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MaksatlÕ Bir Hikâye AnlatÕcÕsÕ: Yahyâ Kemâl 1
Nesîme CEYHAN AKÇA2
ÇankÕrÕ Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve EdebiyatÕ BölümüÇANKIRI
Özet
Yahyâ Kemâl, edebiyatÕmÕzda Türk dilinin en büyük úâirlerinden biri olarak kabul edilir. Biz
bu makalemizde onun en az bilinen eserlerinden sayabilece÷imiz hikâyeleri üzerinde durduk.
ÇalÕúmamÕzda 1968 yÕlÕnda kitaplaúan on iki hikâyeden hareketle Yahyâ Kemâl’in modern
mânâda baúarÕlÕ bir hikâyeci sayÕlamayaca÷Õ; Yahyâ Kemâl’in OsmanlÕ tarihinin çöküú
dönemlerinde saray çevresindeki bozulmalarÕ ve yaúanmÕú bazÕ aksaklÕklarÕ aktarmak için
hikâye türünü kullandÕ÷Õ sonucuna ulaúÕlmÕútÕr.
Anahtar Kelimeler: Yahyâ Kemâl, Hikâye, Tarih, Edebiyat.

An Intentional Storyteller: Yahyâ Kemâl
Abstract
Yahyâ Kemâl is accepted one of the greatest poets of the Turkish Language. We examined his
Stories which can be handled as the least known works of him in this article. The conclusion
we reached in our study is Yahya Kemal cannot be considered as a successful storyteller in
the modern sense and used the genre of story to transfer the distortions around the palace and
the experienced several problems of the collapse of the Ottoman period starting from the 12
stories that were gathered in a book in 1968.
Key Words: Yahyâ Kemâl, Story, History, Literature.
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Baúta úiiri, ardÕndan devrini saran sohbeti; østanbul metinleri; siyâsî ve
edebî portreleri; edebiyata, Türk ve dünya tarihine dair yazdÕklarÕ ve
úahsiyeti ile Türk kültürünün en parlak sîmalarÕndan biri kabul etti÷imiz
Yahyâ Kemâl, aynÕ zamanda bir hikâyeci midir?
Yahyâ Kemâl Enstitüsü’nün 1968 yÕlÕnda bir araya getirerek Türk
okuyucusuna sundu÷u Yahyâ Kemâl hikâyeleri, úâirin belki de en az bilinen
eseridir. Kitapta 1952 yÕlÕnda Hayat mecmuasÕnda yayÕmlanmÕú iki hikâye
dÕúÕnda (ùem’i Molla, Bir Gözdenin Gafleti), ilk kez yayÕmlanan dört hikâye
(Raif Efendi’nin Katli, Dâmad Mehmed Paúa, Vehbi Efendi, Sultan
Abdülaziz’e Dâir Bir Musâhabe) ile tamamlanmamÕú hikâyeler ve
baúlanarak bÕrakÕlmÕú roman denemeleri sayÕlabilecek altÕ metin parçasÕ (Bir
Yaz LevhasÕ, Mehmed Ali Bey’in Düúüncesi, Bir Tekâpû Sahnesi, Siyasette
ùâh-Õ Dârû, Ali Kiramî Beyi Her Gece Benimsin) mevcuttur.3 Enstitü,
kitabÕn sonunda úâirin el yazÕsÕyla bazÕ metinlerin asÕllarÕnÕ da yayÕmlamÕútÕr.
Yahyâ Kemâl, yayÕmlandÕ÷Õ andan itibaren hikâyeleri münasebetiyle
kÕrk yÕlda pek az gündeme gelmiútir demek yanlÕú sayÕlmaz.4 Eserin Yahyâ
Kemâl Enstitüsü tarafÕndan iki kapak arasÕnda yayÕmlanmasÕnÕn hemen
ardÕndan Ahmet KabaklÕ’nÕn Tercüman gazetesinde5, Nihat Sami BanarlÕ’nÕn
Meydan MecmuasÕ’nda6 kaleme aldÕ÷Õ kÕsa tanÕtÕm yazÕlarÕ ile bunlardan üç
dört ay sonra Hikmet Dizdaro÷lu’nun VarlÕk’ta yayÕmladÕ÷Õ fazla derinlikli
olmayan tanÕtÕm yazÕsÕndan7 baúka Saadet Onat’Õn Yahyâ Kemâl Enstitüsü
MecmuasÕ’nda yine kitabÕn basÕldÕ÷Õ sene, hikâyeleri tek tek ele alarak
yaptÕ÷Õ inceleme8, hikâyelerden sÕca÷Õ sÕca÷Õna söz eden ilk çalÕúmalardÕr.
Hikâyeler için en yetkin çalÕúmalardan biri, Murat Belge’nin hikâyeleri
OsmanlÕ’da siyâsî gelene÷i temsil eden yanÕyla de÷erlendirmeye tabi tuttu÷u
dikkatli metnidir.9 Cafer Gariper’in “Yahyâ Kemâl’in Siyâsî Hikâyeleri
Üzerine BazÕ Dikkatler”10 adlÕ çalÕúmasÕndan sonra Hülya Argunúah’Õn “Bir
3

Bu yazÕda yapÕlan alÕntÕlar eserin østanbul Fetih Cemiyeti’ne ait baskÕsÕndandÕr: Yahyâ
Kemâl, Siyâsî Hikâyeler, østanbul Fetih Cemiyeti Yay., øst.2005.
4
Hikâyeler kitaplaúmadan evvel üç yazÕ ile karúÕlaúÕyoruz: Cahit Tanyol, “Yahyâ Kemâl’in
Bir Hikâyesi”, VarlÕk, YÕl:19, Nu:386, Eylül 1952./M. Muhtar Körükçü, “Üç Hikâye
Üzerine”, VarlÕk, YÕl:19, Nu:389, 1 AralÕk 1952./ Muzaffer Uyguner, “Yahyâ Kemâl: Siyâsî
Hikâyeler”, Hisar, C:9, Nu:62, ùubat 1964.
5
Ahmet KabaklÕ, “Yahyâ Kemâl Hikâyeler, Portreler”, Tercüman, 8 AralÕk 1968.
6
Nihad Sami BanarlÕ, “Siyâsî Hikâyeler”, Meydan MecmuasÕ, YÕl:4, Nu:201, 19.11.1968.
7
Hikmet Dizdaro÷lu, “Yahyâ Kemâl’in Hikâyeleri”, VarlÕk, Nu:738, 15 Mart 1969.
8
Saadet Onat, “Siyâsî Hikâyeler”, Yahyâ Kemâl Enstitüsü MecmuasÕ II, øst.1968.
9
Murat Belge, “Yahyâ Kemâl ve OsmanlÕ’da Siyâsî Gelenek”, Toplum ve Bilim, Nu:28, KÕú
1985.
10
Cafer Gariper, “Yahyâ Kemâl’in Siyâsî Hikâyeleri Üzerine BazÕ Dikkatler”, Yahyâ Kemâl
Enstitüsü MecmuasÕ IV, øst., 2004.
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ùairin Hikâyecili÷i Üzerine: Yahyâ Kemâl” adlÕ kapsamlÕ makalesini de
anmalÕyÕz.11 Hülya Argunúah bu makalesinde Yahyâ Kemâl’in úair ve nasir
kimli÷ini karúÕlaútÕrdÕktan sonra, úairin tarihi algÕlayÕú biçimini irdeler.
Hikâyelerin tarihle münasebetini izah ederek úekli özelliklerine dikkat çeker.
Yahyâ Kemâl’in hikâye türü ile meúguliyeti o hayattayken ne kadar ilgi
çekiyordu bunu kestiremiyoruz; ancak okuyucuya sunulan bu metinleri
yazarÕn sohbetlere yaydÕ÷Õ detaylÕ tarih bilgisini metne dönüútürme çabasÕ
olarak görebiliriz. Metinler, modern hikâye kalÕplarÕndan uzak, buna
mukabil gelene÷in anlatma esasÕna dayalÕ hikâyelerine yakÕndÕr. Hikâyelerde
sÕkça yakalayabildi÷imiz trajik unsur, bizatihi siyasal erkin kuvveti elinde
tutan zeminlerinde görülebilen trajik hadiselerden kaynaklanÕr; yani hayatÕn
içindeki trajedidir ve yazar tarafÕndan kurgulanmamÕútÕr.
Hikâyeler, yarÕm kalmÕú olanlar da dahil olmak üzere tarihî hikâye
hüviyetindedir. Yazar, hikâyelerinde II. Mahmud ve Sultan Abdülaziz
dönemlerindeki saray çevresini anlatmÕútÕr. Hikâyeler, tarihî bir zeminde
siyâsî bazÕ kiúiler etrafÕnda aktarÕlan durumlar -genellikle olay aktarÕmÕ
yoktur- sebebiyle siyasal nitelik kazanmÕútÕr.
Teknik bakÕmdan baúarÕlÕ sayamayaca÷ÕmÕz hikâyeler, kuruluúlarÕ ve
aktarÕlÕúlarÕ bakÕmÕndan eú yapÕdadÕr: øki ya da daha fazla kiúinin, ismi geçen
bir kimse hakkÕnda sorularÕ ve bir bilenin o kiúinin baúÕndan geçenleri
aktarmasÕ; kendi hâlinde sohbet eden iki kiúinin yolda gördükleri üçüncü
úahÕs hakkÕnda konuúmalarÕ; yahut, “FalanÕ bilir misin?” úeklinde do÷rudan
kiúi anlatÕmÕna geçiú; ancak tamamÕnda insanlarÕn saray ve çevresinde geçen,
yükselen yahut alçalan sosyal statüleri etrafÕnda úekillenen hayatlarÕ söz
konusudur. Hikmet Dizdaro÷lu, Yahyâ Kemâl’in tarihe iliúkin konuúmalarÕnÕ
yazÕya aktarmak istedi÷ini bu yüzden teknikte de÷iúikli÷e, uygulamada
çeúitlili÷e yer vermedi÷ini, yazarÕn istedi÷i taktirde her biri de÷iúik düzeyde
hikâyelerle karúÕmÕza çÕkabilece÷ini söyler.12 YazarÕn roman tasavvurlarÕna
ve yarÕm kalmÕú hikâyelerine baktÕ÷ÕmÕzda Dizdaro÷lu’nun fazla iyimser
oldu÷unu görürüz; çünkü Yahyâ Kemâl, yeni bir úeyler söyleme ve úahsî
kurgu hamlesi yapmÕú ancak baúarÕlÕ olamamÕútÕr.

Yükselen ùiir, Çöken Hikâye

11

Hülya Argunúah, “Bir ùairin Hikâyecili÷i Üzerine: Yahyâ Kemâl”, 50 YÕl Sonra Yahyâ
Kemâl Bilgi ùöleni Bildiriler KitabÕ, TYB Yay., Ank., 2010.
12
Hikmet Dizdaro÷lu, “Yahyâ Kemâl’in Hikâyeleri”, VarlÕk, Nu:738, 15 Mart 1969.
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Yahyâ Kemâl, her Türk ferdinin zihninde úâir sÕfatÕyla yer almÕútÕr.
Hikâyeci Yahyâ Kemâl’le úâir Yahyâ Kemâl’in en mühim farkÕ, yazarÕn
OsmanlÕ’nÕn yükseliú günlerini úiirle, çöküú devirlerini ve arÕzalarÕnÕ hikâye
ile anlatmayÕ tercih etmesidir. ùiirlerindeki lirizm ve coúku, aruzun sa÷lam
zemini ve ahengine eklenen fiil a÷ÕrlÕklÕ hareketi temsil eden mÕsralar, batÕya
hep batÕya koúturan atlar ve hüküm ve adalete adanmÕú kÕlÕç sesleri, bir cami
kubbesinin kuúatÕcÕlÕ÷Õ, mermerlerin iç ferahlatan ve kuvvet telkin eden sesi,
emin vakitlere hasret okuyucuyu bugün de Yahyâ Kemâl’in úiiri karúÕsÕnda
hürmetle e÷ilmeye sevk eder:
(…)
Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor?
Mutlaka her biri bir baúka zaferden geliyor:
Kosva’dan, Ni÷bolu’dan, Varna’dan, østanbul’dan…
AnÕyor her biri bir vak’ayÕ heybetle bu an:
Belgrad’dan mÕ? Budin, E÷ri ve Uyvar’dan mÕ?
Son hudutlarda yücelmiú sÕra-da÷lardan mÕ?
Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!.
Adalardan mÕ? Tunus’tan mÕ, Cezâyir’den mi?
Hürr ufuklarda donanmÕú iki yüz pare gemi
Yeni do÷muú aya baktÕklarÕ yerden geliyor;
O mübarek gemiler hangi seherden geliyor?
(…)

(Süleymâniye’de Bayram SabahÕ)13

Saadet zamanlarÕnÕn østanbul’undan arta kalan hüzün; medeniyetimizin
büyük bestekârÕ Itrî; tüm dünyayÕ úen ve kendinden emin tavÕrlarÕyla fethe
13

Yahyâ Kemâl, Kendi Gök Kubbemiz, østanbul Fetih Cemiyeti Yay., øst.1987, s.12-13.
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niyetli akÕncÕlar; Mohaç’ta cennete koúan askerler; her vakit arkamÕzda
duran, yolumuzu aydÕnlatan yüce YaratÕcÕ; fethe úahit olan østanbul semtleri
ve asla ümitsizli÷e yer verilmeyen mÕsralar:

(…)
HayÕr bu hâl uzun sürmez, sen yakÕndasÕn;
Hâlâ da÷Õlmayan bu sisin arkasÕndasÕn.
SÕyrÕl, beyaz karanlÕk içinden parÕl parÕl
BerraklÕ÷Õnda bilme nedir hafta, ay ve yÕl.
(…) (Siste Söyleniú)14

Yahyâ Kemâl’in úiiri kendine, milletine, TanrÕ’sÕna ve talihine inanan
bir úiirdir. Bu úiirde bizden kaynaklanan bir arÕza yoktur bize keder veren
unsurlar dÕúarÕdan kaynaklanÕr. Onun úiirinde aruza ve dile hakim oluúun
azameti fazlasÕyla hissedilir.
ùiir, duygunun; nesir, mantÕ÷Õn ve aklÕn alanÕ ise; yükseliú devirlerinde
úiiri, çöküúte eleútirel bir gözle nesri kullanmak tabiidir. Yahyâ Kemâl’in
“Tarih Musahabeleri” adÕ altÕnda toplanan metinlerine baktÕ÷ÕmÕzda da
metinlerin ekserisinde hem dünya hem de Türk tarihi için inkÕraz devirlerini
ve problemli vakitleri dillendirdi÷ini görürüz. Bu bakÕmdan “Tarih
Musahabeleri” ile “Siyasî Hikâyeler” örtüúür. Yahyâ Kemâl’in østanbul’un
iúgaline dair atmosferi aktardÕ÷Õ “16 Mart” adlÕ yazÕsÕnda yazar, hikâye türü
ve roman denemelerinde aslÕnda neyi amaçladÕ÷ÕnÕn ipuçlarÕnÕ verir:
“Öyleyse 16 Mart’Õn hususiyeti nedir? Bunu siyasî bir müverrihten ziyade
ruh ve his hadiselerini asÕrlara in’ikas ettirebilen bir romancÕ anlatmalÕdÕr
ki iyi anlaúÕlabilsin.” 15
Yahyâ Kemâl, devrin ruhunu roman ya da hikâyenin çözebilece÷ini
keúfetmiútir. Milletlerin de bireyler gibi kaza ve kaderle karúÕ karúÕya
olduklarÕnÕ düúünen yazar, hikâye ve romanla hayatÕn trajedisinin daha iyi
sunulabilece÷inin, tarihin satÕr aralarÕnÕn yeniden okunabilece÷inin
farkÕndadÕr. Onun bu vadide yaptÕ÷Õ denemeler, úiirde yakaladÕ÷Õ baúarÕlÕ
neticeyi vermez.
14
15

Kendi Gök Kubbemiz, s.27.
Yahyâ Kemâl, Tarih Musahabeleri, øst. Fetih Cemiyeti Yay., øst.1991, s.38.
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Yahyâ Kemâl, âdeta úiirle ifade edemedi÷i devirler için tahkiyeye
yönelmiútir. “Edebî anlamda “hikâye” de÷il bunlar, ama en azÕndan
biçimsel olarak hikâye özellikleri taúÕyorlar. Bu özellikler bir tarz siyasi
deneme içeri÷i ile de birleúiyor. Hepsinde hikâyenin bir de anlatan’Õ oldu÷u
için, “sohbet” özellikleri var. Anlatan, bildi÷i hikâyeyi yorumlayarak,
sözünü etti÷i kiúileri de÷erlendirerek konuúuyor.”16 OsmanlÕ’nÕn çöküú
sürecinin hÕzlandÕ÷Õ 1700’lü yÕllar, II. Mahmud ve Sultan Abdülaziz
devirlerindeki siyasî mücadeleler, sultana yakÕn zümrelerin gücü elde
tutabilmek adÕna ülkeye ve insanlara hatta sultanlara yaúattÕklarÕ sÕkÕntÕlar,
kendi zamanlarÕndan yahut hadiseler yaúandÕktan otuz kÕrk yÕl sonra geçmiúi
bilen birileri a÷zÕndan aktarÕlÕr.
“Acaba ça÷daú politikada gördü÷ü bazÕ olaylar mÕ ona bu hikâyeleri
düúündürdü; yani, hikâyelerin, Yahyâ Kemâl zamanÕndaki olaylara dolaysÕz
göndergesi var mÕ? Yoksa daha yüksek bir soyutlama düzeyinde Türk devlet
ve siyaset hayatÕnÕn bazÕ temel özelliklerini dramatize ederek
hikâyeleútiriyor mu?”17
Murat Belge’nin bu sorusu üzerinde durulabilir; çünkü hikâyelerde
aktarÕlan problemler yeterince kuvvetli olmayan, yahut gücüne güvenmeyen
siyasi kurumlarÕn her devir yaúayabilece÷i ve yaúatabilece÷i sÕkÕntÕlardÕr. Bu
sÕkÕntÕlar, “insan” faktörünün bozulmasÕndan do÷ar ve yazar, bozulan
insandan
hareketle
geçmiúi
kurcalarken
büyükelçiliklerde
ve
milletvekilliklerinde bulunmuú devleti tanÕyan biri sÕfatÕyla, tek parti
Türkiye’si ve peúinden gelen Demokrat Parti günlerini dolaylÕ olarak
düúündürmek istemiú olabilir: Sultana yakÕn jurnalciler; daima güçlünün
yanÕnda beliriveren dalkavuklar; hiçbir önemli iúe karÕúmadan,
olumsuzluklarÕ görmezden gelerek sessiz sakin yerini muhafaza edenler;
ikbali için eúini dostunu yok etmekten çekinmeyenler özellikle çöküú
devirlerinin insan problemleridir.
Yahyâ Kemâl, hikâyelerinde iki tip üzerinden “jurnal” müessesesinden
söz eder: ùem’i Molla ve Vehbi Efendi.
“øúbaúÕnda olanlar yetiútirmek istedikleri mensuplarÕnÕ üç bölü÷e
ayÕrÕrlarmÕú: Birinci bölük; iúlerden anlayanlar, yol gösterenler, iyi rey
verenlermiú; ikincisi kendilerini ortaya atÕp efendilerinin âletleri olanlarmÕú;

16

Murat Belge, “Yahyâ Kemâl ve OsmanlÕ’da Siyâsî Gelenek”, Toplum ve Bilim, Nu:28, KÕú
1985.
17
Agm., s.8.
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üçüncüsü de efendinin ikbali etrafÕnda göz kulak olanlar, ona her úeyi haber
verenlermiú. øúte Vehbi, bu üçüncü takÕmdandÕ.”18 (Vehbi Efendi)
Her úeyi efendisine haber veren zümre de kendi içinde ikiye
ayrÕlmaktadÕr. ùem’i Molla, duydu÷unu oldu÷u gibi aktaran, olanÕ biteni
daima do÷ru söyleyen, harama hile katmayanlardandÕr. Vehbi Efendi, bu
mânâda biraz daha ahlâksÕzdÕr. O, duyduklarÕnÕ efendisine söyledi÷i gibi
yoruma gider hatta küçük ilâveler de yapabilir. Bu insanlarÕn yanÕnda yÕllar
evvel söylenmiú bir söz, yÕllar sonra söyleyenin ikbalini, devlet kapÕsÕnda
gerçekleúecek hayÕrlÕ bir iúini ba÷layabiliyormuú. “ùem’i Molla” adlÕ
hikâyede Keçecizâde øzzet Molla (bir tarihî úahsiyettir), dost meclisinde
etti÷i bir lâf yüzünden Galata KadÕlÕ÷ÕnÕ kaçÕrmÕútÕr.
Yahyâ Kemâl’e göre laf taúÕyan bu tipleri idarecilerin zaafÕ ortaya
çÕkarmaktadÕr. Bu tipler, devirler ve idareciler de÷iúse de gözde olmaya
devam ederler. Bu tipler, sadece saray çevresinde yahut güçlüler yanÕnda
yaúayabilir ve mutlu olur. Bu zümrelerden ayrÕ olmak, gözden düúmekse
onlar için en büyük felâkettir. Yeniden göze girebilmek için ne gerekirse
yaparlar.
“Raif Efendi’nin Katli” adlÕ hikâyede Raif Efendi, bu türden bir
arkadaúÕnÕn gazabÕna u÷rayacak ve ihtiyarlÕk vakitlerini yaúÕyor olsa da saray
tarafÕndan katledilecektir. Silahtar Ali Bey, Sultan Mahmud’un görür gözü,
tutan eli iken bir ara gözden düúer. Gözden düútü÷ü günlerde Hisar’da eski
arkadaúÕ Raif Efendi ile uzun sohbetlerde bulunur. Sultan Mahmud’dan
bolca yakÕnan Silahtar Ali Bey, tekrar göze girdikten sonra söylediklerine
piúman olur; ancak a÷zÕ sÕkÕ olsa da Raif Efendi’nin gafleten bir sözü
a÷zÕndan kaçÕrmasÕndan çok korkar. Silahtar Ali Bey, Raif Efendi’nin
üzerine hiç yakÕúmayacak bir suç isnat ederek Sultan’Õn onu öldürtmesine
sebep olur.
“Devlet, uysal ve uslu bendeler ister.”19
“(Aziz Efendi) bir taraftan içini çekiyor, devletin hizmetine
girmedi÷ine, Hisar’da bir imamlÕkla kanaat etti÷ine, mühimsenmeyen bir
adam oldu÷una binbir úükür ediyordu. ùu ikbal adamlarÕnÕn aralarÕndaki
mukaatele, asÕrlardan beri, bitmek tükenmek bilmiyordu. Bir isnad, bir kin,

18
19

Siyâsî Hikâyeler, s.75.
Siyâsî Hikâyeler, s.70.
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bir úüphe, padiúah hizmetinde bulunmuú bir kimseyi, ihtiyarladÕktan sonra
bile, inzivasÕnda gelip buluyor, götürüyordu.”20 (Raif Efendi’nin Katli)
Hisar imamÕ Aziz Efendi’nin de söyledi÷i gibi sultana yakÕn olmanÕn
yahut onun yakÕnlarÕna yakÕn olmanÕn kiúiyi her an tehdit altÕnda bÕrakan bir
hâli vardÕr: Kurbu’s-sultân âteúi’s-sûzân.
Ne kadar zeki, kabiliyetli, ülkeye faydalÕ, vatanperver ve sultanÕ sever
olursanÕz olun o devirlerde taúÕmanÕz gereken bazÕ hususiyetler vardÕr ki
bunlara mâlik de÷ilseniz gözden düúer, menfâya sürülür, en fenasÕ
canÕnÕzdan olursunuz. “Bir Gözdenin Gafleti” adlÕ hikâye, bu mesele
etrafÕnda oluúturulmuútur.
“Bu devlette her türlü noksanÕn revacÕ vardÕr. YalnÕz safdillik ve
boúbo÷azlÕk, bilhassa bu noksanlarÕn ikisi bir arada asla geçmez. øúin
baúÕnda bulunanlar cin gibi zeki ve taú gibi ketum olurlarsa en yüksek
mertebelere fÕrlayabilirler. Hiç de÷ilse yerlerinde tutunabilirler,
kaderlerinin müsaadesi nispetinde gün görebilirler, bir gün düúerlerse bile,
hayli gün gördükten sonra hem de yüksekten düúerler.”21 (Bir Gözdenin
Gafleti)
Mehmed Ali Bey, Sultan Mahmud devrinin yÕldÕzÕ en parlak
gençlerinden biridir. øleride vezir olabilecekler arasÕnda ismi okunmaktadÕr.
økbâlde olan bir babanÕn e÷itimli, kÕymetli evladÕdÕr. Kendisine verilen her
iúi mükemmelen ve en pratik úekilde çözmektedir. Düúüncelerini, devlette
fark etti÷i ve ÕslahÕ mümkün meseleleri kendisini sevdi÷ini düúündü÷ü
kimselerle hiçbir kötülük beklemeden paylaúmaktadÕr. Sultana sadakati
sonsuzdur ve iyi niyetinin yetece÷ini düúünmektedir.
Yeniçeri Oca÷Õ’nÕn pisliklerini, taúradaki halkÕn periúanlÕ÷ÕnÕ,
mütegallibenin haydutluklarÕnÕ, BâbÕâli’yi ve saray takÕmÕnÕ dürüstçe tenkid
eden Mehmed Ali Bey, “devletin etrafÕnda daima mevcut olan yiyici bir
güruhun her úeye mâni oldu÷unun farkÕnda de÷il”dir ve iú yapacak
kimselerin önce onlarla mücadeleyi kazanmasÕ gerekti÷ini anlayamamÕútÕr.
Bu güruhun dikkatini çekmemek için her úeyden evvel eleútirileri ölçülü
tutmalÕ ve sessiz kalmalÕdÕr. Mehmed Ali Bey, samimi hislerinin kurbanÕ
olur ve onca kabiliyeti ile genç yaúÕnda inzivaya mecbur bÕrakÕlÕr.
Damad Mehmed Paúa, Mehmed Ali Bey’in tam zÕddÕ bir tiptir. Yahyâ
Kemâl, “Damad Mehmed Paúa” adlÕ hikâyeyle devletin nasÕl bendeler arzu
20
21

Siyâsî Hikâyeler, s.44.
Siyâsî Hikâyeler, s.27.
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etti÷ini açÕkça ifade eder. BostancÕbaúÕ Arif A÷a’nÕn durgun, alÕk, zekâ
seviyesi vasatÕn altÕnda o÷lu Mehmed, boyu posu, daima sükût hâlindeki
olgun duruúu ile saraya damat olur:
“Dirayetinin derecesini bilmeyenler sükûtunu vakar ve tutumuna
hamlederlerdi. Ben úakirdimin kafasÕnÕ iyi bildi÷imden bazen acÕyordum,
bazen de daima sükût eden, gülüp güldürmeyen, a÷ÕrbaúlÕ duran insanlarÕn
bu devlette daima yüksek derecelere çÕktÕ÷ÕnÕ düúünüyor ve úakirdimin, bu
hâliyle büyük ikbale erece÷ini tahmin ediyordum.”22 (Damad Mehmed Paúa)
Hoca Neúet Efendi’nin bu tespiti çÕkacaktÕr. Damad Mehmed Paúa,
ömrünün sonuna kadar Saliha Sultan’Õn biricik vakur eúi sÕfatÕyla kâh
Rakka’ya, kâh Kandiye’ye, Erzurum’a önemli görevlerle görevlendirildi÷i
hâlde, ha bugün gidecek ha yarÕn gidecek denilerek parasÕnÕ almÕú ve Saliha
Sultan’Õn dizi dibinden ayrÕlmamÕútÕr. Tabii büyüklü÷ü, idarecili÷i, baúarÕlarÕ
da baútan kabullenilerek. Yahyâ Kemâl’in Hoca Neúet Efendi’ye söyletti÷i
úu sözlerse önemli bir arÕzaya iúaret ediyor: “Ekseri damadlar, úu bizimki
cinsinden hebenneka oluyorlar. Mamafih, zeki, cevval, müteharrik, iú bilir ve
iú görür damad paúalar da gördük; bu nevden olanlar ikballerini sonuna
kadar götüremediler, ya menfalarda çürüdüler, yahud da cellâd elinde can
verdiler. Devlet, uysal ve uslu bendeler ister.”23 (Damad Mehmed Paúa)
Yahyâ Kemâl, bu hikâyelerde devlet mekanizmasÕna ve idarecilere karúÕ
güvensizdir. ødarecilerin güçsüzlü÷üne, etraflarÕndaki çÕkarcÕ ve zararlÕ
kiúilere kendilerini teslim ediúlerine vurgu yapar. “ùemi Molla” ve “Bir
Gözdenin Gafleti” adlÕ hikâyelerde devrin saray ve Yeniçeri Oca÷Õ
arasÕndaki sÕkÕntÕsÕna iúaret eden yazar, ilk hikâyede Hâlet Efendi’nin
sultanÕn Ocak’a karúÕ korkusundan beslenerek kuvvet kazandÕ÷ÕnÕ söyler.24
Ocak, Hâlet Efendi’nin sözünü dinlemektedir. Sultan kendini Ocak’tan
gelecek tehditlerde Hâlet Efendi’ye muhtaç hissetmektedir. Ocak, demek
darbe demektir; oysa “Ocak’Õn devam etmesi kendi kuvvetinden de÷il bizim
zaafÕmÕzdandÕr. Bugün tersâne ve Tophâne’de talim ve terbiye gören askerin
adedi ço÷altÕlsa, yalnÕz bu kadarcÕk bir kuvvetle, azim ve irade sahibi bir
vezir, Ocak denilen karga derne÷ini bir günde yeryüzünden kaldÕrabilir.”25
22

Siyâsî Hikâyeler, s.63.
Siyâsî Hikâyeler, s.70.
24
Yazar, aynÕ Hâlet Efendi’den “Tarih Musahabeleri”nde de söz eder: Yahyâ Kemâl, Tarih
Musahabeleri, øst. Fetih Cemiyeti Yay., øst.1991, s.71-73. “ùem’i Molla” adlÕ hikâye ile
Tarih Musahebeleri’nde yazarÕn arúivindeki notlardan düzenlenerek kitaba alÕnan “Hâlet
Efendi” adlÕ yazÕ birlikte okundu÷unda yazarÕn tarih sohbetlerini elinden geldi÷ince
hikâyeleútirmiú oldu÷unu daha iyi fark ederiz.
25
Siyâsî Hikâyeler, s.35.
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Yahyâ Kemâl, sa÷lÕklÕ bir idarecilik anlayÕúÕnÕn yitirildi÷i bu devirlerde
bir korku imparatorlu÷u oluúturuldu÷unu hissettirir. Sultanlar halledilmekten
korkarlar, saray hanÕmlarÕ kumpaslar hazÕrlar, adalet araútÕrÕlmadan insanlar
bo÷durulur, sürülür, Sultan’a hasbelkader yaklaúmÕú vasÕfsÕz biri üç vezirin
katline sebep olabilir, ehil kimseler uzun vakit gözde tutulmazlar. SÕkÕntÕlÕ
iúler günü birlik çözülür ve devlet mekanizmasÕnÕn süreklilik algÕsÕ
günübirlik kararlarla yaralanÕr: “Bir gün bir türlü, ertesi gün baúka türlü
tedbirlere, yahut da insanlara baú vurmak, o tedbirler ve o insanlar
mükemmel olsalar bile, bir devletin idaresinde mutlaka kötü neticeler verir.
Devlet devamlÕ bir kudret oldu÷una göre kudretli adamlar tarafÕndan sevk
edilir.”26 (Sultan Abdülaziz’e Dair Bir Musâhabe)
ùu noktada bu hikâyeleri Yahyâ Kemâl’in yaúadÕ÷Õ devre örtülü
eleútirisi gibi algÕlamak yanÕnda günümüz için de yorumlayabilir, devletlerin
yeterince güçlü olmadÕklarÕ devirlerde halklarÕnÕ hikâyelerdekine benzer
tipler ve benzer idarî zaaflarla karúÕ karúÕya bÕraktÕklarÕnÕ söyleyebiliriz.
Yahyâ Kemâl, AnlatÕr; TanpÕnar, Yazar
TanpÕnar, Yahyâ Kemâl’i anlattÕ÷Õ eserinde “SÕk sÕk østanbul içinde
gezerdik.”der. “Camiler, eski surlar, Bo÷aziçi köyleri, Yahyâ Kemâl’in
görmekten bÕkmadÕ÷Õ úeylerdi. Kaç defa fetih muhasarasÕnÕn topo÷rafyasÕnÕ
beraberce tekrarladÕk. Fatih ordusunun geçti÷i yoldan geçerek BayezÕt’a ve
Ayasofya’ya geldik. Bu gezintilerde rastladÕ÷ÕmÕz insanlarÕ Yahyâ Kemâl
adeta o tarihî günün ÕúÕ÷Õnda görmeye çalÕúÕyordu. Muhayyilesi, istedi÷i
anda geçmiú zamanÕn emrine girerdi. Bu acayip muhayyile hemen her
dakika aslÕnda çok basit; fakat hepimiz için çok úaúÕrtÕcÕ gerçekler
keúfederdi. Hepimiz, Üsküdar’Õn ve bütün Anadolu yakasÕnÕn, Beúiktaú’a ve
Çekmecelere, hatta Davutpaúa’ya kadar bütün Rumeli tarafÕnÕn fetihten
evvel elimizde oldu÷unu bilirdik; fakat üzerinde düúünmemiútik. Üsküdar’Õn
østanbul’un fethini gören úehir oldu÷unu ve muhasara toplarÕ úehri dö÷erken
Bo÷az köylerinde beú vakit ezan okundu÷unu, Hisarlarda ihtiyarlarÕn
bugünkü gibi abdestlerini tazeleyip camie gittiklerini ondan ö÷renecektik.”27
Ahmet Hamdi TanpÕnar’Õn hocasÕyla yaptÕ÷Õ østanbul gezilerinin
bilhassa “Huzur” romanÕnda TanpÕnar eliyle (Nuran-Mümtaz gezileri)
yeniden yaúatÕldÕ÷ÕnÕ biliyoruz. AynÕ romanda øhsan adlÕ kahramanÕn tarih
sohbetleri ve çöken imparatorlukla ilgili yorumlarÕyla Yahyâ Kemâl’e
karúÕlÕk geldi÷ini düúünürsek “Huzur”da Yahyâ Kemâl rehberli÷i daha
netleúir.
26
27

Siyâsî Hikâyeler,s.89.
Ahmet Hamdi TanpÕnar, Yahyâ Kemâl, Dergâh Yay., øst.2001, s.29-30.
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Yahyâ Kemâl, zihninde tarihî úahsiyetlere dair mevcut hikâyeleri
talebelerine ve sohbet dostlarÕna cömertçe anlatÕrken, belki eú dost teúvikiyle
yazÕya aktarmaya çalÕúmÕútÕr. TanpÕnar, “Huzur” romanÕnda oldu÷u gibi
(øhsan-Mümtaz sohbetleri) gerçek hayatta da hocasÕ Yahyâ Kemâl’in bu
sohbetlerinin fazlasÕyla aúinasÕdÕr.
Yahyâ Kemâl, tam da hikâye kahramanlarÕ Raúid Efendi’yle Kadri
Bey’in karÕúÕmÕ sayÕlabilecek bir tarih anlatÕcÕsÕdÕr: Kadri Bey kadar tarihin
satÕr aralarÕna ve ince yapraklarÕna vakÕf, Raúid Efendi kadar anlatma ustasÕ.
Yazar, aúa÷Õdaki satÕrlarda alÕntÕlayaca÷ÕmÕz gibi bu kahramanlarla adeta
kendini tasvir etmiútir:
“Kadri Bey, OsmanlÕ Tarihi’ne iptilâ derecesinde meraklÕ idi. Matbû
kitaplardan baúka el yazmalarÕna kadar görmedi÷i nüsha yoktu. Lâkin esef
olunur ki tarihteki meziyeti yalnÕz iyi okumak ve iyi anlamaktan ibaretti.
Frenk tarihçilerinde görülen esaslÕ meziyet: Hadiselerin asÕl sebeplerini
buluncaya kadar derine gitmek, i÷reti rivayetlerden kaçÕnmak, en sa÷lam
vesikalara inanmak, öteden beri edinilmiú fikirleri, bir do÷ru vesika görünce
bir tarafa atmak, indî düúünüúlere ba÷lanmamak… øúte bu meziyet Kadri
Bey’in görüúlerinde pek ziyade göze çarpardÕ.”28 (Sultan Abdülaziz’e Dair
Bir Musâhabe)
“(Râúid Efendi) gördüklerini iyi anlatmayÕ bilirdi, sakin ve tatlÕ
konuúurdu, kendini dinleyenleri saatlerce dudaklarÕna asÕlmÕú gibi merakta
bÕrakÕrdÕ. Bildikleri de bitmez ve bitmeyecek gibi görünürdü, çünkü bir
adamÕn adÕ anÕlsa oradan bir bahis açar kimsenin bilmedi÷i bir sürü
meselelerin ekseriya merak veren taraflarÕnÕ ortaya döker, eski østanbul’un
bir köúesini daha canlandÕrÕrdÕ.”29 (Bir Gözdenin Gafleti)
Mahur Beste’ye kabaca baktÕ÷ÕmÕzda Yahyâ Kemâl’in hikâyeleriyle
parça parça yapmak istedi÷ini benzer bir üslûpla; ancak daha bütünlüklü bir
úekilde TanpÕnar’Õn gerçekleútirdi÷ini görürüz. 1944’te Ülkü mecmuasÕnda
tefrika edilen ve yarÕm kalan Mahur Beste, 18. yy sonu ve 19. yy baúÕ
østanbul’unda saray çevresinde yaúayan tiplerden hareketle kurgulanmÕútÕr.
SarayÕn nefyetti÷i paúalar, saraya damat olan ve ikbâl yolu açÕlan
kahramanlar, bu kahramanlardan hareketle siyasal sistemin eleútirisi iki eser
arasÕnda önemli benzerlik oluúturur. Yahyâ Kemâl’in de TanpÕnar’Õn da
sorular kanalÕyla bir bilene anlattÕrarak açtÕklarÕ tipler, TanpÕnar’da iç içe
baúka hikâyelerle daha geniú bir çevreye açÕlarak ilerler. TanpÕnar,
kahramanlarÕnÕ diyaloglar, olaylar ve eúyalarla da besleyebildi÷i için daha
28
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baúarÕlÕdÕr. TanpÕnar, üç kuúa÷Õ birbirine ba÷ladÕ÷Õ aúk hikâyesi ile ustalÕ÷ÕnÕ
gösterir; Yahyâ Kemâl’in hikâyelerinde kadÕn ve aúk olmayÕúÕnÕ da ilâve
etmeliyiz.
TanpÕnar’Õn “Yahya Kemâl” adlÕ eserinin “ølk KarúÕlaúma” ve
“Konuúurken Düúünmek” adlÕ bölümleri Yahyâ Kemâl’in konuúma üslûbunu
hissettirmesi bakÕmÕndan dikkate de÷erdir. Her iki yazarÕn da
kahramanlarÕnÕn aile geçmiúlerini, úecere bilgilerini döküp saçmalarÕ,
kahramanlarÕn çok insanî ve özel zaaflarÕnÕ ironik sunumlarÕ önemli bir
müúterekliktir. Bu özelli÷in Yahyâ Kemâl’in sohbet üslûbunun bir parçasÕ
olup olmadÕ÷ÕnÕ TanpÕnar’a bu anlamda kaynaklÕk edip etmedi÷ini do÷rusu
merak ediyoruz. Adeta Yahyâ Kemâl, anlatmÕú ve TanpÕnar, onlarÕ
romanlaútÕrmÕútÕr.
Sonuç Yerine
Yahyâ Kemâl, modern mânâda bir hikâyeci sayÕlmaz. Çok yaúamÕú, çok
gezmiú, çok görmüú, çok okumuú bir kiúi olan Yahyâ Kemâl, maksatlÕ bir
hikâye anlatÕcÕsÕdÕr. YazarÕn maksadÕ tarihteki bozulan insan ve siyasal
mahfeller üzerinden yaúadÕ÷Õ zamana ve elbette bu güne bilge bir nasihat
kitabÕ bÕrakmaktÕr, diyebiliriz.
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