
YAYINLAR ARASINDA 
Felse fe 

A n t i k F e l s e f e , Met in ler v e 
A ç ı k l a m a l a r : Walther Kranz, çevi

ren : Suad Y. Bagdur. Kısım I ve II. İst. 

Ü. Ed. Fakültesi Yayımı, sayı : 317. İstan

bul, 1948. 

Felsefî düşüncenin, felsefî kültürün 

yayılması ve anlaşılması için memleketi

mizde son zamanlarda, uzun yıllar ihmal 

olunan ciddi bazı teşebbüslere girişildiği 

olmuştur. Fakat Millî Eğ. Bakanlığının bü

tün milletlerin tarih boyunca değerlenmiş, 

klasik felsefe eserlerini dilimize çevirtip 

yayımlamasıyla başlıyan ve felsefî düşün

cemizin geleceği bakımından gerekli, milli 

kütüphanemiz için büyük kazanç olan ya

yımları yanında ister meraklı, ister öğrenci 

durumunda olan okuyucuya hitap eden sis

tematik, derli toplu eserlerden de hâlâ 

mahrum bulunuyoruz. Felsefî düşünce ta

rihimizde Rıza Tevfik, Baha Tevfik, ilâh., 

gibi inkâr olunamıyacak hizmetler yapan, 

türlü temayüllerde, bir çok düşünürlerimiz 

ve yazarlarımız bir çok eserler bırakmış-

larsa da bunların hemen hepsi daha çok bir 

taraflı ve bir yönlü düşünüşleriyle, eksik, 

dağınık, olsa olsa kırkanbar ve eklektik 

bilgileriyle, kendi [şahsî düşünce ve anla

yışlarını, bir tek kelime ile, «tefelsüf»lerini 

ifadeye çal ışmışlardır; felsefî ceryanları 

ve doktrinleri açan ve açıkiıyan tahlilci ve 

sistematik eserleri, büyük felsefeleri, büyük 

feylosofların_ünlü eserlerini geniş bir oku

yucu topluluğuna sunmak şöyle dursun, on

ların bazı fikirlerinin basit bir tefsircisi 

veya moda olan taraftar ı , ara sıra da bas-

m a ' k a l ı p bir tenkidcisi olmaktan kurtula

mamışlardır, r e t i c e itibariyle de hiç bir 

felsefe geleneği koymıya muvaffak olama

mışlardır. İste böyle bir kafayla büyük 

feylesofların eserlerini okumak ve okutmak 

gayesif güdülmemiş ; ikinci veya üçüncü ka

lemden.hüküm ve tefsirlere, basma kalıp 

fikirlere sürüm sağlanmıştır. Artık yıllarca 

'Metafizikti siz, «Organan» suz Aristo; 

'Kritik» 1er olmadan Kant; 'Müsbet felsefe 

dersleri» olmadan Comte, ilâh . . öğretilmi-

ye yeltenilmiştir. Hiç şüphe yok, böyle bir 

öğretimden de, böyle bir felsefe kütüpha-

nesiyle de ne bir felsefe, ne de türlü türlü 

felsefe sistemleri beklenemezdi ! 1. 

Yapılacak iş, kanaatimizce, ilkin art ık 

«tefelsüf» olmaktan, henüz bilinmiyen sis

tem veya dokrinlere ait dağınık fikirlerin 

şöyle böyle yorumculuğunu yapmaktan çok : 

gerek tarihî, gerek sistematik bakımlardan 

felsefenin ne olduğunu, ne şekilde, hangi 

şart lar altında, hangi yönlerde geliştiğini 

bilmek ve bi ldirmek; sonra, böylece bilinen 

felsefelerin, felsefe sistemlerinin birbirlerine 

eklediklerini, birbirlerinden neler aldıklarını, 

birbirlerinin nelerini çürüttüklerini göster

mek ; bunları da daima feylosofların kendi 

eserlerine dayanarak belirtmekti. Anlaşıl

ması için, her disiplinden ziyade, tarihi ile 

beraber okunması büyük bir zaruret olan 

felsefe hiç bir zaman bu alandaki ciddi ve 

tam eserlerden, hele her tarihî disiplin gibi 

vesika ve şahadet lerden, feylosofların bı

raktıkları kendi eserlerinden, metinlerden 

müstağni kalamazdı. Maalesef, ne yetkin 

felsefe tarihlerimiz, ne felsefe doktrinlerini 

sistemli bir şekilde tahlil edecek ve açık-

lıyacak ana, hat tâ el kitaplarımız, ne de 

yabancı bir dil bilmiyen felsefe meraklısına 

veya okuyucusuna bir doktrinin sahibi, ve

ya bir sistemin kurucusu feylosofun eser 

ve düşünceleriyle doğrudan doğruya bir 

temasla, onlara bizzat nüfuz imkânını sağ-

lıyan metin kitaplarımız var l. Bu işle ya

kından ilgilenmesi gereken, görevli olan, 

şüphe yok, üniversitelerimiz olacaktır. İşte 

bugün tanıtmıya çalışacağımız «Antik Fel-

sefe»yi, bu ihtiyaca cevap veren, bu zaru-

1 Prens Sabahattin, hele Ziya Gökalp ve İzzet 
bey, Prof. Z. F. Fındıkoğlu. ile sosyal ilimler ve sos
yoloji ; Ord. Prof. Sekip Tunç'la psikoloji ve Berg-
son felsefesi ; Prof. H. Z. Ülken'le felsefi disiplin
lerin her alanında verimli ve gelenekleşen hizmetleri-
konumuz dışında olmakla beraber - şükranla anmak 
borçtur. 

1 Bu gaye için hazırladığımız "Filozoflara göre 
Felsefe» yalnız felsefenin ne olduğunu anlatmayı ko
nu edindiğinden felsefe öğretiminin bütününü kavra
maktan uzaktır. 
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reti karşılayan metin kitaplarından biri ; bu 

uğurlu teşebbüslerden biri sayıyoruz. 

Vakti yi a Prof. Walther Kranz'ın ya

yınladığı, hem felsefe tarihcilerince, hem 

de klasik filologlarca ana kitaplardan sayı

lan, Hermann Diels'in «Die Fragmente der 

Vorsokratiker. Grichisch und deatsch, 5. 

Auflage, 1934-1935» adlı kitabını esas 

tutmak ve Prof. E. von Aster'in türkçe 

Felsefe Tarihi'nin birinci cildine paralel 

metinleri içine almak suretiyle hazırlanan 

bu kitap hem felsefe meraklı larının ve 

okuyucularının dilimizd»- bulacağı eski fel

sefe metinleriyle doğrudan doğruya tema

sını temin edecek, hem de felsefe tarihçi

sinin hükümlerini dayandırdığı asıl düşün

celeri bizzat elinde bulundurarak, nihayet 

onlara kendilerinden önce düşünülenlerle 

kendi düşünce ve anlayışlarını karşı laştırma 

ve yüzleştirme imkânını sağlıyacaktır. 

Öğrenci ve okuyucuyu, felsefî düşünü

şün mahiyetine de uygun olarak, peşin hü

kümlerden korumak, felsefî düşünceyi ver-

balizmden, tekerleme malumattan kurtar ıp 

verimli ve yaratıcı kılmak yolunda, yorum

lama kabilinden olan her türlü tefelsüften 

de arınmış eserlere olan büyük ihtiyaç 

karşısında bu gibi eserleri, şahsi düşünme 

imkânlarını herkese sağladığı kadar aka

demik çalışmalara bir materyel teşkil et

mesi ve geçmiş çağlara ait fetsefî mahsul

ler üzerinde zihinleri yeniden tahrik etmesi 

bakımından da — bütün metinleri ihtiva 

etmemesine rağmen — büyük bir boşluğu 

doldurmakla değerlendirmek zorundayız. 

Eser iki kısımdan mürakkep olup bi

rincide, Yunanistan'da «bir dünya görüşü 

habercisi, dünya ve hayatın bir yorumcu

su» olarak felsefî düşüncenin müjdecisi 

şair- teolojien Homeros'dan başlıyarak 

dünyanın doğuşu ve şekli üzerine en eski 

öğretiler, Yedi Hakim ve Milet felsefesi, 

Pythagoras, Ksenophanes, Herakleitos, 

Permanides, Empedokles ve sonraki Py-

thagoras 'e ı lar ; ikinci kısımda da felsefe 

tarihinde bir yandan Sokrat 'a giden yolu 

açan ve Atina'da ilk yerleşen veya eğle

şen feylosof Anaksagoras 'dan başlıyarak 

atomcular, ilmî lyonya tababeti, sofistik, 

t ragedya ve Sokrat ' tan önceki felsefe ele 

alınmakta ; her iki bölümde de bunlara ait 

seçme "metinler s ıralanmakta, öğreti ve 

bildirilere yer verilmekte ve her bahis 

sonuna açıklayıcı ve öğretici kısa notlar 

eklenmektedir. 

Grek felsefî düşünüşünde büyük sis

temler devrinin temsilcilerini müteakip cilt

lerin konusu olarak beklerken grek felsefe

sinin, hattâ umumi olarak felsefî düşünce

nin doğuş ve belirişini Homeros ve Hesio-

rfos'dan başlamak suretiyle, kanaatimizce 

bu felsefe-öncesi yaratı l ış destanlar ından 

ve teogonyalardan, şiirlerden faydalanarak 

mümkün olduğu kadar gerilere götüren ve 

her bahsin başında aydınlatıcı, hazırlayıcı 

kısa ve özlü bilgilet i ihtiva eden bu ese

rin grek düşüncesiyle uğraşanlar için iyi 

bir kılavuz olacağından da şüphe etmiyo

ruz. Bu eserde mitik mahsullerden itiba

ren, felsefî düşüncenin bu ilk şekillerinden 

nasıl ve ne kadar bir zamanda grek fel

sefî düşünüşünün çıktığı, bu düşüncede 

doğu düşüncesinin payının ne olduğu, her 

halde adım adım değilse de, yer yer mü

şahede olunacaktır. 

Büyük kültür dillerinde bu türlü ki

taplara sık sık rasîanır ve bunlar o gü

nün düşüncesi ve düşünürleri üzerinde te

sirsiz kalmadığı gibi öğretiminde de mü

him bir yer tutar . Sanıldığı gibi, banlar 

basit birer tercüme mahsulü olmaktan da 

çok uzak olup bu çeşit eserleri ortaya 

koymanın sağlam bir felsefî kültürü olmı-

yanların yetkisini aştığı ve ciddi telifler

den de daha az bir emek gerektirmediği 

işden anlayanlarca teslim olunan bir ger

çektir. Felsefeci olup filolog olmıyanları-

mızın, filolog olup da felsefeci olmıyanla-

rımızın karşı laştıkları zorlukları bilmek bu 

gibi eserleri vücuda getirmenin ne kadar 

çetin bir iş olacağını ; bu yüzden rast lanı

lacak eksikliklerin ve aksaklıkların da ma

zur görülebileceğini anlatır. Bunun için 

eseri hazırlıyan kadar türkçeye çevireni de 

takdirle anmak gerekir. Esasen hele böyle 

eski metinleri türkçeye mümkün olduğu 

kadar açık bir dille çevirmenin zorlukları

nı bildiğimizden sade ve munis kelime ve 

ifadeleri yanında bazı kelimeleri, bazı ke

lime yapılışlarını ve yazılışlarını teklif et

mesiyle de gerçekten değerli bir filolog 

olan çevirenin felsefe kavramlarının anla-

tılışındaki yardımını şükranla karşıla

maktayız. 
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Metinlerin, metinli kitapların milli 

kütüphanemiz, okul ve akademik kurulları

mız için ne kadar lüzumlu, öğretici ve ye

tiştirici olduklarını tekrara hacet yoktur. 

Bu malzemeli veya malzemeler üzerinde 

çalışma düşünen ve araşt ıran genç kafala

rı sade bilgilendirmekle ve ustalaşt ırmak-

la kalmaz, onlara büyük fikir yapılarının 

anahtar lar ını verir ; onları yeni buluşlara, 

yeni fikir yapıları kurmıya, yeni sentezle

re de yöneltir. Genç kafalara insanlık 

tarihinin en çeşitli ve zengin fikir mahsul

lerini saklıyan bir çağın, - büyük kafala

rın hakikatin arkasında veya izinde yaptı

ğı bütün bir fikirler denemesini kısa bir 

zamanda' tekrar latarak, hat tâ yaşatarak 

daha yaratıcı atı l ımlarında kullanılmak 

üzere düşünme ve yapma gücünde büyük 

tasarruflar sağlar. 

Eserin bahis bahis tahlillerini, bu hu

sustaki düşüncelerimizi başka bir yazımıza 

bırakarak, eser hakkında ve eser dolayı

sıyla toplu görüşlerimizi kaydeder, şimdi

lik öğrencilerimize ve felsefe meraklıları

na salık vermekle yetimseriz. 

Mantık ve İlimler Felsefesi 

Doçenti 

Hamdi Ragıp ATADEMİR 

Türkiye'de Halk Ağzından 
Söz Derleme Dergisi. T. D. K., 
İstanbul, I, 1939; II, 1940 [1941]; III, 1942 
[1947]. 1589 s. 

Hâmit Zübeyr ve İshak Refet, 1932 

de Anadilden derlemeler başlığı a l t ında 

Anadolu diyalektolojisine ait mühim bir 

eser ortaya koymuşlardı . Bu kıymetli eser, 

Anadolu diyalektolojisi sahasında derin 

bir boşluğu doldurmuştu. Mamafih derin 

bir teessüfle itiraf edelim ki Anadolu ağız-

lariyle uğraşanlar için birçok kıymetli ve 

yeni maddeleri ihtiva eden bu eser, mem

leketimizde hiçbir araşt ı rma mevzuu teşkil 

etmedi. Malzeme yokluğundan şikâyet eden 

dilcilerimiz, önlerine konulan bu kıymetli 

k i taptan istifade etmek şöyle dursun, belki 

varlığından bile habersiz kaldılar. Bu 

maddelerin kıymet ve ehemmiyeti daha 

çok Avrupa âlimleri tarafından takdir olun

du. Anadilden derlemeler''in Anadolu diya

lektolojisine ait bilgilerimizi muhtelif ba
kımlardan zenginleştirdiği pek doğru olarak 
kaydedildi. 

Türk Dil Kurumunun çıkardığı bu 
yeni eser de Anadolu ağızlariyle uğraşan
lar için birçok kıymetli ve zengin malzemeyi 
ihtiva etmektedir. Muhtelif toplayıcılar 
tarafından toplanmış olan bu maddeler 
arasında, aile hayatına ve ev idaresine ait 
birçok kelimelerden başka, halk âdetlerine, 
halk sanat ve edebiyatına, doğum ve ölüm 
hâdiselerine, çocuk oyunlarına, içtimai ha
yat ve münasebetlere, mânevi kültür me
selelerine, göçebe unsurların hayat ve 
faaliyetlerine, zanaat vs meslek işlerine, 
ziraat aletlerine, avcılık ve balıkçılığa, 
ticaret muamelelerine ve umumi hayata ait 
yeni bilgi ve tanıklar vardır. Etnografya, 
folklor, dil tarihi ve bilhassa diyalektoloji 
için bu kadar zengin ve kıymetli maddeleri 
ihtiva eden bu mühim eser, umumiyetle 
dilcilere ve bilhassa diyalektoloji mesele
leriyle uğraşmak istiyenlere birçok yeni 
mevzular veriyor. 

Dergi'nin verdiği maddeler sayesinde 
Türk dil yadigârlarına ait birçok mesele
leri aydınlatmak kabildir. Bu bakımdan 
ufak bir örnek olarak ilek kelimesini zik
redebiliriz. «İncir» mânasına gelen bu ke
limeye yalnız bir defa Kitâb-al-idrâk-li-
lisân-al-Atrâk başlıklı eserde tesadüf olu
nun Abû Hayyan'ın meşhur eserini bas
tıran A. Caferoğlu, bu kelimeyi «incir» 
diye tercüme etmiştir ki tamamiyle doğru
dur. Şimdi, bu eski kelimeyi teyidetmek 
için, Türk Dil Kurumunun çıkarmış olduğu 
eserde gördüğümüz bir-iki kaydı zikrede
lim s Dergi1 de verilen bilgiye göre, ilek 
incir Aydın'da «erkek incir, baba incir» 
mânasına gelmektedir. Buna ilâve olarak, 
iğlek kelimesinin Denizli, Milas ve Aydın'
da «baba incir, deli incir», ilikçe, ilikçe 
kelimesinin Alanya'da «aşılama için dişi 
incir ağacına asılan erkek incir», ilikge 
kelimesinin Akseki'de «ham incir» , hilik 
şeklinin Aydın ve Denizli'de «incir ağacı» 
mânasına geldiğini söyliyebiliriz. 

Sonra, bu eserin verdiği bilgiye da
yanarak, gfj! kelimesini de aydınlatabiliriz. 
Bu kelime meşhur Leyden yazmasında yal
nız bir defa geçer. Bu yazmanın âlim na-

A. Ü. D. T. C. F. Dergisi, F. 35 
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şiri, M. Th. Houtsma, «dreijâhriges Schaf» 

mânasına gelen gf}1 kelimesinin okunuşu-

şunu tâyin edememiştir. 

Houtsma tarafından okunuşu tâyia 

edilemediği cihetle Ein türkisch-arabisches 

Glossar'da bu şekilde bırakılan kelimenin 

ögeç diye okunacağını tahmin edebiliriz. 

Zira bizim fikrimize göre, bu kelime Dergi

de: rasgeldiğimiz öğeç 1. «bir yaşından 

dört yaşına kadar olan erkek koyun» ; 

2. «kösemen»; 3. «enenmiş koyun» ; 4. 

«koç» ; 5. «dört yaşındaki erkek keçi» ke

limesiyle sıkı sıkıya bağlıdır. Dergi'de bu 

kelimenin ögeç diye okunacağını teyideden 

daha başka tanıklar da vardır : öğeş «ku

zunun biraz büyüğü»; Skeç «üç yaşındaki 

erkek keçi » ; öneç « iki yaşında erkek 

koyun » ; öveç « kösemen ; 1, 2, 3, 4 

yaşlarında erkek koyun; enenmiş erkek 

keçi ve koyun » ; öveyş « üç yaşındaki 

dişi keçi »; höğüç « öğeç, iki yaşında 

koç » . « Bir yaşında erkek koyun » mâ

nasını ifade eden eveç şekliyle 1. «üç-

beş yaşlarında burulmuş, enenmiş koyun 

veya keçi» ; 2. «üç-dört aylık kuzu» mâna

larına gelen üveç şekli de bu kelimeyle 

alâkalıdır. Hâmit Zübeyr ve İshak Refet 

Anadilden derlemeler'de bu kelimeyi öğeç, 

öyeç, öveç tarzında tesbit etmişlerdir. Hüs

nü (Kayseri sözlüğü) öğeç kelimesinin Kay-

seri 'de «iki yaşındaki erkek koyun» mâna

sında kullanıldığını kaydettiği gibi, Ömer 

Asım Aksoy da Gaziantep «ağzı'nda bu ke

limeyi oveç «üç yaşında erkek davar» şek

linde yazmıştır. Anadoludaki köy isimleri 

arasında Öveçler, Öveçli gibi bu kelimeyle 

alâkadar birtakım isimler olduğu gibi, Öveç-

ağdı adını taş ıyan bir köy de vardır (Tür

kiye'de Meskûn Yerler Kılavuzu. Ankara, 

1946. II, 896). 

İşte bu izahat, Dergi'nin, t ıpkı Ana

dilden derlemeler gibi, Anadolu ağızlarına 

ait bilgilerimizi birçok bakımlardan zen

ginleştirdiğini gösterebil ir . Mamafih bu 

eserin neşrinden sonra Anadilden derleme

lerin k ıymet ve ehemmiyeti azalmamıştır . 

Çünkü Dergi için Anadilden derlemeler'den 

hiç istifade edilmemiştir. 

Eserde tashih ve izaha muhtaç bir

takım tanıklar da göze çarpıyor. Meselâ 

ikistir «kevgir» , marman «yaşlı koyun», 

mora «domuz yavrusu», ozhuk «yaylalarda 

yağ ve peynirin saklandığı mağara» keli

meleri gibi. 

ikistir kelimesi hakkında Dergi'de ancak 

bir tanık vardır : ikistir «kevgir» (Eskişehir). 

Bu kelime ile, yine «kevgir» mânasını ifade 

eden iliştir, iliştir kelimesi arasında sıkı 

bir münasebet olduğu pek açıktır. Bu iliştir 

şeklinin Anadoluda geniş bir sahada kul

lanıldığını, Dergi'de zikredilen tanıklardan 

öğreniyoruz. Anadilden derlemeler'de bu 

kelime iliskir »makarna süzmek için kulla

nılan bakır delikli kap» ve iliştir şekille

rinde geçer, ikistir şeklinin de bundan başka 

bir şey olmadığı kolaylıkla kestirilebilir. 

Marman kelimesi hakkında da eserde 

yalnız bir kayıt mevcuttur. Buna göre, 

Kayseri 'de bu söz «yaşlı koyun» mânasında 

kullanılır. Bu kelime ile, 1. «üç yaşına gir

miş koyun» ; 2. «dört yaşını bitiren erkek 

koyun» ; 3. «dört yaşına girmiş ve burulmuş 

keçi» ; 4. «iki yaşında toklu»; 5. «beş ya

şında burulmuş koyun» mânalarına gelen 

mazman sözü arasında bir münasebet ol

duğu Dergi'de Kısaca kaydedilmiştir. Bizim 

tahminimize göre, marman şekli, azman 1. 

«üç yaşında erkek koyun» ; 2. «teke, enen

miş keçi, dört yaşından yukarı davar, beş 

yaşından yukarı davar, üç-dört yaşında 

doğurmamış keçi» kelimesiyle alâkadar olan 

mazman kelimesinden başka bir şey değil

dir. Anadilden derlemeler de mazman «ko

yunun dört yaşlısı» tarz ında tesadüf edilen 

bu kelime, Gaziantep ağzı 'nda mazman 

«dört yaşından büyük koyun ve keçi» şek

linde geçer. Azman ile mazman şekilleri 

arasındaki münasebet hakkında burada 

izahata girişmek istemiyoruz. Zira yakında 

başka bir yazımızda bu enteresan mesele

den ayrıca bahsedeceğiz. 

Sonra, mora «domuz yavrusu» (Dere-

köy «Kırklareli») kelimesi de tashihe muh

taçt ı r . Bize göre, bu kelimeyi moza diye 

düzeltmek iktiza eder. Dergi'dea edindiği

miz bilgiye göre, «domuz yavrusu» mânasına 

gelen bu moza kelimesi Anadoluda pek 

yayılmıştır ve bu, moza, poza, mozak, po-

zak, mozalak gibi birtakım şekillerle alâ

kadar olan bu kelimenin eskiliğini göster

mektedir. Bütün bu tanıklar, mora şeklinin 

de bunlardan ayrı bir kelime olamıyacağını 

gösterebilir, sanırız. 

Son olarak, «yaylalarda yağ ve pey-
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nirin saklandığı mağara» mânasına gelen 

ozbuk kelimesini de düzeltmek icabeder. 

Bu kelime ile, opruk 1. «dağlardaki vol

kanik kuyular, çukurlar» ; 2. «ovalarda 

akar suların yolda buldukları delik ve çö

küntü» ; 3. «yaylalarda içinde yağ ve pey

nir saklanan tabiî mağara» ; 4. «zindan» ; 

5. "birikmiş derin ve durgun su» ; 6. «taş

lık, kayalık yer» ; 7. «yokuş» kelimesi ara

sında bir münasebet olduğu kısaca zikre

dilmiştir. Opruk kelimesi, obruk 1. «dağ

lardaki volkanik çukurlar» ; 2. «tabiî ma

ğara» ; 3. «yaylalaıda içinde yağ ve pey

nir saklanan tabiî mağara» şekliyle sıkı 

sıkıya bağlıdır, işte bizim fikrimize göre, 

ozbuk kaydı, bu obruk şeklinden başka 

bir şey olamaz. Bu sebeple, ozbuk şeklini 

orbuk diye düzeltmek iktiza eder. Anadil

den derlemeler'de obruk 1. «beş-on metre 

derinliğinde, ağzı sathı arza açılmış içi 

geniş mağara»; 2. «yağ ve peynirleri sıcak

tan muhafaza edecek mağara» şekline te

sadüf edildiği gibi, opruk 1. «yer çökün

tüsü»'; 2. «yer çöküntüsünde meydana ge

len gölcük» şekli de geçer. Anadilden der

lemeler'de tesadüf edilen örbük «mağara, 

kuytu mahal, opruk» kelimesi obruk şek

liyle alâkadardır, Örbük şekli Dergi'de 

yoktur 1. 

Bize göre, Dergi'nin en büyük kusuru, 

her şeyden evvel, maddelerin tasnif ve 

tertibinde en basit usullerin geçilmesidir. 

Maddelerin tanziminde tatbik edilen usuller, 

eserden istifade imkânını çok tahdidetmiş-

tir. Meselâ puğar 1. «kuyu, pınar»; 2. «çeş

me», piyar «pınar», povar «çeşme», paharl, 

«pınar, çeşme»; 2. «akar su», bahar «gusül-

hane», muğar «akarsu mecrası», muhar 

1 Buna benzer yanlış kayıtlara Anadilden 
derlemeler'de de raslanır. Meselâ "yarasa„ mâna
sına gelen kapışkanat kelimesi gibi. Tahtacılar ara
sında Yusuf Ziya Bey tarafından tesbit edilen bu 
kelimeyi kayışkanat şeklinde düzeltmek icabeder. 
Anadolu'da kayışkanat kelimesi yarasa, yelemse, ye-
lese kelimeleriyle müteradif olarak "yaraşa„ mâna
sına eskiden beri kullanılır. Kayış kanat "yarasa,, 
tâbirine Anadilden derlemeler''de tesadüf edildiği gi
bi, Dergi'de de kayışkanat "yarasa,, şeklinde bir ka
yıt vardır. Kayışkanat şeklini Dergi'de rasg-eldiği-
miz derikanat tabiriyle de teyidedebiliriz. Yusuf Zi
ya Beyin kayışkanat kelimesini Arap harfleriyle zap
tettiği anlaşılıyor. Kelimenin OU5 (jSJö şeklinde ya
zılması, kayışkanat tâbirini bilmiyen Anadilden der
lemeler naşirlerini şaşırtmıştır. 

«çeşme, pınar», miyar «akarsu, kaynak» gibi 

pınar kelimesiyle a lâkadar birtakım şekil

ler eserin muhtelif yerlerinde zikredildiği 

gibi, oltan 1. «kesildikten sonra dikilmek ü-

zere hazırlanmış yemeni, çapula»; 2. «yeme

nilerde yüzü göne bağlıyan büyük dikiş»; 3. 

«ayakkabıya vurulan pençe» kelimesiyle 

bağlı ortan 1, «yama pençe»; 2. «yemeni

nin yüzü ile gönünü birbirine bağlıyan di

kiş», altan «çarık delindiği vakit iç taraf

tan konulan yama», foltan «eskimiş ve ge

nişlemiş çarık», holtan 1. «delinmiş çarıka 

l a n yamamak için deriden yapılan örgü»; 

2. «çarıkla giyilen bir çeşit dolak» ve 

voltan «çarık deliğine konan gön parçası» 

şekilleri de muhtelif yerlerde kaydedil

miştir. Mamafih asıl mühim olan nokta 

bu şekiller arasındaki münasebet ve 

alâkanın tasrih edilmemesidir. Eğer bir

biriyle a lâkadar bütün şekiller toplu 

olarak kaydedilseydi, eserden istifade im

kânı çok kolaylaşacaktı. Halbuki bu dağı

nıklık karşısında, bizi a lâkadar eden her

hangi bir kelimenin Anadolu ağızlarındaki 

şekillerini öğrenebilmek için, hemen bütün 

eseri tetkikten başka çare yoktur. 

Sonra, Dergi için yalnız yerli halk 

arasında kullanılan kelimeleri toplamak 

icabederdi. Halbuki eserde Balkan ve Kaf

kasya muhacirlerinden alınmış birtakım 

kelimeler sık sık göze çarpıyor. Meselâ 

bıçka «kibrit» (Rusça) ; biba «kaz yavrusu» 

(Bulgarca); çıbır «tahta fırçı» (Bulgarca); ga-

ber «gürgen ağacı» (Bulgarca); isteken «çay 

bardağı» (Rusça) ; kırpa 1. «bez parçası» ; 2. 

«mendil, yağlık» ; 3. «peçete» (Bulgarca) ; 

korta 1. «içinde üzüm çiğnenilen şıra tekne

si, şırahane» ; 2, «çeşme yalağı» (Bulgarca); 

koşa «örülmüş saç» (Bulgarca); kotak «er

kek kedi» (Bulgarca) ; maçka «dişi kedi» 

(Bulgarca); meşik «ekin çuvalı», meşük 

«çuval» (Rusça); müştük «sigara ağızlığı» 

(Rusça) ; osfen «üvendire» (Bulgarca); pa-

yak «örümcek» (Bulgarca) ; pınga «para 

kesesi», pınka «meşinden yapılmış çakmak 

veya tütün kesesi», punka «meşinden ya

pılmış kav ve çakmak kesesi» (Rumence) ; 

serubek «ejderha» ( K a r a ç a y c a ) ; som «bir 

nevi büyük balık» (Bulgarca) ; tor «yakı

lan sığır tezeği» (Bulgarca) ; vedre «tahta 

kova, külek», bedre «kova» (Rusça veya 

Bulgarca) ; veriga «baca zinciri» (Bul-
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garca) ; yarem «boyunduruğun kenarlarına 

sokulan uzun demir çubuk, zelve» (Bul

g a r c a ) ; yatka «ceviz içi» (Bulgarca) keli

meleri gibi. Anadolu diyalektolojisi için bu 

tanıkların hiçbir kıymeti yoktur. 

Türk Dil Kurumunun bu kıymetli 

malzemeyi toplayıp ortaya koyması. Türk 

diyalektolojisi için ciddî bir kazançtır. Yal

nız, diyalektolojinin bütün icaplarına ri

ayet edilerek toplu bir Anadolu ağızları 

lügati vücude getirilmesi ihtiyacı, bu ese

rin neşriyle zail olmamıştır. Anadilden der-

lemeler'ia neşrinden beri Anadolu ağızla

rına ait elde edilen birçok yeni maddeler, 

böyle geniş bir eserin vücude getirilmesini 

kolaylaştırmıştır . Genç dilcilerimizin de 6u 

türlü faaliyetlerde bulunmalarını ve bu sa

hayı daha iyi işlemelerini, Türk dili tarihi 

araşt ırmalarının inkişafı için şiddetle te

menni ederken, Türk Dil Kurumunu hu 

faydalı çalışmalarından dolayı tebrik 

ederiz. HASAN EREN 

Mil le t leraras ı f o n e t i k i ş a r e t 
l e r i y l e KONUŞMA DİLİMİZ, Turgut 
Erem • Nureddin Sevin .• İstanbul 1947 -

Millî Eğitim Basımevi, 230 sayfa *. 

Turgut Erem ve Nureddin Sevin'in 

birlikte çıkarmış oldukları «Milletlerarası 

fonetik işaretleriyle Konuşma Dilimiz» adlı 

ve 230 sayfa tutan eser, bu vadide yıllar-

dönberi duyulan boşluğu doldurmak için 

savaşanların öncüsü mevkiini cidden 

almış bulunmaktadır. Müelliflerin söz

lerinden anladığımıza göre, bunu türkçede 

vurgu v. s. gibi eserler takibedecektir. O 

günleri de sabırsızlıkla beklediğimizi açık

lamak bizim için zevkli bir vazifedir. 

Eser, üç temel bölüme ayr ı lmaktad ı r : 

I. - Başlangıç, II. Fonetik, III. - Diksiyon. 

I. - Başlangıç; 1) maksat ve gaye, 

2) akustik hakkında genel bilgiler, 3) dil 

nedir ? 4) bir dil neden güzel veya çirkin

dir ? 5) Standar t dil olmak üzere ayrıca 

beş kısma bölünmüştür. Müellifler, maksat 

ve gayelerinin, konuşulduğu anda hava 

olup giden sözlerimizi imlânın muktedir 

olamıyacağı şekilde milletlerarası fonetik 

* Matbaada fenotik harfler bulunmadığı için 
konulamamıştır. 

işaretleriyle tesbit etmek olduğunu açık ve 

etraflıca anlat t ıktan sonra, akustik hakkın

da genel bilgi veriyorlar. Bu ikinci kısımda 

şada, perde, ton kalitesi, söz, ses uygun

luğu, tannanlık tarif edilip incelenmektedir. 

Burada anlayamadığımız bir nokta, akus

tik hakkında genel bilgi verilirken, nasıl 

olup da "Söz,, gibi daha ziyade genel dilbi

limi ilgilendiren bir bahsin araya karıştığı

dır. Fikrimizce bu eserin sayfaları arasında 

"söz,, e de dört sayfa gibi daracık bir yer 

vermek yersizdir. Kaldı ki, başlık olarak 

"söz,, konulduktan, iki üç cümle ile "söz,, 

değil, "söz sanatı,, anlatılmak istenildikten 

sonra, hemen yazıma meaşeine ve onun 

ardından da imlâ meselesine geçilmekte

dir. Hemen yukarıda söylediğimiz gibi, 

olsa olsa buraya " S ö z sanatı,, başlığını 

koymak ona göre bunun tarifini yapmak 

daha çok yakışık alırdı. 

Birinci bölümün üçüncü kısmını "Di l 

nedir ?,, teşkil ediyor. Fikrimizce bu kıs

ma, maksat ve gayesi belli böyle bir eser 

içinde hiç ama hiç lüzum yoktu. Çünkü 

"dil,, denilen semboller sisteminin ne ol

duğu, nasıl meydana geldiği ve saire gibi 

dil meseleleri üzerine değil böyle onbeş 

sayfalık söz söylemek, ciltlerle yazı dol

durmak kabildir ve doldurulmuş olduğu 

halde bile henüz o muammanın ne derin

liğine temamiyle nüfuz edilmiş, ne de bü

tün meseleleri bir sonuca hağlanabiimiştir. 

«Di l» bahsini «bir dil neden güzel 

veya çirkindir ?» başlığını taşıyan bir başka 

bahis takibediyor. Bu kısım da ayrıca a) 

müzik ve dil, b) söz ve güzel ses. c) ko

nuşma dilimizin güzelliği parçalarını içine 

almaktadır. Bu bahis içine giren meseleler 

büyük bir vukuf ile incelenmiş bulunmak

tadır . Ancak "kelimeler taş devri kabile

lerinin dilinde tek heceli terennümlerden 

ibaretti; bugün bile Okyanusların ortasın

daki ıssız adalarda hâlâ taş devrini yaşı-

yan kabilelerin dilinden bunu anlamak 

kabildir,, (S. 38 öt.) sözlerinden bizim çı

kardığımız mâna, kelimelerin iptidaî diller

de tek heceli olduğu ve bunların da muh

telif şekillerde terennüm edilir gibi çıkarıl

dığıdır ki, böyle bir iddia yersiz olmamakla 

beraber dayanaksızdır . Çünkü dillerin hangi 

yolu takibederek geliştiği, yani tek heceli

lerden bükümlülere doğru mu, yoksa bü

kümlülerden tek hecelilere doğru mu tekâ-
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mül ettiği lengüistikte henüz halledilmemiş 

meselelerden biri olarak önümüzde durmak

tadır . Eğer bu iddia doğru olsaydı, o zaman 

birçok buna benzer belirtileriyle bizzat 

ingilizcenin iptidaîleşme yolunda haylıca 

mesafe katetmiş olduğunu söyliyebilirdik. 

Yine bu kısımda vokaller, güzel ve 

çirkin olmak üzere ikiye ayrı lmıştır . «Mu

sikinin şaşmaz mihengiyle tayin edilmiş 

olan medeniyetin insan dilleri üzerinde 

güzel'le çirkin'i ayıran m i k y a s ı n ı ( S . 4 0 ) 

biz de burada bir an için kabul edelim ; 

fakat itiraf edelim ki, çirkin seslerden 

güzel seslere doğru mütemadi bir kayma, 

bir geçiş olduğunu göstermek için daha 

sonra ( S . 42) verilen misâller bizi bir parça 

hayrete düşürdü : bildiğimiz üzere Ameri

kan İngilizcesi İngilizceden çıkmıştır ; yoksa 

ingilizce amerikan İngilizcesinden değil . • . 

Şu halde gelişmenin amerikan İngilizcesi > 

İngilizce istikametini değil, onun tam aksi 

istikameti takibetmesi gerekir, ö y l e y s e , 

bir gelişme bahis mevzuu olduğu takdirde, 

bunun İngilizce ( a ) > amerikan ingilizcesi 

yayvan ( e ) veya ( ae ) şeklinde belirmesi 

lâzımdır ve bu şık akla daha yatkındır . Bu 

takdirde ise ( e) ve ( ae ) vokalleri de, 

tabiî gelişmeye göre, ( a ) dan daha güzel 

olmak icabeder ; yoksa burada dilde güzel'e 

doğru hiç bir çaba mevcut değildir demek 

daha yerinde olur. 

Birinci bölümün beşinci kısmını teşkil 

eden «Standart dil» in, müsaade edilirse, 

yalnız başlığına ilişeceğiz- Biz «okumuş 

yazmış, fakat hiç bir hocanın veya züm

renin tesiri altında kalmadan sağduyunun 

sevkettiği şive ve telâffuzla konuşanların 

dili" ne, hiç olmazsa türkçe kökten yapıl

mış olan, «kamul dil» terimini tahsis edi

yoruz. Çünkü, müelliflerin de itiraf ettik

leri gibi, gerçekten «standart sözü bazı 

kimselerin aklına sabit ve değişmez mâna

sını getirebilir» ; o halde bundan mümkün 

olduğu kadar sakınmak gerektir. 

Kitabın ikinci bolümü fonetiğe hasre-

redilmiştir. Burada fonetik bilimi hakkında 

bilgi verilmekte, konuşma organları ve 

bunların görevleri izah edilmekte, millet

lerarası fonetik işaretleriyle türkçe imlâ 

harfleri arasında ufak bir karşı laştırma 

yapılmakta ve konuşma dilimizin s tandart 

sesleri anlat ı larak bu bölüm de bitirilmek

tedir. Bu bölümde incelenen türkçenin"fo-

nemleri üzerinde bir parça durmaktan ken

dimizi anlamıyacağız : 

Müellifler harfinin lüzumsuzluğuna 

kanidirler ; çünkü bu fonem kamul türkçe 

telâffuzda yeri olmıyan fazla bir harftir 

(S. 90). Halbuki fikrimizce vaziyet hiç de 

öyle 'değildir; kamul dilde ğ fonemi bazı 

yer lerde, gayet hafif de olsa, telaffuz olu

nur. Fonetik yazı ile bu fonemi işare

tiyle gösterdiğimize ve fonemlerin hafif 

telaffuz olunanlarını satır seviyesinden bi

raz yukarıya yazdığımıza göre, müellifle

rin ( S . 127) deki 

fonemini kullanarak telaffuz edersek, her

halde kamul dile aykırı bir telaffuzda bu

lunmamış oluruz *. Bunun gibi bağladı, yi

ğit, çağlayan, gibi kelimelerin telaffuzları

nın da 

değil, 

killerinde olması lâzımdır. 

Kamul türkçe telaffuzunda bulunup 

bulunmadığı araştır ı lacak fonemlerden biri 

de ( 3 ) fonemidir. Bu fonem, oynaklanma 

bakımından fonetikte pasif bir vokal ola

rak tanılır ; sesten yana ise zayıf, enerji-

siz bir vokaldir ve bu yüzden de mırıltı 

tonu, mırıltı fonemi gibi türlü adlar altın

da anılır. Kamul türkçede bu foneme te

sadüf etmek güçtür. Bu sebepten (S. 155) 

deki misallerin hemen hepsi I ile değil, 

ile telaffuz edilmek gerekt i r : 

v. s. gibi. 

Üzerinde durulması gereken başka 

iki fonem de işareti ile gösterdiğimiz 

sertdamak n'si ve ı işaretini tahsisettiği-

miz yumuşakdamak n'sidir. BuulardaD bi

rincisine, seyrek de olsa, değil kamul türk

çede hat ta diyeleklerde bile tesadüfetmek 

güçtür. Hiç bir zaman çingene, çengi, çelenk, 

çengel kelimelerinin 

şeklinde ve bir sert-

damak n'si ile telaffuz edildiğini duymadık'. 

Buradaki a, ve nin tesiriyle oynak-

* Bu cümlenin her iki yazılışı (birbiriyle 
karşılaştırılınca verilen misaldeki başka aykırılıklar 
da kendiliğinden meydana çıkar. 
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Bu ve bundan önce üzerinde durdu

ğumuz daha birkaç misâl gösteriyor ki, ö-

nümüzdeki bu fonetik eserinde bir fikir 

hâkim olmuştur: bilerek veya bilmiyerek, 

hemen hemen bütün milletlerarası fonetik 

işaretlerine türkçede de birer karşılık bul

mak ve onun kamul dilimizde de mevcut 

olduğunu göstermeğe çalışmak. Bu uğurda 

telaffuzların pek fazla zorlandığı hissi u-

yanmaktadır. Deneme ve dinlemeler esna

sında herhangi bir kelime veya birleştir

mede filân veya falan fonem işitilmek 

istenilmiş ve ancak böylece işitilmiştir. Ms. 

kervan kelimesinde b i r b u r u n 

vokalinin görülmek istenilmesi ( «konuşma 

dilimiz» de ), hat ta = kapalı 

e'nin bulunuşu, bundan başka hiç bir şeye 

hamledilemez. 

Pek o kadar önemli olmamakla bera

ber, yine üzerinde durmak zorunda kaldı

ğımız noktalardan biri de verilen misaller

de çok defa bahis konusu fonemin kelime 

başında görülmesidir. Fonemin, kelime ba

şında olduğu gibi ortasında ve sonunda 

bulunduğuna göre de misaller verilmiş ol

ması bu çeşit eserlerde dah^a fazla aranı

lan bir keyfiyettir. 

Kitabin üçüncü bölümü olan diksiyon, 

yetmiş sayfa içine sığmıştır . Bu kadar ge

niş bir mevzuu, bu kadar dar bir çerçeve 

içerisine sığdırmak büyük bir hüner ister. 

Yalnız burada büyükçe konuşma parçala

rına daha fazla yer verilmiş olması çok 

arzu edilirdi. Diksiyon bölümü de 1) diksi

yon nedir ? 2) seslerde uzunluk ve kıymet, 

3) benzeşme, 4) hece. 5) vurgu, 6) nefes 

gurupları, 7) entonasyon ve melodi gibi 

yedi bahsa ayrı lmaktadır. Bn bahislerin 

her biri büyük bir vukufla ve veciz bir 

şekilde incelenmiş bulunmaktadır . Ancak 

fonetik yazıyla gösterilen parçalarda vir

gül, nokta gibi noktalama işaretlerinin kul

lanılmaması gelenek olduğu halde, fonetik 

harflerle yazılı bulunan bazı metinlerde 

şurada burada virgül veya noktanın yer 

bulmasını, bu işte acemi mürettiplerin ve 

musahhihlerin kusuru olarak kabul edece

ğiz. Zaten kitapta sık, sık tesadüf edilen ve 

insana ne diyeceğini şaşırtan baskı yanlış

ları da buna işaret etmektedir sanıyoruz. 
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lanma noktası dişlerden bir parça daha 

geriye çekilmiş bir palatal n d i r ; yoksa 

fonetikte bu işaretle gösterilen İtalyanca 

veya Fransızca gn değildir ( i ts l . campagna 

— ; hat ta o kadar değildir ki, 

müellifler ayni çengi kelimesini daha sonra 

(S. 146) alelade n ile yazmışlardır. 

Fikrimizce ayni sakilde bir yumuşak-

damak n'si olan de kamul Türkçede yok

tur. Eserde verilen [ 

] 
gibi misallerin hepsinin yerinde bayağı bir 

n bulunması icabederdi ; ancak teslim etmek 

lâzımdır ki, bu n'nin oynaklanma yeri 

ve nin oynaklanma yerine uygundur 

Yoksa bu, milletlerarası işaretle gösterilen 

ve meselâ Almancada, İngilizcede mevcut 

olan (Alm. lang yahut İngil. longer 

velar n değildir. Kamul tükçedeki 

, müelliflerin de işaret ettikleri gibi. 

bağımsız bir karakter taşımaz. 

Dikkat nazarımızı üzerine çeken bir 

fonem de yarı-vokali olmuştur (S. 131). 

Bize öyle geliyor ki, bu foneme türkçeden 

misaller bulmak için epeyice zorlanılmıştır. 

Bunu bize ms. Fransucada bol bol rastla

nan bu fonemle "konuşma dilimiz,, de ve

rilen misallerdeki bu yarı-vokal arasında 

bir mukayese açıkça gösterecektir . Ms. 

F r a n s . ; halbuki Türk

çe köşeyi ("konuşma dilimiz,, de 

| ) , yahut y ü r e ğ i n i z ( " k o 

nuşma dilimiz,, de ] ) v. s. 

Yine mühim noktalardan biri de 

Türkçede burun vokallerinin bulunup bu

lunmadığı meselesidir. "Konuşma dilimiz,, 

de iddia edildiğine göre n den sonra [z, s, 

fonemleri geldiği takdirde n den 

önceki vokal burun vokali haline girer ve 

bu konson düşer. Halbuki vaziyet hemen 

hemen tersine olmuştur : değil Türkçe keli

melerde bu durumdaki vokaller, hatta asıl 

dilinde burun vokali olan fonemler bile 

Türkçeye iğreti olarak girince, burun vo-

kalliğinden az çok kaybetmişlerdir. Ms. 

veya kelimelerindeki burun 

vokalleri bile türkçede hemen hemen vo

kal + o şekline g i rmişt i r ; nerde kaldı ki ms. 

manzara , dünya , ense 

ve menşur (meçur) gibi kelimelerdeki vo

kaller burun vokali telaffuz edilsin. 
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Ord. Prof. HERBERT W. D U D A : 

* T e v f i k F i k r e t Akgüz, Kenan: 
(Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih - Coğ

rafya Fakültesi yayımları ; 56, Türk Ede

biyatı Ser i s i : I), Ankara, 1947 (Sakarya 

Basımevi), 354 s., metin içinde 4 plân ve 

42 resim. 8°. 

Tanınmış Türk sosyoloğu ve mede

niyet mütefekkiri Ziya Gökâlp, Tevfik Fik-

ret-i ( D o ğ u m u : İstanbul, 1867, ö l ü m ü : 

ayni şehir, 1915), hizmeti «Türk edebiya

tını asrîleştirme ve insanîleştirme» olan 

bir dehâ olarak tavsif etmişti 1 . Ziya Gö-

kâlp'in bu tavsifi, Tevfik Fikret zamanının 

pozitivist terakki idealine ve Türkiye'nin 

mütâkip as ırda milliyetçiliği ön plâna alan 

medeni ilerleyişine uygun düşmekle bera

ber, şâirin san 'atkâr cephesine uymaz. Bu

günün Türk'ü için Tevfik Fikret ' in eserle

rini dil bakımından bir anlaşılmazlık ör

tüsü artık tamamiyle kapamış olmasına 

rağmen, aydınlarda, kendisinde büyük bir 

şahsiyet ve şiirlerinde Türk dehâsının ge

nel bir ifadesini görmek şuuru asla kay

bolmamıştır. Onun Batı hayat ve şiirine 

götüren mısraları, eserini, açık bir 

tarzda, şekil ve ruhça' Osmanlı klâsikle

rine bağlı oluştan kurtararak yeni Türki

ye'nin mâ'nen ve maddeten yaşamakta ol

duğu modern hayatın realitesine götürür, 

ö y l e anlaşı l ıyor ki, Türk devrimi bir tekâ

mül ve kendine gelme safhasına intikal 

edince, Tevfik Fikret ' in şahsiyet ve ese

rinin bugünküler için yeniden ele alınması 

pek tabii olmuştur. 

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğ 

rafya Fakültesi Türk Edebiyatı Doçenti 

Kenan Akyüz, Tevfik Fikret hakkındaki 

çok dikkate değer eserinde, yalnız yuka

rıda bahsedilen ihtiyacı karşılamakla kal

mamış, ayni zamanda, modern edebiyat 

incelemelerinin metodik bir şekilde hazır

lanan monografiler üzerine kurulabileceği 

a Viyana'da çıkan "Wiener Zeitschrift für 
die Kunde des Morgenlandes, 51. Bld. (1948) „ der
gisinde yayımlanmıştır. 

1. Bk. Ziya Gökalp. Tevfik Fikret ve Röne
sans, Muallim derg-isî, nüsha-yı mahsusa, 1333 (1917), 
s. 422. 

2. İlk baskı : 1900, beşinci baskı : Doç. Meh
met Kaplan tarafından, İstanbul, 1945. 

hakikatini de tatbik alanına koymuştur. 

"Modern Türk Edebiyatı,, (Edebiyat-ı ce

dide) üzerinde yaptığı isabetli bir kuşba-

kışından sonra (s. 7 -18), müellif şâirin 

çok mafassal bir biyografisini veriyor 

(s . 19-136). Bir biyografinin de sınırını 

aşarak yarım asırlık Türk hayatına tam bir 

nüfuz sağlıyan bu bölümü, Tevfik Fikret'in 

karakterinin anlatı lması (s. 137-152), edebî 

şahsiyetinin gelişim safhaları (s. 153-188), 

üslûbu ve nazım tekniği (s. 189-240) ve 

temalar (s. 241-300) tâkib ediyor. 

Eserin sonunu Tevfik Fikret ' in'etkileri 

ve Türk edebiyatındaki yeri (s. 301-306) ve 

nihayet Tevfik Fikret ' in Kübâb-ı şikeste 2, 

Halûk'un Def ter i 3 , Rübâb'ın C e v a b ı 4 , Şer-

min 5, ve Târih-i kadîm 1 5 gibi yalnız bilinen 

eserlerinin değil, muhtelif dergi lerde dağı

nık olarak bulunan bütün manzumelerinin 

emekle vücude getirilmiş bir bibliyografyası 

teşkil ediyor. Ayrıca, mensur eserlerinin 

toplanmış olması da çok değerlidir : Bun

lar dört mensûre, yani sadece «nesir» diye 

de adlandırılan tipik bir Türk edebî şekli 

-bir nevi mensur lirik parça-, dört hikâye, 

birçok makale ve eserler (musahabeler), 

özel mektuplar ve resmî muhabereler. Bu

rada, ayni zamanda, Tevfik Fikret ' in pek 

az olan ve Fransızcadan yaptığı tercüme

lerden de bahsolunmakta ; ancak bunlardan 

yalnız ikisinin müellifi zikr edilmektedir : 

François Coppee ve Alphonse Dâudet . 

Eserin önemli bir zeylini ise, Tevfik Fik

ret bibliyografyası teşkil eder. Yalnız, bun

da, Jean Deny'nin 1939 da Türklük dergi

sinde çıkan bir makalesinden, İslâm Ansik

lopedis inde Th. Menzel'in Tevfik Fikret 

maddesinden başka sadece Türkçe yayım

lara yer verilmiştir. Paul Horn 'un e s e r i 7 

ve Türkçe olmıyan diğer araşt ı rma ve 

tercümeler, yazık, ki, dikkate al ınmamıştır . 

Eserin sonunu teşkil eden isim indeksi de 

faydalıdır. 

Akyüz'ün Türk edebiyatı ve ondaki 

3. Birinci baskı : 1911, İkinci baskı: Halit 
Fahri Ozansoy tarafından, İstanbul, 1945. 

4. Birinci baskı : 1911, İkinci baskı : Halit 
Fahri Ozansoy tarafından, İstanbul, 1945. 

5. Birinci baskı î 1911, İkinci baskı: Türker 
Acaroğlu tarafından, Ankara, 1946. 

6. Birinci baskı, tarihsiz olarak Arap harfle
riyle ; ikinci baskı : Hasan Âli Yücel tarafından, 
İstanbul, 1923. 
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türlü cereyanlar hakkında derin bir bilgisi 

olduğu anlaşılıyor. O, Fransız edebiyatının 

etkisi a l t ında meydana gelen hareketleri 

biliyor. Bize, kapıyı Batıya açan Tanzimat 

edebiyatından Edebiyat-ı cedide'ye giden 

yolu gösterdiği gibi, en dikkate değer 

siması Tevfik Fikret olan ve Servetifünun 

dergisi etrafında toplanıp yeni bir teknik 

ve sanat ideali getiren şâir ve edipleri de 

tanıt ıyor. Tanzimat edebiyatının geniş halk 

tabakalarının anlıyabileceği bir edebî dil 

kurmak istiyen yolgösterici temayülüne 

karşılık, yeni edebiyatın ve bilhassa Ser

vetifünun çevresinin erg is i : şâirlerin dü

şündükleri gibi yazmaları ve yazdıkları gibi 

yaşamaları idi. Daha Tanzimat devrinden-

beri önemli bir dâva olan dilin sadeleşti

rilmesi konusunda bu çevre, düşüncedeki 

sadeliğin ve açıklığın ifade sadeliğini de 

beraberinde getireceğine ve fakat gündelik 

sözler güzellik düşmanı oldukları için nâdir 

ve işitilmemiş kelimelerin kullanılması ge

rektiğine inanıyordu. Halk, kendi dili dik

kate alınmıyarak, yeni bir edebî dile alış-

tırı lmalıydı. Bu aşırı «exclucivisme» ile 

Mehmet Emin ve Ahmet Mithat mücadeleye 

girişmiş ve onları Dekadanlıkla itham et

mişlerdir. Fakat inkâr edilemez ki, dil iş

lerinde, Tevfik Fikret'in de taraf tar olduğu 

temkinli bir tekâmül, dilin dehâsına ve 

dehânın diline zararlı olan aşırı tasfiyeci" 

lige tercih edilir. Tevfik Fikret ' in üslûbu 

üzerinde itinalı incelemeler yapmış olan 

müellif de (s. 191), pek muteber bir alet 

olan dilin değerini müdrik olduğunu, son 

neolojizmi pek fazla kullanmamak ve bu 

suretle plâstik ifade imkâsından faydalan

mak suret iy le~göstermektedir . 

Belki, eserde, Tevfik Fikret'in en çok 

hangi Fransız şâirlerini beğendiği hakkında 

daha fazla bilgi aramak istenebilirdi. Bir 

de, bu asrın girişi sırasında Türk edebiya

tında yabancı etkisi bulunmadığı düşünü-

lemiyeceğine göre, müellifin bu hususu 

azâmi çekingenlikle ele alması dikkate çar

pıyor. Bununla beraber bu iki eksik, büyük 

bir bilgi, emek, itinalı metod ve edebî 

anlayışla vücude getirilen bu monografinin 

değerini hiçbir suretle azaltamaz. Kenan 

Akyüz, yurtdaşlarının ve ecnebî Tükolo-

jisinin pek çok müteşekkir olacakları ese

riyle büyük bir hizmette bulunmuştur. 

çeviren : 

Doç. Dr. Mecdut Mansuroğlu 

7. Bk. Paul Horn, Geschichte der türkischen 

Moderne, Leipziq, 1902, s. 59 tf. 


