hayâl-i Visâl (1900); Köye Avdet (1900); Hüsn-i 
Perîşân (1900); Tereddüd (1900); Bir Jale İle Uyandım (1901).

o- "Mef’Ûlü mefâilün feûlün”

Taharrî-Bir Aşıkm Feryâdı (1885); Sözde Nazîre- 
Tasvir-i Cânân (1886); Feryâd ki Sevdiğim Darılmış (1886); 
Kitâbe-i Seng-i Mezâr (1886); Şikâyet (1886); Yeni Yolda Şi
ir Budur (1886); Bu da Öyle (Ada'da Söylediklerim, 1886, s.
13-22); Yokdur (Ada’da Söylediklerim, 1886, s.41); Sûzıdil





Şarkı (Ada'da Söylediklerim, 1886, a.52); Dumanlı Dağlar
(1887); Bahân Alkışlayış (1887); Bir Bardak Nûr (1887);
Kar (1888); Ağla.» (1888); Yâd Et (1888); Margerit (Marg©- 
rit, 1891, s.62-68); Sultan Osman Gâzi Yâhud Bir Sayyâd-ı 
Hümâyûn-baht (Sultan Osman Gâzi Yâhud Bir Sayyâd-ı Hümâyûn- 
baht, 1891, s.5-48); Sultan Mehmed-i Sâlis Yâhud Fâtih-i 
Şehîr (Sultan Mehmed-i Sâlis Yâhud Fâtih-i Şehir, 1891, s.
4-31); Rûz-ı Velâdet-i Cenâb-ı Sehriyârî (1892); A.Râsim’- 
in MAsâr-ı Hayâlf'ine Takrîz (1894); Bir Gül (1894); Nazîre 
(1894, Hazîâe-i FünÛn, nr.45); Tehlîl (1894); Bekle (Zâde-i 
Şâir, 1894, s.63-64); Marmara'da (Zâde-i Şâir, 189#, s.83- 
84); Mevt (Zâde-i Şâir, 1894, s.94-100); Melek (Zâde-i Şâir,
1894, s.134-136); Mehtâb-ı Senâb-âlûd (1895); Leylâ-yı Leyâl
(1895); Kıt»a (Sürûd, 1895, e.9)5 Darılma! (Sürûd, 1895, s.9); 
Bu da Öyle (Elvâh-ı Şâirâne, 1895, s.94-101); Satvet-i Osmâ- 
niyye-Yenişehir Fethi (1897); Nasıl Sevdim-2 (1897); Venüs 
Denizden Çıkıyor (1898); Sevdim Seni (1898); Zavallı Kalbim
(1898); Gazel (1899, Mâlûmât, nr.173); Bahtiyâr Yavrum (1899); 
Sevdâ Arıyor Harâbelerde (1899); Hasta (1899); Hülyâ (1900); 
Tahayyül (1900); Uda Dâir (1900); Tiyatroda (1900); Ada Bana 
Ne Söyler (1900); Bunlar da Benim Mücevherâtım (1900); Bir 
Bezm-i Tarab (1900); Bir Kerre Daha Temâyül Eyle (1900); Av
dan Avdet (1900); Şevketlü Pâdişâhımız Gazî Büyük Abdülhamîd 
Hân-ı Sânî Efendimiz Hazretleri (Şevketlü Pâdişâhımız Gâzî 
Büyük Abdülhamîd Hân-ı Sânî Efendimiz Hazretleri, 1900, s. 3- 
163); Düşünmeî (1901); Gözler Süzerek (1901).





- 2 4 S -

d- »Mefâîlün mefâîlün feûlün»

Rü*yâ (1886); Sorardım (1888); Kitâbe-i Seng-i Me- 
zâr (1888, Saâdet, nr.1043); Sultan Orhan Gâzî Yâhud Bir Kah
raman (Sultan Orhan Gâzî Yâhud Bir Kahraman, 1891, s.3-29); 
Sultan Bâyezid-i Sânî Yâhud Elvâh-ı Zafer (Sultan Bâyezid-i 
Sânî Yâhud Elvâh-ı Zafer, 1891, s.3-32); Şarkı (1894, Hazî- 
ne-i Fünûn, nr.52); Dört Beyitli Gazel Olmaz mı? (Gazellerim,
1894, s.9); Şîr-i Gazâ (1895); Şarkı (Sürûd, 1895, s.18-19); 
Muhabbetnâme (1897); Bu leylaklar Senin mi? (1899); Gelin
(1900); Mini Mini Fethi’ye (1901).

BAHR-İ MUZİRİ»:

a- "Mef’ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün11

Uiyâz-ı Esîrâne (1884); Gazel (1885, Saâdet, nr. 
240); Hasret (1886); Tesâdüf-Büyükada*da (1886); Gazel (1886, 
Cerîdetü’l-Hakayık, nr.77); Firkat (Ada'da Söylediklerim, 
1886, s.40-41)i Gazel (1887, Oerîdetü’l-Hakayık, nr.100);
Bir Çocuğun Kitâbe-i Seng-i Mezârı (1887)» İnfial (1888);
Her Zaman Güzel (1891); Bir Bahar Yâdigârı (1893); Bir Kıza 
(1894); Bir Zevç Lisânından (1894); Hem Mersiye Hem Târih 
(Zâde-i Şâir, 1894, s.76-80); Tahassür (Zâde-i Şâir, 1894, 
s.125-126); Firkat (Gazellerim, 1894, s.14); (...) (1895, 
Sabah, nr.1980); Son Aşk (1895); Levha-i Hicrân (1895); Ki
tâbe-i Seng-i Mezâr (Sürûd, 1895, s,13); Sen Ağlama (Sürûd,
1895, s.23-25); Dört Beyit (Sürûd, 1895, s.40); Melâl-i Şâ-
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ir (1897); Tegazzül (1897); Basıl Sevdim-3 (1897); Tesâdüf
(1898); Peder-i Dâğdâr (1899); Bahçıvan Kızı (1899); Ümmîd-i 
Hev-şüküfte (1899); îîeşve-i Sevdâ (1899); Arzûlarım (1899); 
Teverrüm (1899); Tebrîk-i Velâdet-i Hazret-i Hilafet-penâhî
(1899); İ'tilâ-yı Gazî (1900); Sevmemiş (1900); Yağmur Sonu
(1900); Mü^gân-ı Zer-nisâr (1901); Eski Bir Hayâl (1901); 
Koşuyolu'nda (1901); Sonbahar İçinde (1901),

b- »Mef»ûlü, fâilâtün mef*Ûlü fâilâtün»

Gazel (1887, Cerîdetü*1-Hakayık, nr.100); Gazel 
(1888, Saâdet, nr.1015); İydiyye-Bahâriyye (1892); Tanzîr 
(1894, Maârif, nr.139); Anna (Zâde-i Şâir, 1894, s. 86-89); 
İşte Bir Nâle-i Garîbâne (1898); Nedîm»e Taklîd (1899); Kal
bim Sana Diyor ki (1899); Ey Mâh-ı Alem-ârâ (1901).

BAHR-İ KÂMİL:

a-wMutefâilün mütefâilün mütefâilün mütefâilün1* 

Fuzûlî*yi Taklîd (1894, Hazîne-i Fünûn» nr.32).

b- ^Mütefâilün mütefâilün1*

Zavallı (1898).
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BAHR-İ MÜCTES;

a- "Mefâilün feilâtün mefâilün feilün"

!azîre-i Gazel-i Mes'ûd (1884, T.Hakîkat, nr.1741); 
Hazîre-i Gazel-i Mes'ûd (1884, T.Hakîkat, nr.1784); Tahmîs 
(1884, T.Hakîkat, nr.1913); M.Nâci’nin Gazeline Hazîre (1885, 
Şafak, nr.5); Gazel (1885, Şafak, nr.8); Gazel (1885, T.Haki
kat, nr.2149); Onlar Budur (1885); Tahmîs-i Gazel-i Muallim 
(1885, Saâdet, nr.298); Kıt*a (1886, Saâdet, nr.324); Şimdi 
de Siyah Gözler (1886); Nedir? (1886); Hilâl-i Seher (1886); 
Bir Mâî Gözlüye (1886); Zamân-ı Seher (1891); Bülbül (1893); 
Meşhed (Küçük Gelin, 1893, s.118-129); Bûse-i Muhabbet (1894); 
Gazel (Gazellerim, 1894, s.7); Anlayamam (Zâde-i Şâir, 1894, 
s.113-114); Büyükada’da (Sürûd, 1895, s.16-18); Bir Zeve-i 
Cerîhadârın Hüznü (Elvâh-ı Şâirâne, 1895, s.57-59); Bir Man
zÛme (Sürûd, 1895, s.81-82); Kıt'a (1897, Resimli Gazete, nr. 
26); Çatalca, Velestin, Golos Muzafferiyyâtı (1897); Siyah 
Gözlerinize (1898); Bugün (1898); Ahmed Râsim Bey*e (1899); 
Dudaklarında mı Hâlâ Bıraktığım Bûse (1899); Suâlim (1900); 
Fener’de (1900); ÎTesîm-i Bahâr (1900); Heşîde (1900); Bir 
Teşrinievvel Akşamında (1900).

BAHR-İ HAFÎFi

a- "Feilâtün mefâilün feilün"

İsti’fâ (1885); Avcı (1885); Gül (1886); Büyükada 
Yâhud Cennet-i Dünyevî (1886); Eski Demler Geliyor Hatırıma 
(1886); Kanûnî Sultan Süleymân Yâhud Fütûhât (Kanûnî Sultan





Süleyman Yâhud Fütûhat, 1891» s.4-48); Sultan Selîm-i Sânî Yâ 
hud Muzafferiyyet (Sultan Selîm-i Sânî Yâhud Muzafferiyyet,
1892, a.3-24); Şiir (1893, Hazîne-i Fünûn, nr.6); Güzel Kuzu
lar (1894); O Kadın (1894); Pembe (1894); Pek Severim (1894); 
Eller (Sürûd, 1895, s.11-12); Yeni Bir Sevdâ (Sürûd, 1895, s. 
38-39); Sükût-ı Evrak (Sürûd, 1895, s.40-42); Şiir (Elvâh-ı 
Şâirâne, 1895, s.25-26); Gazel (1897, Resimli Gazete, nr.26); 
Ona Söylemişdim (1898); Bahâr İçinde Bir Çiçek (1898); Geceye 
Vedâ (1898); Hangimiz Bahtiyâr-ı Sevdâdır? (1899);:Bana İlfiâm 
Şiir Eden Güzelim (1899); Bu Güzel Kız Kime Nasîb Olacak?
(1899); Kar Düşerken (1899); Yine Perî-i Şiirim (1900); Oyun 
(190Ö); Dâmen-âlûde (1900); lağme-i Muhabbet (1900); Bir Hâ
tıra (1900); İhtiyâc-ı Rûh (Eaki Yâre Eski Yara, 1906, s.15- 
16).

BAHR-İ RECEZ:

a- "Müstef’ilâtün müstef»ilâtün"

Birdenbire Tecellî Yâhud Mahzûn Bir Dilber (1886); 
Seher Libâs-ı Latifini, Dilber Müjgân-ı Zerrînini Kaldırıyor 
(1894); Leyle-i Regâib ve Arz-ı Şükrân (Asâr-ı Celâl, 1894, 
s.7-10); Bağlarbaşı'nda (1899); Bir Aşk-ı Mühlik (1900).

b- "Mefâilün mefâilün mefâilün mefâilün»

Feryâdımı Dinle lûr-ı Dîdem (1887); Bir Yetîme 
(1894); İkimiz (1898); Bir Şiir (1900).
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c- »Mefâilün mefâilün”

Şükûfe-fürûş (1898)} Güzel Kadın, Bi ir misin?
(1900); Kadınlara İnanmayın (1900).

BAHR-İ SERÎ»:

a- ”Müfteilün müfteilün fâilün”

Yedâ (1886); Çiçekçi Kızı (Sürûd, 1895, s.20); Os
manlI Neferi (1897).

Mehmed Celâl*in Yazmış Olduğu Serbeat Müstezâdlarda 
Kullandığı Vezinler:^

a- Uzun mısra: ”Mef*ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün1*
Kısa mısra: **Mef*ûlü feûlün”

Sümbül Güneşe Ne Der? (Zâde-i Şâir, 1894, s.115- 
119); Bir Şiir Yazmak İsterim (1899); Yazdım Bu Şiiri Hüzn 
İle Geçmiş Zaman İçin (1899); Mürgân ve Bârân (1900); Bulut
lar Üstünde (1900); A’mâ (1900); Yalnız (1900); Arı (1900); 
Köye Avdet (1900).

b- Uzun mısra: "Mef*ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün”
Kısa mısra: "Mef*ûlü fâilün”

Peder-i Dâğdâr (1899); Bahçıvan Kızı (1899); Eski

(3) Bu şiirler, uzun mısralarını teşkîl eden vezinlere göre, 
yukarıdaki} bahirlere göre taksîmatta da, aid oldukları 
kısımda zikredilmiştir.





-

Bir Hayâl (1901); Sonbahar İçinde (1901).

d- Uzun mısra: "Mefâîlün mefâîlün mefâîlün mefâîlün" 
Kısa mısra: "Mefâîlün mefâîlün'’

Dem-i İştigâl-Destmâl (1897); Bahâr u Tarab (1899)? 
Güzel Kız (1900).

e- Uzun mısra: "Mefâilün feilâtün mefâilün feilün"
Kısa mısra: "Mefâilün feilün"

Suâlim (1900).

f- Uzun mısra: "Mefâilün mefâilün mefâilün mefâilün" 
Kısa mısra: "Mefâilün"

İkimiz (1898).

Bir Şiir İçerisinde Birkaç Parklı Vezin Kullanma:

Mehmed Celâl’in, bazı şiirlerinde, başladığı vezni bir
kaç bend sonra değiştirerek, başka bir vezinde şiiri sürdürdü
ğüne şâhit oluruz. Bunlar umumiyetle uzun şiirlerdir. Bazan 
şiirin içerisinde veznin üç defâ değiştiğini de görürüz.

Devrinde Servet-i Fünûncular’ın, şiirlerinde anlattıkla' 
rı rûh durumunu okuyucuya daha belirgin olarak hissettirmek 
için mürâcaat ettikleri bu teknik^^ Mehmed Celâl’de, şiirdeki 
tem’in ve anlatılan duygunun seyrine göre olmaktan çok, umûmi - 
yetle nazım şeklinin yapısına göre değişir. Ninekim böyle iki

(4) Bu konuda bk.: Mehmet Kaplan, Tevfik Fikret, İstanbul 
1987, s.211-214.
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farklı veznin kullanıldığı şiirlerinin çoğunluğu (abab cdcd 
eef ggf / tamlım nono ppr ssr) kafiyelenişinde, peşpeşe gel
miş iki (sonnet)den müteşekkil diyebileceğimiz bir yapıdadır^' 
Bu şiirlerin, şâirin edebî hayatının son yıllarında, 1899-1901 
arasında yoğunlaşması da dikkat çekicidir.

Mehmed Celâl’in böyle şiirleri, yanlarında, kullanılan 
vezinler de belirtilerek aşağıda sıralanmıştır:^

a- İki farklı vezinle yazılmış olanlar (19 şiir):

A’mâ (Mefûlü, fâilâtü mefâîlü fâilün / Feilâtün 
mefâilün feilün)

Bahâr İçinde Terennüm (Mef’ûlü fâilâtün mef ’ûlü 
fâilâtün / Feilâtün mefâilün feilün)

Enîs-i Girye (Feilâtün feilâtün feilâtün feilün /
Mef’ûlü mefâilün feûlün)

Seni Yâda Getirir Fasl-ı Bahâr (Mef’ûlü mefâilün 
feûlün / Müstef’ilâtün müstef’ilâtün)

Nisân (Mefâîlün mefâilün feûlün / Mef’ûlü mefâîlü
feûlün)

Anna’nın Kızı (Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün / 
Mefûlü fâilâtü mefâîlü fâilün)

(5) Bu şiirlerin nazım şekilleri bakımından incelenmesi için 
bk.: Tez, Nazım Şekilleri Bölümü.

(6) Yukarıda, bahirlere göre yapılan taksîmâtta bu şiirler 
zikredilmemiştir. Yayınlandıkları yerler için bk.: Meh
med Celâl’in Yazı ve Şiirlerinin Kronolojik Listesi.
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Hızzr-İlyâs (Mef’ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün / Mef’ûlü 
mefâîlü mefâîlü feûlün)

YavaşI Uyuyor.*.. (Feilâtün feilâtün feilâtün feilün / 
Feilâtün mefâilün feilün)

SÛ-i İ’tiyâd (Feilâtün mefâilün feilün / Feilâtün fei
lâtün feilün)

Romeo ye Jülyet (Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün / Fei
lâtün feilâtün feilün)

İlk ve Son Bûse (Mef'ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün / Müs
tef ’ilâtün müstef’ilâtün)

İntizâr Dakikaları (Mef’ûlü mefâilün feûlün / Mef’ûlü 
mefâîlü mefâîlü feûlün)

Destmâl (Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün / Mef’ûlü fâi
lâtü mefâîlü fâilün)

Lisân-ı Hâl (Feilâtün feilâtün feilün / Feilâtün fei
lâtün feilâtün feilün)

İşvekâr (Mefâilün feilâtün mefâilün feilün / Mef’ûlü 
fâilâtü mefâîlü fâilün)

Kânûnısânî’de Bülbül (Mefâilün feilâtün mefâilün feilün/ 
Feilâtün mefâilün feilün)

liyâz (Mef’ûlü mefâilün feûlün / Mefâilün feilâtün 
mefâilün feilün)

Şitâ ve Baîıâr (Mef’ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün / Müs- 
tef’ilâtün müstef’îlâtün)





Mâvi Gözler İçin, Kumral Kirpikler İçin (Mef'ûlü 
mefâîlü mefâîlü feûlün / Müstef'ilün feûlün).

b- Üç farklı vezinle yazılmış olanlar (6 şiir):

Fonografa (Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün / Mef’ûlü 
fâilâtü mefâîlü fâilün / Peilâtün mefâilün feilün)

Mülâkat (Peilâtün feilâtün feilâtün feilün / Mef’ûlü 
mefâîlü mefâîlü feûlün / Mef’ûlü feûlün)

Sen Benim Yâr-ı Dil-sitânımsm (Peilâtün mefâilün 
feilün / Meffûlü mefâîlü mefâîlü feûlün / Peilâtün mefâilün 
feilün)

Bir Şiir (Mefâilün mefâilün mefâilün mefâilün / 
Mefâîlün mefâîlün / Mefâîlün mefâîlün mefâilün mefâîlün)

Mûsikî, Resim, Şiir (Peilâtün mefâilün feilün / 
Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün / Mef’ûlü mefâilün feûlün)

Tombul Çocuk (Mef’ûlü fâilâtü mefâîlü fâilün / 
Mef’ûlü mefâîlü mefâîlü feûlün / Mef’ûlü feûlün)

—  2j2A"
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B-- HAZIM ŞEKİLLERİ

Mehmed Celâl'in şiirlerinde hem dîvân şiiri nazım şe
killerinin, hem de yeni ve serbest şekillerin kullanıldığını 
görürüz. Celâl, şiire ilk başladığı yıllarda, taklîd ve tan- 
zîr ettiği örneklere uyarak, başta Gazel olmak üzere, daha 
çok dîvan şiirinin şekilleriyle yazmış, zamanla Batılı ve ye
ni nazım şekillerine daha fazla temayül göstermiştir. 1884- 
1894 yılları arasında yazdıkları, nisbet olarak, daha fazla 
dîvan şiiri nazım şekilleriyle iken, bu nisbet bilhassa 1897 
yılı sonrasında yeni ve Batılı şekiller lehine değişmiştir. 
Şâir, bu dönemde Türk edebiyatında şiirin nazım şekilleri 
bakımından da göstermeye başladığı değişim seyrine uyarak, 
serbest ve yeni şekiller denemiş, kayıtlı şekiller üzerinde 
birtakım tasarruflara yönelmiştir,

Servet-i Fünûn edebiyatı öncesindeki devrede Türk şii
rinde kendisini gösteren şekil üzerindeki bazı tasarruflar 
ve değişikliklere Mehmed Celâl’in de 1896 yılından çok daha 
evvelleri katılmaya başlaması, şiirin yapısında birtakım de
nemelere gitmesi, devrin şiir ortamını ve anlayışını Servet-i 
Fünûncularfm  gerçekleştirecekleri köklü değişikliklere hâzır 
hâle getirmede etkili olmuştur diyebiliriz. Onun şiirindeki 
değişikliklere b# açıdan da dikkat etmek gereklidir.





Celâl‘in, şiirlerinde çok geniş bir açılım ye çeşitli
likle kullandığı nazım şekilleri, tezimizin bu bölümünde in
celenmeye çalışılmıştır^^

(1) Şiirlerin, yazıldıkları nazım şekillerine göre listeleri 
verilirken Temler ve Vezin bölümündeki esaslara uyulmuş
tur. Bk.: Vezin bölümü, .
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MJffRED YE MATLA1:

Dîvan şiirinde yalnızca iki mısra’dan ibâret olan şiir
ler "müfred" adını alırlar. MUfredlerin kafiyelenişi (ab) şek
lindedir. Eğer bu şiirler, bir gazelin birinci beyti gibi (aa) 
kafiyelenişinde iseler o zaman "matla" denir.

Mehmed Celâl*in böyle tek beyitten ibâret dört şiiri 
vardır ki, bunlardan ikisi mûfred, ikisi de matla’dırlar.

Hüfredler:

Müfred (Zâde-i Şâir, 1894, s.131)
Yar (Zâde-i Şâir, 1894, s.137)

Matla'lar:

Matla' (1885, Tercûmân-ı Haicîkat, nr.2149)
Değil (Zâde-i Şâir, 1894, s.137)

KIT*A:

Dîvan şiirinin (ab cb db...) şeklinde kâfiyelenen ve 
mahlas kullanılmayan nazım şekli olan kıt'a, Mehmed Celâl’in 
de şiirlerinde kullandığı bir şekildir.

Celâl’in yazmış olduğu kıt’alar şunlardır:





Hazret-i Mes’ûd’un Kıt*asına Hazîre (1884, T.Hakîkat, 
ur.1925); Müşterek Kıt*a (1885); Yoktur (Ada'da Söylediklerim 
1886, s.41); Bir Mâî Gözlüye (Ada’da Söylediklerim, 1886, s, 
49); Kıt*a (1886, Saâdet, nr.324); Feryâdımı Dinle lûr-ı Di
dem (1887); Kitâbe-i Seng-i Mezâr (1888); Bülbül (1893); Le- 
yâlî (Zâde-i Şâir, 1894, s.82-83); Kıt»a (1894, Maârif, ar. 
139); Kıt*a (Sürûd, 1895, s.9); Kıt*a (1897, R.Gazete, nr.26) 
Kıt*a (1898, Muktebes, nr.7); Kıt*a (1898, İrtika, nr.7); Bir 
Kıt'a (1899, îrtika, nr.2); Târîh-i Lâfzî (1900).

Dîvan edebiyatı içerisinde nazım şeklinin adı olan
MKıtfa"dan başka başlıklar taşımayan bu şekillerin Celâl’in
şiirleri içerisinde müstakil ve orijinal başlıklar taşıması
bir tasarruf olarak dikkatimizi çeker. Bunu dönemin diğer

(16)şâirlerinde de görmek mümkündür;

Kıt'alar, dîvan şiirinin, içinde mahlas kullanılmayan 
nazım şekilleridir. Mahlaslı kıt’alar çok nâdirdir. Celâl de 
yukarıdaki kıt'alarmdan "Bir Mâî Gözlüye" başlıklısında mah
lasını kullanmıştır.

MESNEVİ:

Mısraları (aa bb cc ...) şeklinde kendi aralarında 
kafiyeli beyitlerden meydana gelen uzun nazım şekline mesnevî 
denir. Mesneviler umumiyetle arûzun kısa vezinleriyle yazılır

(16) Bu konuda bk.: M.Fatih Ândı, Servet-i Fünûn’a Kadar Mec
mualarda Kazım Şekilleri, Yüksek Lisans tezi, İstanbul 
1987, s.31-107.
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Divan şiirinin bu nazım şeklini ‘Mebmed Celâl de kullan
mıştır. OsmanlI sultanlarının hayatlarına dâir yazdığı küçük 
manzum kitapçıklar hep bu şekille kaleme alınmış uzun mesnevi
lerdir.

Celâl*in başta bu şiirleri olmak üzere, yazdığı mesne
viler aşağıda isimleri verilenlerdir;

Sultan Osman Gazî Yâhud Bir Sayyâd-ı Hümâyûn-baht (1891), 
Sultan Orhan Gazî Yâhud'Bir Kahraman (1891)
Fâtih Sultan Mebme,d-i Sânî Yâhud İstanbul Fethi (1891) 
Yavuz Sultan Selîm Yâhud Afitâb-ı Satvet (1891)
Kanûnî Sultan Süleyman Yâhud Fütûhât (1891)
Yıldırım Sultan Bâyezid-i Evvel Yâhud Bir Cihangir

(1891)
Sultan Mehmed-i Sâlis Yâhud Pâtih-i Şehîr (1891)
Sultan Bâyezid-i Sânî Yâhud Slvâh-ı Zafer (1891) 
Hüdâvendigâr Gazî Yâhud Fetihler ve Kosova Sahrâsı

(1891)
Çelebî Mehmed Sultan Yâhud Müceddid-i Devlet (1892) 
Sultan Selîm-i Sânî Yâhud Muzafferiyyet (1892)
Selâtîn-i Âl-i Osmân (1892)
Kûz-ı Yelâdet-i Cenâb-ı Şehriyârî (1892)
Tehlîl (1894)
Şîr-i Gazâ (1895)
Çatalca, Telestin, Golos Muzafferiyyâtı (1897)
Satvet-i Osmâniyye-Yenişehir Fethi (1897)
Munabbetnâme (1897)





Şevketli} Pâdişâhımız Gâzî Büyük Abdülhâmîd Hân-ı Sânî 
Efendimiz Hazretleri (1900)

Yukarıdaki listede yer alan ilk onbir şiir ile Şîr-i 
Gazâ ve Şevketlü Pâdişâhımız GâzîrBüyük Abdülhâmîd Hân-ı Sâ
nî... adlı mesnevîler müstakil kitaplar şeklinde neşredilen 
şiirlerdir.

GAZEL:

Gazel, Mehmed Celâl'in şiirlerinde en fazla kullandığı 
bir nazım şeklidir.

Celâl, edebiyat hayatına Muallim Hâci’nin gazellerine 
yazdığı nazirelerle girmiş, daha sonraları da bu şekli kullan
mayı sürdürmüştür. Bununla beraber, şâirin ilk yıllarında bu 
nazım şeklini daha çok kullandığı, bilhassa 1884-1887 arasın
da yazdığı şiirlerinin büyük ekseriyetinin gazel olduğu, buna 
karşılık edebî kimliğini ve bilgisini geliştirdikçe, zamanla 
diğer şekillere de açıldığı gözlemlenir. Celâl’in bu açılı
şında, devrinin edebiyatının şiirde nazım şekilleri bakımın
dan gösterdiği değişimin rolü de unutülmamalıdır.

Mehmed Celâl'in bütün edebî hayatı boyunca yazmış ol
duğu gazellerin sayısı 83*tür.

Bu gazellerin bir kısmında, devrinde sıkça görülen bir 
(17tasarrufa uyarak, '' Celâl’in mahlas kullanmadığına şâhit

(17) Bu konuda bk.: M.Fatih Andı, Servet-i Fünûn’a Kadar Mec- 
mûalaı^Nazım Şekilleri, Yüksek Lisans tezi, İstanbul 
1987, s.108-116.
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oluruz. Mahlassız gazellerinin sayısı 36’dır. Buna karşılık 
48 gazelinde mahlas kullanılmıştır.

Yine bu gazellerinin 2| tanesi, dîvan şiirinde görül
meyen bir özellik olarak, Enîn, Firkat, Ma’rifet v.b. gibi 
müstakil orijinal başlıklar taşımaktadır.

Mehmed Celâl’in yazmış olduğu gazelleri aşağıda liste 
olarak -verilmiştir:

a) Dîvan şiirine uygun olarak, 5-15 beyitli, mahlaslı 
gazeller;

Gazel (1884» T.Hakîkat, nr.1953); Nazîre (1885, Şa
fak, nr.3); Gazel (1885, Saâdet, nr.240); M.Hâci’nin Gazeli
ne Uazîre (1885, Şafak, nr.5); M.Hâei’nin Gazeli»ne Hazîre 
(1885, T.Hakîkat, nr.2143)î Nazîre (1885, T.Hakîkat, nr.2131) 
Gazel (1885, Şafak, nr.4); Gazel (1885» T.Hakîkat, nr.2143); 
Nedir? (1886); Perestiş (Ada'da Söylediklerim, 1886, s.44); 
Gazel (Ada’da Söylediklerim, 1886, s.38-39)î Gazel (Ada’da 
Söylediklerim, 1886, s.54); Gazel (1886, Güışen, nr.23); Sev
diğim İçin (Ada’da Söylediklerim, 1886, s,42); Gazel (1886, 
C.Hakayık, nr.77); Dilberâi (1886); Güzelim (Ada’da Söyledik
lerim, 1886, s.46); Enîn (Ada’da Söylediklerim, 1886, s.45); 
Gazel (Ada’da Söylediklerim, 1886, s.43); Ah (Ada'da Söyle
diklerim, 1886, s.45-46); Firkat (Ada’da Söylediklerim,
1886, s.40-41); Gazel (1887, C.Hakayık, nr.100); Gazel (1887, 
C.HakayiK, nr.100); Efazîre (1888, Saâdet, nr.1053); Gazel
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(1888, Saâdet, nr.1015); Na't-ı Şerîf (1892)f Gazel (1893, 
H.Fünûn, ur.9); (...) (1893, H.Fünûn, nr.ll); Desinler (Ga
zellerim, 1894, s.5-6); Gazel (Gazellerim, 1894, s.7); Tan- 
zîr (1894, Maârif, nr.139); Olsun (Zâde-i Şâir, 1894, s.108- 
109); Gazel (1894, H.Fünûn, nr.48); Gazel (1894, Maârif, nr. 
141); Müşterek Gazel (1894, Maârif, nr.141); Gazel (1894, 
Maârif, nr.143); Dağlara (Zâde-i şâir, 1894, s.72-73); Gam
ze (Elvâh-ı Şâirâne, 1895, s.6-7); Gazel (Sürûd, 1895, a.14); 
Tegazzül (1897, R.Gazete, nr.38); Gazel (1899, Mâlûmât, nr. 
173); Gazel (1900, Mus. Terakkî, nr.14).

b) Mahlas kullanılmamış olan gazeller:

Nazîre (1884, T.Hakîkat, nr.1727); Nazîre (1884, 
Î.Hakîikat, nr.1766); Gazel (1884, T.Hakikat, nr.1913); Nazî- 
re-i Gazel-i Mes'ûd (1884, T.Hakîkat, nr.1784); Gazel (1884, 
T.Hakîkat, nr.1852); M.Nâci Efendi'ye Nazire (1884, T.Haki
kat, nr.1794); Nazîre-i Gazel-i Mes'ûd (1884, T.Hakikat, nr. 
1741); Hazret-i Muallim'in Gazeline Nazire (1884, T.Hakikat, 
nr.1925); Nazîre-i Gazel-i Şeyh (1884); Nazîre (1884, T.Hakî- 
kat, nr.1952); Nazîre-Tefevvuk (1884); Onlar Budur (1885); 
Gazel (1885, Şafak, nr.8); Gazel (1885, T.Hakîkat, nr.2149); 
Gazel (1885, Şafak, nr.9); Gazel (1885, T.Hakîkat, nr.1982); 
Gazel (Ada'da Söylediklerim, 1886, s.47-48); Zülf (Ada'da 
Söylediklerim, 1886, s.47); Gazel (1886, Saâdet, nr.319);
Bir Çocuğun Kitâbe-i Seng-i Mezârı (1887); Bir Sitâre Altın
da (1887); Bir Bahar Yâdigârı (1893); Nazîre (1894, H.Fünûn,
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nr.45); Tanzîr (1894, Maârif, nr.144); Fuzûlî’yi Taklîd 
(1894); FuzÛlî'nin Bir Gazelini Tanzîr (Sürûd, 1895, s,21); 
Bir Zevc-i Cerîha-dârm Hüznü (Elvâh-ı Şâirâne, 1895, s. 57- 
59); Gazel (1897, E*Gazete, nr.26); îşte Bir Hâle-i Garîbâ- 
ne (1898); Ona Söylemiştim (1898); Gazel (1898, Muktebes, 
nr.18); Ma’rifet (1898); Ayine (1899); Hedîm’e Taklîd (1899).

Mehmed Celâl'in dîvân şiiri geleneğinde bu nazım şek
linin en az 5, en fazla 15 beyit olması gerektiği kâidesine 
uyttıay»̂  ̂4 hattâ bazan 3 beyitli gazeller yazdığı da, gazel 
üzerinde bir tasarruf olarak görülmektedir. Bu şiirlerin 
mahlaslı olmaları, bazılarının Gazel başlığını taşıması, 
bir tanesinin başlığında da "Dört Beyitli Gazel Olmaz mı?” 
diye sorması, bunların Nazm olarak telakki edilmelerini ve
yahut içlerinden bir kısım beyitleri çıkarılmış normal ga
zeller olarak anlaşılmalarını mümkün kılmamaktadır. Bu ör
nekler bize Celâl’in, gazel nazım şekli üzerinde birtakım 
tasarruflarda bulunduğunu göstermektedir. M.Celâl*in böyle 
eksik beyitli gazelleri şunlardır:

a) Dört beyitli gazeller:

Dört Beyitli Gazel Olmaz mı? (Gazellerim, 1894, 
s.9); Gazel (1894, H.FünÛn, nr.48); Kalmadı (Gazellerim,
1894, s.8-9); Dört Beyit (Sürûd, 1895, s.40).

b) Üç beyitli gazeller:

Gazel (Gazellerim, 1894, s.5); Firkat (Gazellerim, 
1894, s.14).
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Mehmed Celâlfin gazelin şekli üzerinde yaptığı bir 
oynama da "Şimdi de Siyah Gözler" başlıklı şiirinde gözümü- 
ze çarpar. Bu şiir (aa ba ca ...) kafiyelenişinde yedi be
yitten müteşekkildir. Yedinci beyitte de şâirin mahlası yer 
alır. Fakat Celâl, her beytin başına, o beyitle ilgili kısa 
başlıklar koyma yoluna gitmiştir. Bu ara başlıklar çıkarıl
dığı zaman şiir tam bir gazeldir (Gülşen, nr.24, 7 Ağustos 
1302-19 Ağustos 1886, s.94) de yayınlanan Şimdi de Siyah 
Gözler şiiri tem bakımından da gazele uygundur.

KASİDE:

Beyit sayısı 15'den fazla olmak şartıyla, gazel kafi
yelenişinde (aa ba ca ...) ve mahlaslı bir nazım şeklidir.

Mehmed Celâl’in, yedisi Sultan II.Abdülhamîd için, 
üçü de sevdiği Anna için yazılmış on tane kasidesi vardır. 
Bunların beyit sayıları 19 ilâ 52 arasında değişmektedir. 
İkisinde (Tasvîr-i Cânân ve Tebrîk-i Velâdet-i Hazret-i Hi- 
lâfet-penâhî) şâirin mahlasını kullanmadığı görülür.

Celâl’in kasideleri•şunlardır:

Sözde Hazîre - Tasvîr-i Cânân (1886); Tasvîr-i Cânân 
(Ada’da Söylediklerim, 1886, s.11-13); Arz-ı Şükrân (1892); 
İydiyye - Bahâriyye (1892); Cülusiyye (1893)* Leyle-i Rega- 
ib ve Arz-ı Şükrân (Asâr-ı Celâl, 1894, s.7-9); Anna (Zâde-i 
Şâir, 1894, s.86-89); (...) (1895, Sabah, nr.1980); Evsâf-ı 
Celîl-i Pâdişâh! (1897); Tebrîk-i Yelâdet-i Hazret-i Hilâ- 
fet-penâhî (1899).
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SARKI:

Dörder mısralı bendler hâlinde ve umûmiyetle bestelen- 
mele için yazılmış, (aaaa bbba ...) veya (abab cccb...) ve
yahut (aaba ccca...) şeklinde kafiyelenen, ekseriya bendle- 
rinin dördüncü mısraları ile birinci bendin ikinci mısraı na
karat teşkîl eden nazım şeklidir.

Mehmed Celâl, şarkı formunda şiirler de kaleme almış, 
bunlardan bazıları, kendisinin bildirdiğine göre bestelenmiş- 
tir. Bunlar aşağıdaki listede, başlıklarından da belli olmak
tadırlar.

Celâlfin şarkıları şunlardır:

Şarkı (1885, T.Hakîkat, nr.2149); Hicâz Şarkı (âda’da 
Söylediklerim, 1886, s.51); Uşşak Şarkı (Ada’da Söyledikle
rim, 1886, s.51); Hüseynî Şarkı (Ada’da Söylediklerim, 1886, 
s.51); Sûz-i dil Şarkı (Ada’da Söylediklerim, 1886, s.52); 
Şarkı (1894, H.Mmûn, nr.52); Şarkı (Sürûd, 1895, s.18-19); 
Şarkı (1895, Mâlûmât, nr.1T); Hedîmâne Bir Şarkı (1898);
Şarkı (1899, İrtika, nr.19).

Celâl’in yazdığı şarkıların sayısı 10’dur.

MURABBA’:

Murabba’, dîvan şiirinin dörder mısra’lı bendlerden 
oluşan bir nazım şeklidir. Kafiye düzeni (aaab cccb ...) 
veya (aaaa bbba ... ) şeklindedir. Bendlerin dördüncü mıs
raları kendi aralarında kafiyelenirlerse bunlara nmurabba-ı
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müzdevic", dördüncü mısra'lar nakarat olursa bu murabba’lara 
da "murabba-ı mütekerrir" adı verilir.

Mehmed Celâl, her iki murabba* türünde de şiirler yaz
mıştır:

a) Murabba-ı müzdevicler:

Ada1da Gezerken (1886); Anlayamam (Zâde-i Şâir,
1894, s.113-114)? Yeni Bir Sevdâ (Sürûd, 1895, s.38-39); 
Ararım Bulurum (1899); Bahân Tahayyül (1899)} Manzûme 
(1900, Mâlâmât, nr.23l); Hülyâ (1900); Tahayyül (1900); Ge
lin (1900); Düşünme (1901).

b) Murabba-ı mütekerrirler:

Uyuyor (Zâde-i Şâir, 1894, s.66-67); Mehtâb Ozâde-i 
Şâir, 1894, s.84-86); Ayaklar (Sürûd, 1895, s.22-23); Sükût-ı 
Evrâk (Sürûd, 1895, s.40-42); Murabba’ (1897, R.Gazete, nr. 
26); Derdnâk (1899); Eski Yoldan Geçilmez Diye Kim Dedi? 
(1900); Aheng-i Sabâ (1900); Uda Dâir (1900).

Murabba’, dîvan şiirinde, son bendinde şâirin mahlası
nın yer aldığı bir şekildir. Fakat Mehmed Celâl yukarıdaki bu 
murabba’larının 10 tanesinde mahlasını kullanmaz.

TERBİ»:

Terbi’ bir şâirin şiirin beyitlerinin üzerine ikişer 
mısra’ ekleyerek onu dörder mısra’lı bendler hâline getirmek
tir.
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Mehmed Celâl’in de, Muallim Hâci'nin "Selîmiyye” adlı 
şiirine yaptığı böyle bir terbii vardır:

Merhum Muallim Nâci’nin ”Selîmiyyer,sini Terbî’ (,1898).

MUHAMMES:

Muhammes beşer mısralık bendlerden teşekkül eden bir 
nazım şeklidir. Kafiye düzeni (aaaaa bbbba ... ) veya (aaaaa 
bbbaa cccaa ...) veyahut (aaabb cccbb ... ) şeklinde olabi
lir. Murabba’da olduğu gibi, bu nazım şeklinde de bendierin 
sonuncu mısraı veya 4. ve sonuncu mısraları her bendde tek
rarlanıyorsa muhammes-i mütekerrir, bu mısralar şiir boyunca 
kendi aralarında kafiyeleniyorlarsa muhammes-i müzdevic adını 
alırlar.

Mehmed Celâl'in yazdığı muhammesler sayıca çok fazla 
değildir. Fakat şâir, her iki türde de şiir kaleme almıştır:

a) Muhammes-i müzdevicler:

Bir Manzûme (1887, Mürüvvet, nr.44); Her Zaman Gü
zel (1891); Tisâl (Zâde-i Şâir, 1894, s.141); Tahassür (Zâ
de-i Şâir, 1894, s.125-126); Bûse-i Muhabbet (1894); Bülbül 
(Elvâh-ı Şâirâne, 1895, s.62-63); Muhammes (1899, Mâlûmât, 
nr.173).

b) Muhammes-i mütekerrirler:

Eski Demler Geliyor Hâtınma (1886); Bülbül-Bahara 
Karşı (1887); Ağla (1888); Pek Severim (1894); Son Aşk (1895); 
Unutulmaz Yerler (Sürûa, 1895, s.69-70).
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Mehmed Celâl’in bu muhammeslerinden Eski Demler Geli
yor Hatırıma, Ağla ve Pek Severim başlıklı olanlarının birin
ci bendleri altışar mısra, diğer bendleri normal olarak beşer 
mısra'İldir. Fakat buna rağmen biz, bu yalnızca tek bende in- 
hisâr eden farklılıkları şairin şekil üzerindeki bir tasarru
fu kabul ederek, bu şiirleri muhammes olarak değerlendirdik.

Bu üç şiirden Eski Demler Geliyor Hâtırıma ile Pek Se
verim adlı olanlarının birinci bendleri (aabccb) şeklinde, 
Ağla başlıklı olanınki ise (aabaab) şeklinde kafiyelenmiş- 
lerdir.

TAHMİS:

Bir şiirin mısra veya beyitlerine üçer mısra ekleyerek, 
onu beşer mısralı bendlerden müteşekkil hâle getirmektir.

Mehmed Celâl'in yazmış olduğu tahmislerin sayısı dört
tür. Bunlardan ikisi Hedîm'in, biri Hâci'nin, diğeri de Müs- 
tecâbîzâde İsmet'in gazeline yapılmıştır:

Tahmîs-i Gazel-i Muallim (1885), Tahmis (1885, T.Haki
kat, nr.1982); Tahmîs-i Gazel-i ledîm (1897); Nigâhmdan Se
nin - Tahmis (1898).

MÜSEDDES:

Altışar mısra'lı bendlerden meydana gelen bir nazım 
şeklidir. Muhammeste olduğu gibi bend sonlarındaki mısrala- 
rın nakarat olup olmamasına göre mütekerrir ve müzdevic diye
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ikiye ayrılır. Kafiyelenişi (aaaaaa bbbbbb ... ) veya 
(aaaabb ccccbb ... ) veya (aaaaaa bbbbaa ... ) şeklinde 
olabilir.

Mehmed Celâl dört tane müseddes yazmıştır. Bunlardan 
ikisi mütekerrir, ikisi müzdevic müseddeslerdir:

a) Museddes-i muzdevicler:

Hilâl-i Seher (Ada'da Söylediklerim, 1886, s.52- 
54)î Zaman-ı Seher (1891).

b) Museddes-i mütekerrirler:

Mâî Gözler (1885); Dumanlı Dağlar (1887).

MÜSEMMBN:

Mehmed Celâl'in, dîvân şiirinin sekizer mısralı bend- 
lerden oluşan bu nazım şekliyle yazdığı tek bir şiiri vardır

Bir Yetîme, Maârif, nr.131, 20 Kânûnısâni 1309 - 
1 Şubat 1894, s.5-6.

TAZMÎ3F:

Bir mısra veyahut beytin başka bir şair tarafından, 
baştarafma mısralar eklenerek, herhangi bir nazım şekline 
tamamlanmasıdır.

Mehmed Celâl, M.Nâcî, Abdülhak Hâmid ve Hecâîzâde Ek
rem’in bazı mısra ve beyitlerini bu şekilde tazmîn etmiştir.





—  —

Bunlardan bir kısma beşer mısralı bendler şeklinde yapılan 
tazminlerdir ki, isimleri şunlardır:

Niyâz-ı Esîrâne (1884); Hasret (1886); Bilmem Kimin- 
çün Ağlarım? (1887); Boynumu Büktün Benim Kurban Gibi (1898).

Altışar mısralık bendler şeklinde yazılmış olan taz
minler ise iki tanedir:

Kürsî-i İstiğrak (1885); Şikâyet (1886).

TERKÎB-İ BB3TO:

Gazel kafiyelenişindeki bendlerden meydana gelen bu na
zım şeklinde, her bendin sonunda mısraları kendi arasında ka
fiyeli bir "vasıta” beyti Yardır. Kafiye düzeni (aa ba ca 
da ... gg / hh ıh jh kh ... rr ... ) şeklindedir.

Mehmed Celâl’in şiirlerinde bu şekil iki defa kullanı
lır:

Hem Mersiye, Hem Târih (Zâde-i Şâir, 1894» s.76-80);
İ*tilâ-yı Gâzî (1900).





II- BATILI VB YENİ NAZIM ŞEKİLLERİ

A- BATI EDEBİYATI SABİT NAZIM ŞEKİLLERİ 

DÜZ KAFİYE:

Dîvan şiirinin mesnevisi gibi (aa bb cc ... ) şeklin
de kafiyelenen düz kafiyeyi mesneviden ayıran, mesnevi gibi 
çok uzun olmayışı, mesnevinin aruzun kısa vezinleriyle yazıl
masına karşılık bunda böyle bir şartın bulunmayışıdır.

Türk şiirine Fransız edebiyatından geçen bu şekli Meh- 
med Celâl 19 şiirinde kullanmıştır:

Kitâbe-i Seng-i Mezâr (1886, Gülşen, nr.6); Tesâdüf- 
Büyükada’da (1886); Gül (1886)? Bir Bardak Nûr (1887); İnfi- 
âl (1888)} Ahmed Râsim’in "Asâr-ı Hayâl”ine Takriz (1894);
Bir Zevç Lisânından (1894); Nevm-i Iztırâb-engîz (Zâde-i Şâ
ir, 1894, s.92-94); Melek (Zâde-i Şâir, 1894, s.134-136); 
Levha-i Hicran (1895); Mehtâb-ı Sehâb-âlûd (1895); Kitâbe-i 
Seng-i Mezâr (Sürûd, 1895, s.13); Sen Ağlama (Sürûd, 1895, 
s.23-25); Eller (Sürûd, 1895, s.11-12); Osmanlı Neferi (1897); 
Kitâbe-i Seng-i Mezâr (1897, T.Hakikat ve S.Fünun Nüsha-i Fev
kalâdesi); Ahmed Râsim Bey»e (1899); Sabah Tesâdüfü (1900);
Ada Bana le Söyler? (1900).

ÇAPRAZ KAFİYE (Rimes croisees):

(abab cdcad ... ) kafiyelenişinde dörder mısralı 
bendlerle kurulan bir nazım şeklidir.





Edebiyatımızda, Ara Nesil devresinden bugüne çokça kul 
lanılan bu nazım şekline Mehmed Celâl*in şiirlerinde de epey
ce fazla bir yekûnda tesâdüf etmekteyiz. Onun bu nazım şekliy 
le yazılmış 31 şiiri vardır. Şairin çapraz kafiyeli bu şiirle 
rinin isimleri aşağıda sıralanmıştır!

İsti’fâ (1885); Feryâd ki Sevdiğim Darılmış (1886); 
Şiir (1893, H.Fünûn, nr.6); Bir Kıza (1894); Bir Gül (1894); 
Seher Libâs-ı Latifini, Dilber Müjgân-ı Zerrinini Kaldırıyor 
(1894); O Kadın (1894);Pembe (1894); Şiir (Blvâh-ı şâîrâne»
1895, s.25-26); Melal-i Şâir (1897); Nasıl Sevdim-1 (1897); 
Bahâr İçinde Bir Çiçek (1898); Bu Güzel Kız Kime Nasib Ola
cak? (1899); İkiyüzlü Bir Çocuk (1899); Bir Mutrib-i Hoş-âvâ- 
za (1899); Bahâr u Tarab (1899); Bahâr İçinde (1899); Hangi
miz Bahtiyâr-ı Sevdadır (1899); Neşve-i Sevdâ (1899); Tered- 
düd (1900); Tahayyül (1900); Alem-i Ab (1900); Tiyatroda 
(1900); Neşîde (1900); Dâmen-âlûde (1900); Bir Bezm-i Tarab 
(1900); Bir Aşk-ı Mühlik (1900); Bir Teşrinievvel Akşamında
(1900); Pembe Sedefler (1900); Mûsikî, .Resim, Şiir (1901).

Mehmed Celâl’in 1899-1901 yılları arasında yazmış ol
duğu bazı şiirleri de vardır ki, bunlar, yalnız kafiyeleniş- 
leri nazar-ı dikkate alındığında, (abab cdcd efef ...) ka
fiye örgüsüyle birer çapraz kafiyeli şekildirler. Yalnız bu 
şiirlerin mısralarına baktığımızda, bir kısmında her bendin 
dördüncü mısraı, bir kısmında ise ikinci ve dördüncü mısra- 
larının diğer mısralardan kısa olduğu görülür. Kısa mısrala-





-  U \ o  -

n n  vezni, müstezadlarda olduğu gibi, uzun mısralaran ilk ve 
son cûz'lerinden teşekkül etmiştir^ Bu özellikleriyle, bu 
şiirler birer serbest müstezâd olarak da telakki edilebilir.

Celâl*in bu şekilde yazdığa şiirleri şunlardır:

a) Bendlerinin 4.mısraı ilk üç mısradan kısa olan 
(abab) kafiye örgüsünde şiirler:

Bahçıvan Kızı (1899); Bir Şiir Yazmak İsterim (1899); 
Yazdım Bu Şiiri Hüzn İle Geçmiş Zaman İçin (1899); Güzellik
lerin (1900); Anna'ya (1900); Yalnız (1900); Çehre ve Kalb
(1900); Arı (1900); Köye Avdet (1900); Eski Bir Hayâl (1901); 
Sevdiğim Zaman (1901); Sonbahar İçinde (1901).

b) Bendlerinin 2. ve 4.mısraları 1. ve 3.mısraların- 
dan kısa olan (abab) kafiye örgüsünde şiirler:

Seni Bûs Etmek İçin (1899).

Şairin çapraz kafiyeye birtakım mısra eklemeleriyle 
elde ettiği bazı yeni şekiller de vardır. Bunlar Yeni ve Ser
best Şekiller başlığı altında ileride gösterilmiştir.

(2) Bu şiirlerin vezinleri hakkında bk.: Tez, Vezin bölümü
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SAKMÂ KAFİYE (Rlmes embrassees);

(abba cddc effe ... ) kafiye örgüsünde dörder mısra
lı bendlerden teşekkül eden sarma kafiye Mehmed Celâl’in pek 
fazla îtibâr etmediği bir nazım şeklidir. Celâl’in bu nazım 
şekliyle yazılmış dört şiiri vardın

Baharı Alkışlayış (1887); Marmara’da (Zâde-i Şâir,
1894, s.83-84); Sevdâ-yı Mâsûmâne (1898); Güller (1899).

SOIûS (Son n et ) :

İlk iki bendi dörder son iki bendi üçer mısralı, top
lam 14 mısradan müteşekkil Batılı bir nazım şekli olan sone 
bizim edebiyatımıza Fransız şiiri ile olan münâsebetlerimiz 
sonucu Servet-i Fünûn edebiyatının başlangıcından hemen Önce 

<3* ve Servet-i Fünûn şâirleri tarafından ise artık bol miktarda 
kullanılan bir şekil olmuştur. Fakat bizim şâirlerimiz (abba 
abba ccd eed) şeklinde kafiyelenen Fransız klasik sone şek
lini değiştirmişler ve (abba cddc eef ggf), (abba baab
eec dcc) veyahut (abab cdcd eef ggf) v.s. gibi farklı ka-

( 3 }fiye örgülerinde soneler yazmışlardır. '

Mehmed Celâl de, bu nazım şeklinin Servet-i Fünûn şâ
irleri tarafından bal miktarda kullanılarak, artık Türk şii-

(3) Daha geniş bilgi için bk.: M.Fatih Ândı, Servet-i Fünûn’a 
Kadar Mecmûalarda lazım Şekilleri, Yüksek Lisans Tezi, 
İstanbul 1987, s.407-409.
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rina yavaş yavaş yerleşmeye başladığı devrede 1897-1900 ara
sında 16 adet sone yazmıştır.

Mehmed Celâl*in yazmış olduğu sonelerin tamamının ka- 
fiyelenişinin (abab cdcd eef ggf) şeklinde olması dikkat 
çekicidir.

Oelâl'in soneleri şunlardır:

Nefes-i Vâpesîn (1897); Ser-nüvişt-i Şâir (1897, ŞükÛ- 
fe-fürûş (1898); Yapraklar Düşerken (1898); Eylül*e (1898); 
Ferdâ-yı Visâl (1898); Hazîn Tefekkürler (1899); Teessür-i 
Aşıkâne (1899); Hüvâziş-i Mâsûmâne (1899); Va'd-i Visâl Et
(1899); Bu Leylaklar Senin mi? (1899); Bahtiyar Yavrum (1899) 
Peder-i Dâğdâr (1899); Bana İlhâm-ı Şiir Eden Güzelim (1899); 
Ümmîd-i Hev-şüküfte (1899); Bir Bûse İçin (1900).

Mehmed Celâl’in sone nazım şekli üzerinde 1899-1901 
yılları arasında yazdığı şiirlerinde ısrarla sürdürdüğü bir 
tasarrufla karşılaşıyoruz. "Çift sone” diyebileceğimiz bu 
şiirlerinde şâir peşpeşe gelen iki soneden teşekkül ettirdi
ği bir nazım şeklini kullanmıştır. Bütünü (abab cdcd eef 
ggf hıhı mnmn oop rrf) şeklinde kafiyelenen 28 mısralı,
8 bendli bu şekillerin bir kısmında bir soneden ikinci sone
ye geçerken, yani 5,bendden sonra vezin de değişmektedir.^ 
Bunların sayısı 32'dir.

Şâirin bu şekilde yazmış olduğu şiirlerinin listesi

(4) Bu konuda bk.: Tez, Vezin bölümü, s. 2_V̂  -t.'LK.





Sen Benim Yâr-i Dilsitânımsm (1899); Fonografa (1899); 
Romeo ve Jülyet (1900); Oyun (1900); Avdan Avdet (1900); Li- 
sân-ı Hal (1900); Yavaş.» Uyuyor*.. (1900); A»mâ (1900); Sabah 
(1900); İlk v© Son Bûse (1900); Hızır-İlyas (1900); Nîsan 
(1900); Seni Yâda Getirir Fasl-ı Bahâr (1900); Enîs-i Girye
(1900); Bahâr İçinde Terennüm (1900); Anna’nın Kızı (1900); 
Arzû-yı Garîb (1900); De&tmâl.'(1900)j Hini Mini Fethi*ye
(1901); Niyâz (1901); Piyano Dinlerken (1901); İşvekâr (1901) 
Şitâ ve Bahâr (1901); Kânûnısâni*de Bülbül (1901); Küçükçamlı- 
ca'dan Büyükada'ya (1901); Koşuyolu’nda (1901); Tahattur
(1901); Ey Mâh-ı Alem-ârâ (1901); Mâvi Gözler İçin, Kumral 
Kirpikler İçin (1901); Bir jale ile Uyandım (1901).

SERBEST MÜSTEZAD:

Dîvan şiirindeki müstezadın, Servet-i Fünûn şâirlerin
ce değiştirilerek geliştirilmiş şeklidir. Serbest müstezâdda 
şiirin mısraları farklı uzunluklardadır. Kısa mısralar, uzun 
mısraın vezninden cüz eksilterek, çoğunlukla da ilk V8 son 
cüzü biraraya getirilerek elde edilir.

Bu nazım şeklinin Mehmed Celâlfin şiirinde görünüşü, 
diğer yeni şekillerin pekçoğunda olduğu gibi, 1897 yılı son
rasında ve özellikle de 1900 yılında teksîf edilmiş olarak 
karşımıza çıkar.

aşağıda sıralanmıştır:

MI*





Dem-i İştigâl, Destmâl (1897i Bir Şiir (1900, Mus.
Fen ve Edeb, nr.3ö); MUrgan ve Bârân (1900); Bulutlar Üstün
de (1900)i Aşk-ı Sermedi (1900); Güzel Kız (1900); Bilmedin 
Kıymetimi (1901).

B- YEKİ VE SERBEST ŞEKİLLER:

Mehmed Celâl, sabit ve düzenli Batılı nazım şekilleri
nin yanısıra, serbest şekilleri de şiirlerinde denemiştir. 
Bunların büyük çoğunluğu bendlerle yazılmış, şiirin bendleri, 
şâirin o şiir için denediği yeni kafiye örgüsüyle oluşmuştur. 
Devrinin diğer şâirlerinde de gördüğümüz böyle serbest nazım 
şekilleri kullanımının örneklerini, Celâl’in şiirlerinde or
tak özellik ve benzerlik arzedenleri gruplar hâlinde sırala
yarak, şöyle listeleyebiliriz:

a) (axa bxb cxc ... ) kafiyelenişinde üçer mısralı 
bendler şeklinde yazılanlar:

Siyah Gözlerinize (1898); Teverrüm (1899); Dudakla
rında mı Hâlâ Bıraktığım Bûse (1899); Hasta (1899); Arzûlarım 
(1899); Kar Düşerken (1899)î Nes£m-i Bahâr (1900); Hüsn-i Pe- 
rîşân (1900); Bunlar da Benim Mücevheratım (1900); Bir Müte- 
verriyeme (1900); Sanatkâr (1900); Sevmemiş (1900); Yağmur 
Sonu (1900); Fener*de (1900); Hayâl-i Visâl (1900); Gözleri
nin Câzibesi (1900); Gözler Süzerek (1901); Şiir Düşünürken
(1901); Müjgân-ı Zer-nisâr (1901).

Celâl’in yazdığı serbest müstezâdlar aşağıda sıralan
mıştır:





b) (aab ccb ddb ... ) şeklinde kafiyelenen şiirler: 

Perî-i Mûsikî (1902).

c) (aaab cccb ddde fffe ... ) şeklinde kafiyelenen 
dört mısralı bendlerle yazılmış olan şiirler:

Güzel Bir Manzara (1886); Büyükada Yahud Cennet-i 
Dünyevî (1886).

d) (abbacc deedff ... ) şeklinde kafiyelenen altışar 
mısralı bendlerle yazılmış olan şiirler:

Birdenbire Tecellî Yahud Mahzûn Bir Dilber (1886); 
Kar (1888); Rüyâ imiş (Elvâh-ı Şairane, 1895, s.72-75).

e) (abbacddce fggfhııhe ... ) şeklinde kafiyelenenler: 

Bekle (Zâde-i Şâir, 1894, s.63-64).

f) (abbac deedf ... ) şeklinde kafiyelenenler:

Zavallı Kalbim (1898).

g) (ababz cdcdx ... ) şeklinde kafiyelenenler:

Hağme-i Muhabbet (1900); Kalb-i Cerîhadâr (1900); 
Hezeyân-ı Mürteiş (1901).

h) (ababc dedec ... ) şeklinde kafiyelenenler:

Nasıl Sevdim-2 (1897); Güzelime (1899); Döktüğüm 
Gözyaşları Sevdâ İçin (1899); Kalbim Sana Diyor ki (1899).





_ _  0 4 ^ -

ı) (ababcdcde fgfghıhae ... ) şeklinde kafiyelenenler;

Yâd Et (1888); Darılma! (Sürûd, 1895» s.9)î Yine Lê  
lâ-yı Leyâl (1895); Bir Kerre Daha Temâyül Eyle (1900).

j) (ababcdcde fgfghıhıâ ... ) şeklinde kafiyelenenler!

Sorardım (1888); Güzel Kadın! Bilir misin? (1900).

k) Serbest şekillerle yazılmış diğer münferid örnekler:

Avcı (1885); Taharrî (1885); Yeni Yolda Şiir Budur 
(1886); Rü’yâ (1886); Ah!.. Ey Hüsn!.. (1888); Margerit (lar- 
gerit, 1891, s.62-68); Meşhed (Küçük Gelin, 1893, s.118-129); 
Güzel Kuzular (1894); Mevt (Zâde-i Şâir, 1894, s.94-100); Sa
baha Karşı (1894); Leylâ-yı Leyâl (1895); Bu da Öyle (Slvâh-ı 
Şâirâne, 1895, s.94-101); O Gün (Sürûd, 1895, s.33); Mitolo
jik Bir Manzûme (1895); Büyukada'da (Sürûd, 1895, s.16-18);
Bu da Bir Şiir (Sürûd, 1895, s.14-15); Çiçekçi Kızı (Sürûd,
1895, s.20); Sevdim Seni (1898); Zavallı (1898); Tesâdüf 
(1898); Bugün (1898); Venüs Denizden Çıkıyor (1898); İkimiz
(1898); Ey Kirpiği Zerrin, Gözü Mâl, Ruhu Gülgûn (1898); Her 
Güzel Şey Seni İhtâr Eyler (1899); Sevdâ Arıyor Harâbelerde
(1899); Bir Hâtıra (1900); İntizar Dakikaları (1900); Sû-i 
İ’tiyâd (1900); Yine Perî-i Şi'rim (1900); Tombul Çocuk (1901)





Sanat ve edebiyata dair görüşlerinden bahsettiğimiz 
bölümde Mehmed Celâl’in kafiye hakkmdaki düşüncelerini de 
aktarmıştık.

Buna göre Celâl, Servet-i FünÛn şâirlerini:^ Recâizâ- 
de Mahmud Ekrem’in görüşlerine dayanarak kullandıkları "ku
lak için kafiye” anlayışına karşı çıkmakta, bu tür kafiyenin 
eslafm ve başta Recâîzâde’nin kendisi olmak Üzere, Hâmid, 
Nâmık Kemal gibi üstâd şâirlerin hiçbirinin şiirlerinde bu
lunmadığını söylemekteydi. Ona göre kâfiye göz içindi.

Mehmed Celâl’in şiirlerinde de bu anlayışın aksi ola
rak hep göze uygun kafiye kullandığına, Türkçe'de aynı sesle 
karşılansa da, ( J Jo j>), ( cl*> -U), ( (ĵ 3 ->), gi
bi harflerle biten kelimeleri birbirine kafiye yapmadığına 
şâhit olmaktayız.

Dîvân şiirinin kafiye anlayışına göre şiirde kafiyeyi 
teşkil eden kelimeler birbirinin aynı cinsten olmalıdırlar. 
Yani bir mısraın sonundaki kafiye isim cinsinden bir kelime 
ise, diğer kafiye de öyle olmalıdır. Birisi isim diğeri fiil 
cinsinden kelimelerin birbirine kafiye yapılması doğru değil-

C- KÂFİYE

(1) Kafiye konusunda daha geniş bilgi için bk.: Muallim îTâci, 
Istılâhât-ı Edebiyye, İstanbul 1307, s.65-122.





Bu anlayış, başta Tevfik Fikret olmak üzere, Servet-i 
Fünûn şâirlerince terkedilmiş, onlar çekimli bir fiille bir 
ismi, bir sıfatla bir fiili şiirlerinde kafiye olarak kullan
mışlardır.

Çok fazla olmamakla birlikte, Mehmed Celâl’in şiirle
rinde de bu şekilde kafiyelere, Servet-i Fünûn edebiyatının 
başlangıcının öncesinde ve sonrasında tesâdüf ediyoruz. Aşa
ğıdaki örneklerde olduğu gibi, Celâl de farklı gramer katego
rilerindeki kelimeleri takfiye etmekte zaman zaman bir beis 
görmemiştir:

"Âyînenin önünde durup da açık saçık 
Göster bahara tal'atini, gülistana çık."

(Bir Kıza, Sürûd, 1895, s.31)

"Aşkım seni eyliyorsa muğber 
Göster... pamuk ellerinle göster.n

(Darılma, Sürûd, 1895, s.10)

"Gördü beni başucunda muğber 
Bir damla da yaş gözümde titrer”

(Venüs Denizden Çıkıyor, 1899)

"Sahilleri öptüler köpükler 
Emvâcın içinde oldu peydâ 
Bir zemzeme kim sürûda benzer»

(Venüs Denizden Çıkıyor, 1899)





Bu özelliğiyle birlikte Celâl*in şiirlerinde kafiye 
umumiyetle mstaca ve mükemmel olarak kullanılmıştır. Şâir ka
fiye konusunda zorlandığını okuyucuya hissettirmez. Onun şi
irlerinde:

"Zemîn düşmeniere âğûşun ağdı 
Aladağ’m  civârı lâle açdı”

(Sultan Bâyezid-i Sâni, 1891, s.14)

"Semâ perîsi denilmiş olaydı, lâyıkdı 
Bakışlarındaki mânâ semâya dâir idi”

(Meşhed, Küçük Gelin, 1893, s.125)

türünden kafiye aksamaları çok nâdirdir.

Mehmed Celâl, kafiye hakkındakigörüşleri bahsinde de 
(2 )görüldüğü üzerev ; revî harfinden önce gelen harfi harekesiz 

kafiye demek olan mukayyed kafiyeye de tarafdâr değildir. 
Bir bakıma, bugün zengin kafiye dediğimiz bu kafiyenin şiirde 
ahengi çok fazla önplâna çıkardığı inancındadır, (mest/şikest/ 
dest) kelimelerinde örneğini gördüğümüz böyle kafiyelere şii-

(o)rinde yer verdiği için Sndelîb’i tenkîd eder.w '

Celâl, şiirlerinde umûmiyetle iki sesten teşekkül et
miş tam kafiyeleri tercîh etmiş, kafiye-yi mukayyedeye yer 
vermemiştir.

(2) Bk.: Tez, Mehmed Celâl’in Sanat ve Edebiyata Dâir Görüş
leri bölümü

(3) a.y., s.
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ÜSLÛB

Mehmed Celâl’in, daha edebî faaliyetlerinin ilk yılla 
rında yazmış olduğu, büyük çoğunluğu dîvan şiirinin tesir ve 
edâsmda söylenen gazellerinden ve Muallim Nâci’ye nazirele
rinden başlayarak, hemen bütün şiirlerinde mısraa hâkim, fa
kat sâde, basit ve kolay bir söyleyiş kendisini gösterir.

Bu durumu, hayatından bahsettiğimiz sayfalarda da 
söylediğimiz gibi, onun Msuhûlet-i tabMına ve irticâlî şiir 
yazma meziyetine yorabiliriz. Ancak, Celâl’in şiirde üslûbu
nun sâde ve kolay bir söyleyişe yönelmesini yalnızca bu husû 
siyetiyle açıklamak yerine, bunda çok köklü ve sistemli bir 
eğitim görmeyip, bacasından veyahut zaman zaman tutulan özel 
hocalardan aldığı derslerle bu açığının kapatılmaya çalışıl
masının ve edindiği bu eksik tahsilin ona çok kuvvetli bir 
Arapça ve Parsça bilgisini veremeyişinin tesirlerini de ara
mak yerinde olur. Buna bir de Türk şiirinin Şinâsi ile idrâk 
etmeye başladığı sâdeleşme temâyülünün, Şinâsi’den sonra ge
len Nâmık Kemâl, Recâîzâde Ekrem gibi şâirlerin eserleriyle 
dönemin edebiyatında kendisini açıkça hissettirmesi^^ ve 
Mehmed Celâl’in bu son iki ismin şiirlerinden aldığı tesiri 
de katmak gerekir.

(1) Şinâsî ve Nâmık Kemâl’in şiirlerinin bu özellikleri için 
bk.î Ömer Faruk Akün, Şinâsi maddesi, İslâm Ans. c.10, 
İstanbul 1970, s.545-560; Nâmık Kemâl maddesi, İslâm Ans 
c.8, İstanbul 1960, s.65-66.
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Mehmed Celâl’in suhûletle re fakat sayıca çok fazla 
şiir söylemiş olması, onun, bu şiirlerinin Üzerinde çok faz
la düşünerek, titizlikle oynamasını, güçlü bir üslûb endîşe
sini edinmesini engellemiştir de diyebiliriz.

I- MEHMED CELAL»İH ŞİİRLERİMDE KELİME DÜIYASI:

Şiirlerinde, Mehmed Celâl’in hâlet-i rûhiyyesinden ge
len ve hayatının şiirlerindeki görünüşü diyebileceğimiz bir 
hüzün atmosferi, romantizmin çok kuvvetli çizgilerle kendisi
ni gösterdiği bir teessürî dünyâ hissedilir.

Şâir bu dünyâyı, şiirlerinin kelime hazînesi ile de bi
ze ilk bakışta gösterir.

Eserlerinin çokluğuna rağmen, Mehmed Celâl’in kelime 
hazînesi hüzün, aşk, teessür gibi birkaç tem etrâfmda oluşan 
sınırlı bir çerçeve içinde kalır. Kahramanlık ve tarih temini 
işleyen şiirlerinde tem'in mecbûr kıldığı vokabüleri dışarıda 
tutarsak (ki bu şiirlerinde bile şâirin tessürî yanını bulmak 
mümkündür), onun ruh dünyâsını ve bu ruh dünyâsının seçtiği 
kelimeleri görürüz.

Mehmed Celâl’in şiirlerinde en fazla geçen kelimele
ri, isimler ve sıfatlar olarak şöyle sıralamak mümkündür:

İsimler:

Mizâcını aksettiren kelimeler: hüzün, mihmet, hasret, 
gam, âh ü zar, eşk, sirişk, girye, gözyaşı, keder, merhamet,





figân, efgân, nâle, hayâl, infial, tahayyül, aşk, cerîha, 
teessür, zulmet, iğbirâr, melâl, sevdâ, feryâd, ıztırâb, 
garâm, elem, matem, ruh.

Sevgiljye-aşka dair kelimeler; Melek, perî, ilâhe, 
hûrî, can, cânân, nâz u işve, bûse, âgÛş, nigeh, çeşm, de- 
hen, hüsn, perestiş, dil, gönül, sevgi, muhabbet, cemâl, 
agyâr, vasi, visâl, vuslat, sevda, ruh, gamze, gîsû, nazar, 
letâfet, ruhsâr, kız, nigâh, dîde, leb, kalb, cevr ü cefâ, 
zülf.

Dış dünyaya dâir olanlar: Meşcere, çiçek, bahr, gül, 
bülbül, cûybâr, kuşlar, mihr, şems, mâh, ebr, sehâb, necm, 
âfitâb, subh, şafak, seher, hazân, mehtâb, leyi, leyâl, se
mâ, âsümân, nûr, nisân, hilâl, çemen, nevbahar, mey, bâde, 
berk, semen, ezhâr, âyine, bû, bahar, yağmur, gece, gönce, 
nihâi, gülzâr, hurşîd, ziyâ, nağme, elhân, mûsikî, kalb, şi
ir, eşcâr, tulü’, dağlar, hûn, jâle, ahterân, nesîm, hezâr, 
kelebek, gülşen, mezâr, şeb.

Sıfatlar:

Şairin psikolojisini aksettiren sıfatlar: mağmun), me- 
lûl, hazîn, garîb, mahzûn;meftûn, bîçâre, muhayyel, mükedder, 
hâmûş, rûhâver, hüzn-âlûd, cerîhadâr, dûçâr, mecnûn.

Sevgiliye dair sıfatlar: dilber, mehlika, dilrübâ, 
bîvefâ, dildâr, perîrüt, perîveş, güzel, latîf, dilnîşîn.





■ Renk ve parlaklık bildiren sıfatlar: Mâî, kebûd, semâ- 
vî, sarı, zerrîn, tâban, münîr.

II- ŞİİRLBRİTO MISRA YAPISI;

a) Basit, günlük konuşma dili:

Mehmed Celâl*in üslûbundaki sâdelik, girift ve uzun 
terkiblerin kullanılmayışı, onun söyleyişine, mısralannın 
yapılarına da yansımıştır. Şâirin ilk dönem şiirlerinden 
itibaren, anlaşılır, basit cümleleri seçtiği, mısra’da kapa
lılığa, san'atlı ve kompleks bir terkibe düşmediği görülür. 
Mısralardaki anlaşılır, kısa ve basit cümleler zaman zaman 
günlük konuşma diline ulaşır. Şairin daha 1885 yılında yaz
dığı İsti'fâ şiirindeki:

“Kim çeker ol cefâyı? Yağma mı var?'1

"0 'kadar pek de yâri sevmezdim,
Aşk ile âh ü zârı sevmezdim."

"Dedik ai İşte, âşıkm değilim."

gibi mısraları, hem cümle yapıları, hem konuşma dilindeki sâ
delik ve basitlik açılarından bunun güzel örneklerindendir. 
1895’de Hazîne-i Fünûn’da neşrettiği ve daha sonra Sürûd ad
lı kitabına da aldığı Son Aşk şiirindeki şu kıt’a da, onun 
bu yönünü belirginleştirici tipik bir örnektir.





"Hatırda mı? Henüz açılırken şeb-i siyâh 
Evvel sen eyledin bana bir âteşîn nigâh. 
Rûhum tutuştu, gözlerine baktım âh âh 
Ah.ettim, ağladım yüzüne karşı vâh vâh 
Kurbânı olduğum! Sebeb oldum melâline!"

Bir Şiir Yazmak İsterim adlı şiirinin son bendindeki 
mısralar da şâirin bu yönünü bize verir:

"Bir şi*r-i mukaddes yazayım, kıl beni te'mîn 
Bir şifr getirmiş mi tabîat? Sorarım ya! 
Senden daha dilber, daha tâze, daha rengîn 

Senden daha ra'nâ?.."

b) MuHerize cümleler:

Mehmed Celâl, bilhassa son yıllarının şiirlerinde sık 
sık mısra içerisinde mu’terize (parantez içi) cümleleri de 
kullanmaya başlamıştır. 1898*den sonraki yıllarda böyle cüm
leleri kullanır olmasında, Servet-i Fünûn şâirlerinin artık 
buna şiirlerinde bir özellik olarak yer vermelerinin ve dev
rin şiirine, bir üslûb özelliği olarak kabul ettirmelerinin 
de tesiri olduğu aşikârdır.

Celâl*in şiirlerindeki böyle cümlelere birkaç örnek 
verelim:

,fBûy-ı ruhsâr-bârı -belki hayâl- 
Sanırım nev-şüküfte bir gül-i âl 
Besler âgûş-ı ihtirâmında.”

(Geceye Vedâ, 1898)





"Bir kız tahayyül eyliyorum, şâirânedir 
Tasvîr edersem ismetini -Meryemânedir- 
Bir şi’r-i nûşîdesidir kilk-i hilkatin.”

(Ümmîd-i lev-şüküfte, 1899)

"Gaşyetti beni -aşkıma elbet inanırsın-
Çeşmân-ı kebûdun.

(Mülakat, 1899)

"Baygın nigâhı -hissederim- hüsne mübtelâ"
(Bahçıvan Kızı, 1899)

"Bir kadında görülen vaz’iyyet 
-Ki odur mâder-i insâniyyet- 
Bizi hayret ile eyler ebsem.

(Lisân-ı Hâl, 1900)

"Birgün bu çiçekler -ki güzeldir- solacaklar."
(Tereddüd, 1900)

"Sana derim: -Bu şübhesiz- 
Fütâden oldu âi'itâb"

(Güzel Kadmî Bilir misin? 1900)

"Uçtu bulutlar, hurşîd-i tâbân
Sisler içinde oldu nümâyân
Müstehziyâne -sandım ki- güldü"

(Seni Yâda Getirir Fasl-ı Bahar,
1900)





c) Anjambman:

Cümlenin bir mısrada bitmeyip, alttaki mısralara da 
taşması demek olan anjambman, edebiyatımızda Servet-i FünÛn 
şairleri vâsıtasıyla, bir üslÛb özelliği olarak kabûl gören 
bir şiir tekniğidir.

Anjambman, Mehmed Celâl’in şiirlerinde de 1897 yılı 
sonrasında sık sık kullanılmıştır. Pakat şâirin, Servet-i 
Fünûncular’dan çok daha önce, 1886 yılında yazdığı Tasvîr-i 
Cânân şiirinde anjambmanlara yer verdiğine şâhit oluruz;

"Ey yâr-ı latif-i âsmânîî 
Bezminde geçirdiğim zamânı

Aldıkça hayâle kalb-i mahzûn 
Hasret ile olsun mu mecnûn?

Nerde o zaman ki ey nigârım,
Çıktıkça deheninden âh ü zârım 

Billâhi acır idin o hâle 
Gel, ağlama! Der idin Celâl’e"

(Tasvîr-i Cânân, 1886)

1897’den sonra ise anjambmana Mehmed Celâl’in şiirle
rinde bolca rastlarız:

"Hasta! Bir bister-i mermine uzanmış, mahmûr
ı
idi. Bir tayf onun mahremi olmuş, muğber."

(Nefes-i Vâpesln, 1897)





-

"Gördükçe seni lâl olurum. Dedelerimde 
Bir girye-i pinhân dolaşır, şi'rime benzer."

(Sevdâ-yı Mâsûmâne, 1898)

"Gonce-i sevdâ gibidir, dilnişîn 
Jaleler altında kalır müstetir."

(Pembe Sadefler, 1900)

"Hattâ Pilevne'den geçiyorken, muhadderât 
Ey kahraman, yaşa!.. diye tutmuştu râhını."

(İftilâ-yı Gâzî, 1900)

"Orada, tâ ufukun sisli yerinde, mahmûr 
Kamerin serdiği âyine-i nûr 
Bizi etti bîtâb."

(Bilmedin Kıymetimi, 1901)

"Çeşm-i kebûdu yaşlar içinde... Teessürün 
Akseylemiş zılâl-i hazini nigâhına 
Girmiş -olup zebûnu derin bir tefekkürün-

Hâbgâhına!..
(Eski Bir Hayâl, 1901)

"Yağmur yavaş yavaş düşüyor... Saf ufuklara 
Bir reng-i mâtemi çöküyor... Bahr-ı bî-karâr 
Yermekte bir sükût-1 hazîn kalb-i muğbere

Durmakda rüzgâr.
(Sonbahar İçinde, 1901)
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Yerdiğimiz bu örneklerden başka, Celâl, Sevdâ-yı 
Ma’ sûmâne, Tebrîk-i Velâdet-i Hazret-i Hilâfet-penâhî, Oyun, 
Hayâl-i Visâl, Mâvi Gözler İçin, İntizar Dakikaları v.b. şi
irlerinde de anjambmana müracaat eder.

III- DÎVAN ŞİİRİNDEN GELME UNSURLAR, DÎVAN ŞİİRİ EDÂSI VE 
SÖYLEYİŞİ:

Mehmed Celâl’in Muallim Nâci teşîrindeki ilk yılların
da, dîvan şiirinin kuvvetle tesiri altında olduğunu biliyoruz. 
Fakat şair, daha sonraki yıllarda yazmış olduğu şiirlerde bi
le, zaman zaman dîvan şiirinden gelme isim, telmîh, kıssa, 
mazmun gibi unsurlara yer verir.

Bunlardan bazıları, dîvan şiirinde sık sık rastladığı
mız, dînî kıssalardan gelme isimler veya İslâm tarihinden şa
hıslardır. Bu isimleri şöyle sıralayabiliriz:

Hârût, Rıdvân, Tûr-ı Sînâ, Hazret-i Mûsâ, Hassân İbn-i 
Sâbit, Hazret-i Ömer, Hazret-i Ali, Hazret-i Yusuf, Hazret-i 
Yâkub, Hâtem-i Tâî

Dîvan şiirinde geçen kıssa ve efsânelerden gelme isim
ler ise şunlardır: ,

Cem, Meclis-i Cem, Mani, Bağ-ı İrem, Çin ressamları, 
Leylâ ile Mecnûn, Ferhâd, Aşık Kerem, Aşık Garîb.

Bilhassa Osmanlı sultanlarına dair yazdığı şiirlerde 
ve diğer hamâsî şiirlerinde, övdüğü pâdişâhın kahramanlığını 
efsanelerden veya tarihten aldığı birtakım kahramanlarla kı-
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Büyakada Yahud Cermet-i Dünyevî (1886); Bu da Öyle 
(Ada’da Söylediklerim, 1886, s.13); Melâl-i Şâir (1897); Ba
harı Tahayyül (1899); Güzelime (1899); Bu Güzel Kız Kime Na~ 
sîb Olacak? (1899); Güller (1899); Seni BÛs Etmek îçin (1899); 
Hüsn-i Perîşân (1900); Pembe Sadefler (1900); Bir Kerre Daha 
Temâyül Eyle (1900); Güzelliklerin (1900); Destmâl (1900).

Dîvan şiirinin bu şekilde isimler, kıssalar olarak 
Mehmed Celâlfin şiirine aksedişinin yanısıra, şâirin ilk dev
rede yazdığı gazel, kıta ve nazirelerde bu edebiyattan gel
me bir edâ, bir tavır ve dîvân şiirinin kelime kadrosunu, 
mazmunlarını şiirinde kullanış yoğun olarak karşımıza çıkar.

Muallim Nâci’nin delâletiyle dîvân şiirinin dünyasına 
açılan Celâl*de, rindâne bir tavır ve meyhâne, bâde, pîr-i 
mugan, sâkî, mest âşık, şarâb, peymâne, duhter-i rez, sagar-ı 
ser-şâr gibi kelime ve mazmunlarla bu rindliği şiirine tanı
yış görülür. Dîvân şairleri gibi Celâl için de vâiz ve zâhid 
nherze-gû"dur, "safsata-bâr"dır, f’gafiil"dir. Dünyâ **çerh-i 
dûn”dur.

Bu rindâne edânm-yanında, şâir sevgilisini anlatırken 
de dîvân şiiri dâiresinin içindedir. Sevgilisi için zâlim, 
put, kafir, cellâd, büt-i işvekâr sıfatlarını kullanır. Sev
gilinin kirpiği tîr, gamzesi hançer, ebrûsu tîğ, çeşmi gad
dar ve sehhâr, la’l-i lebi mest edici bir sağar-ı şarâb, zül
fü gecedir. Bu mazmunlarla birlikte rakîb de Celâl*in bu ilk 
devre şiirinde sık sık görülür.
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Mehmed Celâl1in dîvân şiirinin bu dünyâsından daha 
sonraki yıllarda yavaş yavaş sıyrıldığı 1890’lardan sonra 
daha çok yeni edebiyata yöneldiğini görürüz.

Dîvân şiirinden gelme bu kelime kadrosu ve isimlerden 
başka, Celâl*in şiirlerinde, sevdiği Anna’n m  hristiyanlığı 
dolayısıyla, bazı hristiyânî isim ve kavramlar da zaman zaman 
dikkatimizi çeker. Şâir sevgilisinin saflığını, ismetini nler 
yemâne" olarak tavsîf eder. Sevgilinin güzelliği de Hz.Mer
yem’in güzelliğidir. Bundan başka Hz.Isa, Mesîh, çelîpâ, kili 
sâ, mihrâb, Hzİsa gibi ölüleri diriltme v;.s. de şiirlerinde 
yer alır.

IV- İMAJLAR:

Bir şâirin şiirindeki imajlar bize, onun ruh dünyası
nı, muhayyilesinin zenginliğini, sanatkârâne bir hassâsiyet- 
le dış dünyayı nasıl idrâk ettiğini gösterir.

Bu açıdan baktığımızda Celâl’in şiirlerinde karşılaş
tığımız imajlar dar bir çerçeve çizerler. Mehmed Celâl’in güç 
lü bir imaj şâiri olmayışı, şiirinde imajların çok geniş bir 
açılım gösteremeyişini doğurur.

Mehmed Celâl’in şiirlerindeki imajlar iki ana grupta 
toplanırlar:

a) Güneş, ay, yıldız, bulut, şafak gibi gökyüzüyle 
ilgili imajlar

b) Bahar, sabah vakti, çiçeklerle ilgili imajlar.





a) Güneş, ay, yıldız, bulut, şafak gibi gökyüzüyla 
ilgili imajlar:

Celâl'in imajları arasında büyük ekseriyeti bu grupta
kiler oluşturur. Dar imaj dünyası içinde şâir sık sık güneş, 
ay, yıldız v.b. semâvî unsurlara mürâcaat eder.

Kanaatimizce, gökyüzüne aid imajların, şâirde bu kadar 
fazla yer alması, semânın onda bir yücelik, erişilmezlik, son
suz bir güzellik ve safiyet duygusu uyandırması, güneş, ay ve 
yıldızların ışıklar saçarak görünüşleri, bir mükemmellik ve

(o)etkileyicilik hissi uyandırması neticesidir. '

Ayrıca bu unsurlara dayanan teşbihlerin, istiârelerin 
dîvan şiirinde de çokça kullanılmış olması, Celâl’e bir örnek 
teşkil etmiş, okuduğu dîvânlarda gördüğü bu sanatlar, onun mu
hayyilesini bu imajlara hazırlamıştır.

Bu konuda Celâl’in sevgilisi Anna’n m  ve karısı Fehime 
Hanım’ın sarı saçlı oluşu da muhayyilesinde güneş, ay, mâvî 
gözlü oluşu da bütünüyle gökyüzü ile irtibat kurmasına yol aç
mıştır, diyebiliriz.

Bu gruptaki imajlar Celâl’in şiirlerinde şu şekiller
de karşımıza çıkar:

(3) İnsanoğlu gökyüzünde hep bir ulaşılmazlık ve yücelik bul
muş, onu etkileyici bir sır atmosferi olarak görmüştür. 
Burada, dîvan şiirinde de bahsi geçen kıssalardan birisi 
olan Hz.İbrahim'in kıssasını hatırlamak yerinde olur. Hz. 
İbrâhim de bir tanrı, bir yüce varlık arayıp bulma maksa
dıyla etrâfma baktığında ilk olarak, en yüce varlık ola
rak güneşi, sonra da ay’ı kabul etmişti.





1- Sevgilinin yüzünün güzelliği -güneş veya ay:

"Envâr içinde pertevli tâl’at,
Hurşîdi tanzîr etmez mi böyleî 
Çeşm-i kebûdu gâyet semavî î 
Baygın bakışı eşvâkı hâvîî"

(Birdenbire Tecellî, 1886)

"Dünyâ doluyor pertev-i ulviyyetinizden 
Envâr-ı melâhat saçılır tal'atinizden" 

(Dilberâ, 1886)

"Olmadın envâr-ı dîdarınla nûr-efken bana 
Afi tabım.’ Bir günü göstermedin rüşen banal" 

(Gazel, Ada*da Söylediklerim, s.

gibi örnekler, Celâl’in şiirlerinde pekçok rastladığımız bu 
imajlardan birkaçıdır.

2- Bulut veyahut sis arkasında kalmış güneş -güzel 
bir kızın yaşmaklı, feraceli yüzü:

"Hurşîdin olur bürku’u bir pembe sehâbe" 
(Fâtih S.Mehmed, 1891, s.13)

"Açılırdı o zaman bürku’-ı gülgûn-ı şafak" 
(Mitolojik Bir Manzûme, 1895)





"Doğmuştu letâfet ile hurşîd-ı zer-endûd 
Yaşmak gibi bir ince aehâbın arasından”

(Hayâl-i Yisâl, 1900)

3- Sevgilinin yüzünü örtmesi, saçını yüzüne salması 
-güneşin veya ayın bulut arkasına girmesi:

"Kısmen görünür cebîn-i pür-nûr 
Ay parçasıdır sehâb içinde”

(Tahayyül, 1900)

"Bir mâh gibi ruhların ey dilber-i gül-ten 
Doğsun bana karşı bu siyeh cârin içinde'1

(Bahân Tahayyül, 1899)

"Fikret o arûs-ı tâbdârı 
Gîsûsu içindedir *izârı 
Bir çehre ki zülf içinde nâyâb 
Mehtâb, fakat bulutlu mehtâbi"

(Mehtâb-ı Sehâb-âlûd, 1895)

"Gîsûlarını omzuna at, kıl beni hayrân 
Benze bulut altında kalan mi.hr--i münîre"

(Çal, Sürud, s.26)

"İzâr-ı yâri gîsû-yı siyâh altında görmüştür. 
Diyen varsa güneş zîr-i sehâb-ışâmdan çıkmış"

(Gazel, Sürûd, s.14)





4- Sevgilinin sarı saçları -başta güneş dogması:

«Hakkı var. Glsuvân-ı zer-târı
Doğdurur saf omuzlarında güneş”

(Bu Güzel Kız Kime Haslb Olacak, 1899

"Glsû-yı perişanı döker şu’le-i zerrin 
Olmuş sanılır efseri hurşîd-i cihantâb"

(Hüsn-i Perlşân, 1900)

Gruplar hâlinde, birkaç örneğiyle verdiğimiz bu imaj
lardan başka, şâirin aynı ana grup içerisinde münferid ola
rak karşılaştığımız imajları da vardır ki, onları da şu şekil
de belirtelim:

Sevgilinin yanağı -Şafak, sevgilinin dudakları- 
şafa&tan kopma bir gönce (Rüyâ, 1886)

Sevgilinin yanağının terlemesi- mihr-i ziyâ-bârm kı
zarması (Gazel, Ada’da Söylediklerim, s.47)

Şebnemler- şafağın aşkla ağlaması (Ferdâ-yı Visâl,
1893)

Sis- tabiatın ağlayışı, seherin gözyaşı (Enls-i Girye,
1900 )

Jale- gözyaşı (Bahâr u Tarab, 1899)

Güneşin denizdeki aksi- denizde yıkanan sarı saçlı pe
ri kızı (Bir Teşrinievvel Akşamında, 1900)

Güneşin doğuşu- Üryân bir sarışın kızın uyanışı (Sa
bah, 1900); (Seni Bûs Etmek İçin, 1899)





Güneş - billûr kadeh; güneş ışığının sevgilinin dudak
larına değmesi- bir feriştenin nûr içmesi (Bir Bardak lûr,
1887)

Ayın bulutlar arasında doğması- teverrüm etmiş bir gü
zelin tüllere bürünmüş hâli (Mehtâb-ı Sehâbâlûd, 1895)

Sevgilinin hüzünlü yüzü-güneş tutulması (İnfiâl, 1888)

b) Bahar, çiçekler ve sabah vaktiyle ilgili imajlar:

Baharda şükûfezâr - devr-i şebâbet (Bir Yetîme, 1894) 

Gül-dilber*, berk-i gdnce - yastık (Bir Bahar Yâdigârı
1893)

Sevgili - çiçek; âşıkitı gözyaşı - şebnem (Ahi.. Ey 
HüsnJ.., 1888); (Bir Kıza, 1894)

Sevgilinin ağlamaklı yüzü - Yağmurlu bir bahar (İnfiâl,
1888)

Ağlayan sevgili - jâleler arasında açan çiçek (Sen Ağ
lama, Sürûd, s.24)

Sevgili - nihâi (Meşhed, Küçük Gelin, s.122); (Tahmîs-i 
Gazel-i Muallim, 1885).

İçki kadehi - sevgilinin aks-i ruhuyla renklenmiş gül 
(Gazel, Mâlûmât, nr.173, 2 Mart 1899)





V- EDEBİ SAKATLAR:

Edebî sanatların şiir için gerekli olduğu, fakat bütün 
şiiri de san’atlara boğarak "lâfız oyuncakçılığı" yapmanın 
doğru birşey sayılamayacağı düşüncesinde olan Mehmed Celâl*, 
in^^ şiirlerinde edebî sanatlar yer alır. Fakat bu yer alış, 
yoğun bir sıklıkla ve titizce bir işlenmişlikle değildir diye
biliriz. Celâl’in çok fazla şiir söylemesi, devrinde onun 
"pür-gû"lukla ithâmma sebep olmuş ve gerçeklik payının da 
bulunduğu bu "pür-gûT’luk şâirin şiiri üzerinde çalışmasını, 
onu mânâ ve sanat açılarından işleyerek, kesâfet kazandırmaz
sım engellemiştir.

Mehmed Celâl’in şiirlerinde en fazla kullanılan sanat
lar, hemen her şâirde olduğu gibi, teşbih, istiare, mecâz ve 
tenâsübdür.

Şâir, imajlarında olduğu gibi teşbîh ve istiârelerinde 
de en fazla, kozmik unsurlara, güneş, ay, yıldızlar, şafak, 
setıer, bulut, semâ gibi varlıklara mürâcaat eder. Onun kul
landığı benzetmelerde sevgilinin yüzü güneşe; saçları, sarı 
oluşu dolayısıyla yine güneşe; gözleri, mavî olması dolayısıy
la gökyüzündeki yıldızlara; bazan sevgilinin yüzü aya benzer. 
Birkaç örnek verelim:

(4) Bk.: Tez, Mehmed Celâl’in Sanat ve Edebiyata Dair Görüş
leri bölümü.
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"Duhter-i pâkîzesi dilber idi 
Mihr-i dırahşân gibi enver idi”

(îfodâvendigâr Gâzî, 1892, s.26)

"Gözler iki necm-i dil-efrûz idi 
Her bakış aşk ile cânsûz idi."

(Hüdâvendigâr Gâzî, 1892, s.26)

"Evet doğrudur: Semâya bakınca keşfederim 
Şafaklara bürünen ol meh-i melâhatdir."

(Meşhed, Küçük Gelin, 1893t s.121)

Celâl*in kahramanlık ve târih temini işleyen şiirle
rinde ise bu sefer, bahis konusu pâdişâh veyahut kahraman 
güneşe benzetilir:

"Maşrıkı tenvîre gelen pâdişâh 
Eyledi âfâkı bütün gark-ı nûr"

(Fâtih Sultan Mehmed, 1891, s.7)

"Hilâfet burcunun hurşîdidir o 
Çerâg-ı şer1-i pâk-i Mustafâ’dır"

(Kânûnî S.Süleyman, 1891» s.45)

"Ma’rekeye girse o âlîcenâb 
Sanki doğar âleme bir âfitâb"

(Hüdâvendîgâr Gâzî, 1892, s.35)

"Emîrüf1-mü'minîn, ol mihr-i heycâ"
(S.Bâyezid-i Sânî, 1892, s.15)
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"Duhter-i pâkîzesi dilber idi 
Mihr-i dırahşân gibi enver idi”

(Öüdâvendigâr Gazî, 1892, s.26)

"Gözler iki necm-i dil-efrûz idi 
Her bakış aşk ile cânsûz idi."

(Hüdâvendigâr Gâzî, 1892, s.26)

"Evet doğrudur: Semâya bakınca keşfederim 
Şafaklara bürünen ol meh-i melâhatdir.”

(Meşhed, Küçük Gelin, 1893, s.121)

Celâl’in kahramanlık ve târih temini işleyen şiirle
rinde ise bu sefer, bahis konusu pâdişâh veyahut kahraman 
güneşe benzetilir:

"Maşrıkı tenvire gelen pâdişâh 
Eyledi âfâkı bütün gark-ı nûr"

(Fâtih Sultan Mehmed, 1891, s,7)

"Hilâfet burcunun hurşîdidir o 
Çerâg-ı şer’-i pâk-i Mustafâ’dır”

(Kânûnî S.Süleyman, 1891, s.45)

»’Ma'rekeye girse o âlîcenâb 
Sanki doğar âleme bir âfitâb”

(Hüdâvendîgâr Gazî, 1892, s.35)

"Emîrü ’ 1-mü’minîn, ol mihr-i heycâ”
(S.Bâyezid-i Sânî, 1892, s.15)





"Subh-ı şân içre meh-i devlettir 
Mihr-i tâbende-i ulviyyettir 
Sanki kavs-i kûzah-ı satvettir"

(Çelebî S.Mehmed, 1892, s.19)

Savaşta kahramanların kılıçları veyahut hançerleri de 
bu şekilde güneşe, bazan da yıldırım, şimşek, hilâl ve kavs-i 
kûzah gibi gözalıcı, ışıltılı varlıklara benzetilir.

"Şemşîri boyansa hûn-ı âle 
Benzerdi şafakda bir hilâle”

(Sultan Osman Gâzî, 1891, s.7)

"Hazret-i Osman’daki şemşîr-i tîz 
Oldu âfâk-ı cihâna şu'le-rîâ"

(Yavuz S.Selîm, 1891, s.12)

HBir barika numûnesidir nûr-ı hançeri 
Bir yıldırım nişânesidir tîri Fâtih’in”

(Fâtih S.Mehmed, 1891, s.9)

"Hançerindir adûya berk-ı belâ"
(Kanûnî S.Süleymân, 1891, s.27)

"Benzer hilâl-i satvete destimde hançer şanlıdır” 
(Kûnûnî S.Süleymân, 1891, s.34)

”Öyle her ay minnet etmezdin hilâle ey felek 
îktidârm olsa da alsan elimden hançeri”

(S.Osman Gâzî, 1891, s.12)





Benzetmelerde ikinci bir grup oluşturabilecek olanlar da 
tabîatla, ilkbahar ve çiçeklerle ilgili olanlardır. Meselâ, Ce
lâl' e göre sevgilisinin mavi gözleri, yıldızlar kadar, mavi 
sümbüllere de benzer. 0 gözlerdeki sirişk ise sümbüldeki jile
lerdir;

"Vardı çeşmân-ı kebudunda sirişkinden eser 
Mâî sümbüller içinde titriyordu jaleler

"Gül mâhtâb içinde bir al yanaklı dilber 
Sümbül sabaha karşı bir mâî gözlü cânân”

(İydiyye-Bahâriyye, 1892)

Gözyaşı yalnız sümbüle değil, gülşenin bütün çiçekleri
ne seher vakti düşen çiğ tanecikleridir. Bazan incidir:

"Jale nâmındaki sirişk-i hazîn 
Etti ezhâr-ı gûlşeni tezyîn"

(Kânûnî S.Süleyman, 1891, s.15)

"Düşmüştü izâr-ı verd-i âle 
Gözyaşını andırırdı jâle”

(S.Osman Gâzî, 1891, s.9)

"Gülşenlerinin goncesi, lâlesi başka 
İncileri tanzîre inen j âl e si başka'1

(Fâtih S.Mehmed, 1891, s.13)
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Bazı şiirlerde iae, sevgilinin dişleri şebnemlere ben
zer:

"Birinde hande... Görünmüş beyaz olan dişler 
Derûn-ı goncede benzer latîf jilelere"

(Mesîm-i Bahar, 1900)

"Olmuş biri hande-rîz-i eşvak 
Şebnemleri gösterir dehânı"

(Bir Bezm-i Tarab, 1900)

Aşıkm sevgiliye karşı gözyaşı dökmesi de, bir güle 
şebnemlerin saçılması demektir:

"Gözyaşlarım döküldü ol nevnihâle karşı 
Şebnemler oldu rîzân bir verd-i âle karşı" 

(Tanzîr, 1894)

Yukarıdaki örnekte de görüldüğü gibi, çiçeklerle kuru
lan benzetmelere lâlenin, sümbülün yanında gül de dâhil edilir:

"Gül gibi parmakların ey nevnihâl 
Pembe sadeflerle nihayet bulur"

(Pembe Sadefler, 1900)

Tabiatla, çiçeklerle yapılan benzetmelere aşağıdaki 
örnekleri de katarak, konuyu zenginleştirelim.

Gülşende bâd-ı sabânın esmesi, cennette perilerin fı- 
sıldaşmasma benzer:



T
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"Gülşende olur bâd-ı sabâ zemzeme-perver 
Gûyâ ki fısıldar gibi cennette periler”

(Fatih S.Mehmed, 1891, a.13)

Sahrada akan cûybâr, çemenzâra bağlanan gümüş zincir
dir:.

"Sular sahrayı bir diğer cihetten, cûybâr ağlar 
Akar yer yer, çemenzâre gümüş zencîrler bağlarî"

Seher vakti bulutlar kırmızı ihrâma bürünmüş bir kıza
benzer:

"Bir yanda seher ebr-i şafak-fâma bürünmüş 
Bir kız gibi kim kırmızı ihrâma bürünmüş”

(Fâtih S.Mehmed, 1891, s.14)

Savaş yerinde dökülen şehid kanları, çemenzârda lâleler 
açmasına benzer:

"Lâle açtı Çaldıran Sahrâları"
(Selâtîn-i Al-i Osmân, 1892)

"Tesalya gördü şu sahrâda lâlezârları
Ne al lâleler açtı zafer bahârları"

(Çatalca, Telestin, Golos Muzaffe-
riyyatı, 1897)

Savaşta kanları lâleler açtıran kahramanların kendile
ri ise birer arslandırlar:
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"Serdâr, o şîr-i cenk-pîrâ"
(S.Mehmed-i Sâlis, 1892, s.11)

"Karşısında gördü bir ateşli cenk 
Karşısında gördü bin şîr ü pelank"

(Çelebî S.lehmed, 1892, s.13)

"Şîrdir ol Kılıç Ali Paşa"
(S.Selîm-i Sânî, 1891, s.15)

"Emîrü’l-mü’minîn, ol şîr-i devrân"
(S.Bâyezid-i Sânî, 1892, s.15)

Mehmed Celâl, bir grup teşbihlerinde ise bülbülü âşık 
bir bahar şâirine, bir seher şâirine benzetir. Kar da ona gö
re semavî bir bahârm papatyalarıdır, kelebek kanadıdır, kış 
çiçeğidir, yeryüzünün kefenidir (Elhân-ı Şitâ tesiri).

Bu şiirleri şunlardır:

Kar Deşerken (1899); Şitâ ve Bahâr (1901); Kar (1888).

Sevgili için kullanılan istiarelerin bir kısmında ise, 
sevgili "gonce-i âlem-i esâtir"dir, "gonce-i gülzâr-ı nâz"dır, 
"verd-i gülşen-i Meryem" veya "verd-i melâhat-ı rebîî"dir, 
"bahâr-ı sevdâ"dır, "kebûter-i nâz"dır, "ruhun tebefesümü"dür.

Mehmed Celâl’in şiirlerinde, teşbih ve istiârelerden 
sonra, karşımıza sıklıkla çıkan edebî sanallardan birisi de 
teşhistir. Şâir tabiattaki dağlar, yıldızlar, güneş, sabah, 
kamer v.s. unsurlara, kendi rûh hâlini onlara da aksettire
rek, insânî hususiyetler yükler. Belki de bu şekilde tabla-



T
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tındaki melâle bir ortak arar.

Mehmed Celâl’in şiirlerinde geçan teşhis sanatının 
birkaç örneği aşağıdadır:

"Ey şafak! Hâlime gözyaşları dökme, sana ne?"
(Fuzulî*nin Bir Gazelini Tanzîr, Sürûd,

s. 21)

"Magriöde handenâk idi bir necm-i şûle-ver 
Maşrıkda seyrederdi bizi çehre-i kamer"

(Levha-i Hicran, 1895)

"Yaprakların teessürü var, geldi sonbahar" 
(Sonbahar İçinde, 1901)

"Bir subh-ı safâ-perver uyanmıştı"
(Hayâl-i Vîsâli, 1900)

"Şafaktan hayli evvel hüzne müstağrak olur dağlar 
Semâya kaldırır vahşî nigâhın, hüzn ile ağlar.’"

(Bülbül-Bahâra ,1887)

"Hüzn ile, sevdâ ile âlûde gördüm hâveri"
(Sabaha Karşı, 1894)

Teşhîs sanatı, bu örneklerden başka, İydiyye-Bahâriyye 
(1892); Çiçekçi Kızı (Sürûd, s.20); Bu da Şiir (Sürûd, s.15);
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Meşhed (Küçük Gelin, s.127), Dumanlı Dağlar (1887); Bir Sitâre 
Altında (1887); Bilmedin Kıymetimi (1901) adlı şiirlerde de 
yer alır.

Celâl’in şiirlerindeki hüsn-i ta’lîl sanatları ise şun
lardır:

"Var iken sen hangi yüzle âfi-câb eyler tulü’
Koydu dîdârın sehâb-ı şerme mâhı sevdiğim”

(Gazel, 1885, T.Hakikat, nr.2143)

”Ruh-ı dildâra arz için bir eş 
Eûr içinden tulü* etti güneş”

(Kânûnî S.Süleyman, s. 16)

”îzârm reşkden hurşîd ü mâhı çâk çâk eyler 
Buna şakku’l-kamer burhân-ı şândır yâ Resûlallah"

(Na’t-ı Şerif, 1892)

"Zannetme gönce ağzını açmış o gül-ruha 
Derd-i derûnun eylemek ister ifâde gül”

(Bir Bahâr Yâdigârı, 1893)

”Uzak ufukları tenvir için gurûb etti 
Kederli gözleri gûyâ dü-nücûm-ı zâhir idi”

(Meşhed, Küçük Gelin, s.126)

"Bâd-ı âhımla ihtizâz eyler 
Pembe destinde pembe yelpâze”

(Pembe, 1894)
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Mehmed Celâl’in şiirlerinde siKça görebileceğimiz tenâ- 
süb sanatının yanısıra, fazla olmasa da:

"Gamzesi, ebrûsu, müjgânı ne işler açtı âh. 
Hançeri, şemşîri, tîri kanlı aldı gönlümü”

(S.Orhan Gâzî, s.8)

gibi leff ü neşr-i müretteb sanatına da tesâdüf etmekteyiz.

Bilhassa kahramanlık şiirlerinde, savaş tasvirlerinde 
Mehmed Celâl’in zaman zaman mübâlağaya da yer verdiği mısra
ları mevcuttur. Meselâ:

"Şemşîrlerindeki çakâçâk 
Eflâki bile ederdi sadçâk"

(S.Osman Gâzî, s.35)

"Etmişti o server-i cihangîr 
Bir tir ile bin adûyu tedmîr"

(S.Mehmed-i Sâlis, s.6)

"Verdikçe biraz rahş-ı hümâyûnuna sür’at 
Hurşîdi gubâr eyledi âlûde-i zulmet"

(Yıldırım S.Bâyezid, s.30)



MEHMED CELÂL»İH KİTÂPLAEIIIH 
LİSTESİ





MEHMED CELAL * İH KİTAPLARINI!
LİSTESİ

- 1886 -

-Venüs» (Roman), İstanbul 1303 H. (1886 M.), Dikran ve Kara- 
betyan Matb., 48 s.

-Cemîle, (Roman), İstanbul 1303 H. (1886 M.), Karabet ve 
Kasbar Matb., 60 s.

-Adafda Söylediklerim, (Şiir), İstanbul 1303 H. (1886 M.), 
Şirket-i Mürettibiyya Matb,, 55 s.

-Dehşet Yahud Üç Mezar, (Roman), İstanbul 1304 H. (1886 M.), 
Karabet ve Kasbar Matb., 64 s.

-İstiğrak Yahud Nesirlerim, (Hikâye-Mensur şiir), İstanbul 
1304 H. (1886 M.), Mikran Matb., 95 s.

- 188? -

—Orora, (Roman- İstanbul 1304 H. (1887 M.), Karabet ve Kas
bar Matb., 63 s.

-:1891 -

-Margerit, (Roman), İstanbul 1308 H. (1891 M.), Kasbar Matb., 
70 s*

-Hâlâ Seviyor Yahud İftirâk, (Hikâye), İstanbul 1308 H. 
(1891 M.), Kasbar Matb., 40 s.





-  Ctffs—

-Vicdan Azâbları Yahud Bilinmeyen Kıymet, (Hikâye), İstanbul 
1308 H. (1891 M*), Kasbar Matb., 48 s,

-Sultan Osman Gazî Yâhud Bir Sayyâd-ı Hümâyûn baht, (Şiir), 
İstanbul 1308 H. (1891 M*), Kasbar Matb,, 48 s.

-Sultan Orhan Gâzî Yahud Bir Kahraman, (Şiir), İstanbul 
1308 H. (1891 M.), Kasbar Matb.', 29 s.

-Fâtih Sultan Mehmed-i Sânî Yahud İstanbul Fethi, (Şiir), 
İstanbul 1308 H. (1891 M.), Kasbar Matb., 32 s.

-Yavuz Sultan Selîm-i Evvel Yâhud Afitâb-ı Satvet, (şiir), 
İstanbul 1308 H. (1891 M.), Kasbar Matb., 24 s.

Kânûnî Sultan Stfleyman Yahud Fütûhât, (Şiir), İstanbul 1308 H. 
(1891 M.), Kasbar Matb., 48 s.

-Yıldırım Bâyezid-i Evvel Yâhud Bir Cihangîr, (Şiir), İstan
bul 1308 H. (1891 M.), Kasbar Matb., 39 s.

-Sultan Mehmed-i Sâlis Yahud Fâtih-i Şehîr, (Şiir), İstanbul 
1308 H. (1891 M.), Kasbar Matb., 31 s.

-Sultan Bâyezid-i Sânî Yâhud Elvâh-ı Zafer, (Şiir), İstanbul 
1308 H. (1891 M.), Kasbar Matb., 32 s.

-Hüdâvendigâr Gâzî Yâhud Fetİhlar ve Kosova Sahrası, (Şiir), 
İstanbul 1308 H. (1891 M.), Kasbar Matb., 40 s.





-

-Çelebî Sultan Mehmed Yâhud Mıîceddid-i Devlet, (Şiir), İstan
bul 1309 H. (1892 M.), Kasbar Matb., 24 s.

-Sultan Selîm-i Sânî lâhud Muzafferiyet, (Şiir), İstanbul 
1310 H. (1892 M.), Kasbar Matb., 24 s.

-Elvâh-ı Sevda, (Roman), İstanbul 1308 H (1892 M.), Alem,
Matb., 251 s.

-Oyun,(Hikâye), İstanbul 1309 H. (1892 M.), Kasbar Matb., 22 s.

- 1893 -

-Muhabbet-i Mâderâne, (Roman), İstanbul 1310 H./1309 R.,
(1893 M.), Kasbar Matb., 62 s.

Mev’id-i Mülakat, (Hikâye), İstanbul 1310 H. (1893 M.),
Alem Matb., 20 s.

-Küçük Gelin, (Roman), İstanbul 1310 H. (1893 M.), Mekteb-i 
Sanayi» Matb., 131 s.

Elvâh-ı Masûmâne ve Makalat-ı Edebiyye» (Mensûreler-Makale- 
ler), İstanbul 1311 H. (1893 M.), Şems Kütüphânesi,
170 s .

-Karlar Altında, (Hikâye), İstanbul 1311 H. (1893 M.),
Alem Matb., 26 s.

- 1892 -





-Bir Kadının Hayâtı, (Roman), 1*baskı, İstanbul 1311 H.!
(1894 M.), Matbaa-i Safâ ve Enver, 292 s.; 2.baskı: 
İstanbul 1315 H. (1898 M.), Mahmud Bey Matb., 259 s.

-Zehrâ, (Roman), İstanbul 1311 H. (1894 M.), Alem Matb., 160 s.

-Zade-i Şair, (Şiir), İstanbul 1311 H. (1894 M.), Safa ve En
ver Efendi Matb., 142 s. ıü

-Rene, (Roman), İstanbul 1311 H. (1894 M.), Safâ ve Enver 
Efendi Matb., 66 s.

-Osmanlı Edebiyatı îîumûneleri, (Edebiyat bilgileri kitabı- 
Antoloji), İstanbul 1312 H. (1894 M.), Matbaa-i Safâ 
ve Enver, 615 s.

-Gazellerim, (Şiir), İstanbul 1310 R. (1894 M.), Şirket-i 
Mürettibiyye Matb., 24 s.

-İsâr-ı Celâl, (Manzûm-mensûr), İstanbul 1312 H. (1894 M.),
Alem Matb., 104 s.

-Güfte İntihâbı, (Risâle), İstanbul 1312 H. (1894 M.), Kas- 
bar Matb., 20 s.

-Olga, (Hikâye), İstanbul 1312 H. (1894 M.), Kasbar Matb., 14 s

-Bir Pederin Sergüzeşti, (Hikâye), İstanbul 1312 H. (1894 M.), 
Kasbar Matb., 12 s.

- 1894 -
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- 1895 -

-Sürûd, (Şiir), İstanbul 1312 H. (1895 M.), Şirket-i Müret- 
tibiyye Matb|«, 88 s.

-Mükâfât, (Roman), İstanbul 1312 H. (1895 M.), Şirket-i Mü- 
rettibiyye Matb., 80 s.

-Elvâh-ı Şâirâne, (Manzûm-mensûr), İstanbul 1312 H. (1895 
M.), Matbaa-i Ebüzziyâ, 102 s.

-Bî-vefâ, (Roman), İstanbul 1312 H. (1895 M.)» Alem Matb.,
88 s.

-Roman Mütâlaası, (Risale), İstanbul 1312 H. (1895 M.),
Kasbar Matb., 10 s,

-Şîr-i Gazâ, (Şiir), İstanbul 1312 H. (1895 M.), Kasbar 
Matb., 23 s.

-Ak Saçlar, (Hikâye), İstanbul 1313 H. (1895 M.)» Kasbar Matb., 
23 s.

- 1898 -

-Müzeyyen, (Roman), İstanbul 1316 H. (1898 M.), Tâhir Bey 
Matb., 184 s.

- 1899 -

-Samîmiyyet, (Hikâye), İstanbul 131? H* (1899 M.), Şirket-i 
Mürettibiyye Matb., 16 s.
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-Solgun Yadigârlar, (Hikâye), İstanbul 1317 H. (1899 M.), 
Şirket-i Mürettibiyye Matb., 16 s.

-İskâmbil, (Hikâye), İstanbul 1317 H. (1899 M.), Şirket-i 
Mürettibiyye Matb., 14 s.

-Sefîd-Ser, (Hikâye), İstanbul 1317 H. (1899 M.), Şirket-i 
Mürettibiyye Matb., 16 s.

-Musahhah, Mükemmel ve Mufassal Güişen-i Muharrerât Yahud 
1 ' Muharrerat-ı Resmiyye ve Gayr-i
Resmiyye ve Tüccariyye, (Edebî bilgiler ve kompozis
yon kitabı), İstanbul 1317 H. (1899 M.), Şirket-i 
Mürettibiyye Matb., 311 s.

-Dâmen-âlûda, (Roman), İstanbul 1316 H. (1899 M.), Tâhir Bey 
Matb., 187 s.

-  1900 -

-Terâcim-i Ahvâl-i Meşâhir Yâhud Zamânımız Osmanlı Üdebâ ve 
Muharririni-Ahmed Râsim Bey, (Monografi), İstanbul 
1318 H. (1900 M.), Kasbar Matb., 24 s.

-Şevke t İti Pâdişâhımız Gâzî Büyük Âbdülhamîd Hân-ı Sânî Efen
dimiz Hazretleri, (Şiir), İstanbul 1318 H. (1900 M.), 
îahir Bey Matb., 244 s.

-Piyano, (Hikâye), İstanbul 1318 H. (1900 M.), Şirket-i Mü
rettibiyye Matb., 13 s.
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-Ninni, (Hikâye), İstanbul 1318 H. (1900 M.), Şirket-i Müret- 
tibiyye Matb., 13 s.

-İsmet© Taarruz, (Hikâye), İstanbul 1318 H. (1900 M.), Şir- 
ket-i Mürettibiyye latb,, 15 s,

-Aşk-ı Masûmâne, (Hikâye), İstanbul 1318 H., Şirket-i Müret
tibiyye Matb., 16 s.

- 1906 -

-Eski Yâre Eski Yara Yahud Dördüncü Mahkeme-i Kübra, (Hikâye), 
İstanbul 1324 H. (1906 M.), Matbaa-i Ahmed Kâmil, 16 s.

-Zindan Kapısında, (Hikâye), İstanbul 1324 H. (1906 M.)» Mat
baa-i Ahmed Kâmil, 15 s.

- 1912 -

-Sevda lügati, (Fantezi Lügat), İstanbul 1330 H. (1912 M*), 
Şems Matb., 176 s.

Üzerlerinde neşir tarihleri olmamakla birlikte, '»Meş
rûtiyet Kütübhânesi" adlı bir yayınevi tarafından neşredil
meleri dolayısıyla 1908 yılı sonrasında yazıldıkları anlaşı
lan kitaplar:

-Lem’ân, (Roman), İstanbul, tarihsiz, Meşrûtiyet Kütübhâne
si, 167 s.





-îsyân,(Roman), İstanbul, tarihsiz, Meşrûtiyet Kütübhânesi, 

106 s.

-Kuşdili1nde, (Roman), İstanbul, tarihsiz, Meşrûtiyet Kütüb 

hânesi, 152 s.

-Nedâmet-Bir Şâirin Sernüvişti, (Roman), İstanbul, tarihsiz 

Meşrûtiyet Kütübhânesi, 82 s.
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MEHMED CELÂL İN YAZI ve ŞİİRLERİNİN 
KRONOLOJİK LİSTESİ

- K ısaltmalar:

(Ş) : Şiir
(H) : H ikâye
(Mak.) : M akale
(Mus.) : Musahabe
(Mck.) : M ektup
(Men.) : Mensûre
(R. Tef.) : Roman tefrikası

- Gazete adları italik olarak yazılm ıştır.

-M. Celâl'in şiir kitaplarına da aldığı şiirler [ ] içinde belirtilm iştir.
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MEHMED CELÂLİN YAZI VE ŞİİRLERİNİN KRONOLOJİK LİSTESİ 

- 1884-

Nazire, (Ş), Tercümân-ı Hakikat, nr. 1727, 5 Mart 1884- 7 Cemâziyel-evvel 1301, -

Nazîre-i Gazel-i Mes’ûd, (Ş), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1741, 21 Mart 1884- 23 
Cemâziyel-evvel 1301, -

Hasret, (Men.), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1749, 31 Mart 1.884- 3 Cemâziyel-âhir 1301, -

Nazire, (Ş), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1766, 19 Nisan 1884-22 Cemâziyel-âhir 1301, -

Nazîre-i Gazel-i Mes’ûd, (Ş), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1784, 12 Mayıs 1884-16 Receb 
1301,-

M. Naci Efendi'ye Nazîre, (Ş), Terciimân-ı Hakîkat, nr. 1794, 23 Mayıs 1884- 27 Receb 
1301, -

Nazîre-Tefevvuk, (Ş), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1816, 2 Temmuz 1884- 9 Ramazan 
1301,-

Sevdâ, (Men.), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1851, 15 Ağustos 1884-23 Şevval 1301, s. 3

Gazel, (Ş), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1852, 16 Ağustos 1884- 24 Şevval 1301, -

Bir R ü’yet-i Âşıkâne, (Men.), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1871, 8 Eylül 1884- 17 Zilkâde 
1301, s. 3

Niyâz-ı Esîrâne, (Ş), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1873, 10 Eylül 1884-19 Zilkâde 1301, -

Gazel, (Ş), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1913, 1 Teşrîn-i sâni 1884-12 Muharrem 1302, -

Tahmîs, (Ş), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1913, 1 Teşrîn-i sâni 1884-12 Muharrem 1302, -

Nazîre-i Gazel-i Şeyh, (Ş),Tercümân-ı H akîkat, nr. 1925, 15 Teşrîn-i sâııİ 1884- 26 
Muharrem 1302,

Hazret-i Muallim'in Gazeline Nazîre, (Ş), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1925, 15 Teşrîn-i 
sâni 1884-26 Muharrem 1302, -

Hazret-i Mes‘ûd'un Kıt‘asma Nazîre, (Ş), Terciimân-ı Hakîkat, nr. 1925, 15 Teşrîn-i 
sâni 1884-26 Muharrem 1302, -

Nazîre, (Ş), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 1952, 17 Kânûn-ı evvel 1884- 28 Safer 1302, -

Gazel, (Ş), Terciimân-ı Hakîkat, nr. 1953, 18 Kânûn-ı evvel 1884- 29 Safer 1302, -





Gazel, (Ş), Tercümân-ı Hakîkcit, nr. 1982, 21 Kânûn-ı sâni 1885-5 Rebîül-âhir 1302, - 

Tahmîs, (Ş), Tercümân-ı Hakikat, nr. 1982, 21 Kânûn-ı sâni 1885-5 Rebîül-âhir 1302, - 

İki Sevdâzede, (H), Şafak, c. I, nr. 2, (13 Mayıs 1885)- 1 Mayıs 1301, s. 27-30 

Nazîre, (Ş), Şafak, c. I, nr. 3, (28 Mayıs 1885)-13 Şaban 1302-16 Mayıs 1301, s. 55 

Gazel, (Ş), Şafak, c. I, nr. 4, (13 Haziran 1885)-29 Şaban 1302-1 Haziran 1301, s. 78-79 

Müşterek K ıt’a (Celâl ve Ulvi), (Ş), Şafak, c. I, nr. 4, (13 Haziran 1885)- 29 Şaban 
1302-1 Haziran 1301, s. 80 ; [Ada'da Söylediklerim, s. 49]

Müşterek Kıt’a (Celâl ve Ulvî), (Ş), Şafak, c. I, nr. 4, (13 Haziran 1885)-29 Şaban 
1302-1 Haziran 1301, s. 80; [Ada'da Söylediklerim, s. 49]

M. Naci'nin Gazeline Nazîre, (Ş), Şafak, c. I, nr. 5, (28 Haziran 1885)-15 Ramazan
1302-16 Haziran 1301, s. 111; [Öyle Değil başlığı ile: Ada'da Söylediklerim, 
s. 44-45; Gazellerim, s. 15-16]

Ktirsî-i İstiğrak-Nazîre, (Ş), Şafak, c. I, nr. 7, (28 Haziran 1885)-15 Ramazan 1302-16 
Haziran 1301, s. 165-167

İhtiyar Şâir, (H), Şafak, c. 1, nr. 6, (13 Temmuz 1885)-1 Temmuz 1301, s. 138-141

Nazîre, (Ş), Tercümân-ı Hakikat, nr. 2131, 5 Ağustos 1885-24 Şevval 1302, -

Gazel, (Ş), Şafak, c. 1, nr. 8, (13 Ağustos 1885)-1 Zilkâde 1302-1 Ağustos 1301, s. 188

Kıt‘a, (Ş), Şafak, c. I, nr. 8, (13 Ağustos 1885)-1 Zilkâdel302-1 Ağustos 1301, s. 192 
[Bir Nazm başlığı ile: Ada'da Söylediklerim, s.49-50]

Güzel Bir Gece, (Men.), Şafak, c. 1, nr. 8, (13 Ağustos 1885)-1 Ağustos 1301, s. 192- 
195

Gazel, (Ş), Tercümân-ı Hakikat, nr. 2143, 18 Ağustos 1885- 8 Zilkâde 1302, - 

M. Naci'nin Gazeline Nazîre, (Ş), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 2143, 18 Ağustos 1885-8 
Zilkâde 1302, [Gazel başlığı ile: Ada'da Söylediklerim, s. 39; Gazellerim, s.
12]

Gazel, (Ş), Şafak, c. I, nr. 9, (27 Ağustos 1885)-16 Zilkâde 1302-15 Ağustos 1301, s.
216 ;[Nikab başlığı ile: Ada'da Söylediklerim, s., 39-40; Gazellerim, s. 13] 

Gazel, (Ş), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 2149, 27 Ağustos 1885- 16 Zilkâde 1302

Matla', (Ş), Tercümân-ı Hakîkat, nr. 2149, 27 Ağustos 1885-16 Zilkâde 1302; [Ada'da 
Söylediklerim, s. 55]

Şarkı, (Ş), Terciimân-ı Hakîkat, nr. 2149, 27 Ağustos 1885-16 Zilkâde 1302 ;[Uşşâk 
Şarkı başlığı ile: Ada'da Söylediklerim, s. 50]

Gözyaşı, (Men.), Şafak, y .l, c. 1, nr. 9, (28 Ağustos 1885)-!6 Ağustos 1301, s. 219

-1885-
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îsti‘fâ, (Ş), Şafak, c. I, nr. 10, (13 Eylül 1885)- 3 Zilhicce 1302-1 Eylül 1301, s. 236- 
237

Gazel, (Ş), Saâdet, y. 2, nr. 240, 17Teşrîn-i evvel 1885-7 Muharrem 1303, s. 3;
[Ada'da Söylediklerim, s. 48; Gazellerim, s. 21-22J 

Hazân, (Men.), Saâdet, y. 2, nr. 278, 29Teşrîıı-i sâni 1885-21 Safer 1303, s. 3

Taharrî-Bir Âşıkm Feryadı, (Ş), Saâdet, y. 2, nr. 281, 3 Kânûn-ı evvel 1885- 24 Safer
1303, s. 3; [Ada'da Söylediklerim, s. 22-25]

Mâî Gözler, (Ş), Saâdet, y. 2, nr. 287, 9 Kânûn-ı evvel 1885-1 Rebîül-evvel 1303, s. 3; 
[Ada'da Söylediklerim, s. 25-28]

Onlar Budur, (Ş), Saâdet, y. 2, nr. 297, 21 Kânûn-ı evvel 1885-14 Rebîlil-evvel 1303, s.
3

Tahmîs-i Gazel-i Muallim, (Ş), Saâdet, y. 2, nr. 298, 22 Kânûn-ı evvel 1885-15 Rebîiii- 
evvel 1303, s. 3

Avcı, (Ş), Saâdet, y. 2, nr. 305, 30 Kânûn-ı evvel 1885-23 Rebîül-evvel 1303, s. 3; 
[Kuşlarım başlığı ile: Ada'da Söylediklerim, s. 28-32]

- 1886-

Vedâ, (Ş), Saâdet, y. 2, nr. 311, 6 Kânûn-ı sâni 1886-30 Rebîül-evvel 1303, s. 3;[Ada'da 
Söylediklerim, s. 32-36]

Gazel, (Ş), Cerîdetü'l-Hakayık, y. 1, nr. .100, 20 Kânûn-ı sâni 1886-25 Rebîiil-âhir 
1304, s. 3

Gazel, (Ş), Cerîdetti'l-Hakayık, y. 1, nr. 100, 20 Kânûn-ı sâni 1886-25 Rebîül-âhir 
1304, s. 3

Gazel, (Ş), Saâdet, y. 2, nr. 319, 28 Kânûn-ı sâni 1886- 22 Rebîiil-âhir 1303, s. 3; 
[Ada'da Söylediklerim, s. 42-43]

Sözde Nazîre:Tasvîr-i Cânân, (Ş), Saâdet, y. 2, nr. 323, 1 Şubat 1886-26 Rebîül-âhir
1303, s-. 3; [Ada'da Söylediklerim, s. 13-22]

Kıt‘a, (Ş), Saâdet, y. 2, nr. 324, 2 Şubat 1886-27 Rebîül-âhir 1303, s. 3

Dilberâ , (Ş), Saâdet, y. 2, nr. 324, 2 Şubat 1886-27 Rebîül-âhir 1303, s. 3; [Güzelim 
başlığı ile: Gazellerim, s. 18-19]

Feryâd ki Sevdiğim Darılmış, (Ş), Saâdet, y. 2, nr. 324, 2 Şubat 1886-27 Rebîiil-âhir
1303, s. 3; [Ada'da Söylediklerim, s. 36-38]





Güzel Bir Manzara, (Ş), Saâdet, y. 2, tır. 331, 10 Şubat 1886-6 Cemâziyel-evvel 1303, 
s. 3

Rüyâ, (Ş), Gülşen, y. 1, nr. 4, (4 Mart 1886)- 28 Cemâziyel-evvel 1303-20 Şubat 130.1, 
s. 13-14

Gül, (Ş), Gülşen, y. 1, nr. 5, (12 Mart 1886)- 27 Şubat 1310, s. 17

Kitâbe-i Seng-i Mezâr, (Ş), Gülşen, y. 1, nr. 6, (18 Mart 1886)-6 Mart 1302, s. 22; 
[Elvâh-ı Şâirâne, s. 14-15]

Hasret, (Ş), Gülşen, y. 1, nr. 6, (18 Mart 1886)-6 Mart 1302, s. 21

Birdenbire Tecellî Yahud Mahzun Bir Dilber, (Ş), Gülşen, y. 1, nr. 7, (25 Mart 1886)-
13 Mart 1302, s. 25

Şikâyet, (Ş), Gayret, y. 1, nr. 13, (9 Nisan 1886)-28 Mart 1302, s. 51-52

Büytikada Yahut Cennet-i Dünyevî, (Ş), Gülşen, y. 1, nr. 10, (15 Nisan 1886)-3 Nisan 
1.302, s. 37-38

Ada’da Gezerken, (Ş), Gülşen, y. 1, nr. 12, (29 Nisan 1886)-17 Nisan 1302, s. 45-46

Tesâdüf-Büyükada'da, (Ş), Sebât, y. 1, nr. 9, 27 Temmuz .1886-15 Temmuz 1302, s. 66- 
67

Gazel, (Ş), Gülşen, y. 1, nr. 23, (12 Ağustos 1886)-31 Temmuz 1302, s. 89

Şimdi de Siyah Gözler, (Ş), Gülşen, y. 1, nr. 24, (19 Ağustos 1886)-7 Ağustos 1302, s. 
94

Eski Demler Geliyor Hâtmma, (Ş), Gülşen, nr. 27, (.18 Teşrîn-i sâni 1886)- 6 Teşrîn-i 
sâni 1302,

Nedir?, (Ş), Cerîdetü'l-Hakayık, y. 1, nr. 65, 10 Kânûn-ı evvel 1886-14 Rebîül-evvel 
1304, s. 3

Gazel, (Ş), Cerîdetü'l-Hakayık, y. 1, nr. 77, 13 Kânûn-ı evvel 1886- 28 Rebîül-evvel
1304, s. 3

Yeni Yolda Şiir Budur, (Ş), Cerîdetü'l-Hakayık, y. 1, nr. 79, 26 Kânun-ı evvel 1886- 30 
Rebîül-evvel 1304, s. 2-3

-1887-

Bülbiil-Bahara Karşı, (Ş), Mürüvvet, y. 1, nr. 7, 7 Mart 1887-11 Cemâziyel-âhir 1304, 
s. 4

Dumanlı Dağlar, (Ş), Mürüvvet, y. 1, nr. 8, 14 Mart 1887- 18 Cemâziyel-âhir 1304, s. 5; 
[Zâde-i Şâir, s. 70-72]





-  0,̂ 0-

Kuşlara, (Men.), Mürüvvet, y. 1, nr. 10, 28 Mart 1887-3 Receb 1304-16 Mart 1303, s. 4

Bilmem Kiminçün Ağlarım?, (Ş), Mürüvvet, y. 1, nr. 11 ,4  Nisan 1887-10 Receb 1304, 
s. 3; [Zâde-i Şâir, s. 90-92]

Baharı Alkışlayış, (Ş), Mürüvvet, y. 1, nr. 12, 11 Nisan 1887-17 Receb 1304, s. 4

Bir Çocuğun Kitâbe-i Seng-i Mezârı, (Ş), Mürüvvet, y. 1, nr. 13, 18 Nisan 1887-24 
Receb 1304, s. 4

Bir Sitâre Altında, (Ş), Mürüvvet, y. 1, nr. 22, 20 Haziran 1887-29 Ramazan 1304, s. 4

Bir Bardak Nur, (Ş), Mürüvvet, y. 1, nr. 28, 1 Ağustos 1887-11 Zilkâde 1304, s. 4; 
[Zâde-i Şâir, s. 64-66]

Feryadımı Dinle Nûr-i Dîdem, (Ş), Mürüvvet, y. 1, nr. 30, 15 Ağustos 1887- 25 Zilkâde
1304, s. 4; [Zâde-i Şâir, s. 130]

Bir Manzûme, (Ş), Mürüvvet, y. 1, nr. 44, 21 Teşrîn-i sâni 1887-6 Rebîiil-evvel 1305, s.
4

- 1888-

Kar, (Ş), Risâle-i Hâfî, y. 1, nr. 6, 22 Kânûn-ı sâni 1888-10 Kânûn-ı sâni 1303, s. 22-23

Ağla, (Ş), Saâdet, y. 4, nr. 1009, 23 Nisan 1888-12 Şaban 1305, s. 3

Âh!.. Ey Hüsn!.., (Ş), Saâdet, y. 4, nr. 1013, 27 Nisan 1888-16 Şaban 1304, s. 3;
Mirsâd, nr. 22, 20 Ağustos 1891, s. 169-170; [Zâde-i Şâir, s. 61-62]

Gazel, (Ş), Saâdet, y. 4, nr. 1015, 29 Nisan 1888-18 Şaban 1305, s. 3

Yâd Eti, (Ş), Saâdet, y. 4, nr. 1036, 23 Mayıs 1888-12 Ramazan 1305, s. 3; [Zâde-i 
Şâir, s. 127-129]

Sorardım!, (Ş), Saâdet, y. 4, nr. 1039, 27 Mayıs 1888-16 Ramazan 1305, s. 3

Sergüzeşt'in Bir Rûh Üzerindeki Tesiri, (Mak.), Saâdet, y. 4, nr. 1040, 28 Mayıs 1888-
17 Ramazan 1305-16 Mayıs 1304, s. 3

Kitâbe-i Seng-i Mezâr, (Ş), Saâdet, y. 4, nr. 1043, 31 Mayıs 1888- 20 Ramazan 1305, s. 
3

Nazire, (Ş), Saâdet, y. 4, nr. 1053, 16 Haziran 1888-6 Şevval 1305, s. 3

Bir Tebessüm Bir Gözyaşı, (Men.), Mürüvvet, y. 2, nr. 101, 29 Haziran 1888-19 Şevval 
1305-17 Haziran 1304, s. 3

Şâir - Şiir, (Mak.), Mürüvvet, nr. 106, 4 Temmuz 1888-24 Şevval 1305-22 Haziran
1304, s. 3



T
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İnfiâl, (Ş), Mürüvvet, y. 2, nr. 108, 6 Temmuz 1888-26 Şevval 1305- 24 Haziran 1304, 
s. 3

-1891-

Şehrâyîn, (Men,), Maârif, c. 2, nr. 31, (17 Mart 1891)- 5 Mart 1307, s. 65-67

Taraladan Avdet, (H), Resimli Gazete, y. 1, nr. 11, (3 Haziran 1891)- 23 Mayıs 1307, s. 
136-138

Yuva, (H), Resimli Gazete, y. 1, nr. 12, (11 Haziran 1891)-30 Mayıs 1307, s. 145-147

Bir Mektub-Eş‘âr-ı Vecdî Hakkında Mütâlaât, (Mek.), Maârif, y. 1, nr. 1, (1 Ağustos 
1891)-26 Muharrem 1309, s. 5-6; nr. 2, (4 Ağustos 1891)- 29 Muharrem 1309, 
s. 21-23; nr. 3,(11 Ağustos 1891), 6 Safer 1309, s. 35-37

Elvâh-ı Mâsûmâne-Tahattur, (H), Resimli Gazete, y. 1, nr. 20,( 6 Ağustos 1891)-25 
Temmuz 1307, s. 247-248

Elvâh-ı Mâsûmâne-Bir Tebessümün Tesiri, (H), Resimli Gazete, y. 1, nr. 21, (13 
Ağustos 1891)- 1 Ağustos 1307, s. 259-260

Her Zaman Güzel, (Ş), Mirsâd, y. 1, nr. 2, 20 Ağustos 1891-8 Ağustos 1307, s. 169- 
170; [Zâde-i Şâir, s. 67-69]

Elvâh-ı Mâsûmâne-Mezâr-ı Mâder, (H), Resimli Gazete, y. 1, nr. 22, (20 Ağustos 
1891)-8 Ağustos 1307, s. 271-272

Elvâh-ı Mâsûmâne-Gözyaşmdan Sonra Tebessüm, (H), Resimli Gazete, y. 1, nr. 23,
(27 Ağustos 1891)- 15 Ağustos 1307, s.. 283-284

Elvâh-ı Mâsûmâne-Kanarya, (H), Resimli Gazete, y. 1, nr. 24, (1 Eylül 1891)-19 
Ağustos 1307, s. 298-300

Değirmen, (Men.), Maârif, y. 1, nr. 7, (8 Eylül 1891)-4 Rebîiil-evvel 1309, s. 101

İlkbahar, (Men.), Maârif, y. 1, nr. 7, (8 Eylül 1891)- 4 Rebıül-evvel 1309, s. 101

Zamân-ı Seher, (Ş), Maârif, y. 1, nr. 3, (12 Eylül 1891)-6 Safer 1309, s. 34

Mektub, (Mek.), Maârif, y. 1, nr. 7, (8 Teşrîn-i evvel 1891)-4 Rebîül-evvel 1309, s. 97- 
99

Elvâh-ı Mâsûmâne-Hiizn İçinde Sürür, (H), Resimli Gazete, y. 1, nr. 31, (22 Teşrîn-i 
evvel 1891)-10 Teşrîn-i evvel 1307, s. 384





İşret, (Mak.), Resimli Gazete, y. 1, nr. 33, (5 Teşrîn-i sâni 1891)-24 Teşrîn-i evvel
1307, s. 405-407

Elvâh-ı Mâsûmâne-Tefekkür, (H), Resimli Gazete, y. 1, nr. 36, (26 Teşrîn-i sâni 1891)- 
14 Teşrîn-i sâni 1307, s. 442-444 

Mebâhis-i İnşâ-Numûne 4, (Mek.), Mekteb, y. 1, nr. 17, (30 Teşrîn-i sâni 1891)-18 
Teşrîn-i sâni 1307, s. 223-224 

Elvâh-ı Mâsûmâne-Bahâr-ı Hayâtın Bir Goncesi, (H), Resimli Gazete, y. 1, nr. 37, (3 
Kânûn-ı evvel 1891)-21 Teşrîn-i sânî 1307, s. 454-456

Mebâhis-i İnşâ-Numûne 6, (Mek.), Mekteb y. 1, nr. 19, (14 Kânûn-ı evvel 1891)- 2 
Kânun-1 evvel 1307, s. 249-251

-1892-

Elvâh-ı Mâsûmâne, Heves, (H), Resimli Gazete, y. 1, nr. 43, (14 Kânûn-ı sâni 1892)-2 
Kânun-ı sâni 1307, s. 526-527

Akşam Zamanı, (Men.), Maârif, y. 1, nr. 21, (15 Kânûn-ı sâni 1892)-14 Cemâziyel-âhir
1309, s. 327

Dîvânlar, (Mak.), Maârif, y. 1, nr. 22, (22 Kânûn-ı sâni 1892)- 21 Cemâziyel-âhir 1309, 
s. 343-345

Elvâh-ı Mâsûmâne-İmtihan, (H), Resimli Gazete, y. 1, nr. 45,( 28 Kânûn-ı sâni 1892)- 
16 Kânun-ı sâni 1307, s. 545-549

Şeyh Gâlib, (Mak.), Maârif, y. 1, nr. 23, (29 Kânûn-ı sâni 1892)-28 Cemâziyel-âhir
1309, s. 359

Şebnem, (Men.), Maârif, y. 1, nr. 25, (12 Şubat 1892)-13 Receb 1309, s. 390-391

Bir Asır, (Men.), Maârif, y. 1, nr. 26, (19 Şubat 1892)-20 Receb 1309, s. 406-407

Hasta Çocuk, (H), Maârif, c. 2, nr. 2, (25 Şubat 1892)- 13 Şubat 1307, s. 4

Edebiyatta Fen, (Mak.), Maârif, c. 2, nr. 27, (25 Şubat 1892)-13 Şubat 1307, s. 1-2

Fende Edebiyat, (Mak.), Maârif, c. 2, nr. 29, (10 Mart 1892)-27 Şubat 1307, s. 33-34

Selâtîn-i Âl-i Osman, (Ş), Maârif, y. 1, c. II, nr. 30, (16 Mart 1892)- 16 Şaban 1309, s. 
54-58

Rûz-ı Velâdet-i Cenâb-ı Şehriyârî, (Ş), Maârif, c. II, nr. 30, (16 Mart 1892)-16 Şaban
1309, s. 51-52; [Zâde-i Şâir, s. 15-18]

Arz-ı Şükran, (Ş), Maârif, c. II, nr. 30, (16 Mart 1892)-16 Şaban 1309, s. 53; [Zâde-i 
Şâir, s., 19-20]
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İki Beyaz Güvercin, (Men.), Maârif, c. 2, nr. 32,( 24 Mart 1892)-12 Mart 1308, s. 84

Çiçekler, Kelebekler, (Men.), Maârif, c. 2, nr. 33, (28 Mart 1892)-16 Mart 1308, s. 100

Aile İçinde Ramazan, (Mak.), Maârif, c. 2, nr. 34, (4 Nisan 1892)-23 Mart 1308, s. 123- 
126

papatya, (Men.), Maârif, c. 2, nr. 35, (7 Nisan 1892)-26 Mart 1308, s. 129-130

Ramazan’da Vakit Geçirmek, (Mak.), Maârif, c. 2, nr. 36, (12 Nisan 1892)- 31 Mart
1308, s 152-157

Yine Çiçekler, Kelebekler, (Men.), Maârif, c. 2, nr. 37, (14 Nisan 1892)-2 Nisan 1308, 
s. 161-162

Na‘t-ı Şerîf, (Ş), Maârif, c. II, nr. 38, (18 Nisan 1892)-6 Nisan 1308, s. 177-178; [Zâde-
i Şâir, s. 3-4]

Oyun, (H), Maârif, c. 2, nr. 38, (18 Nisan 1892)-6 Nisan 1308, s. 185-187; nr. 40(25 
Nisan 1892), 13 Nisan 1308, s. 185-187

İki Bebek, (H), Maârif, c. 2, nr. 39, (21 Nisan 1892)-9 Nisan 1308, s. 196-197

Iydiyye-Bahâriyye, (Ş), Maârif, c. II, nr. 41-42, (28 Nisan 1892)-16 Nisan 1308, s. 225- 
227; [Zâde-i Şâir, s. 22-28]

Yetîme, (Men.), Maârif, c. 2, nr. 43, ( 5 Mayıs 1892)-23 Nisan 1308, s. 259

Güller, (Men.), Maârif, c. 2, nr. 45, (19 Mayıs 1892)-7 Mayıs 1308, s. 291-292

N'üvâziş, (Men.), Maârif, c. 2, nr. 46, (26 Mayıs 1892)-14 Mayıs 1308, s. 309

Te’sîr-i Nazar, (H), Resimli Gazete, y. 2, nr. 65, (16 Haziran 1892)-4 Haziran 1308, s. 
200-202

-1893-

Yaprak, (H), Resimli Gazete, y. 1, c. 1, nr. 46, (4 Şubat 1893)-23 Kânun-ı sâni 1308, s. 
567-568

Bülbül, (Ş), Resimli Gazete, y. 2, nr. 102,( 5 Mart 1893)- 21 Şubat 1308, s. 716

Elvâh-ı Mâsûmâne-Vâlidem Uyuyor mu?, (H), Resimli Gazete, y. 2, nr. 103, (16 Mart 
1893)-4 Mart 1309, s. 834-835

Şür, (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 6, (17 Ağustos 1893)- 5 Safer 1311, s. 45; [Âsâr-ı 
Celâl, s. 38-40]

Cülûsiyye, (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 8, (1 Eylül 1893)- 19 Safer 1311, s. 58-59; 
[Kasîde başlığı ile: Â sâr-ı Celâl, s. 3-7]
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Gazel, (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 9, (7 Eylül 1893)-26 Safer 1311, s. 68; [Âsâr-ı 
Celâl , s. 40-41]

Bir Bahar Yâdigârı, (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 11, (21 Eylül 1893)-11 Rebîül-evvel
1311, s. 88

(...), (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 11, (21 Eylül 1893)-11 Rebîül-evvel 1311, s. 88; 
[Âsâr-ı Celâl, s. 41]

Bir Levha-i Mâsûmâne Yâhud Firar, (H), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 19, (18 Teşrîn-i sâni 
1893)- 8 Cemâziyel-evvel 1311/4 Teşrîn-i sâni 1309, s. 150-151; [Âsâr-ı 
Celâl, s. 56-61]

Pek Mustarib, (H), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 21, (30 Teşrîn-i sâni 1893)-22 Cemâziyel- 
evvel 1311-18 Teşrîn-i sâni 1309, s. 167-168; [Âsâr-ı Celâl, s. 62-68]

İstiğrak, (Men.), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 23, (14 Kânûn-ı evvel 1893)-6 Cemâziyel- 
âhir 1311-2 Kânun-ı evvel 1309, s. 184-185; [Âsâr-ı Celâl, s. 68-70]

-1894-

Avdet, (H), Maârif, y. 3, c. 5, nr. 128, (4 Kânûn-ı sâni 1894)-26 Cemâziyel-âhir 1311- 
23 Kânun-ı evvel 1309, s. 372-374; [Âsâr-ı Celâl, s. 71-77]

Arzu, (Men.), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 26, (4 Kânûn-ı sâni 1894)-27 Cemâziyel-âhir
1311-23 Kânun-ı evvel 1309, s. 212

Güzel Kuzular, (Ş), Maârif, y. 3, c. III, nr. 129, (11 Kânûn-ı sâni 1894)-30 Kânûn-ı 
evvel 1311, s. 388; [Âsâr-ı Celâl, s. 44-46]

Bûse-i Muhabbet, (Ş), Maârif, y. 3, c. III, nr. 129, (11 Kânûn-ı sâni 1894)-30 Kânûn-ı 
evvel 1311, s. 388; [Âsâr-ı Celâl, s. 46-48]

A. Rasim Bey'in "Âsâr-ı Hayâl"ine Takrîz'dir., (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 28, (18 
Kânûn-ı sâni 1894)-11 Receb 1311, s. 28; [Âsâr-ı Celâl, s. 42-44]

Bir Gül, (Ş), Maârif, y. 3, c: V, nr. 130, (25 Kânûn-ı sâni 1894)- 17 Receb 1311, s. 404; 
[Âsâr-ı Celâl, s. 50-52]

Seher Libâs-ı Latîfini, Dilber Müjgân-ı Zerrinini Kaldırıyor, (Ş), Maârif, y. 3, c. V, nr. 
130, (25 Kânûn-ı sâni 1894)- 17 Receb 1311, s. 403-404; [Âsâr-ı Celâl, s. 48- 
50]

Bir Yetîme, (Ş), Maârif, y. 3, c. VI, nr. 131, (1 Şubat 1894)-24 Receb 1311, s. 5-6; [Bu 
Yetimler başlığı ile: Âsâr-ı Celâl, s. 52-54]

İki Hayat, (H), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 30, (2 Şubat 1894)-25 Receb 1311/21 Kânun-ı 
sâni 1309, s. 242-243
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Bir Kıza, (Ş), Maârif, y. 3, c. VI, nr. 132, (8 Şubat 1894)-2 Şaban 1311, s. 18; [Âsâr-ı 
Celâl, s. 55-56]

Fuzûlî'yi Taklid, (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 32, (15 Şubat 1894)-9 Şaban 1311-3 
Şubat 1309, s. 255

Taklîd, (Mak.), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 32, (15 Şubat 1894)-9 Şaban 1311-3 Şubat
1309, s. 254-255

O Kadın, (Ş), Mekteb, y. 3, nr. 6, (5 Nisan 1894)-29 Ramazan 1311-24 Mart 1310, s. 
296-297; [Âsâr-ı Celâl, s. 35-38]

Nazîre, (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 45, (17 Mayıs 1894)-5 Mayıs 1310, s. 361

Pembe, (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 47, (31 Mayıs 1894)-19 Mayıs 1310, s. 379

Leylak, (H), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 135, (31 Mayıs 1894)-6 Zilkâde 1311-19 Mayıs
1310, s. 67-71

Gazel, (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 48, (9 Haziran 1894)-28 Mayıs 1310, s. 383

Gazel, (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 48, (9 Haziran 1894)-28 Mayıs 1310, s. 383

Herşey Hatırımda, (H), Hazîne-i Fünûn, y, 1, nr. 48, (9 Haziran 1894)-3 Zilhicce 1311- 
28 Mayıs 1310, s. 385-386

Mutrib, (H), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 137, (14 Haziran 1894)-10 Zilhicce 1311-2 Haziran
1310, s. 83-88

"Muâsır Şairlerimiz"-Nâbi-zâde Nâzım Bey, (Mak.), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 138, (21 
Haziran 1894)-17 Zilhicce 1311, s. 93-95

Çocuklara Mektub Nümûneleri ve Nesâyih, (Mek.), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 138, (21 
Haziran 1894)-17 Zilhicce 1311, s. 95-96

Kıt‘a, (Ş), Maârif, y. 3, c. VI, nr. 139, (28 Haziran 1894)-16 Haziran 1310, s. 98 

Tanzîr, (Ş), Maârif, y. 3, c. VI, nr. 139, (28 Haziran 1894)-16 Haziran 1310, s. 98 

Maârif Gazetesi Ser-Muharriri A ‘vân-zâde Süleyman Beyefendi'ye. (Mek.), Maârif, y. 
3, c. 6, nr. 139, (28 Haziran 1894)-24 Zilhicce 1314-16 Haziran 1310, s. 101- 
102

Şarkı (A. Rasim ve F. Reşad ile Müşterek), (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 1, nr. 52, (5 
Temmuz 1894)-1 Muharrem 1312-23 Haziran 1310, s. 415

Ona Benziyor!, (H), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 140, (5 Temmuz 1894)- 1 Muharrem 1312-23 
Haziran 1310, s. 109-110

Pek Severim, (Ş), Maârif, y. 3, c. VI, nr. 141, (26 Temmuz 1894)-14 Temmuz 1310, s. 
115

Gazel, (Ş), Maârif, y. 3, c. VI, nr. 141, (26 Temmuz 1894)-14 Temmuz 1310, s. 115
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Müşterek Gazel (M. İsmet ve T. Lâmih ile beraber), (Ş), Maârif, y. 3, c. VI, nr. 141, (26 
Temmuz 1894)- 14Temmuz 1310, s. 115-116

Mâî Gözler, (Men.), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 141, (26 Temmuz 1894)- 22 Muharrem 1312-
14 Temmuz 1310, s. 114

Nesîm, (Men.), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 141, (26 Temmuz 1894)-22 Muharrem 1312-14 
Temmuz 1310, s. 114

Güzel Sayyâd, (Men.), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 141, (26 Temmuz 1894)- 22 Muharrem 
1312-14 Temmuz 1310, s. 114

Tehlîl, (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 2, nr. 4, (2 Ağustos 1894)-1 Safer 1312-21 Temmuz
1310, s. 25

Hüzn-i Mâsûmâne, (H), Hazîne-i Fünûn, y. 2, nr. 5, ( 8 Ağustos 1894)-8 Safer 1312-28 
Temmuz 1310, s. 33-34

Bir Mektub, (Mek.), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 143, (8 Ağustos 1894)- 7 Safer 1312-28 
Temmuz 1310, s. 130-131

İntizâr, (Ş), Maârif, y. 3, c. VI, nr. 143, (9 Ağustos 1894)-28 Temmuz 1310, s. 132

Gazel, (Ş), Maârif, y. 3, c. VI, nr. 143, (9 Ağustos 1894)-28 Temmuz 1310, s. 133

Yine Çiçekler, Yine Kelebekler, (Men.), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 143, (9 Ağustos 1894)- 7 
Safer 1312-28 Temmuz 1310, s. 131

Tanzîr, (Ş), Maârif, y. 3, c. VI, nr. 144, (16 Ağustos 1894)-4 Ağustos 1310, s. 139; 
[Slirûd. s. 35-36]

Ne Güzel, (Ş), Maârif, y. 3, c. VI, nr. 144, (16 Ağustos 1894)-4 Ağustos 1310, s. 140

Sabaha Karşı, (Ş), Maârif, y. 3, c. VI, nr. 144, (16 Ağustos 1894)-4 Ağustos 1310, s.
140

Bir Zevç Lisânından, (Ş), Maârif, y. 3, c. VI, nr. 144, (16 Ağustos 1894)-4 Ağustos
1310, s. 140

Orada Yatıyor!, (H), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 144, (16 Ağustos 1894)-14 Safer 1312-4 
Ağustos 1310, s. 141

Ada, (Men.), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 147, (6 Eylül 1894)-6 Rebîül-evvel 1312-25 Ağustos
13 .10, s. 162-163

Biiyükada, (Men.), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 148, (13 Eylül 1894)-13 Rebîül-evvel 13.12-1 
Eylül 1310, s. 169-170

Güfte İntihâbı ve Hâşim Bey Mecmuası, (Mak.), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 156, (9 Teşrîn-i 
evvel 1894)- 10 Cemâziyel-evvel 1312, s. 5-7

Garib Değil mi?, (H), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 154, (25 Teşrîn-i evvel 1894)-24 Rebîül- 
âhir 1312, s. 219





Olga, (H), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 155, (1 Teşrîn-i sâni 1894)-2 Cemâziyel-evvel 1312-20 
Teşrîn-i evvel 1310, s. 225-228 

Muhabbetin İlk Darbesi, (H), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 156, (8 Teşrîn-i sâni 1894)-10 
Cemâziyel-evvel 1312-27 Teşrîn-i evvel 1310, s. 234-235 

Ayine Karşısında, (Men.), Maârif, y. 3, c. 6, nr. 156, (8 Teşrîn-i sâni 1894)-10 
Cemâziyel-evvel 1312-27 Teşrîn-i evvel 1310, s. 234

Bülbül, (Men.), Maârif, y. 4, c. 7, nr. 157, (15 Teşrîn-i sâni 1894)-16 Cemâziyel-evvel 
1312-3 Teşrîn-i sâni 1310, s. 2-3 

Edîb, (Mak.), Maârif, y. 4, c. 7, nr. 158, (22 Teşrîn-i sâni 1894)-24 Cemâziyel-evvel
1312-10 Teşrîn-i sâni 1310, s. 13-14 

Yine Çiçek, Yine Kelebek, (Men.), Maârif, y. 4, c. 7, nr. 158, (22 Teşrîn-i sâni 1894)- 
23 Cemâziyel-evvel 1312-10 Teşrîn-i sâni 1310, s. 12-13

Bir Çiçekçi Kızı, (Men.), Maârif, y. 4, c. 7, nr. 159, (25 Teşrîn-i sâni 1894)- 30 
Cemâziyel-evvel 1312-17 Teşrîn-i sâni 1310, s. 20

Roman Mütâlâası, (Mak.), Maârif, y. 4, c. 7, nr. 159, (28 Teşrîn-i sâni 1894)- 30 
Cemâziyel-evvel 1312, s. 18-20

Mini Mini, (H), Maârif, y. 4, c. 7, nr. 159, (29 Teşrîn-i sâni 1894)-30 Cemâziyel-evvel
1312, s. 20-21

-1895-

(...), (Ş), Sabcıh, y. 6, nr. 1980, 11 Şubat 1895, 16 Şaban 1312, -

Şîr-i Gazâ, (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 2, nr. 41, (11 Nisan 1895)-15 Şevval 1312, s. 325- 
326; nr. 42, (18 Nisan 1895), 22 Şevval 1312, s. 333-334; nr. 43, (25 Nisan 
1895)-30 Şevval 1312, s. 341-343

Mitolojik Bir Manzume, (Ş), Mekteb, y. 4, c. III, nr. 29,( 25 Nisan 1895)-30 Şevval 
1312/13 Nisan 1311, s. 97-98; İrtika, y. 1, nr. 14, 5 Kânûnıevvel 1898- 23 
Teşrînisânî 1314, s. 131-132

Nevbahar, (Men.), Hazîne-i Fünûn, y. 2, nr. 43, (25 Nisan 1895)-30 Şevval 1312-13 
Nisan 1311, s. 343-344

Son Aşk, (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 2, nr. 46. (16 Mayıs 1895)-21 Zilkâde 1312, s. 365- 
366; [Sürûd, s. 5-9]

Mehtâb-ı Sehâb-âlûd, (Ş), Mekteb, y. 4. c. III, nr. 31, ( 23 Mayıs 1895)- 28 Zilkâde
1312. s. 193-195





E ş‘âr-ı Kadîmemiz Hakkında Bazı Mütâlaât, (Mak.), Malûmat, nr 15, (4 Ekim 1895)-
14 Rebîül-âhir 1313, s. 310-311

Levha-i Hicran, (Ş), Mâlûmât, nr. 15, (2 Teşrîn-i evvel 1895)-14 Rebîül-âhir 1313-21 
Eylül 1311, s. 303-306

Boğaziçi’nde, (H), Mâlûmât, nr. 16, (10 Teşrîn-i evvel 1895)~21 Rebîül-âhir 1313, s. 
324-326

Şarkı, (Ş), Mâlûmât, nr. 17, (17 Teşrîn-i evvel 1895)-28 Rebîül-âhir 13 .15, s. 360

Eş‘âr-ı Atîkamız Hakkında Bazı Mütâlaât, (Mak.), Mâlûmât, nr. 18, (25 Teşrîn-i evvel 
1895)- 6 Cemâziyel-evvel 1313, s. 386-387

Bakışlarımız Yekdiğerinin İçinde Bayılıyordu!, (H), Hazîne-i Fünûıı, y. 3, nr. 20, (7 
Teşrîn-i sâni 1895)- 29 Cemâziyel-evvel 1313-26 Teşrîn-i evvel 1311, s. 161- 
163

Öteberi: Tezkire-i Mîr Celâl, (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 3, nr. 20, (8 Teşrîn-i sâni 1895)-26 
Teşrîn-i evvel 1311, s. 163-164

Leylâ-yı Leyâl, (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 3, nr. 21, (14 Teşrîn-i sâni 1895)- 2 Teşrîn-i 
sâni 1311, s. 165

Büyıikdere'de Bir Cevelân, (H), Hazîne-i Fünûn, y. 3, nr. 1, (14 Teşrîn-i sâni 1895)-27 
Cemâziyel-evvel 1313-2 Teşrîn-i sâni 1311, s. 167-168

Yine Leylâ-yı Leyâl, (Ş), Hazîne-i Fünûn, y. 3, nr. 22, (21 Teşrîn-i sâni 1895)- 9 
Teşrîn-i sâni 1311, s. 174-175

E ş‘âr-ı Atîkamız Hakkında Bazı Mütâlaât-2, (Mak.), Hazîne-i Fünûn, y. 3, nr. 22, (22 
Teşrîn-i sâni 1895)-4 Cemâziyel-âhir 1313, s. 176-178

Yine Boğaziçi’nde, (H), Mâlûmât, nr. 18, (24 Teşrîn-i sâni 1895)-6 Cemâziyel-evvel
1313, s. 387-389; nr. 19, (1 Kânûnıevvel 1895)-13 Cemâziyelevvel 1313, s. 
408-409

Ak Saçlar, (H), Hazîne-i Fünûn, y. 3, nr. 24, (5 Kânûn-ı evvel 1895)-18 Cemâziyel-âhir
1313, s. 195-196; nr. 25, (12 Kânûnıevvel 1895)-25 Cemâziyelâhir 1313, s. 
210-212; nr. 26, (19 Kânûnıevvel 1895)- 3 Receb 1313.

-1896-

Çiçekler İçinde, (Men.), Hazîne-i Fünûn, y. 3, nr. 31, (23 Kânûn-ı sâni 1896)- 8 Şaban
1313-11 Kânun-ı sâni 1311, s. 346

Bizde Mûsikî, (Mak.), Mâlûmât, y. 3, c. 5, nr. 106, (14 Teşrîn-i sâni !896)-8 
Cemâziyel-âhir 1314, s. 1123-1126



T
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Çeşm-i Kebûd, (H), Resimli Gazete, nr. 8, (24 Kâtıûn-ı evvel 1896)-12 Kânun-ı evvel
1312, s. 93-95

Kitâbe-i Seng-i Mezâr, (Ş), T. Hakikat ve S. Fünûn, Girit Muhtâcmine İâne Nüsha-i 
Fevkalâdesi, 31 Kâtıûn-ı evvel 1896, (1313), s. 101

-1897-

Tepedelenli-zâde Kâmil Beyefendi'ye, (Mek.), Resimli Gazete, nr. 23, (15 Nisan 1897)- 
13 Zilkâde 1314-3 Nisan 1313, s. 269-271 

Şi‘r-i Nağme-rîz, (Ş), Resimli Gazete, nr. 24, (22 Nisan 1897)- 20 Zilkâde 1314-10 
Nisan 1313, s. 281

Tepedelenli-zâde Kâmil Beyefendi'ye-2, (Mek.), Resimli Gazete, nr. 24, (22 Nisan 
1897)- 20 Zilkâde 1314-10 Nisan 1313, s. 278-281

Satvet-i Osmâniyye: Yenişehir Fethi, (Ş), Resimli Gazete, nr. 25, (29 Nisan 1897)-17 
Nisan 1313, s. 290-291 

Gazel, (Ş), Resimli Gazete, nr. 26, (6 Mayıs 1897)-24 Nisan 1313, s.303 

Ser-niivişt-i Şâir, (Ş), Resimli Gazete, nr. 26, (6 Mayıs 1897)-24 Nisan 1313, s. 303 

Murabba, (Ş), Resimli Gazete, nrr26r(6~Mayıs 1897)-24 Nisan 1313, s. 302-303 

Kıt‘a, (Ş), Resimli Gazete, nr. 26, (6 Mayıs 1897)-24 Nisan 1313, s. 302 

Nefes-i Vâpesîn, (Ş), Resimli Gazete, nr. 26, (6 Mayıs 1897)- 24 Nisan 1313, s. 307 

Osmanlı Neferi, (Ş), Resimli Gazete, nr. 26, (6 Mayıs 1897)-24 Nisan 1313, s. 302 

Dem-i İştigâl, Destmâl, (Ş), Resimli Gazete, nr. 27, (13 Mayıs 1897)-1 Mayıs 1313, s. 
315

Çatalca, Velestin, Golos Muzafferiyâtı, (Ş), Resimli Gazete, nr. 27, (13 Mayıs 1897)-1 
Mayıs 1313, s. 315-316; Mâlûmât, nr. 82, (20 Mayıs 1897)-17 Zilhicce 1314, 
s. 692

Hanımeli, (Men.), Resimli Gazete, nr. 27, (13 Mayıs 1897)-1 Mayıs 1313, s. 318 

Bir Elde Gül, Bir Elde Cam, (Men.), Resimli Gazete, nr. 27, (13 Mayıs 1897)-1 Mayıs
1313, s. 318

Tahmîs-i Gazel-i Nedîm, (Ş), Resimli Gazete, nr. 28, (20 Mayıs 1897)-8 Mayıs 1313, s. 
326-327

Aks-i Ruh-ı Cânân, (Men.), Resimli Gazete, nr. 28, (20 Mayıs 1897)-8 Mayıs 1313, s. 
33 î
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Mervaha-cünbân, (Men.), Resimli Gazete, nr. 28, (20 Mayıs 1897)-8 Mayıs 1313, s.
331

Bir Gül, (Men.), Resimli Gazete, nr. 28, (20 Mayıs 1897)-S Mayıs 1313, s. 331

Pîş-i Revzende, (Men.), Resimli Gazete, nr. 29, (27 Mayıs 1897)-15 Mayıs 1313, s. 
339-340

Evsâf-ı Celîl-i Pâdişâhı, (Ş), Sabah, y. 8, nr. 2707, 9 Haziran 1897- 8 Muharrem 1315, 
s. 4; Mâlûmât, nr. 86, (17 Haziran 1897)-16 Muharrem 1315, s. 760

Melâl-i Şâir, (Ş), Resimli Gazete, Girit Muhtâcîni Menfaatine Mahsûs Nüsha-i 
Fevkalâde, (27 Temmuz 1897)-15 Temmuz 1313, s. 42-43

Ihlamur Kokulan Gelirken..., (H), Resimli Gazete, Girid Muhtâcîni Menfaatine Mahsûs 
Nüsha-i Fevkalâde, (27 Temmuz 1897)-26 Safer 1315-15 Temmuz 1313, s. 41-
42

Tegazzül, (Ş), Resimli Gazete, nr. 38, (29 Temmuz 1897)-28 Safer 1315-17 Temmuz
1313, s. 446

İki Bûse, (H), Resimli Gazete, nr. 38, (30 Temmuz 1897)-17 Temmuz 1313, s. 447-448

Nasıl Sevdim I, (Ş), Resimli Gazete, nr. 39, (5 Ağustos 1897)-6 Rebîül-evvel 1315-24 
Temmuz 1314, s. 460-461

Şair-i Nezîhü’l-Makâl Sâmih Bey'e Mektub, (Mek.), Resimli Gazete, nr. 39, (5 Ağustos 
1897)-6 Rebîül-evvel 1315-24Temmuz 1313, s. 459

Nasıl Sevdim II, (Ş), Resimli Gazete, nr. 40, (12 Ağustos 1897)-13 Rebîül-evvel 1315- 
31 Temmuz 1313, s. 470-471

Muhabbetnâme, (Ş), Resimli Gazete, nr. 41, (19 Ağustos 1897)- 20 Rebîül-evvel 13.15- 
7 Ağustos 1313, s. 482

Nasıl Sevdim III, (Ş), Resimli Gazete, nr. 44, (9 Eylül 1897)-11 Rebîül-âhir 1315-28 
Ağustos 1315, s. 518

Sârâ, (H), Resimli Gazete, nr. 44, (9 Eylül 1897)-28 Ağustos 1313, s. 525-526; nr. 45, 
(16 Eylül 1897), 4 Eylül 1313, s. 538-539; nr. 46, (25 Eylül 1897)-11 Eylül
1313, s. 550-551; nr. 48, (9 Teşrinievvel 1897)-25 Eylül 1313, s. 574-575

Kıt1 a, (Ş), Muktebes, y. 1, nr. 7, 24XŞubat 1898-12 Şubat 1313, s. 51 

M a‘rifet, (Ş), Muktebes, y. 1, nr. 9, 10 Mart 1898-26 Şubat 1313, s. 66 

Sevdim Seni, (Ş), îrtika, y. 1, nr. 6, 31 Mart 1898-19 Mart 1314, s. 43-46
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M. Nâci'nin "Selîmiyye"sini Terbi1, (Ş), Muktebes, y. 1, nr. 12, 31 Mart 1898-19 Mart
1314, s. 89-90

Tepedelenli-zâde Kâmil Beyefendi'ye Mektub, (Mek.), Mâlûmât, y. 3, c. 6, nr. 127, (31 
Mart 1898)-9 Zilkâde 1315, s. 118-120; nr. 128, (7 Nisan 1898)-16 Zilkâde
1315, s. 136-137; nr. 129, (14 Nisan 1898)-23 Zilkâde 1315, s. 156-158

Kıt‘a, (Ş), İrtika, y. 1, nr. 7, 7 Nisan 1898-26 Mart 1314, s. 51 

Elhân-ı Şitâ'ya Nazîre, (Ş), Mâlûmât, y. 3, c. VI, nr. 128, (7 Nisan 1898)-16 Zilkâde
1315-26 Mart 1314, s. 136-137 

Sen ve Ben, (Ş), Mâlûmât, y. 3, c. VI, nr. 130, (21 Nisan 1898)-30 Zilkâde 1315-9 
Nisan 1314, s. 189

Şarkı (A. Rasim ve F. Reşad ile beraber), (Ş), Mârifet, y. 1, nr. 7, ( 2 Mayıs 1898)-20 
Nisan 1314, s. 61 

İkimiz, (Ş), İrtika, y. 1, nr. 11, 10 Mayıs 1898-29 Nisan. 1314, s. 88 

Gazel, (Ş), Muktebes, y. 1, nr. 18, 12 Mayıs 1898-30 Nisan 1314, s. .140

Zavallı, (Ş), Mârifet, y. 1, nr. 10, (2 Haziran 1898)-12 Muharrem 1316-21 Mayıs 1314, 
s. 87-88

Manzûme, (Ş), Servet, nr. 5, 17 Haziran 1898-27 Muharrem 1316, s. 2 

Müzeyyen, (R.Tef), Servet, nr. 33, 15 Temmuz 1898-25 Safer 1316 - nr. 83, 3 Eylül 
1898- 16 Rebîülâhir 1316.

Zavallı Kalbim, (Ş), Mâlûmât, y. 4, c. VI, nr. 142, (21 Temmuz 1898)- 9 Temmuz 
1314, s. 439

"Kitâbe-i Gam", (Mak.), Yevmî Mâlûmât, y. 2, nr. 414;, 22 Temmuz 1898-3 Rebîiil- 
evvel 1316 - nr. 420, 28 Temmuz 1898-9 Rebîulevvel 1316.

Siyah Gözlerinize, (Ş), Mâlûmât, y. 4, c. VI, nr. 143, (28 Temmuz 1898)-6 Temmuz 
1314, s. 459

Nigâhmdan Senin!.., (Ş), Mâlûmât, y. 4, c. VI, nr. 144, (4 Ağustos 1898)-23 Temmuz 
1314, s. 479

İşte Bir Nâle-i Gâribâne, (Ş), Terakkî, y. 2, nr. 2, (8 Eylül 1898)-22 Rebîül-âhir 1316, s. 
10

Ona Söylemiştim, (Ş), Terakkî, y. 2, nr. 2, (8 Eylül 1898)-22 Rebîül-âhir 1316, s. 10 

Bahar İçinde Bir Çiçek, (Ş), Terakkî, y. 2, nr. 2, (8 Eylül 1898)-22 Rebîül-âhir 1316, s. 
13

Tesâdiif, (Ş), Terakkî, y. 2, nr. 3, (15 Eylül 1898)-29 Rebîül-âhir 1316, s. 21 

Geceye Vedâ, (Ş), Terakkî, y. 2, nr. 3, (15 Eylül 1898)- 29 Rebîül-âhir 1316, s. 18-19





Fıtnat Hanım, (Mus.), Terakkî, y. 2, nr. 3, (15 Eylül 1898)-29 Rebîül-âhir 1316-3 Eylül 
1314, s. 17-18

Bugün, (Ş), Terakkî, y. 2, nr. 4, (22 Eylül 1898)-6 Cemâziyel-evvel 1316, s. 67

Kıymetli Şiirler, (Mus.), Terakkî, y. 2, nr. 4, (22 Eylül 1898)- 6 Cemâziyel-evvel 1316- 
10 Eylül 1314, s. 25-27

Ferdâ-yı Visal, (Ş), Terakkî, y. 2, nr. 5, (29 Eylül 1898)-13 Cemâziyel-evvel 1316, s. 35

Bedr, (Mus.), Terakkî, y. 2, nr. 5, (29 Eylül 1898)- 13 Cemâziyel-evvel 1316-17 Eylül 
1314, s. 33-34

Kırâathânede, (Mus.), Terakkî, y. 2, nr. 6, (6 Teşrîn-i evvel 1898)-20 Cemâziyel-evvel
1316-24 Eylül 133114, s. 445-46

Elvâh-ı Mudhike, (Mus.), Terakkî, y. 2, nr. 7, (13 Teşrîn-i evvel 1898)-27 Cemâziyel- 
evvel 1316-1 Teşrîn-i evvel 1314, s. 49-51

"Ömr-i Edebî”, (Mak.), Terakkî, y. 2, nr. 8, (18 Teşrîn-i evvel 1898)-2 Cemâziyel-âhir
1316-6 Teşrîn-i evvel 1314, s. 63-65

Eylül'e, (Ş), Terakkî, y. 2, nr. 9, (27 Teşrîn-i evvel 1898)-11 Cemâziyel-âhir 1316, s. 66

Şükûfe-fürfış, (Ş), Terakkî, y. 2, nr. 9, (27 Teşrîn-i evvel 1898)-11 Cemâziyel-âhir
1316, s. 69

Ne Yazayım?, (Mus.), Terakkî, y. 2, nr. 9, (27 Teşrîn-i evvel 1898)- 11 Cemâziyel-âhir
1316-15 Teşrîn-i evvel 1314, s. 65-66

Mari, (H), Mus. Terakkî, y. 2, nr. 10, (3 Teşrîn-i sâni 1898)-18 Cemâziyel-âhir 1316-22 
Teşrîn-i evvel 1314, s. 79

Bir Demet Çiçek, (Mus.), Terakkî, y. 2, nr. 10, (3 Teşrîn-i sâni 1898)-18 Cemâziyel- 
âhir 1316-22 Teşrîn-i evvel 1314, s. 73-74

Makbfıle Leman Hanım, (Mus.), Terakkî, y. 2, nr. 11, (11 Teşrîn-i sâni 1898)-25 
Cemâziyel-âhir 1316-29 Teşrîn-i evvel 1314, s. 81-84; [Makbûle Lem'an , 
Ma'kes-i Hayâl, İstanbul 1331, s. 107-113]

Boynumu Bükdün Benim Kurban Gibi, (Ş), İrtika, y. 1, nr. 12, (17 Teşrîn-i sâni 1898)-
5 Teşrîn-i sâni 1314, s. 101

Pencerenin Önünde, (H), İrtika, y. 1, nr. 12, (17 Teşrîn-i sâni 1898)- 5 Teşrîn-i sâni
1314, s. 109

Nedîmâne Bir Şarkı, (Ş), İrtika, y. 1, nr. 13, (24 Teşrîn-i sâni 1898)-12 Teşrîn-i sâni
1314, s. 117-118

Yapraklar Düşerken..., (Ş), İrtika, y. 1, nr. 13, (24 Teşrîıı-i sâni 1898)-12 Teşrîn-i sâni
1314, s. 117
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îtirâf-ı Muhabbet, (H), İrtika, y. 1, nr. 13, (24 Teşrîn-i sâni 1898)-12 Teşrîn-i sâni
1314, s. 120-122; Mâlûmât, nr. 177, (30 Mart 1899)- 18 Mart 1315, s. 1147- 
1149

Musâhabe, (Mus.), Terakkî, y. 2, nr. 13, (24 Teşrîn-i sâni 1898)-9 Receb 1316-12 
Teşrîn-i sâni 1314, s. 97-99

"Ömr-i Edebî", (Mak.), İrtika, y. 1, nr. 13, (24 Teşrîn-i sâni 1898)-12 Teşrîn-i sâni
1314, s. 119-120

Sevdâ-yı Mâsûmâne, (Ş), Terakkî, y. 2, nr. 12, (27 Teşrîn-i sâni 1898)-2 Receb 1316, s. 
90

Nâbî’de Ebyât-ı Âşıkâne, (Mus.), Terakkî, y. 2, nr. 14, (1 Kânûn-ı evvel 1898)-17 
Receb 1316-19 Teşrîn-i sâni 1314, s. 127

Ey Kirpiği Zerrîn, Gözü Mâî, Ruhu Gülgün, (Ş), Terakkî, y. 2, nr. 16, (15 Kânûn-ı 
evvel 1898)- 1 Şaban 1316-3 Kânûn-ı evvel 1314, s. 123

Bir Mukâbele-i Şâirâne, (Mus.), Terakkî, y. 2, nr. 16, (15 Kânûn-ı evvel 1898)- 1 Şaban
1316-3 Kânun-ı evvel 1314, s. 124-125

Musâhabe, (Mus.), Terakkî, y. 2, nr. 18, (30 Kânûn-ı evvel 1898)-16 Şaban 1316-18 
Kânun-ı evvel 1314, s. 140-141

-1899-

Dâmen-âlûde, (R. Tef.), Servet, nr. 202, 1 Kânûn-ı sânî 1899-18 Şaban 1316 - nr. 316, 
27 Nisan 1899-16 Zilhicce 1316

Musâhabe, (Mus.), Terakkî, y. 2, nr. 20, (2 Kânûn-ı sâni 1899)- 30 Şaban 1316-21 
Kânun-ı evvel 1314, s. 154-155

Edîb-i Meşhûr, (H.), Sabah, nr. 3285, 14 Kânûn-ı sânî 1899- 2 Ramazan 1316

Hazin Tefekkürler, (Ş), Terakkî, y. 2, nr. 21, (19 Kânûn-ı sâni 1899)- 7 Ramazan 1316- 
7 Kânûn-ı sâni 1314, s. 163

Son Şiir, (H,), Sabah, nr. 3292, 21 Kânûn-ı sânî 1899- 9 Ramazan 13 16

Çeşm-i Kebûd, (H.), Sabah, nr. 3299, 28 Kânûn-ı sânî 1899-16 Ramazan 1316

Teşkîl-i Âile, (Mak.), Mâlûmât, y. 4, c. 8, nr. 170, (2 Şubat 1899)- 21 Ramazan 1316- 
21 Kânûn-ı sâni 1314, s. 998-999

Filya da Filya... , (H.), Sabah, nr. 3305, 3 Şubat 1899-22 Ramazan 1316

Muharrir-i Melâl, (H.), Sabah, nr. 3312, 10 Şubat 1899-29 Ramazan 1316
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Venüs Denizden Çıkıyor, (Ş), Mâlûmât, y. 4, c. VIII, nr. 171, (16 Şubat 1899)~4 Şubat
1314, s. 1015

Yavrum, (H.), Sabah, nr. 3329, 27 Şubat 1899-16 Şevval 1316

Gazel, (Ş), Mâlûmât, y. 4, c. VIII, nr. 173, (2 Mart 1899)- 18 Şubat 1314, s. 1054

Muhammes, (Ş), Mâlûmât, y. 4, c. VIII, nr. 173, (2 Mart 1899)- 18 Şubat 1314, s. 1054

Nüvâziş-i Mâsûmâne, (Ş), Mus. Terakkî, y. 2, nr. 22, (9 Mart 1899)- 26 Şevval 1316- 
25 Şubat 1314, s. 212-213

Terk-i İşret, (H), Mâlûmât, y. 4, c. 8, nr. 175, (16 Mart 1899)- 4 Zilkâde 1316-4 Mart
1315, s. 1102-1106

Ahmet Rasim Bey'e, (Ş), İrtika, y. 1, c. I, nr. 1, 20 Mart 1899, 8 Zilkâde 1316, s. 2

Sefıd-ser, (H), Mâlûmât, y. 4, c. 8, nr. 176, (23 Mart 1899)-11 Zilkâde 1316-11 Mart
1315, s. 1126-1127 

Bir Kıt*a, (Ş), İrtika, y. 1, c. I, nr. 2, 24 Mart 1899, 12 Zilkâde 1316, s. 6 

Bahar İçinde..., (Men.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 2, 24 Mart 1899, 12 Zilkâde 1316, s. 7 

Derd-nâk, (Ş), Mâlûmât. y. 4, c. VIII, nr. 175, (26 Mart 1899)-14 Mart 1315, s. 1094 

Nedîm'e Taklîd, (Ş), Mâlûmât, y. 4, c. VIII, nr. 175, (26 Mart 1899)-14 Mart 1315, s. 
1094

Peder-i Dâğdâr, (Ş), Mâlûmât, y. 4, c. VIII, nr. 177, (30 Mart 1899)-18 Mart 1315, s. 
1134

Fes Ticâreti İnhisân Hakkında Birkaç Söz, (Mak.), Sabah, nr. 3350, 20 Mart 1899-7 
Zilkâde 1316

Abdulhalim Memduh İmzalı Kasîde Hakkında, (Mak.), Mâlûmât, y. 4, c. 8, nr. 177, (30 
Mart 1899)- 18 Zilkâde 1316-18 Mart 1315, s. 114

îtirâf-ı Muhabbet, (Hik.), Mâlûmât, y. 4, c. VIII, nr. 177, (30 Mart 1899)- 18 Zilkâde
1316-18 Mart 1315, s. 1147-1149

Va‘d-i Visâl Et!, (Ş), Mâlûmât. y. 4. c. VIII, nr. 178, (6 Nisan 1899)- 25Mart 1315, s. 
1156

İskambil, (H), Mâlûmât, y. 4, c. 8, nr. 178, (6 Nisan 1899)- 25 Zilkâde 1316-25 Mart
1315, s. 1164

Tarihler, Kitâbeler, Mersiyeler, (Mak.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 4, 7 Nisan 1899, 26 Zilkâde
1316, s. 15

Tabib ve Ücret, (H), Mâlûmât, y. 4, c. 8, nr. 179, (13 Nisan 1899)- 2 Zilhicce 1316-1 
Nisan 1315, s. 1192-1194 

Bahtiyar Yavrum!, (Ş), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 5, 14 Nisan 1899, 3 Zilhicce 1316, s. 18
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Bir Ş i‘r-i Mânidâr, (Mak.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 5, 14 Nisan 1899, 3 Zilhicce 1316, s. 18- 
19

Acaba Hangimiz?, (H), Mâlûmât, y. 4, c. 8, nr. 180, (20 Nisan 1899)-9 Zilhicce 1316-8 
Nisan 1315, s. 1210-1212

Seninle Beraber..., (Men.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 6, 21 Nisan 1899-10 Zilhicce 1316, s. 
23-24

Sevgili Kuşlara, (H), Mâlûmât, y. 4, c. 8, nr. 181, (27 Nisan 1899)-16 Zilhicce 1316-15 
Nisan 1315, s. 1231-1232

Câm-ı Hâlî, (Mak.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 7, 28 Nisan 1899, 17 Zilhicce 1316, s. 27

Girdab, (H), Mâlûmât, y. 4, c. 8, nr. 182, (4 Mayıs 1899)- 23 Zilhicce 1316-22 Nisan
1315, s. 1251-1252

Bu Leylâklar Senin mi?, (Ş), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 8, 5 Mayıs 1899-24 Zilhicce 1316, s. 
30

Seni Bûs Etmek İçin, (Ş), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 8, 5 Mayıs 1899, 24 Zilhicce 1316, s. 29- 
30

Piyano, (H), Mâlûmât, y. 4, c. 8, nr. 183, (11 Mayıs 1899)-30 Zilhicce 1316-29 Nisan
1315, s. 1272-1273

Âyîne, (Ş), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 9, 12 Mayıs 1899, 1 Muharrem 1317, -

Tahattur, (Men.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 9, 12 Mayıs 1899, 1 Muharrem 1317, s. 34

Aşk-ı Mâsûmâne, (H), Mâlûmât, y. 4, c. 8, nr. 184, (18 Mayıs 1899)- 7 Muharrem 
1317-6 Mayıs 1315, s. 1293-1294

Bahâr İçinde, (Ş), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 10, 19 Mayıs 1899, 8 Muharrem 1317, -

Yalnız Sen..., (Men.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 10, 19 Mayıs 1899, 8 Muharrem 1317, s. 38

İşvekâr, (H), Mâlûmât, y. 4, c. 8, nr. 185, (25 Mayıs 1899)-14 Muharrem 1317-13 
Mayıs 1315, s. 1305-1309

Yâdigâr, (Ş), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 11, 26 Mayıs 1899, 15 Muharrem 1317, s. 41

Bağlarbaşı'nda, (Ş), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 11, 26 Mayıs 1899, 15 Muharrem 1317, s. 41

Nasıl Unutuluyor?, (H), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 11, 26 Mayıs 1899, 15 Muharrem 1317, s. 
44

Kamelyanın lâleleri, (H), Mâlûmât, y. 5, c. 8, nr. 186, (2 Haziran 1899)- 21 Muharrem 
1317-20 Mayıs 1315, s. 1332-1333

Güller, (Ş), Mus. Terakki, y. 2, nr. 38, 1 Haziran 1899-21 Muharrem 1317, s. 301-302

Bahâr u Tarab, (Ş), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 12, 3 Haziran 1899, 22 Muharrem 1317, s. 46





Muâvenet, (H), Mâlûmât, y. 5, c. 8, nr. 187, (8 Haziran 1899)-28 Muharrem 1317-27 
Mayıs 1315, s. 1353-1354 

Hangimiz Bahtiyâr-ı Sevdadır?, (Ş), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 13, 9 Haziran 1899, 29 
Muharem 1317, s. 50

Gözlerin..., (Men.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 13, 9 Haziran 1899, 29 Muharrem 1317, s. 51 

Bir Şiir Yazmak İsterim, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. VIII, nr. 188, (15 Haziran 1899)-3 
Haziran 1315, s. 1357 

Bir Vâlidenin Şefkati, (H), Mâlûmât, y. 5, c. 8, nr. 188, (15 Haziran 1899)- 5 Saf er 
1317-3 Haziran 1315, s. 1361-1364 

Edebiyat-ı Cedîde, (Ş), İrtika, y. 1, c. I, nr. 14, 16 Haziran 1899, 8 Saf er 1317, s. 56 

Dudaklarında mı Hâlâ Bırakdığım Bûse?.., (Ş), İrtika, y. 1. c. I, nr. 15, 21 Haziran 
1899, 15 Safer 1317, s. 59 

İnfial, (H), Mâlûmât, y. 5, c. 8, nr. 189, (22 Haziran 1899)- 12 Safer 1317-10 Haziran
1315, s. 1392-1393

Al Yelpâze, (H), Mâlûmât, y. 5, c. 8, nr. 190, (25 Haziran 1899)- 19 Safer 1317-17 
Haziran 1315, -

Sevda Arıyor Harâbelerde, (Ş), İrtika, y. 1. c. I, nr. 16, 30 Haziran 1899, 22 Safer 1317, 
s. 64

Son Mektub, (H), Mâlûmât, y. 5, c. 8, nr. 191, (30 Haziran 1899)- 28 Safer 1317-24 
Haziran 1315, s. 1433-1434 

Bana İlhâm-ı Şi‘r Eden Güzelim, (Ş), İrtika, y. 1. c. I, nr. 18, 2 Temmuz 1899, 6 
Rebîül-evvel 1317, s. 72 

İki Yüzlü Bir Çocuk, (Ş), İrtika, y. 1. c. I, nr. 18, 2 Temmuz 1899, 6 Rebîiil-evveî 1317, 
s. 71-72

Ninni, (H), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 17, 7 Temmuz 1899, 29 Safer 1317, s. 69-70 

Şarkı, (Ş), İrtika, y. 1. c. I, nr. 19, 9 Temmuz 1899, 13 Rebîül-evvel 1317, s. 76 

Biletçi, (H), Mâlûmât, y. 5, c. 8, nr. 192, (13 Temmuz 1899)-5 Rebîül-evvel 1317-1 
Temmuz 1315, s. 1453-1454 

Solgun Yâdigârlar, (H), Mâlûmât, y. 5, c. 9, nr. 193, (20 Temmuz 1899)-12 Rebîül- 
evvel 1317-8 Temmuz 1315, s. 16-18 

Derd-i Dermân-nâ-pezîr, (H), Mâlûmât, y. 5, c. 9, nr. 194, (27 Temmuz 1899)- 19 
Rebîülevvel-1317-15 Temmuz 1315, s 37-38 

İsmete Taarruz, (H), Mâlûmât, y. 5, c. 9, nr. 195, (3 Ağustos 1899)-26 Rebîül-evvel
1317-22 Temmuz 1315, s. 58-59
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Serâir-i Leyliyye: Mülâkat, (H), Mâlûmât, y. 5, c. 9, nr. 197, (17 Ağustos 1899)-10 
Rebîül-âhir 1317-5 Ağustos 1315, s. 96-97 

Ben Yalnız Kaldım, (H), Mâlûmât, y. 5, c. 9, nr. 197, (17 Ağustos 1899)-10 Rebîül-âhir
1317-5 Ağustos 1315, s. 97-99 

İki Dişi, (H), Mâlûmât, y. 5, c. 9, nr. 198, (24 Ağustos 1899)-17 Rebîül-âhir 1317-12 
Ağustos 1315, s. 117-119 

Her Güzel Şey Seni İhdâr Eder, (Ş), İrtika, y. 1. c. I, nr. 22, 25 Ağustos 1899, 18 
Rebîül-âhir 1317, s. 88 

İlk Aşk, (H), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 23, 1 Eylül 1899, 25 Cemâziyel-âhir 1317, s. 92-93 

Tasvîri Tasvir, (H), Mâlûmât, y. 5, c. 9, nr. 200, (7 Eylül 1899)-1 Cemâziyel-evvel
1317-26 Ağustos 1315, s. 158-160 

Bahçivan Kızı, (Ş), İrtika, y. 1. c. I, nr. 24, 8 Eylül 1899, 2 Cemâziyel-evvel 1317, s. 96 

Dehşetli Darbe, (H), Mâlûmât, y. 5, c. 9, n'r. 201, (14 Eylül 1899)- 8 Cemâziyel-evvel
1317-2 Eylül 1315, s. 178/179 

Bir Mutrib-i Hoş-âvâza, (Ş), İrtika, y. 1. c. I, nr. 25, 15 Eylül 1899, 9 Cemâziyel-evvel 
1317, s. 100

Fonografa, (Ş), Mus. Fen ve Edeb, y. 1, C. 1, nr. 3, 17 Eylül 1899, 12 Cemâziyel-evvel 
1317, -

Berk-i Hazân, (H), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 26, 22 Eylül 1899, 16 Cemâziyel-evvel 1317, s. 
106

Nâbî'de Hayât-ı Âşıkâne, (Mak.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 26;, 22 Eylül 1899, 16
Cemâziyel-evvel 1317, s. 104 - nr. 33, 10 Teşrîn-i sâııî 1899-6 Receb 1317, s. 
132-133.

Mülâkat, (Ş), Mus. Fen ve Edeb, y. 1, C. I, nr. 4, 26 Eylül 1899- 20 Cemâziyel-evvel 
1317, s. 14; Mâlûmât, y. 5, c. IX, nr. 209, (28 Eylül 1899)-22 Cemâziyelevvel 
1317, s. 206-207.

Ümmîd-i Nev-şlikûfte, (Ş), İrtika, y. 1, c. I, nr. 20, 26 Eylül 1899-20 Cemâziyel-evvel 
1317, s. 80; İnkılâb Edebiyatı, nr. 1, Temmuz 1912- Temmuz 1328, s. 16.

Ah O Gün!, (H), Mus. Fen ve Edeb, y. 1, c. 1, nr. 4, 26 Eylül 1899- 20 Cemâziyel-evvel 
1317, s. 15

Yazdım Bu Şiiri Hüzn İle Geçmiş Zaman İçün, (Ş), Mus. Fen ve Edeb, y. 1, c. 1, nr. 5,
2 Teşrîn-i evvel 1899-26 Cemâziyel-evvel 1317, s. 17-18

Zergûn, (H). İrtika, y. 1, c. 1, nr. 28, 6 Teşrîn-i evvel 1899- 30 Cemâziyel-evvel 1317, 
s. 110
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Fena Komşu, (H), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 28, 6 Teşrîn-i evvel 1899-30 Cemâziyel-evvel 
1317, s. 114; nr. 29, 13 Teşrîn-i evvel 1899- 8 Cemâziyelâhir 1317, s. 118.

Sen Benim Yâr-i Dil-sitâmmsın, (Ş), Mus. Fen ve Edeb, nr. 6, 9 Teşrîn-i evvel 1899-4 
Cemâziyelâhir 1317, s. 22.

Nâbî’de Hayât-ı Âşıkâne, (Mak.), Mus. Terakkî, y. 3, nr. 4, 11 Teşrîn-i evvel 1899-7 
Cemâziyel-âhir 1317, s. 31-32

Mavi Deniz, (Men.), Mus. Fen ve Edeb, y. 1, c. 1, nr. 7, 16 Teşrîn-i evvel 1899- 11 
Cemâziyel-âhir 1317, s. 26

Bu Güzel Kız Kime Nasib Olacak?, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. IX, nr. 206, (19 Teşrîn-i 
evvel 1899)-14 Cemâziyel-âhir 1317, s. 264

Kalbim Sana Diyor ki..., (Ş), Mus. Fen ve Edeb, y. 1, c. I, nr. 8, 23 Teşrîn-i evvel 1899- 
18 Cemâziyel-âhir 1317, -

Yine İskambil, (H), Mâlûmât, y. 5,c. 9, nr. 208, (26 Teşrîn-i evvel 1899)-28 Cemâziyel
âhir 1317-14 Teşrîn-i evvel 1315, s. 307-308

Neşve-i Sevda, (Ş), Mus. Fen ve Edeb, y. 1, c. I, nr. 9, 30 Teşrîn-i evvel 1899- 25 
Cemâziyel-âhir 1317, s. 34-35

Hasta, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. IX, nr. 208, (2 Teşrîn-i sâni 1899)- 28 Cemâziyel-âhir 
1317, s. 304

Teessür-i Âşıkâne, (Ş), Mus. Terakki, y. 3, nr. 6, 2 Teşrîn-i sâni 1899-21 Teşrîn-i 
evvel 1315, s. 44; İrtika, y. 1, c. 1, nr. 32, 3 Teşrîn-i sânî 1899-29 
Cemâziyelâhir 1317, s. 128.

Âşık İhtiyar, (Men.), Mâlûmât, y. 5, c. 9, nr. 209, (9 Teşrîn-i sâni .1899)- 5 Receb
1317-28 Teşrîn-i evvel 1315, s. 324-325

Teşrîn-i evvel İçinde, (H), Mâlûmât, y. 5,c. 9, nr. 210, (16 Teşrîn-i sâni 1899)-12 
Receb 1317-4 Teşrîn-i sâni 1315, s 346

Teşekkür, (Mak.), Yevmi Mâlûmât, y. 3, nr. 900, 22 Teşrîn-i sâni 1899- 18 Receb 1317, 
s. 3

Dökdiiğüm Gözyaşları Sevda İçün, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. IX, nr. 211, (23 Teşrîn-i sâni 
1899)-11 Teşrîn-i sâni 1315, s. 366

Üzülürüm, (Ş), Mus. Fen ve Edeb y. 1, c. I, nr. 12, 23 Teşrîn-i sâni 1899-19 Receb 
13 17, s. 46-47

Aşk ve Kadın, (Mak.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 35, 24 Teşrîn-i sâni 1899- 20 Receb 1317, s.
140-141

Teverrüm, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. IX, nr. 212, (30 Teşrîn-i sâni 1899)- 26 Receb 1317-
18 Teşrîn-i sâni 1315, s. 385





Bir Zaman, (Men.), Mâlûmât, y. 5, c. 9, nr. 212,(30 Teşrîn-i sâni 1899)- 26 Cemâziyel- 
âhir 1317-18 Teşrîn-ı sânı 1315, s. 386 

Güzelime..., (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. IX, nr. 213, (7 Kânûn-ı evvel 1899)-4 Şaban 1317-25 
Teşrîn-i sâni 1315, s. 404-405 

Yalnız Bir Tebessüm, Yalnız Bir Gamze..., (H), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 37, 7 Kânûn-ı 
evvel 1899- 5 Şaban 1317, s. 149-150 

Bahân Tahayyül, (Ş), İrtika, y. 1, c. I, nr. 38, 15 Kânûn-ı evvel 1899-12 Şaban 1317, s. 
151-152

Kar Düşerken, (Ş), İrtika, y. 1, c. I, nr. 38, 15 Kânûn-ı evvel 1899- 12 Şaban 1317, s. 
152

Tebrîk-i Velâdet-i Hazret-i Hilâfet-penâhî, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. IX, nr. 215, (21 
Kânûn-ı evvel 1899)-18 Şaban 1317, s. 443-445 

Tedkîkât-ı Edebiyye-1, (Mak.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 39, 21 Kânûn-ı evvel 1899-19 
Şaban 1317-10 Kânun-1 evvel 1315, s. 155-156 

Hayât-ı Matbuât Sahibine Cevab, (Mak.), Yevmî Mâlûmât, y. 3, nr. 935, 27 Kânûn-ı 
evvel 1899-24 Şaban 1317, s. 3 

Ararım, Bulurum..., (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. IX, nr. 216, (28 Kânûn-ı evvel 1899), 25 
Şaban 1317, s. 464-465 

Tedkîkât-ı Edebiyye-2, (Mak.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 40, 28 Kânûn-ı evvel 1899- 26 
Şaban 1317-16 Kânutı-ı evvel 1315, s. 160

- 1900-

İlk Muhabbetten Sonra, (Men.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 36, 1 Kânûn-ı sâni 1900- 27 Receb 
1317, s. 144

Târih-i Lafzî, (Ş), İrtika, y. 1, c. I, nr. 41, 5 Kânûn-ı sâni 1900-4 Ramazan 1317-24 
Kânûn-ı evvel 1315, s. 41

Yine Perî-i Şi‘rim, (Ş), İrtika, y. 1, c. I, nr. 41, 5 Kânûn-ı sâni 1900-4 Ramazan 1317-24 
Kânûn-ı evvel 1315, s. 41

Tedkîkât-ı Edebiyye-3, (Mak.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 41, 5 Kânûn-ı sâni 1900-4 Ramazan 
1317, s. 164

Tedkîkât-ı Edebiyye-4, (Mak.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 42, 12 Kânûn-ı sâni 1900-11 
Ramazan 1317, s. 167-168

Mürgân ve Bârân, (Ş), İrtika, y. 1, c.I, nr. 43, 19 Kânûn-ı sâni 1900-18 Ramazan 1317-7 
Kânûn-ı sâni 1315, s. 171-172
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Tedkîkât-ı Edebiyye-5, (Mak.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 43, 19 Kânûn-ı sâni 1900-18 
Ramazan 1317, s. 172-173

Gazel, (Ş), Mus. Terakki, y. 3, nr. 14, 25 Kânûn-ı sâni 1900-13 Kânûn-ı sâni 1315.

A ‘mâ, (Ş), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 44, 26 Kânûn-ı sâni 1900-25 Ramazan 1317-14 Kânûn-ı 
sâni 1315, s. 175

Eski Yoldan Geçilmez Diye Kim Dedi?, (Ş), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 44, 26 Kânûn-ı sâni 
1900-25 Ramazan 1317-14 Kânûn-ı sâni 1315, s. 175

Gazel, (Ş), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 44, 26 Kânûn-ı sâni 1900- 25 Ramazan 1317-14 Kânûn- 
ı sâni 1315, s. 176

Ve..., (Ş), İrtika, y. 1, c. I, nr. 44, 26 Kânûn-ı sâni 1900-25 Ramazan 1317, s. 176

Tedkîkât-ı Edebiyye-6, (Mak.), İrtika, y. 1, c, 1, nr. 44, 26 Kânûn-ı sâni 1900- 25 
Ramazan 1317, s. 176-177

Bulutlar Üstünde, (Ş), Mus. Fen ve Edeb, y. 1, c. I, nr. 22, 1 Şubat 1900-1 Şevval 1317,

Tedkîkât-ı Edebiyye-7, (Mak.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 45, 2 Şubat 1900-2 Şevval 1317, s. 
180/181

Tedkîkât-j Edebiyye-8, (Mak.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 46, 9 Şubat 1900- 9 Şevval 1317, s. 
184-186

Bahar İçinde Terennüm, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 223, 16 Şubat 1900-3 Şubat 1315, 
s. 605-606

Suâlim, (Ş), İrtika, y. 1, c. I, nr. 47, 16 Şubat 1900- 16 Şevval 1317, s. 187

Tedkîkât-ı Edebiyye-9, (Mak.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 47, 16 Şubat 1900-16Şevval 1317, 
s. 188-189

Güzelliklerin, (Ş), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 48, 23 Şubat 1900-23 Şevval 1317, s. 192; 
Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 225, (1 Mart 1900)- 29 Şevval 1317, s. 606

Tedkîkât-ı Edebiyye-10, (Mak.), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 48, 23 Şubat 1900-23 Şevval 
1317, s. 192

Tedkîkât-ı Edebiyye-11, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 1/49, 2 Mart 1900-1 Zilkâde 1317, 
s. 2-3

A‘mâ-Bir Neşîdeden, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 226, (8 Mart l900)-7 Zilkâde 1317, 
s. 681

Tedkîkât-ı Edebiyye-12, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 2/50, 9 Mart 1900- 8 Zilkâde
1317, s..6

Arzû-yı Garib, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 227, (15 Mart 1900)-14 Zilkâde 1317, s.
690
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Aşk-ı Sermedî, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 227, (15 Mart 1900)-14 Zilkâde 1317, s. 
688

Tedkîkât-ı Edebiyye-13, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 3/51, 16 Mart 1900- 15 Zilkâde
1317, s. 10-11

Enîs-i Girye, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 52/4, 23 Mart 1900-22 Zilkâde 1317, s. 14; 
Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 229, (29 Mart 1900)- 28 Zilkâde 1317, s. 735.

Tedkîkât-ı Edebiyye-14, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 4/52, 23 Mart 1900- 22 Zilkâde
1317, s. 14-15

Seni Yâda Getirir Fasl-ı Bahar, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 229, (29 Mart 1900)-28 
Zilkâde 1317, s. 734-735; İrtika, y. 2, c. II, nr. 4/52,23 Mart 1900-22 Zilkâde
1317, s. 735

La danse des decadents, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 53/5, 30 Mart 1900- 29 Zilkâde 1317, 
s. 18;Mâlûmât, y.5, c. X, nr. 230, (5 Nisan 1900)-5 Zilhicce 1317, s. 753-754

Tedkîkât-ı Edebiyye-15, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 5/53, 30 Mart 1900-29 Zilkâde
1317, s. 18-19

Bir Bûse İçtin, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 230, (5 Nisan 1900)-5 Zilhicce 1317-23 
Mart 1316, s. 751

Âh! Kalbim!.., (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 230, (5 Nisan 1900)-5 Zilhicce 1317-23 
Mart 1316, s. 765

Tedkîkât-ı Edebiyye-16, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 6/54, 6 Nisan 1900- 6 Zilhicce
1317, s. 22-23

Enîse'ye-Âh Mine'l-mevt, (Men.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 6/54, 6 Nisan 1900- 6 Zilhicce
1317, s. 23

İ‘tilâ-yı Gâzi, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 55/7, 13 Nisan 1900-14 Zilhicce 1317, s. 26-27; 
Mâlûmât, y.5 , c. X, nr. 231, (13 Nisan 1900)- 14 Zilhicce 1317, s. 775

Manzûme, (Ş). Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 231, (13 Nisan 1900)-14 Zilhicce 1317, s. 777- 
778

Tedkîkât-ı Edebiyye-17, (Mak.), İrtika, y, 2, c. 2, nr. 7/55, 13 Nisan 1900-14 Zilhicce
1317, s. 27

Güzel Kadın! Bilir misin?, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 232, (19 Nisan .1900)- 20
Zilhicce 1317, s. 794-795; Rübâb, nr. 29, 8 Ağustos 1912-24 Receb 1330, s. 
331

Hülya, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 232, (19 Nisan 1900)-20 Zilhicce 1317, s. 801

Tedkîkât-ı Edebiyye-18, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 8/56, 20 Nisan 1900- 21 Zilhicce
1317, s. 30
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Nisan, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 233, (26 Nisan 1900)-27 Zilhicce 1317, s. 818 

Peçe Altında..., (H), İrtika, y. 1, c. 1, nr. 57/9, 27 Nisan 1900- 28 Zilhicce 1317, s. 36

Tedkîkât-ı Edebiyye-19, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 9/57, 27 Nisan 1900- 28 Zilhicce
1317, s. 34-35

Lilas Blanc, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 58/10, 4 Mayıs 1900- 5 Muharrem 1318, s. 38

Tedkîkât-ı Edebiyye-20, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 10/58, 4 Mayıs 1900-5 Muharrem
1318, s. 38-39

Anna'nm Kızı, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 235, (1.0 Mayıs 1900)- 11 Muharrem 1318, 
s. 855

Bir Şiir, (Ş), Mus. Fen ve Edeb, y. 1, c. I, nr. 36, 10 Mayıs 1900-11 Muharrem 1318, s.
141-142

Anna'ya, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 59/11, 11 Mayıs 1900-12 Muharrem 1318, s. 42;
Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 236, (17 Mayıs 1900)- 18 Muherrem 1318, s. 879 

Tedkîkât-ı Edebiyye-21, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 11/59, 11 Mayıs 1900-12 
Muharrem 1318, s. 42-43

Nisan İçinde, (Men.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 11/59, 11 Mayıs 1900- 12 Muharrem 1318, s.
43

Hızır-İlyas, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 236, (17 Mayıs 1900)48 Muharrem 1318, s. 
875

Âheng-i Sabâ, (Ş), Mâlûmât, y. 5, c. X, nr. 236, (17 Mayıs 1900)-18 Muharrem 1318, s. 
875

Sabah, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 60/12, 18 Mayıs 1900- 19 Muharrem 1318, s. 46; 
Mâlûmât, y. 6, c.X, nr. 237, (24 Mayıs 1900)-25 Muharrem 1318, s. 900

Tedkîkât-ı Edebiyye-23, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 12/60, 18 Mayıs 1900- 19 
Muharrem 1318, s. 47-48

Yavaş! Uyuyor!.., (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. VI, nr. 237, (24 Mayıs 1900)- 25 Muharrem
1318, s. 901-902'

Sabah Tesadüfü, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. VI, nr. 238, (1 Haziran 1900)- 2 Safer 1318, s. 
925-926

Çehre ve Kalb, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 62/14, 1 Haziran 1900-3 Safer 1318, s. 54; 
Mâlûmât, y.6, c.X, nr, 239, (7 Haziran 1900)-9 Safer 1318, s. 943-944

Kadınlara İnanmayın, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 62/14, 1 Haziran 1900-3 Safer 1318, s. 
53; Mâlûmât, y.6, c.X, nr. 239, (7 Haziran 1900)-9 Safer 1318, s. 943

Tedkîkât-ı Edebiyye-24, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 14/62, 1 Haziran 1900-3 Safer
1318, s. 54





Oyun, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. X, nr. 239, (7 Haziran 1900)-9 Safer 1318, s. 949 

Tedkîkât-ı Edebiyye-25, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 15/63, 8 Haziran 1900-10 Safer
1318, s. 59

Yalnız..., (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. X, nr. 240, (14 Haziran 1900)-16 Safer 1318, s. 962 

Sû-i İ‘tiyâd, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. X, nr. 240, (14 Haziran 1900)-16 Safer 1318, s. 968;
İrtika, y.2, c. II, nr. 16/64, 15 Haziran 1900-17 Safer 1318, s. 61 

Tedkîkât-ı Edebiyye-26, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 16/64, 15 Haziran 1900-17 Safer
1318, s. 62-63

Dil-şikâr, (H), İrtika, y. 2, c, 2. nr. 65/17, 22 Haziran 1900- 24 Safer 1318, s. 67-68 

Tedkîkât-ı Edebiyye-27, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 17/65, 22 Haziran 1900-24 Safer
1318, s. 66

Dâmen-âlûde, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. X, nr. 242, (28 Haziran 1900)- 30 Safer 1318, s. 22 

Ser-nüvişt-i Şair, (H), Mâlûmât, y. 6,c. 11, nr. 242, (28 Haziran 1900)-30 Safer 1318-
15 Haziran 1316, s. 23 - nr. 258, (18Teşrîn-i evvel 1900)-23 Cemâziyelâhir
1318, s. 354-355

Romeo ve Julyet, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. X, nr. 243, (5 Temmuz 1900)-8 Rebîül-evvel
1318, s. 44; İrtika, y.2, c.II, nr. 19/67, 6 Temmuz 1900-9 Rebîiilevvel 1318, s. 
73

Tahayyül, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. X, nr. 244, (12 Temmuz 1900)-15 Rebîül-evvel 1318, 
s. 64

Sevmemiş!.., (Ş), İrtika, y: 2, c. II, nr. 68/20, 13 Temmuz 1900-16 Rebîül-evvel 1318, 
s. 77-78;Mâlûmât, y.6, c.X, nr. 245( 19 Temmuz 1900)-22 Rebîüylevvel 1318, 
s. 85

Nağme-i Muhabbet, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. X, nr. 245, (19 Temmuz 1900)- 22 Rebîül- 
evvel 1318, s. 84

Fener'de, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 69/21, 20 Temmuz 1900-23 Rebîül-evvel 1318, s. 81;
Mâlûmât, y.6, c, X, nr. 246, (26 Temmuz 1900)-29 Rebîülevvel 1318, s. 102 

Arı, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. X, nr. 246, (26 Temmuz 1900)- 29 Rebîül-evvel 1318, s. 104 

Ûda Dâir, (Ş), Mus. Fen ve Edeb, y. 1, c. I, nr. 47, 26 Temmuz 1900- 29 Rebîül-evvel
1318, s. 185

Bir Müteverrimeye, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 22/70, 26 Temmuz 1900-30 Rebîül-evvel
1318, s. 86; Mâlûmât, y.6, c. XI, nr. 247, (2 Ağustos 1900)-6 Rebîülâhir 1318, 
s. 123

Nesîm-i Bahar, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 247, (2 Ağustos 1900)-6 Rebîül-âhir 1318, 
s. 124; İrtika, y.2., c. II, nr. 23/71, 3 Ağustos 1900-7 Rebîülâhir 1318, s. 89
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Tiyatroda, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 23/71,3 Ağustos 1900-7 Rebîül-âhir 1318, s. 90;
Mâlûmât, y.6, c. XI, nr. 248, (9 Ağustos 1900)-13 Rebîülâhir 1318, s. 144-145

Ada Bana Ne Söyler?, (Ş), Mus. Fen ve Edeb, y. 1, c. I, nr. 49, 9 Ağustos 1900-13 
Rebîül-âhir 1318; Mâlûmât, y.6, c.XI, nr. 249, (16 Ağustos 1900)- 20 
Rebîülâhir 1318, s. 163

Tahayyül, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 248, (9 Ağustos 1900)-13 Rebîül-âhir 1318, s. 
144; İrtika, y.2, c. II, nr. 24/72, 10 Ağustos 1900-14 RebHiülâhir 1318, s. 93

Neşîde, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 24/72, 10 Ağustos 1900-14 Rebîül-âhir 1318, s. 93-94; 
Mâlûmât, y.6, c.XI, nr. 249, (16 Ağustos 1900)-20 Rebîülâhir 1318, s. 166

Bunlar da Benim Mücevheratım!, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 249, (16 Ağustos 1900)- 
20 Rebîül-âhir 1318, s. 165

San‘atkâr, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 25/73, 17 Ağustos 1900-21 Rebîül-âhir 1318, s. 97

Bir Bezm-i Tarab, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 250, (23 Ağustos 1900)- 27 Rebîül-âhir 
1318, s. 188

Gözlerinin Câzibesi, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 251, (2 Eylül 1900)- 6 Cemâziyel- 
evvel 1318, s. 218

Bir Kerre Daha Temayül Eyle..., (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 28/76,7 Eylül 1900-12 
Cemâziyel-evvel 1318/25 Ağustos 1316, s. 112

Pembe Sadefler, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 253, (13 Eylül 1900)-18 Cemâziyel-evvel 
1318, s. 251

Kalb-i Cerîhadâr, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 30/78, 21 Eylül 1900-26 Cemâziyel-evvel 
1318, s. 117

Eylül, (Men.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 31/79, 28 Eylül 1900- 3 Cemâziyel-âhir 1318, s. 123

Hayâl-i Visâl, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 256, (4 Teşrîn-i evvel 1900)- 10 
Cemâziyel-âhir 1318-21 Eylül 1316, s. 314

Bir Hâtıra, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 32/80, 5 Teşrîn-i evvel 1900- 11 Cemâziyel-âhir 
1318/22 Eylül 1316, s. 126-127

Köye Avdet, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 257, (11 Teşrîn-i evvel 1900)-16 Cemâziyel- 
âhir 1318-28 Eylül 1316, s. 335

Güzel Kız, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 259, (25 Teşrîn-i evvel 1900)- 30 Cemâziyel- 
âhir 1318-12 Teşrîn-i evvel 1316, s. 374

Yağmur Sonu, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 35/83, 26 Teşrîn-i evvel 1900-13 Teşrîn-i evvel 
1316, s. 138

Gelin, (Ş), İrtika, y. 2, c. II, nr. 35/83, 26 Teşrîn-i evvel 1900-13 Teşrîn-i evvel 1316, s. 
138





İlk ve Son Bûse, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 260, (2 Teşrîn-i sâni 1900)-S Receb 
1318, s. 394

Hüsn-i Perîşân, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 261, (9 Teşrîn-i sâni 1900)-15 Receb 
1318, s. 414

Bir Teşrîn-i evvel Akşamında..., (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 262, (16 Teşrîn-i sâni 
1900)-22 Receb 1318, s. 434

Kimbilir Ne Kadar Güzel?, (H), Mâlûmât, y. 6,c. XI, nr. 263, (22 Teşrîn-i sâni 1900)- 
29 Receb 1318-9 Teşrîn-i sâni 1316, s. 471-472

Tereddüd, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 263, (23 Teşrîn-i sâni 1900)-29 Receb 1318, s. 
456

Âlem-i Âb, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 264, (29 Teşrîn-i sâni 1900)-6 Şaban 1318, s. 
476; İrtika, y.2, c. II, nr. 41/89, 7 Kânûn-ı evvel 1900-14 Şaban 1318, s. 161

İtirâf-ı Cinayet, (H), Mâlûmât, y. 6,c. XI, nr. 265, (8 Kânûn-ı evvel 1900)- 16 Şaban 
1318-26 Teşrîn-i sâni 1316, s. 515-516 - nr. 270, (10 Kânûn-ı sânî 1901)- 29 
Ramazn 1318, s. 612

İntizâr Dakikaları, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 265, (9 Kânûn-ı evvel 1900)-16 Şaban 
1318, s. 497

Bir Aşk-ı Miihlik, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 265, (9 Kânûn-ı evvel 1900)-16 Şaban 
1318, s. 499-500

Destmâl, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 266, (12 Kânûn-ı evvel 1900)-20 Şaban 1318, s. 
521

Tercüme Niimûneleri-1, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 42/90, 14 Kânûn-ı evvel 1900-21 
Şaban 1318, s. 166

Avdan Avdet, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 267, (19 Kânûn-ı evvel 1900)-27 Şaban 
1318, s. 536

Tercüme Nümûneleri-2, (Mak.), İrtika, y. 2, c, 2, nr. 43/91, 21 Kânûn-ı evvel 1900-28 
Şaban 1318, s. 169-171

Lisân-ı Hâl, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 268, (27 Kânûn-ı evvel 1900)-5 Ramazan 
1318, s. 557

Tercüme Nümûneleri-3, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 44/92, 28 Kânûn-ı evvel 1900-6 
Ramazan 1318. s. 174





Mûsikî, Resim, Şiir, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 269, (3 Kânûn-ı sâni 1901)- 12 
Ramazan 1318, s. 577

Düşünme!, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 270, (10 Kânûn-ı sâni 1901)-19 Ramazan 
1318, s. 596

Tercüme NUmûneleri-4, (Mak.), îrtika, y. 2, c. 2, nr. 46/94, 11 Kânûn-ı sâni 1901-20 
Ramazan 1318, s. 110

Tercüme Nümûneleri-5, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 47/95, 18 Kânûn-ı sâni 1901-27 
Ramazan 1318, s. 114-115

Tombul Çocuk, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 273, (29 Kânûn-ı sâni 1901)-10 Şevval 
1318, s. 656

Hâclise-i Edebiyye, (Mek.), Mâlûmât, y. 6, c. 11, nr. 274, (7 Şubat 1901)-1.7 Şevval 
1318-25 Kânun-1 sâni 1316, s. 682-684

Tercüme Nümûneleri-6, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 50/98, 8 Şubat 1901- 11 Şevval
1318, s. 125-126

İşvekâr, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 275, (14 Şubat 1901)-24 Şevval 1318, s. 700

Tahattur, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 275, (14 Şubat 1901)- 24 Şevval 1318, s. 695

Tercüme Mümûneİeri-7, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 2, nr. 51/99, 15 Şubat 1901-25 Şevval
1318, s. 130

Kânûn-ı sâni’de Bülbül, (Ş), Mâlûmât, y. 6, c. XI, nr. 276, (21 Şubat 1901)-1 Zilkâde
1318, s. 714

Tepedelenli-zâde Kâmil Beyefendi'ye, (Mek.), İrtika, y. 2. c. 2, nr. 52/100, 22 Şubat 
1901- 3 Zilkâde 1318, s. 134-135

Tercüme Nümûneleri-8, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 3, nr. 1/101, 28 Şubat 1901- 10 Zilkâde
1318, s. 138-139

Tercüme Niimûneleri-9, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 3, nr. 2/102, 8 Mart 1901- 17 Zilkâde
1318, s. 141-142

Tercüme Nümûneleri-10, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 3, nr. 3/103, 15 Mart 1901, 24 Zilkâde
1318, s. 145-146

Niyaz, (Ş), Mâlûmât, y. 6. c. XII, nr. 280, (21 Mart 1901)- 30 Zilkâde 1318, s. 796; 
İrtika, y.2, c. III, nr. 5/105, 31 Mart 1901-10 Zilhicce 1318, s. 153

Tercüme Nümûneleri-11, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 3, nr. 4/104, 22 Mart 1901- 1 Zilhicce
1318, s. 149-150

Mini Mini Fethi'ye, (Ş), İrtika, y. 2, c. III, nr. 12/112, 24 Mayıs 1901-5 Safer 1319, s. 
181
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Küçük Çamiıca'dan Büyükada'ya, (Ş), İrtika, y. 2, c. III, nr. 15/115, 14 Haziran 1901- 
26 S af er 1319, s. 121

Şitâ ve Bahar, (Ş), İrtika, y. 2, c. III, nr. 15/115, 14 Haziran 1901-26 Safer 1319, s. 121

Ben Gönül Bilmez miyim?, (Mus.), İrtika, y. 2, c. 3, nr. 16/116, 21 Haziran 1901- 3 
Rebîül-evvel 1319, s. 127

Şiir Düşünürken, (Ş), İrtika, y. 2, c. III, nr. 1.8/118, 5 Temmuz 1901-17 Rebîül-evvel
1319, s. 133

Hezeyân-ı Mürteiş, (Ş), İrtika, y. 2, c. III, nr. 20/120, 19 Temmuz 1901- 2 Rebîül-âhir
1319, s. 142

Sevdiğim Zaman, (Ş), İrtika, y. 2, c. III, nr. 22/122, 2 Ağustos 1901- 16 Rebîül-âhir
1319, s. 150

Gözler Süzerek, (Ş), İrtika, y. 2, c. III, nr. 23/123, 9 Ağustos 1901-22 Rebîül-âhir 1319, 
s. .153-154

Bilmedin Kıymetimi, (Ş), İrtika, y. 2, c, III, nr. 24/124, 16 Ağustos 1.901-30 Rebîtil-âhir
1319, s. 158

Müjgân-ı Zer-nisâr, (Ş), İrtika, y. 2, c. III, nr. 27/127, 6 Eylül 1901-22 Cemâziyel-evvel
1319, s. 169

Eski Bir Hayal, (Ş), Mâlûmât, y. 7, c. XIII, nr. 304, (19 Eylül 190l)-6 Cemâziyel-âhir
1319, s. 1190

Koşuyolu'nda, (Ş), İrtika, y. 2, c. III, nr. 29/129, 20 Eylül 1901-7 Cemâziyel-âhir 1319, 
s. 177

Müstecâbî-zâde İsmet Efendi'ye Cevab, (Mek.), İrtika, y. 2, c. 3, nr. 29/129, 20 Eylül 
1901- 7 Cemâziyel-âhir 1319, s. 178

Sonbahar İçinde, (Ş), Mâlûmât, y. 7, c. XIII, nr. 306, (3 Teşrîn-i evvel 1901)-20 
Cemâziyel-âhir 1319, s. 1222

Ey Mâh-ı Âlem-ârâ, (Ş), Mâlûmât, y. 7, c. XIII, nr. 307, (10 Teşrîn-i evvel 1901)-27 
Cemâziyel-âhir 1319, s. 1238

Güzel Eserler İçin...-1, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 3, nr. 32/132, 11 Teşrîn-i evvel 1901- 28 
Cemâziyel-âhir 1319, s. 117-118

Piyano Dinlerken, (Ş), Mâlûmât, y. 7, c. XIII, nr. 308, (17 Teşrîn-i evvel 1901)-5 
Receb 1319, s. 1254

Güzel Eserler İçin...-2, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 3, nr. 33/133, 18 Teşrîn-i evvel 1901-6 
Receb 1319, s. 121-122

Mavi Gözler İçin... Kumral Kirpikler İçin..., (Ş), Mâlûmât, y. 7, c. XIII, nr. 310, (31 
Teşrîn-i evvel 1901)-19 Receb 1319, s. 1286
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Bir Jâle İle Uyandım!.., (Ş), Mâlûmât, y. 7, c. XIII, nr. 311, (7 Teşrîn-i sâni 1901)-26 
Receb 1319, s. 1302

Sevdâ-yı Tahrîr, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 3, nr. 37/137, 15 Teşrîn-i sâni 1901-4 Şaban
1319, s. 137-138

Güzel Eserler İçin...-3, (Mak.), İrtika, y. 2, c. 3, nr. 35/135, 1 Kânûn-ı evvel 1901-20 
Receb 1319, s. 129-130

-1902-

Perî-yi Mûsikî, (Ş), Mâlûmât, y. 8, c. XIX, nr. 419, (21 Kânûn-ı sâni 1902)- 3 Zilkâde 
1321, s. 402

-1909-

Nisan Yağmuru, (Ş), Sırât-ı Müstakim, c. II, nr. 32, 1 Nisan 1909-10 Re bîül-evvel 
1327, s. 85
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MUKADDİME

Şiir ne zaman söylenir? Bahar hakkında olan bir şiir» 
bahar vakti söylenirse mi iyi olur, kış zamanı söylenirse mi 
letâfetli düşer? Şübhe yok ki, bir bahâriyye kış zamanı söy
lense bile, bahar vakti seslenilen kadar tabiî olamaz! Vakıa 
şâir kışta bir bahar, baharda bir kış tasavvur edebilir. An
cak kâinât bembeyaz kar içinde kaldığı bir zamanda gülden, 
cihân nevbahâr içinde görünürken kardan bahsetmek hiçbir 
vechle tabiî değildir. Her ne vakit istenilirse istihsâl 
olunacak tecrübelerdendir ki tabîat-ı insâniyye, husûsiyle 
tab’-ı şâir baharda kesb ettiği hissi kışta kaybeder. Kışta 
kesbettiği hissi baharda bulamaz. O hâlde kışta söyleyeceği 
bahâriyyenin pek tabiî olacağı iddiâ olunmamalıdır. Çünkü’ 
tabîat dediğimiz şey çocuk oyuncağı değildir ki canımız ne 
tarafa isterse o tarafa döndürelim!

Tabiî şiir ne zaman söylenir?

Meselâ, şâirin nazar-ı dikkatini ressâm-ı meşhûr Ra~ 
fael’in tasvîr, daha doğrusu tasavvur eylediği bir Venüs 
levhası işgâl eyler. Şâir levhaya baktıkça ol tasvîr zihni
ne nakş olunmağa başlar. Ona baka baka şiir söyler. İşte o 
tabiîdir!

Şâir sevdiğinin tasvîrini ziyâret eder. O tasvîrin 
sâhibiyle geçirdiği zaman gözünün önüne gelir. O vakit bir 
feryâd çıkarır. O da tabiî bir şiirdir. Zamân-ı mesrûriyye- 
tinde o kadar hazîn birşey söyleyemez.





Şâir en sevdiği bir vücûdu elinden kaçırır. Şiirini 
ağlaya ağlaya inşâd eder. İşte bu da tabiîdir.

Şâir bir latîf tebessüme, bir baygın bakışa, iki mâî 
göze karşı olunca, iktidârının mahvolup gittiğini görür. 
Kendisince rengi denizin ka’rını andıran o gözleri nazar-ı 
temâşâsma alarak şiirini yazar. Bu kadar tabiî birşey olur 
mu?

Şâir, hurîlerden miibârek, ilâhelerden güzel bir vücû
du terketmeğe mecbûr olurken söylediği lakırdılar veznen ifâ 
de olunsa mütâli’i müteessir eder. Çünkü tabiîdir.

Şâir dilberinde eser-i infiâl hisseyler. Parlaklıkta 
mehtaba9 pembelikte şafağa benzeyen bir çehrenin çiy tânele- 
ri gibi gözyaşları içinde kaldığını, güller gibi kızardığını 
görür görmez "AğlamaI” der. O zaman söyleyeceği şiir zoraki 
değil, tabiî olur.

Güzel, beyaz bir çehrenin üzerine, güneşin hârâretin- 
den muhâfazaten çekilen beyaz bir tül o şâire ne kadar tabiî 
şiirler tasvîr ettirir.

Tulü*un, mehtâbm sara bir saç üzerine aksettiğini 
gören insan bu manzara-i tabîiyyeyi ne güzel tasvîr eder.

Gece yarısı uyanıp da karşısında sevdiğinin hayâlini 
dolaşır gören bir âşık, o hayâli tutmak için uğraşır iken 
onun semâya doğru yükselip uçtuğunu seyreden bir zavallı, 
eğer şâir ise, şiirlerini tabiîlikle berâber hazîn söyler.





îşte şiir güzel bir tasvir, iki mâî göz, bir yarala 
kuş, ağlamış bir kız, uykuya dalmış bir melek, güzel bir 
çehreye çekilmiş beyaz bir tül, bir zülf-i zerrîn, bir ha- 
yâl-i dilnişîn ve buna yaicın menâzır-ı latîfe görülürken 
söylenir. Yoksa her zaman nücsrred şiir söyleyeceğim diye 
hiçbir vech ve münâsebeti olmadığı hâlde sıkılmak tabîati 
zorlamak demektir.

Mehmed Celâl

Âda'da Söylediklerim, İstanbul 1303 H. ( 1886 M. )» s.4-9
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Tedkîk olunursa anlaşılır ki, bizde roman mütâlaa eden
ler ciddî, fennî kitaplar okuyanlardan ziyâdedir. Bilmem her 
yerde de böyle midir? Yine tedkîk olunursa görülür ki, bu ka
ri’ ve kari'elerin en çoğu -hayfâ kiî- tahsil zamanını bir mu
harririn hayâline fedâ etmek isteyen şübhân ile genç kızlardır.

Bir kısım romanların tehz£b-i ahlâk husûsunda gösterdik
leri te’sîr inkâr olunamaz. Bir kısmının da müfsid-i ahlâk ol
duğunda şüphe yoktur. Bu iki kısmı yek-diğerinden tefrîk etmek 
ise -hele şebâbetin devr-i hayâlinde bulunan bir genç için- 
pek müşkildir. Bu cihetle romanların mazarratı fâidelerinden 
daha ziyâde olabilir.

Roman okumak için şerâit-i âtiyyeye dikkat etmeli: Bâ- 
zan kari*in fevkalâde asabî bulunmaması, talebeden olmaması, 
yirmi yaşını tecâvüz etmesi, nîk ü bedi farka muktedir olması.

Evvelâ, asabî olanlar -ekseriyâ- hayâl-perver, rakîkü'l- 
kalb, herşeyden müteessir bulunduklarından, bir fikr-i hazîn 
onların cümle-i asabiyyesini tezelzül-yâb eder. Bu ise muzırr-ı 
sıhhattir.

Sâniyen, talebeden bulunanlar istikbâllerini temin ede
cek olan ulûm ve fünûnu tahsîl ile feyz-yâb olacakları yerde, 
hikâye okumağa dalarak vakitlerini zâyi* ederler ve imtihandan 
dönmek, çalışmaktan teneffür etmek gibi tehlikeler bu zaman 
baş gösterir. Daha ziyâde şâyân-ı teessüf bir şey var ise, o

ROMAİ MÜTALAASI
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da bu gibi gençlerin hikâye kari'liginden hikâye-nüvîsliğe ka
dar kat* edilecek olan uzun bir mesafeyi hemen birkaç ay için
de kat* edivermek, işi gücü bırakıp "hikâye yazacağım” diye 
beynini yormak, sonra ötekine berikine yeni bir roman yazmakta 
olduklarından -mağrûrâne- bahsetmek hevesleridir.

Roman yazmaktaki şerâit-i esâsiyyenin biraz mühimmini 
değil, en adîsini bile fark ve temyîzden âciz olan bu zavallı 
nev-hevesler terleyerek, sıkılarak karaladıkları birkaç yüz 
sayfanın neşri için vasıta taharrî ederler.

Şimdi mektebde tahta başında imtihanını verecek yerde 
bazı terbiyesiz tâbi*lerin nazar-ı istihzâsma uğrayan, müs
tehzi muharrirlerin tebessümlerine sebebiyet veren bu zavallı 
çocuklara hangi sâhib-i hamiyyet acımaz? Hikâye-nüvîslikten 
sarf-ı nazar, bunların içinde şâirliğe bile yeltenerek -eski 
dîvânlardan çalma çırpma, o da vezinsiz- birtakım kelimeler 
yazdıktan, iktidârca kendilerinden pek de farkı olmayanlardan 
teşvikler gördükten sonra:

Müstef’ilâtün müsteffilâtün 

bahirlerinde boğulmak derecelerine gelenler de vardır.

YazıkI Çocuk imtihanını veremedi. Hendeseden döndü.

İşte zavallı pederler, bî-çâre vâlideler, o mahsûl-i 
hayât için böyle söylerler.

Bir mektebe mensup olub da, gazetelere eser gönderenle
rin yazdıklarına dikkat olunsun. Bunlar -ekseriyâ birçok nevâ- 
kısı hâvî bulunduğu hâlde şiir hikâye gibi şeylere aid bulunu-
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yor- bir riyâzî muâdelesini halle hizmet edecek kadar ciddî, 
mühim makalelerden ibaret olsa, cana minnetî

Bu iyi değil. Daha doğrusunu söylemek lâzım gelirse, 
edebiyatı her fenne tercîh ettiğim hâlde, ben derim ki: Hayâl 
asrı geçti, hakikat asrı başladı. Bir çiftçi bir şâirden daha 
ziyade bahtiyardır. Semere-i sa’yini mes’ûdâne iktitaf eder. 
Bir şâir yahut bir hikâye-nüvîs gibi hayâlât-ı fecî *a arasın
da muztarib olmaz. Bir hikâye-nüvîs, bir şâir— Guy de Mauppa- 
sant yahut eski şâirlerimizden Sâmî gibi- garîk-i bahr-i hayâ- 
lât olabilir. Fakat bir tabîb hakayık-ı fenniyyeyi taharrî 
ile ashâb-ı ukulün ser-efrâzlarından sayılır. Hayâlât, hayât-ı 
beşeriyyeyi idâme edemez. Belki ezer. Zannetmem ki bir şâir 
-temyîz-i nîk ü bede muktedir olan bir insan nazarında- Pas- 
tör yahut şu aralık gazetelerde ismi yâd olunan Mösyö "Rue" 
kadar mazhar-ı hürmet olabilsin! Hikâyelerim, şiirlerim bu 
sözlerimle bir tezâd hasıl etse de beis yokî Bana "kendi ken
dine i'tirâz ediyor" desinler. Hakikat her zaman hakikattir. 
Ben yine hikâyemi yazarım, şiirimi söylerim. Pakat bunları 
mektebde bulunan şübbân ile genç kızların, hattâ kadın nâmı
na hiç bir kimsenin okumasını arzu etmem.

Bırakınız, ben yine çiçeklerden, kelebeklerden, yaprak
lardan, bir müteverrimenin kuru ve derin öksürüklerinden bah
sedeyim. Pakat o çiçeklerin hangi nevi* ezhâra mensûb olduğunu 
o kelebeklerin kanatlarındaki zarlara mikroskop ile bakılınca 
neler görüldüğünü, bir kavak yaprağının kaç tane damarı olduğu 
nu, o kuru, derin öksürüklerin ne gibi sebeblerden neş’et etti
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ğini bana bir sâhib-i fen sorsa, ben ne cevap vereyim, ey şâ
ir arkadaşlarım?

"İşte o kadardır ol hikâyet 
Bakîsi güzâf-ı bî-nihâyet"

mi diyeyim? Şimdi muhâtabım bir tabîb ise kemâl-i hayret ve 
teessüfle yüzüme bakar. İçinden "Çildırmış.’" der. Nezâketten 
nasîbi yoksa, yüzüme karşı da söyler yaî

Şimdi Fransızca’yı Türkçe’den ziyâde bilmek(î) iddiâ- 
smda bulunan genç feylosoflarımızdan biri çıkar da "Efe de
mek? Hugo en büyük şâir değil miydi? François Coppee'ye ne 
dersiniz? Daha emsali çok! Bunlar kâffe-i ulûmdan şehâdetnâ- 
me olarak meydana çıktılar" derse ben muhtasaran cevap veri
rim:

-Her meselede zaman ve mekân gözetilir. Bununla beraber 
şâirligin, hikâye-nüvîsliğin meziyyetini inkâr -benim için- 
düşvâr olur. Çünkü lehü’l-hamd "bir damla gözyaşının bir bür- 
hândan daha kuvvetli" olduğunu bildiğim gibi "sözün herşeyden 
müessir" bulunduğu da ma’lûmumdur*

Yalnız -hayât-ı beşeriyye içinde- sanâyi’i-i edebiyye- 
nin her sanat kadar mühim olmadığını göstermek isterim. Bir 
millet mâdem ki mütemeddindir, hikâyenin, şiirin o millet 
içinde bulunması lüzûm-ı medeniyyettendir. Fakat ne suretle? 
Lâzım olan ulûm tahsil edildikten sonraJ

Şimdi istitrâdımıza hitâm verelim de, evvelki bahse ba
kalım:





"Nefsimde tecrübemle inan söylerim sana”.

İnsan hadd-i bülûğa vâsıl olduğu zaman, yani onbeş on- 
altı yaşlarında -ez-cümle fikri hayâl-perverliğe müsta’id ise- 
hakıkaten hayâl-perver oluyor. Okumak zamanı çok. Beş yaşında 
bir çocuk, okumağa başlar. Ömrünün nihâyetine kadar okur. Fa
kat roman okursa, bu müdhiştir. Hikâyeler o genç kalbi tesmîm 
eder. Eğer ârzû-yı şâiriyyet, roman okumak fikrine inzimâm 
ederse, bu arzunun mühlik olacağını te’mîn ederim.

Bir romanı tahsil edeceği bir zamanda, yani yirmi yaş 
çağlarında okumalı. 0 vakit hem anlar, hem muhâkeme eder.

Bir hikâyeden istifâde etmek lâzım ise, kitabın her sa
tırını bir saniyede süzerek, sahifelerini muttasıl çevirmekle 
bu istifâde hâsıl olmaz. Her ibâreyi tahlil etmeli.

Gelelim kadınların roman okuması meselesine... Bu mut
lak muzırdır. Çünkü -fennî romanlar istisnâ edildiği halde- 
her romanda bir muhabbet meselesi vardır. Bir âşık... Bir mu
habbet... Bir rakîb... hep böyle şeylerl

Bu hâlde bir kadının vazifesi hayâl-perverâne yazılmış 
romanları kütübhânesinden kaldırarak, onların yerine ciddî , 
eserler koymak ve onlardan alacağı lezâizi zevcinin nâsıyesin- 
de, çocuklarının mâsümâne tebessümünde aramaktır.

Mehmed Celâl
Maârif, y.4, c.VII, nr.159, 30 Cemâziyelevvel 1312 

(28 Teşrînisâni 1895), s.18-20.
Roman Mütâlaası, İstanbul 1312 (1895), Kasbar Matb., 10 s.
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Komedi. İki perde. Birinci perde: Muhâvere-i bî-mânâ.

(Çatılmış kaşları altındaki gözlerini arasıra Şubatfm  
bürûdetinden titremekte olan mütercime atfederek,) Münekkid-

Okuyanlar kitabı belki bıkar 
Okudukça ne rütbe can da sıkar 
Ue çıkar ey zavallı Mösyö Pikar 
Marsel'in nazlı marsiyalinden 
Löbon’un âteşîn hayâlinden

Mütercim- (Münekkidin yüzüne hayretle bakarak ve arası- 
ra sümüğünü çekerek) Kitap demişsen onu anlamış ettim, olsun 
ki can sıkar. He? Mösyö Pikar’dan ne çıkar? Tercümeye yelten
diğim romanda ise ne Mösyö Pikar vardır, ne de Mösyö Can Sıkar. 
Marsel'in nazlı marsiyali olur? Âteşîn-hayâl demek, kırmızı bi
ber demek, he?

Münekkid-
Sanma çok söylerim ziyâde olur 
Sözlerim başka bir edâda olur 
Sana ahbar, bir istifâde olur 
( ) tavr-ı yâ 1 ü bâlinden
Kirkor*un âteşîn cemâlinden.

(s) M.Celâl*in Tercüme Numûneleri adlı seri yazısı, Xaviere de 
Montepin’in Mecnûneler Tabîbi romanının Âdamyan adlı bir 
Ermeni mütercim tarafından Türkçe*ye yapılmış tercümesini 
tenkid maksadıyla yazılmıştır. Yukarıda Âdamyan Efendi?yi 
komedi tarzında terikîd eden Celâl, yazısının ikinci kısmın
da romandan alman cümlelerdeki yanlışları göstererek, doğ
rularını söylemektedir.

»TERCÜME NUMÛIELERİ -8-"den^





Mütercim:- Amma saçmaloor, böyle olur? le biçimsiz iş! 
Söyloor söyloor, yedi haftadan beri söyloor... Hep yine ahbar. 
Farkındasm? demişse Anna olacak!.. (Yâl ü bâl) demişse -gü- 
yâ efendi şâir imiş- (apal topal) olacak.'.. Ey münekkid monşer 
aklını gözetî Sonra ben de Fransız pratiği ile Belçika grameri 
yazarım.

(Mütercimin humret-i dîdârı sıkıldığını bir nazarla
eder.)

Münekkid:-(Merhameti îmâ eder bir nazarla zavallı müter 
cimin yüzüne bakarak)

Montepin görse böyle âsârı 
Etmez elbet ihâta efkârı 
Yoksa da gerçi hiç eş'ârı 
Homer’in düştü dest-mâlinden 
Jilber’in dest-i bî-mecâlinden

Mütercim:-(Kemâl-i sürür ile omuzlarını kaldırarak v© 
sümüğünü çekmekte devam ederek) He çeşit mes’ele, Montepin 
dersen o herif ki ( ) Dibi Paris'tedir. Poet Efendi! Sen 
Montepin’de efkâr aroorsun? Yoksa eş'âr aroorsun? Hugo der
sin, Jilber dersin. Sen bunları biloorsun?

Münekkîd:-(İtidâl-i demini muhafaza ederek mütebessi-
mâne)

Zannedersin bahâr-ı sevdâyî 
Sanki bîdâr ederdi hülyâyı 
Şimdi gel gör guguklu rü’yâyı 
Bir kuşun çırpman hayâlinden 
Bana sorma onun vebâlinden.





Mütercim:-Gözüne kurban olayım... Bah... Zannedersin... 
Zannedersin... Münekkid benim dilimin peresengini bilir. Çünkü 
tercüme ettiğim romanda zannedersin başka birşey yoktur. Ey şâ- 
ir-i şûrîde hayâl! "Şimdi gel gör guguklu rü’yâyı" da demekle 
de Dekadanlar’a lâf atoorsun ha?

Münekkid:-(Mütebessimâne) Guguk!..
Mütercim:-Ammâ saçmaloorsun!..
Münekkid:-
Dekadanlar olur mu hiç edîb 
Bu mütercim zavallı kaldı garîb 
Gelse bîçâreye bu demde tabîb 
Fikrini anlayınca hâlinden 
Ürker elbette hep hayâlinden

Mütercim:-He saçma, ne saçma!.. Hiç böyle şiir olur?..
Ey tenkîa sahîbi!.. Yok... Yanlış halt ettim... Yok yok...
Haltı yanlış ettim... Ey sahib-i münekkid... İşte burada bü
tün bütün halt ettim... (Garîb)e kafiye gelsin diye (tabîb)i 
ne yazarsın!

Münekkid:-(Hiddetle)
Bu mütercim fakat azar yiyecek 
Sonra şâirin elinde bir deynek 
Eyliyor arz-ı ihtirâm etmek 
Haleb’in mandalin-i âlinden 
Yafa’n m  tatlı portakalından

Mütercim:- Tekrar edeyim... Saçma, bî-meâlî..





MUnekkİd:-Evet, îtirâf ederim, senin tercümene nazmen 
bir nazîre yazmak îcâb etti. Binâenaleyh, işte bu saçmaları yaz 
dım... Bilmem senin saçmalarını tanzîre muvaffak olabildim mi?

Mütercim:-Lâkin efendiI Kanım başıma çıkoorî..

Münekkid:-(Rahîmâne bir tavır ile) Merak etmel Şimdi 
bir düş tertîb edeceğim.’ Herşey geçecekî Baki İkinci perde 
açılıyor.

XXX

İkinci perde. Mütercimin üslûb-ı ifâdesi:

"Corc, şeyler suâl eder, işaretler alır.”

Bu şeylerdir benim meftûn-ı hayret olduğum şeyler
Bu şeylerdir giriftar-ı belâgat olduğum şeyler
Bu şeylerdir işâretlerle hergün yazdığım eş'âr
Bu şeylerdir zekâ-çın-i fesâhat olduğum şeyler

Fakat biraz mânâsız düşdü ama aldırma, işine bakî..

"İhtimâl ki vefât eder mi?”

Kimbilir? Ya eder, ya etmezi.. Ah bu vukufsuzluk âh!..

"Ritz’in damarları kesildi”.

- Tercüme -

Maksad, "Ritz’in tahammülü kalmadıln demek olsa gerek 
Acaoâ böyle mi? Yoksa merâm, beyân-ı hayret midir?

"Sahîhan fındık altını gibi bir sandal oldu."



T



- 335-

Ceviz gümüşü gibi yelken gemisine nazîre isterseniz, 
işte size fındık altını gibi bir sandal.’.,

'»Matmazel Baltos ile iki ehibba..."

Birşey değili Küçük bir nakîsa-i lisâniyyej.. Yani 
cem’ü’l-cem’I

"Fabris, Corc’un selâmını alarak kuru bir tavır ile...»

Bu ibârede kuruluk olduğu görülüyor. Tavrda "kuruluk" 
olur mu? Corc’un selâmında yaşlık var ise, mütercim bir tezâd-ı 
edebî teşkîli için böyle bir kuruluğu îrâd eylemiştir!.. Siz 
kuru kafanın hikâyesini bilir misiniz? Fakat şimdi geçelim!.,

"Paskal-Yadigârlar yadigârı..."

Yâdigârlar yadigârı bergüzârındır senin
Böyle bî-mânâ yazılmak bak yâdigârmdır senin
Ensesinden lâf edenlerle ( 3̂  ) sözlerin
Doğrusu pervâne-âsâ(!) bir şiârındır senin.

"Ben bu şey için boyumca imzâ veririm."

Lâtife latîfeyi açar. Muüabbet de lâzım değil mi ya? 
Şimdi "kart dö vizit"i olmayan ehibbâdan birisi, ehibbâdan 
birisini ziyârete gitse, orayaggeldiğine dair bir imzâ bırak
mak îcâb etse, düşününüz bir kere, amma iyi düşününüz, kendi 
boyu mikdârmda bir imzâ çizecek -tâ’bîr-i sahihle- yazacak 
olsa, buna kağıt mı yetişir, yoksa mütercim efendinin ifâde-i 
bî-mânâsı mı?

Mehmed Celâl

İrtika, y.2, c.3, nr.1/101, 10 Zilkade 1318-16 Şubat 1316- 
29 Şubat 1901, s.138-139.
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"TBDKÎKAI-I EDEBİYYE-6'wdan

Sakın bu "siyah hastalık" kara hummâ olmasın!.. O hâl
de, krem rengindeki bisküviyi kırmızı akîde şekeriyle san bir 
havanda iyice dövmeli, biraz da içine karabiber ekmeli, o bir 
toz hâlini alır. Bu tozun içine biraz Ayastefanos zâteri, bi
raz da îatavla maydanozu ilâve olunduktan sonra morumsu bir 
bir menekşe şurubuyla onları kanştıra karıştıra bir mâyi* 
hâline getirmeli. Bu mâyi*i kahverenginde bir kâseye kor ko- 
maz, hemen... yâni vakit zayi1 etmeksizin kâsenin üstünü ye
şil bir tabak ile örtmeli!.. Bu kâseyi de müşemmes bir günün 
"ayaz" gecesinde Sabah, şayet bu kabil olamazsa Servet-i Fü- 
nûn matbaası önüne komalı, ertesi gün bu kâsenin etrafının 
"çiğ ziyâlar"la muhît olduğu görülür. Lerzân ve na’ş-bürrân 
bunu kaldırır. Kapağı yavaş yavaş açar. îçindeki mâyif rengâ
renk olmuştur. Bundan "Hayât-ı Matbûât" sâhibine Pazartesi 
günleri, bir tatlı kaşığı içirmeli. Biraz ağzı yanacak, çün
kü içinde biber var!.. Beis yok!.. Bu öyle bir ilâçtır ki, 
yalnız "siyah hastalık"a değil, îllet-i Dekadâniyye’ye bile 
birebirdir!..

Mehmed Celâl

îrtika, y.l, c.I, nr.44, 25 Ramazan 1317-26 Kânûnısânî 1900, 
s.176.
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MİTOLOJİK BİR MAHZÖME

Ada1 m u  meşceresinde ikimiz dinlerdik 
Rüzgârın sesini, mevcelerin nağmesini 
Hiss-i sevdâ-yı garîbâne ile inlerdik 
Getirirdi bize mürg-ı seherin nağmesini 
Kayalardan duyulan aks-*i sadâ-yı muğber 
Açılırdı o zaman bürku’-ı gülgûn-ı şafak 
Maşrıka neyyir-i tâbende saçardı zîver 
İtikadımca benim işte bu gündür ancak 
Mihr-i evc-i emelin şu'le-nisâr olduğu gün.

XX

Subh-ı mahmûr uyanıp saçtı güneş yaldızlar 
Dalgalar eyledi sahillere nakl-i sevdâ 
Çıkıyormuş gibi berrak denizden kızlar 
Böyle bir fikr hayâlâtımı kıldı ihyâ 
Jaieli dalların üstünde öterdi bülbül 
Bu küçük şâiri örterdi yeşil yapraklar 
Güneşin nuruna karşı açılırdı bir gül 
Pâymâl olmağı isterdi bütün leylaklar 
Yârimin zîrer-ı evreng-i bahâr olduğu gün.

XX

Serpilip sath-ı çemenzâre berehne-sîne 
Venüs'ün hâl-i perişanını etti îmâ 
Cûybâr oldu gümüş sînesine âyine
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Zülf-i zer-târ-ı perîşânını okşardı sabâ 
Sak-ı sîmînini saklarda çemenler, güller 
Pây-ı nermînini bûa etmeğe oldum mecbûr 
Serini eyledi tetvîc semenler, güller 
Pertev-i tâli'imin işte bu subh-x pür-nûr 
Bana yâr olduğu gündür, bana yâr olduğu gün.

XX

Hâbgâhmda uyanmıştı letâfetlerle
Bürünüp şalına üftâdesini beklerdi
Pîş-i revzende garîbâne şetâretlerle
Subh-dem âşık-ı dildâsini beklerdi
Açıp âgûşunu eylerdi beni mest-i visâl
Acabâ şimdi yalandan mı bana küskündür
Ne kadar tatlı» ne dilber, ne kadar hoş bu hayâl
Gerden-i sâfını bûs eylediğim bir gündür
ETâle-i şi’rimin âheng-i mesâr olduğu gün.

zx

Görünürdü bize çamlar arasında bir gâr 
Azm ederdik oraya derdimizi dökmek için 
Bir hışırtı bize gafletten ederdi bîdâr 
Bâd-ı hoş-zemzeme sallar idi eşeân bütün 
Bir Kalipso beni sermest-i visâl etmişti 
Telemak görmedi bir böyle perî-i talfat 
Orada gönlümü meshûr-ı hayâl etmişti
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Ey esâtîri bilenler.' Unutulmaz elbet 
Bir perinin burada zîver-i gar olduğu gün.

xx

Denire girmeğe meyi etti o çeşmâm kebûd 
Attı pîrâhenini cism-i semen-bûsundan 
Bir deniz mâlikesi oldu o tâbende vücûd 
Du’rr-i meknûn saçıl irdi ham-ı gîsûsundan 
Dalgalar sâ'id-i sîmînini etti telsîm 
Küpidon payını bûs etmek için yaklaştı 
Flora eyledi ezhâr-ı bahân takdîm 
Ada’nın kızlarına şa'şaa-bâr olduğu gün.

XX

Bulut ağlardı garîbâne yağardı bârân 
Bir duman dâmen-i kuhsâra kadar inmişti 
Beni seyr eyledi son bir nazarıyla cânân 
Anladım her nazarından, bana incinmişti 
Berkler parladı yangınları îcâd etti 
Ah u efgân ile dolmuştu bütün meşcereler 
Ra’dler gürledi, feryâdıma imdâd etti 
Bana ağlar gibi gelmişti denizler, dereler 
İftirakı, sebeb-i nâle vü zar olduğu gün.

xx
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Âh mâzî denilen şafşaalı subh-ı şebâb 
Eyledi ebr-i seherden daha sur'atli güzer 
Âh dünyâda benimçu'n neye yoktur mehtâbi 
örtüyor pertev-i âmâlimi bir leyi-i keder 
Sana yazdım sana bu şi’r-i hazini ammâ 
Bilirim ben yine indinde kalır kıymetsiz 
Kalbimi birgün olup durduracaktır sevdâ 
Beni yâd et beni Âllâh için ey şefkatsizi 
Meskenim derd-i firakınla mezâr olduğu gün.

Mehmed Celâl

Mekteb, y.4, c.III., nr.29, 30 Şevval 1312 - 13 Nisan 1311- 
(25 Nisan 1895), s.97-98.
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M Ü  S DEHİZDEÎÎ ÇIKIYOR

Sisler iniyordu kûhsâre 
Olmuştu sehâib-i mülemren 
Dâmân-ı ufukda pâre pare 
Her pâresi başka turlu rûşen 
Kızmıştı perî-i nevbahâre 
Uçmuştu şafak perîsi erken

Çeşme seherin olunca giryân 
Bir kız gibi doğdu mihr-i tâbân.

Sakindi deniz, aabâ-yı hoş-bû 
Yapraklar içinde âh ederdi 
Bülbül denilen garîb-i hoş-gö 
Bir pembe güle nigâh ederdi 
Bir cûy-ı reşâşe-rîz ü dil-cû 
Sath-ı çemeni penâh ederdi

Yaprakda olurdu 3âle mühtez 
..Bir gözyaşı dır düşer tükenmez.

Birden bire cûşa geldi deryâ 
Sâhilleri Öptüler köpükler 
Emvâcın içinde oldu peydâ 
Bir zemzeme kim sürûaa benzer 
Bir kız oluyordu aşikâra 
MahmÛr nigâhı rûh-perver.

Gîsûsu omuzlarında lerzân 
Gönlüm gibi dâimâ perîşân.
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Arâm-güz£n~i sâhil oldu 
Tâbende köpüklerin iğinde 
Mahmftr idi hâba mâil oldu 
Bir sırmalı histerin içinde 
Takta ki humârı zâil oldu 
Bir hiss-i mükedderin içinde

Gördü beni baş ucunda muğber 
Bir damla da yaş gözümde titrer

Etti beni cezbesiyle teshîr 
Bu vech. ile başlaaım hitâba: 
wEy neyyir-i âlem-i esâtîri 
Bak bendeki müzmin ıstıraba,
Birgün beni öldürürse takdîr,
Gel kabrime, böyle yaz kitâbe:

Ayînesidir bu taş melâlin 
Fersûde mezârıdır Celâl*in.

Mehmed Celâl

Mâlûmât, y.4, c.VIII, ar.171, 5 Şevval 1316-4 Şubat 1314 
(16 Şubat 1899), s.1015.
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SER-IÜVÎŞT-İ ŞÂİR

Derd-i dermân-nâ-pezîrinden usanmışken cihân 
Gönlüne hâlâ arar bir derd-i dermân-nâ-pezîr 
Keş'e-yâb-ı gıryQ-i hüzn ü elemdir her zamân 
Dâima reng-i gurûbun handesinden mustenîr.

Subh-ı tâbân-ı bahâr oldukça dehre rû-nümâ 
Sayesinde girye-bâr-ı aşk olur yaprakların,
Şâirin olmakdadır gözyaşlarıyla âşinâ 
ETûr içinde titreyen şebnemleri leylakların.

Saye saldıkça zemîne girye -perver bir sehâb 
Afitâb ettikçe yağmurlar içinde iğtirâb 
Giryeden bıkmaz dil-i rikkat-sırişti şâirin.

Bir kızın, bir gdncenin, bir yaprağın meftunudur, 
Gâh ma' n£dâx- bir gözyaşının mahzûnudur,
Haşre dek bitmez tükenmez ser-nüvişti şâirin.

Mehmed Celâl

Resimli Gazete, nr.26, 4 Zilhicce 1314 - 24 Nisan 1313-
(6 Mayıs 1897), s,303.





BÎR ŞİİR YAZMAK İSTERİM...

Bir şi'r-i müzeyyen yazayım zülfüne, ey yâr 
Sonra güneşin şu’le-i zer-târı görünsün 
Dök saçlarını çehrene bir cezbeli dîdâr 

Envâra bürünsün.

Bir şi'r-i musaffa yazayım, nûr-ı cemâlin 
Olsun derim ol şi’r-i musaffâya nazîre 
Fer vermelidir şu’le-i sâf-ı ruh-ı âlin 

Hurşîd-i münire.

Bir şi’r-i muşa’şa’ yazayım, kaşların olsun 
Şeh-beyt-i kasîdi bu dilâşûb hayâlin 
Mazmünuna dikkat eden envârını bulsun 

Gönlümde hilâlin.

Bir şi’r-i semâvî yazayım çeşmine dâir 
Her nüktesi bir parça kebûdî-i semâdan, 
Toplar sana şebnemleri, gözyaşları şâir 

Ezhâr-ı hayâdan.

Bir şi’r-i müessir yazayım, lahn-i hafifi 
Kirpiklerini süzmeğe olsun da bahâne, 
Kirpiklerinin, gözlerinin hüzn-i latifi 

Dolsun dil ü câne.





Bir şi'r-i mutarrâ yazayım, verd-i ’izârın 
Bir şi’r-i mutarrâda heman münkeşif olsun 
Gül ruhlarının şavkına evrengi bahârın 

Bzhâr ile dolsun.

Bir şi’r-i rebiî yazayım, gonca dehânın 
Bir tatlı, letâfatli tebessümle açılsın 
Dendânını görsün, buna hasretle, semânın 

Baranı saçılsın.

Bir şi’r-i tabîî yazayım sinene karşı 
Sen dur o zaman pertev-i mir’âta mukabil 
Takdis edeyim hüsnünü âyinene karşı 

Olmaz mı bu kabil?..

Bir şi’r-i münevver yazayım ol güzel eller 
Olsun bana bir leyle-i hasrette nümâyân 
Öpsün bu yed-i sâfi tahassürle güzeller 

Takdîse de şayan!

Bir şi’r-i mukaddes yazayım, kıl beni te’mîn, 
Bir şi’r getirmiş mi tabiat, sorarım ya 
Senden daha dilber, daha tâze, daha rengin 

Senden daha ra’nâ?..

Mehmed Celâl

Mâlûmât, ar.188, 5 Safer 1317 - 3 Haziran 1315 - (15 Haziran 
1899), s.1357.



İ'TİLÂ-YI GAZÎ(1)

Ah. ey felek mesâibinin yok nihâyeti 
Açtın yine gönüllere dâğ-ı felâketi 
Çâbük-süvâr-ı arsa-i heycâyı aldın âh 
Ağlattı hasreti bizi, ağlattı hasreti 
Tasvîr-i dil-pez£rine Allâh için bakın 
Olmakda işte mâni*-i enzâr heybeti 
Askerliğin mücessemi, çengin müekkeli 
Bir devletin müşîri ve meclûb-ı satveti 
Rahşende olmasın un aceb mâmı tâ ebed 
Afaka saldı gulgule berk-ı celâdeti 
Târîhl Ey hakikati i’lâ eden eser 
Aguşuna atıldı senin pâk bir güher.

xx

Sersin bahâr ayaklarına gülistânları 
"Evvel mekânı oldu cinân büstânları” 
Manzûr olurdu dîdelere levha-i küsûf 
Düştükçe vech-i enverine top dumanlan 
Şemşîri elde fikr ediniz, tüyler ürperir 
Bir şîr-i cânsi tân idi âteş zamânları 
Nâdir gelir cihâna hele böyle şanlı şîr 
İntak edin Pilevne’deki kahramanları 
Fâtih’deki o türbe-i pertev-nisârına 
Pertev-nisâr olur feleğin kehkeşânları

C.1) Gazî Osman Paşamın vefatı üzerine yazılmıştır





Mirfâtıdır büyüklüğünün icalb-i fâhiri 
Ni'met budur ki Fâtih’in oldu misâfiri

xx

Dikkat edip de şöyla gören bir nigâhını 
Mutlak görürdü kalb-i sadâkat-penâhını 
Meclûb-ı hizmetiydi kumandân-ı a’zamın 
Tebcil edardi ez-dil ü cân pâdişâhını. 
Meşhurdur mürüvveti kim göre bir fakîr 
Tenvîr ederdi lutf ile baht-ı siyâhını 
Hattâ Pilevne'den geçiyorken, muhadderât 
"Ey kahraman, yaşa.’ diye tutmuştu râhını 
Hoşnûd kıldı Halik’ını, kim bilir nasıl, 
Cennet1te şimdi görmeli ârâmgâhını,
Pâşâ-yı zî-vekar idi Osmân-ı kâmkâr 
Oldu makamı dense sezâ kurb~ı Kirdgâr.

XX

Mü’minliği bütün sebeb-i ittikasıdır 
Askerliği hele ezelî i’tilâsıdır 
Gaziliğin celâdeti alnında müncelî 
Parlak nişânlı sîneai satvet semâsıdır.
Bir devlet-i vecîbede i’lâ-yı şân için 
Çengin yegâne âşıkıdır, mübtelâsıdır. 
îlhâm eder besâleti, fikr-i hamiyyeti 
Askerdeki şecaatin üssü’l-esâsıdır^

Gitti, duası kaldı bize sâde yâdigâr,





Bu matla’~ı latîf cihânın duâsıdır:
Yâ Rab be-*hakk-ı Hazret-i Sultân-ı Enbiyâ
Gazimize cinâhlarını eyle rû-nümâ.

XX

Ey makber-i münevver-i merd-i güzide-nâm 
Geldim cirâr-ı akdesine işte, es-selâm.’ 
Bâlâdaki melekleri hissettim eyliyor 
Sinendeki bahâdır için arz-ı ihtirâm. 
Gaziliğin mehâbetini etsin aşikâr 
Düşsün bu türbeye bütün envâr subh u şâm 
Sn şanlı, en muazzez olan rûh-ı pâkine 
Olsun sediri cennetin evreng-i ihtişam 
Osmân-ı nâmdâre mekân da cinân olur 
Gazilere, şehidlere en büyük makam. 
Yattıkça o cinânda, dursun penâhımız 
İzz ü şerefle çok yaşasın pâdişâhımız.

Mehmed Celâl

Mâlûmât, nr.231, 14 Zilhicce 1317 - 30 Mart 1316 - (13 Nisan 
1900), s.775.





Bdebiyat-ı Oedîde

Sen nerdesin ey debdebeli, şanlı Fuzûlî 
Kaldır başını, aç gözünü bak neler oldu 
Şi’rin -ne tuhaf!..- kalmadı bir zevki, usûl 
Halkın kimi Verlen, kimi Aşık Ömer oldu

Sen nerdesin, ey Hazret-i RÛh£-i 3ühan-ver 
Asâr-ı garîbâne-i rûhun unutuldu 
?ardır sebebi: Hep Dekadan oldu edîbân 
Jan-Jak Ruso'nun tarzı bize münkeşif oldu.

Sen nerdesin Allah içün, ey Hazret-i Bâkî 
Mersiyyeni, şîrîn gazeliyyâtını atdık 
Viktor Hugo'nun zevkine olduk da mülâkî 
Sonra oraya bir Dekadan parçası (î) katdık.

Sen nerdesin ey Gâlib-i mahzûn u mükedder 
Beş beytin için ister iken bir de nazîre 
Gûş etti bunu arz-ı cemâl eyledi Jılberî.? 
Bir şaibe kondurmak için mihr-i münîre.

Sen nerdesin ey şa’şaa-i Hazret-i Nâcî 
Afak-ı edebden bize bahşeylediğin nur 
İzhâr ediyor râh-ı fazilette şirâcı 
Heyhâtl.. O ışık, ebr-i cehâlet ile (meftûrl
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Siz gittiniz ey şanlı hünerverleri dehrin, 
Bizlar hezeyanlar, Dekadanlardan usandık 
Göçtü edebiyyât-ı zekâ-perveri dehrin 
"Zîrâ ki ziyan ortada, bilmem ne kazandık.?"

Başlar edebiyyât-ı cedîde... mütehayyir 
Hattâ gözü baygın re yüzü hayli müşemmes 
Bir hasta kızın vechine benzer... müteessir 
Mor nağmeli, al cilveli, hem tirşeli bir aes

Kumral başının üstüne çıkmış re kulaklar 
Maî saçının lerzişine müncezib olmuş.
Âl bûseyi görmüş ne tuhaf tirşe dudaklar 
Bak fmdıkî kirpikleri görmüş de tutulmuş!..

Sâât-ı semen-fâmı çalar havf-ı siyahın 
Bir lerze-i ebyazla olur rûha mukarin 
Bir ka’ka’anm, gamgamanın lerzişi, âhın 
Yar mı burada faidesi âh ne mümkün...

Başlar edebiyyât-ı cedîde... müteverrim!.. 
Elbet ona bir çâre bulurlar Dekadanlar.
En sonra görürler de acırlar... mütebessim, 
Bir hiss-i samimî ile derler topatanlar:





Mâî amalin mor sesi gelsin mi vücûda 
'•Dîvânece aözler mi demektir edebiyyât?..." 
Pikr-i tıezeyân müncezib oldukça suûda 
"Asâr-ı terakki diyoruz biz buna, heyiıâtl..T!

Mehmed Celâl

İrtika, y.l, c.I, nr.14, 8 Safer 1317-16 Haziran 1899, s.56.





LA DAISE DES DECADENTS

Bir yeşil sâhilin üstünde beş alta koltuk 
Tâ uzakta görünür Marmara’nın deryâsı,
Bu kadar koltuğun üstünde sekiz tâne çocuk^^

( Q\Gözlerinde uçuyor mâî, siyâh hülyâsı. 7

(3)Birinin dest-i kebûdunda (Ten)in / son eseri 
Birinin ceyb-i siyahında güzel bir (Figaro) 
Birinin böyle diyor cümlesine şiveleri:
Birimiz (Ten) oluyor, diğerimiz sanki (Hugo).

Birisi fırça yapar bir ağacın dallarını,^  
Birisi mâî emellerle zemîni süpürür,
Öbürü hep koparır goncelerin allarını, 
Sdebiyyât-ı cedîde bunu elbette görür

Ve  güler... Sonra biri sâika-i hiddetle
"Ohî.. Monşerî. diye âvâzını i’lâ eyler

(6)Bahse başlar yine (Viktor Hugo)v 'dan safvetle 
Yok Fransızcası, sâde diyor işte (monşer)î

Biri çıktı o zaman "Ohî.." dedi,
HEdebiyyâtımız oldu pür-nûr,
Ebedîdir, ebedîdir, ebedî 
Çiğ ziyâlarla olur mu meftûr?”
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"Edebiyyât-ı atîka boştur,
Yâni fikrim gibi meşgûl-ı semâ,
Gâh. huşyâr, gehî sarhoştur 
Yani-kalbim gibi meshûf-ı cefâ.”

(7)"(Palpitasyon)la söze söylemeli
Oluruz gitgide bir san’atkâr
Sevmeyiz öyle Puzûlî emeli
Bize (Jan Jak Ruso), (Viktor Hugo) var."^8^

Bu sekiz tâne çocuk şaşkında 
İnanırlardı demâdem şansa 
Mastika içti biri, taşkındı,

(9 )Dedi şiddetle: e mentan dansa" '

Mehmed Celâl

İrtika, y.2, c.II, nr.5/53, 29 Zilkade 1317-30 Mart 1900, s.18; 
Mâlûmât, nr.230, 23 Mart 1316-5 Nisan 1900, s.753.

(1) S.Funûn kadrosu kastedilmektedir.
(2) Halid Ziyâ'nın Mâî ve Siyah romanı imâ edilmektedir.
(3) Hippolytte Taine
(4) T.Fikret*in Resim Yaparken şiirine telmih.
(5) mon cher: Efendim, Beyefendi!
(S) Victor Hugo
(7) palpitation: Çarpıntı, titreme.
(8) Jean Jacques Rousseau
(9) Et maintenant dansez: Hadi dansaî, Hadi dans edeliml



vs...

Ve ben bugün bu şafaklarla pür-şebâb ü emel 
Olur iken müteessir ve iğbirâr-âver,
Sunarsınız ve niçün siz bu (Volter)e bir el,
Bu (Volter)e niye el ve baîıâr-ı cân-perver

Açar müşemmes olan erguvanları ve yine 
Severse bunları şâir ve bir mülevven rûh 
Diker ve kırmızı hülyayı baiıçıvân dikine 
Ye her gülün dikeni destini eder mecrûh.

Bu bir (sone) ve güzel bir şi’r eder teşkil 
Ve vezni, kafiyeyi her zaman eder tebdil 
Ve bu eser dahi (Pol Verlon)in olursa inan

Cihanda var mı misâli ve vardır değeri
Ve der misin acabâ kim yazan bu hoş eseri
Ve oh!.. Bir Dekadandır!.. Ve oh!.. Bir Dekadan!..

Mehmed Celâl

İrtika, y.l, c.I, nr.44, 25 Ramazan 1317-26 Kânûn-ısâni 1900, 
s.176.





-Çiçek seven şâirlere-

Oh! İşte geçende bir grizet^^
(2 )Hanriyet 1 nâmı böyle bir dildâr

( -5 )Bana vermişti bir lâtîf buket '

O Teatr Franse^^ de oynar!..
( CZ \Sanırım... ve amorw 'la uğraşıyor

(6)O bilirmiş bu yolda bir metodu.
Şu benim saf aşkıma şaşıyor 
Bilmem âşıklığın nedir metodu?

( 7 )Oh! Bir aşk-ı sâf olur poetikv'
(Q)Yazılır sonra bir eser-i klasik

(9)Kadın amma ki mantöz olmamalı!

Oh! Geldi geçenki konserde^^
(11)Reveransımlav ' ettim istikbâl

(İP)Bunu lâyık severse Jilber de, '
(13)Bana bir peş^ uzattı gark-ı hayâl...

Geldi bir bûy-ı dilfirîb ol ân 
Şimdi sandım lila blân^^ besler,
He yalan söyleyim ki ez-dil ü cân 
Dekadan^1^  olmak istedim monser!^^

LİLAS BLAHC



T



Dedim: Ey rozî^1^  Bu şeb evet je ruz em^18^
Sana işte parol donör^^ her dem,
Ruhların bir flor dö lil^20  ̂ sanılır.

Viyolet^21  ̂de bu bûya aldanıyor
(P2)Seni bir deste mil flor'’ sanıyor,

Sana hâlâ lila blân bayılırZ..

Mehmed Celâl

İrtika, y.2, c.II, nr.10/58, 5 Muharrem 1318-4 Mayıs 1900, s.38.

(1) grisstte: Şrth v« şife £xz
(2) Henriette: Kadın adı
(3) bouquet: Buket
(4) Theatre Française: Fransız tiyatrosu
(5) amour: Aşk
(6) methode: Metod
(7) poetique: Şiir gibi, şiire ait, fâirâne
(8) classiqueî klasik
(9) manteuse: Yalancı
(10) concert: Konser
(11) revarence: Reverans
(12) Gilbert: îîicolas Gilbert, 1750-1780 yılları arasında 

yaşamış bir Fransız şâiri
(13) peche: Şeftali





(14) lilas blanc: Beyaz zambak
(15) Decadent: Dekadan, (Servet-i Fünûn edebiyatçısı)
(16) mon cher: Efendim, beyefendi!
(17) roae: Gül
(18) Je vous aime: Sizi seviyorum!
(19) Parole d’tıonneur: Şeref sözü
(20) Fleur de 1‘ile: Ada çiçeği
(21) violette; Menekşe
(22) mille fleurs: Bin çiçek
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Şİ *R-İ SAĞME-EÎZ

Cûlardaki terâne-i lerziş-nisâr ile 
Onbeş yaşında bir kız eder girye-i siyâh, 
Dağlarda sonra gamgama-i nevbahâr ile 
Peyda olur enîn-i nihâlân gâh gâh.

Sehhâr bir surûd orada i’tilâ eder 
Mutlak düşer bu hâlete karşı dizüstü dil, 
Bir nağme-i müzehheb olur mâil-i seher 
Bir şi’rdir o nağme dahî, başka şey değil.

Bir tıfl-ı ziyâ-çehre doğar, şa»şaa-perrer, 
Bir lerze-i ruşenle saçar âleme zîver 
Saât-ı s emen-famı çeker cûş-ı nesimin.

İşte bu zaman bûse-i glilgûn alırım ben
Ol şanlı Venüs’ten ki çılcar dağlara erken 
Şâir gibi uftâdesidir subh-ı besimin.

Mehmed Celâl

Resimli Gazete, nr.24, 20 Zilkâde 1314-10 Nisan 1313 
(22 lisan 1897), s.281.





SAHIFB-İ ŞAÎHİYYAÎ

Müstecabîzâde İsmet Beyefendiye:

Sy refîk-i kadimi

"Yeni Edebiyât-ı Ced£de”yi butun mümtâziyyet-i mutarra- 
sıyla, bütün harâret-i edebiyyesiyle, evet, bütün bu gibi me- 
ziyyât-ı şi’r-âlûd u nesr-âveriyle seviyorum. Psmbe ümîdlerim, 
mütehassis emellerim bütün bu şeylerin üstünde bir lerze-i in- 
himâk-ı asab£-i haj/âl ile berkarar olU7/or. Evet, seviyorum. 
Ohhî.. Bu sermest ve mahmûr edebiyatın neden bîgânesi olayım? 
Sürhî-i hayâl ile yazılan o kebûdî-i elfâzm îsâr ettiği lıum- 
ret-i meânîyi niçin anlamayayım? Ka’r-ı zalâm-ı mevhûmiyyeti 
yalnız... evet, yalnız, bir insıbâb-ı nazarla keşfolunabilen 
bu tâze-i edeb, -bilsen- ne şiveler gösteriyor’.. 7e beni 
böyle demdeme-hân ve zemzeme-pıra eyliyor. Bilmem ne dersi
niz?

S m  ve BBîT

Jâleler içre nev-şüküfte çiçek 
Gibi sen 

7e onun sakına konan kelebek 
Gibi ben 

Bir perî-i perîde-i sevdâ 
Gibi sen 

O perîye gönül veren şeydâ 
Gibi ben





Bir bahâr-ı şebâb u nûrânî 
Gibi sen 

O bahârın hazâr-ı nâlânı 
Gibi ben 

Bir semâ-yı latîf ü necm-âlûd 
Gibi sen 

O semâya nigâh eden mes’ûd 
Gibi ben 

Cennetin bir kebûter-i (I) nâzı 
Gibi sen 

Ve onun da refîk-i demsâzı 
Gibi ben

Sn güzel şi’ri Jilber'in, Hugo’nun 
Gibi sen

Heykeli belki VolterTin, Rnso’nun 
Gibi ben 

Dekadanlar içinde en dilber 
Gibi sen 

Aşıkânm içinde en muğber 
Gibi ben

Bir denizden çıkan kebûd£-i iıüsn
Gibi sen

O kebûdî-i hu sn içindeki hüzn
Gibi ben

Saf, şeffâf, penbe bir ümmîd
Gibi sen 

Böyle ümmîdi eyleyen temdîd 
Gibi ben

Metamed Celâl
Malûmat, y.3, c.VT, nr.130, 30 Zilkade 1315-9 Nisan 1314- 

(21 îîisan 1898), s.189.
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ELHAlî-I Şİ TAf YA NAZÎHE

Uçuyor zerre zerre berk-i semen 
Bir soluk nerbahâra karşı kefen

Gibi kar 
Örtmeğe bir küçük mezârı arar 
Ey hazânın nesîm-i şeydâsı 
Gizli serdâlarm teraneleri 
Sonbaharın hazîn hedâyâsıî 
Yağdı, soldurdu çehre-i seheri

Karlar
Ki düşer hem yaraş yaraş ağlar.
Ey perî, ey hazîn bakışlı melek 
Bir çiçek, bir güzel, latif çiçek

Gibi kar 
Gülistanı harabelerde arar.
Sen gezerken çiçekler üstünde 
Pembe destinde, pembe yelpaze 
Payını bûs eder idim ben de 
Basdı kış, işte geldi perrâze

Karlar
Ki harâda hazîn hazîn ağlar.
Üye uçdun sen ey hayâl-i bahâr 
Cüzf-i mahzûn-ı verd-i jâle-nisâr

Gibi kar 
Seni gizli teranelerde arar.
Beni terk ettin bahâr, ey hazîn





Ey hayâl-i müzehheb-i sevdâ
Derdimi kim eder teskîn
Aks-i mağrible dembedem zerrîn

Karlar
Ki cibâle iner iner ağlar!..
Ey refref-i nesîm-i şitâ, berf-i câmide 
Bir sütre-i sef£d-i zemîn dense var yeri 
Sâkin uçuşla gösteriyor arz-ı bâride 
Bir pembe-zâr-ı ebyaz, sefîd çiçekleri.
Bir çeşme ağlıyor... Şurada dondu cüybâr 
Dallarla inliyor gibi durmakda meşcere 
Kuşlar sükûn içinde, tabîatsa zar u zâr 
Ez-cümle şifrler okuyor buzlu bir dere

30C
Sisler uçuyor hüzn ila cûşân oluyor kar,
Sahrâlara, ırmaklara rîzân oluyor.
Bir zağ uçuyor damların üstünde, müessir
Gelmekde sesetmede ruhu müteessir
Karlar uçuyor... Sütre-i beyzâ ile dağlar
Âhzân-ı garîbâneyi izhâr eder ağlar.
Karlar... Bütün bütün âsârı bu şiddetli şitânm
Karlar... Avîze-i billuru semânın,
Ey hâk-i siyâh işte senin sevb-i beyâzm
Yahud bütün ezhârı bu bir başka riyâzm
Çekmiş seni âgûşuna artık uyu bari
Yâd eyle fakat zemzeme-i fasl-ı bahân.

Mehmed Celâl
Mâlûmât, y.3, c.IY, nr.128, 16 Zilkade 1315-26 Mart 1314- 

(8 lisan 1898), s.136-137.
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"HâYİT-I MA.TBQÂT-5"M

Mehmed Celâl imzâsını on seneden beri tanırım. 0 vakit 
idadinin birinci sınıfında idik. Heves-i mütâlaa ile evrâk-ı 
matbuayı karıştırdığımız zaman, edebiyat hakkında bir fıkr-i 
sahîhden mahrûmiyyetimiz bizi Mehmed Celâl imzâlı eserlere 
sevkederdi. Biz o zaman şimdiki batının gençleri kadar mesûd 
değildik. Okunacak pek az âsâr-ı edebiyye bulurduk. Yâhud 
varsa bile biz anlamıyor, o zamanki seviye-i idrâk ve ihti- 
sâsâtımıza göre ekseriyetle Mehmed Celâl imzalı eserleri 
tercîh ediyorduk. Pakat yavaş yavaş sınıflarda yükseldikçe, 
Fransızca tahsilimiz ilerledikçe bu eserler bizi memiiûn ede
memeye başlamıştı.

Pil hakîka bütün o muhtelif nâmlarla meydana çıkan 
eserlerde mâ âl hep birdi. Hattâ bâzan cümleler bile aynen 
tekerrür ederdi. Bunların bir tanesini okumak dikkatli bir 
karii diğerlerini okumak külfetinden âzâde bırakabilirdi.
Bu hâl gitgide mûcib-i hande olmaktan geri kalmıyordu. Hat
tâ bir aralık, gazetelerde leke çıkarmak için, mâden kaşık
ları parlatmak için ilh. gibi yazılan reçetelere kıyâsan 
"Mehmed Celâl Üşülünce Edebiyat Reçetesi” diye bir latife 
bile tertîb olunmuştu:





Külliyetli mikdârda esâtîr perisi,
Bir hayli çiçek ve kelebek»
Beş-on tane şafak bulutu,
Bir iki aded mehtâb ve tulû'-ı âfitâb,
Bir çok sarı saç, mâvi göz

alınıp seher vakti hepsi bir yerde kelimât-ı aşk ve muhabbet 
ile bol bol karıştırıldıktan sonra Büyükada'nm çamları altı
na serpilir ve İcâbı takdirinde biraz akarsu, bir mikdâr çi
men ve bülbül ilâve edilirse derd-i mütâlaadan insanı şif â- 
yâb edecek süratte müessir bir tertîb vücûda geliyordu»

Hüşeyin Câhid

Sabah, nr.3420, 17 Mayıs 1315-18 Muharrem 1317-29 Mayıs 1899





IETİCE

Bu çalışmanın başından itibaren buraya kadar üzerinde 
durulan konulardan, Mğîamed Celâl’in. hayatı, eserleri, görüş
leri ve Türk edebiyatında gördüğü fonksiyon hakkında bir ne
ticeye ulaşmak gerektiğinde, karşımıza şu tablo çıkmaktadır:

Mehmed Celâl 1867’de doğup 1912'de olmuş, 1884fte ya
zı hayatına atılarak 1901*e kadar bu faaliyetini sürdürmüş 
bir edebiyatçı olarak, hem ömrünün, hem de edeuî hayatının 
bu kısalığına rağmen, edebiyatın, tiyatro hariç hemen her 
nev’inde hem de sayıca çok fazla bir yekûn tutan eserler ver
miştir. Türk edebiyatında Ara Hesil dediğimiz devrenin en ön
de gelen sîmâlanndandır.

Mehmed Celâl, sürdürdüğü Baudelaire-vârî bir bohem 
hayat tarzıyla da edebiyat tarihimizin farklı kişiliklerin
den birisidir.

Yazdığı eserler edebî kıymet açısından çok mükemmel 
olmasalar da, romanıyla, şiir ve hikâyesiyle bunlar devrinin 
genç nesillerinin edebiyat ihtiyaçlarını karşılamış, onların 
edebiyata uyanmalarıuda, edebî zevklerinin gelişmesinde te
sirli olmuştur. Celâl'ia eserlerinde işlediği temler, yeni 
şekiller, kelime ve kavramlar, üslûb özellikleri, sonraki 
neslin genç edebiyatçılarında daha da geliştirilip zengin
leştirilerek edebiyatımıza intiıcal etmiştir.





Mehmed Celâlfin Türk edebiyatındaki hususî yeri ise 
şu noktalar çevresinde belirginleşmektedir:

Celâl, birtakım temleri ve konuları eserlerinde, belki 
ilk olarak değil ama ısrarla işleyerek, bunların edebiyatımız 
da kalıcı olarak yer almasını sağlamıştır. Bu özelliği Türk 
edebiyatı için bir zenginlik olmuştur.

Bu temler şunlardır:

Büyükada: Sevdiği Rum kızı Anna'nm oturduğu mekân 
olan Büyükada, Celâl’in pekçok şiirinde tem olarak karşımı
za çıkar. Şâir, sevgilisi için Büyükada'da söylediği şiirle
ri Âda*da Söylediklerim adlı kitabında da toplamıştır. Ada’- 
dan eserlerinde bu kadar çok bahsedişi, şâire f,Ada şâiri” 
Unvanını da kazandırmıştır.

Yabancı kadın (Anna): İmparatorluktaki azınlıklardan 
bir yabancı kadının Türk şiirine bu kadar çok ve ısrarlı bir 
surette girişi Mehmed Celâl*in şiirleriyle olmuştur. Celâl, 
Anna dolayısıyla, şiirlerinde Türk şiiri için alışılagelenin 
dışında, ideal kadın güzelliği olarak sarı saçlı, mâvi gözlü 
kadın tipini de taşımıştır.

İstanbul’un tenezzüh yerleri: Celâl, bir aşk şâiri 
olduğu kadar, bir İstanbul şâiridir. Onun şiirlerinde ve ro
manlarında yaşadığı aşkların mekânı olaraic, Büyü&ada’dan 
başka, Çubuklu, Koşuyolu, Küçükçamlıca, Kuşdili, Göksu, Ka
ğıthane, Fener, Çamlıca, Bağlarbaşı, Feneryolu, Beykoz gibi 
semtler ve tenezzüh mahalleri de sık sık geçer.





-

Yunan Mitolojisi: Kendisinden önce Türk şiirinde tek 
tük örneklerine rastladığımız bu tem, Mehmed Celâl*le birlik
te zengin bir kadro ve ısrarlı bir ela alınışla karşımıza çı
kar. Bu ısrarda» sevgilisi Anna*nın Hristiyan bir Rum kızı 
oluşunun da tesiri aşikârdır.

Osmanlı sultanlarının manzum tarihi; Kendisinin de ifâ
de ettiğine göre, Celâl*in, Osmanlı padişahlarının hayatları
na, yaptıkları savaşlara ve kahramanlıklara dair yazmış oldu
ğu herbiri birer kitapçık teşkil eden mesneviler, bu tür şii
rin de -Muallim Naci’ninkinin ardından gelen- ilk örnekleri
dir.

Tablo için şiir yazma: Devrinde bilhassa Ara Nesil ile 
birlikte moda bir temayül olarak, mecmua ve gazetelerde yer 
alan bir tablo resminin altına duygularını şiir olarak yazma» 
Mehmed Celâl’da devrinin diğer şairlerine göre çok daha fazla
dır. Hattâ Celâl bunu hikâyelere de yansıtmış, dergideki bir 
tablodan hareketle hikâyeler de kaleme almıştır.

Çok sayıda edebî eser vermesinin yanısıra Mehmed Celâl, 
devrinin edebiyat aktüalitesini takib eden, edebiyatın prob
lemlerine dair az-çok birtakım görüşler ileri süren, bunlar 
üzerinde düşünen bir edebiyatçıdır*

Kuvvetli hafızası, çok serî ve irticâli şiir söyleye
bilmesi, onun şiirlerinin bu kadar kabarık olmasına yol açmış, 
bu fazlalık Celâl’in şiirleri üzerinde titizlik göstermesini» 
onları işlemesini engellemiştir. Bu yüzden şiirlerindeki teş-
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bîh ve imaj dünyasının sınırları, umûmiyetle, güneş, ay» yıl- 
dızlar gibi kozmik unsurlarla sınırlı kalır. Bu acelecilik 
onun daha geniş bir çerçeveye çıkmasını önler.

Mehmea Celâl, şiirlerinde kullandığı nazım şekilleri 
açısından zengin bir çeşitlilik içerisindedir. O, dîvan şii
ri nazım şekilleri kadar, Batılı ve yeni şekilleri de çok ve 
ustalıkla kullanmıştır.

Şiirlerinde ve nesir eserlerinde dilinin çok sâde ve 
basit oluşu, Şinâsi’den, Hamık Kemal’de beri süregelmekte 
olan anlaşılır ve sâde bir üslûbla yazman: eğilimini, yeni ye
tişen gençlerin kalemine taşımakta da aracı olmuştur. Bu sâ
de lik temayülünü Celâl, eserleriyle hızlandırmıştır diyebili
riz.

Eserlerinde görülen hüzün, gözyaşı, melâl, aşk, ölüm,, 
teverrüm, acı çekmek, sevgilisi tarafından terkediliş v.b. 
gibi temlerin devamlı işlenişi ile de Mehmed Celâl, Türk ede- 
biyatmda romantizmin ve santimantalizmin tipik şahsiyetle
rinden birisidir.
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