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ABDÜLHAK ııAMiD TARHAN'IN MAKBER'İNDEN BAZI
BENDLERİN TAHLİLİ
"Alem-i edebiyyatta bir ahiret lazımdır. Makher o dhiretten nişandır."
Adem ÇALlŞKAN (*)

Özet
Tanzimat devri şairlerinden Abdülhak Hamid Tarhan 'zn edebiyat tarihinde hem sanat anlayışı hem de yazdığı çeşitli eserleriyle ayrı bir yeri vardır. Eşi Fatma Hanım'ın
ölümü üzerine yazdığı meşhur Makher adlı .eseri bunu kanıtlar. Bu makalede, Makher'den bazı bend/er tahlil edilerek şairin eşinin ölümünden dolayı çektiği ıstzrabı ve
ölüm konusundakifikirleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Dönemi itibariyle mersiye türünün güzel örneklerinden birini de teşkil eden Makher, Türk şiirinde önemli bir yere sahiptii:
Anahtar Kelime/er: Abdüllıak Hamid Tar/ıan, makher. Tanzimat, mersiye,

şiir,

ölüm.

An Analysis of the S ome Stanzas from Makher by Abdulhaq Hamid Tarhan
Abstract
Wıth his artistic views and several works, Abdulhaq Hamid Tarhan, a poet from the
Tanzimat Era, has a special place in in the history oj literature. This is evidenced his reputed poem Makher, which he wrote on the death of his wife Fatma Hanim. This article
analyzes some stanzas from Makher to search into poet's sufferings due to death of his
wife and his views about death. Makher is one of the best examples oj elegy, and has an
important place in the Turkish poetry.
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Giriş

Tanzimat devri Türk edebiyatının ikinci nesil şairleri içerisinde Türk edebiyatının yeni leş ip değişmesinde önemli katkısı olan şairlerden biri, hiç kuşkusuz, Abdülhak Hamid
Tarhan (1852-1937)'dır. Deyim yerindeyse, Recaizade Mahmud Ekrem'in teorik alt yapısını oluşturduğu çalışmalarıyla yaptığını, Hamid pratiğe döküp uygulamasını yaparak
bu olaya bir işlerlik kazandırmıştır.
Yaşadığı devirde şfl'ir-i a'zaml ve dalıf-i a'zam gibi sıfatlarla anılan Hamid, kendinden önce Türk şiirinde yenilik yapanlar içinde bazı yanlarıyla farklılıklar gösterir. Tanzimat'ın getirdiği yeni atmosfer içinde gerek ailesinden ve gerekse kendisine gelinceye
kadar geçen süreç içinde sanat çevrelerinden elde ettiği kazanımlar onu diğerleri içerisinde farklı kılmıştır. Onun şiirinin ilham kaynakları sarsıcı ve düşündürücüdür. Eşi Fat~
ma Hanım'ın ölümü, İslam edebiyatının özünde var olan dini alanın bağlarnından bağımsız olmayan Hamid'in, metafizik düşünceler, ölüm ve ahiret gibi konuvetemleri ele
alan Makber'i yazmasına neden olur. Önceki eserlerinde zaten ölüm temasını ele alan şa
ir2, eşinin vefatıyla bu olayı bizzat yaşarvetemi müstakil olarak işler.

Vaktiyle, Hamid evlenmek istediğinde, önce Ahmed Vefık Paşa'nın kızı Naciye HaBunu işiten Fatma Hanım'ın "ben artık karalar giyeceğim" demesi
üzerine, Hamid nişanı bozup hemen onunla evlenıneye karar verir ve Edirne'ye gittikten
sonra, orada evlenirler. 1871 'de evlendiği Pinzade ailesinden Fatma Hanım (18591885)'dan Hamid'in Abdülhak Hüseyin ve Hamide Nasib adlı iki çocuğu doğar.

nım'la nişanlanır.

"Pfrf::ildi'ydi

/l(llll 11 ]Ôill

Beş

yüz senetikti hanedanı.
Binlerce hazandan bakıyye,
Bir serve bahardan hediyye. "3
"Derler ki: Hüseyn ü Hamide'm var,
Dünyada demek ki faidem var... "4

Fatma Hanım verem hastasıdır. Kısa aralıklarla Poti (1881), Golos (1882) ve Bombay (1883) elçiliklerine giden Hamid'i Hindistan son derece büyüler. Hindistan'da her
bu adı taşıyan meşhur bir şiiri de vardır. Bkz. Abdülhak Hami d Tarhan, Bütiin Eserleri 3: Hep
Yahud Hiç, Derga!ı Yayınları, İstanbul, 1983, ss. 188-189.
2) Bu konuda bkz. Ö. Faruk Akün, Makber 'den Önce Abdiiihak Hamid' de Ölüm Te mi, Doçentlik Tezi,
1959, 110 s. [İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Genel Kitaplığı, No.THT 6.]. Bilindiği üzere,
Hamid'in babası Hayrollah Efendi, "Iran ki medfen-i pederdir" mısraında dile getirildiği gibi, Tahran sefiri iken-Fatma Hanım'dan çok önce- 1867 yılında vefat etmiş ve şair ölüm acısını yakından
tanımıştır. Yine o, düşüncelerine hayranlığından ötürü Şinasi, Ziya Paşa ve Hoca Tahsin gibi bazı şa
irlere mersiye yazmıştır. [Bkz. Ahmet Harndi Tanpınar, 19'uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 5.bs.,
Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 1982, s. 5llj. Bu durum, Hamid'in Maleber 'i yazmadan önce zihnen
bir hazırlık evresi yaşadığını da göstermektedir.
3) Maleber'in 28. bendinde yer alan bu mısralar için bkz. Abdülhak Hamid Tarhan, Bütün Şiirleri 2:
(Makher 1 Ölü 1 Hacle 1 Baladan Bir Ses 1 Validem), (Haz. İnci Enginün), 2.bs., Derga!ı Yayınları,
İstanbul, 1997, s. 47.
·
1)

Şairin

4) Maleber'in 54. bendinde yer alan bu mısralar için bkz. Tarhan, a.g.e., s. 55.

i
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şey değişiktir. Özellikle tabiat son derece güzeldir, zengindir. Fatma Hanım'ın sağlık durumu da ilk zamanlarda düzelir gibi olur. Fakat bir süre sonra eskisinden daha da kötüleşir, veremi artar. Şair, hiç olmazsa vatanında ölmek istediğini ikide birde tekrarlayan
eşini memnun etmek için onu yurda getirmeye karar verir. 1885'te Hindistan'dan vapurla yola çıkarlar. Yolculuk hasta kadını büsbütün sarsar. Beyrut'a adeta daradar gelirler. O
sırada Hil.mid'in ağabeyi Abdülhalik Nası1ht Bey Beyrut valisidir. Beyrut'a varışlarından
(19 Nisan 1885) iki gün sonraFatma Hanım Nası1ht Bey'in evinde hayata gözlerini yumar (21 Nisan 1885).
Şair, bu ölümden dolayı büyük sarsıntılar geçirir. Makher'in kompozisyonu, yaşadı
bu büyük sarsıntılar sonucu kafasında biçimlenir. Eşini toprağa verdikten bir-bir buçuk ay kadar sonra İstanbul'a döner. Alıdülhak Hil.mid'ih Hatırat'ında "Makber mülhimesi" diye bahsettiği ve uğruna Makber'i kaleme aldığı eşi Fatma Hanım'ın Beyrut'taki mezar kİtabesinde şu sözler yazılıdır: "Ah Ey Zair
ğı

Mevtin pençesinde pfr ü cüvan zebUndur. Kabristan türab haline

gelmiş

esrar-ı ilahiye ile meşhundur. İşte şu gördüğün yere Abdülhak Hamid'in nurı dfde zevcesi Fatıma Hanım'ı gömdüler. Merhume Piriziide hiinedtinından bir
yetim idi. Bahar-ı ömründe veremden dar-ı gurbette irtihiil etti. O vücud-ı
hüzn-nümun şimdi senden Fatiha ister bir ruh-ı zf-sükundur.
Salı, Beyrı1t Fi 6 Recep 1302 121 Nisan 1885"5

Abdtilhak Hamid, bu öHim6 acısıyla sekiz mısradan oluşan 294 bend ve toplam 2352
mısralık7 bir şiir olan meşhur Makher adlı eserini kaleme almıştır. Kitap, baştan başa şi
kayet, feryat, isyan, yalvarma, hayat ve ölüm üzerine düşünceler, bu hayattan başka bir
hayat olup olmadığı kaygısı, Fatma Hanım'ın değer ve faziletlerinin hikayesi ile doludur.
5) Tarhan, a.g.e., s. 37.
6) Alıdülhak Hami d Tarhan eşilin hastalığının kaçinılmaz sonucunu ölmeden önce sezinler ve bu konudaki görüşlerini değişik biçimlerde ortaya koyar. "Bunlar O'dur" adlı eserindeki "Bir İğbirar" adlı şiirinin al una şu notu düşer: "Merhiime için vefatından iki sene evvel söylemiş olduğum mersiyedir." [Bkz. Alıdülhak Hami d Tarhan, Bütün Şiirleri 1: (Salıra 1 Divaneliklerim 1 Bunlar O'dur), (Haz.
İnci Enginün), Dergillı Yayınlan, İstanbul, 1979, s. 162]. Öte yandan, Hamid'in Hindistan'dan aynimadan önce Recaizade Mahmud Ekrem Bey'e yazdığı ll Teşrin-i Evvel 1884 [7 Teşrin-i Sam 1884]
tarihli mektubundaki " ... Ihtimal ki ben de bir gün ... Fakat haremim .. Ah benim haremimin hali! .. Ey
beni her gün heltık eden zehir/i şübhe, hiin-riz-i tereddüd,ferylid elinden ... Evet, bu şübhe, bu tereddüd ölüm gibi her yerde karşıma çıkıyor, giilüp dururken ağlamağa başlıyorum, dalmış giderken
urulmuş gibi düşüyorum. Rahim olan Allah beni yine düşdüğüm yerden kaldırıyor, kıl inceliğinde bir
iimide sarılarak çıkıyorum ... " gibi bazı cümleleri eşi Fatma Hanım ölmeden vaki' olacak ölümünün
ıstırabını yaşamaya ve Makber'i yazmaya başladığını kanıtladığı gibi yukarıdaki görüşünü de destekler: "Makber 'in asıl mersiye kısmı hemen hemen hazırdır." [Bkz. Abdilihak Hami d, Mektublar,
Matbaa-i Amire, İstanbul, 1334, c. ı, s. 206'ya göndermede bulunanAhmet Harndi Tanpınar, /9'uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, s. 537].
7) İnci Enginün neşrindeki bu rnısra sayısı, eserin bazı baskılannda değişiktir. Enginün'ün yer yer notlar düşerek belirttiği bu konu, bir makalede ele alınır ve rnısra sayısı 2357 olarak zikredilir. Bkz. Ahmed Necdııt, "2357 DizelikAşk ve Ölüm Çığlığı: 'Makber"', Varlık, c. 67, Sayı: 1102, 1999, ss. 3335.
\
.
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"Abdülhak Hamid'in şiirde varabildiği son doruk noktasını Makher'de görüyoruz.
Hamid, Makber'dir. Şüpheleriyle, tedirginlikleriyle, umutsuzlukları ve isyanlarıyla, tezatlı karmaşık görüşleriyle korkulu keskin feryatlarıyla Abdülhak Hamid Tarhan 'ı Makher'de buluruz. Ruşen Eşref'in dediği gibi, Makber, kederin, kuvvetli bir beyin vasıta
siyle çizilmiş grafiğidir. Heyecan, suçlama, şikayet, isyan, luçkırık, yumruk, kahkaha,
susmak, sarhoşluk ve mertlik hicran!. .. Makber, kaderin bütün bu anılarıdır... Edebiyatı
mızdaki mersiye8 tarzının Fuzfill' den bu güne gelinceye kadar en ihtişamlı örneği ...
Makber'devardır."9 Gerçekten, İsmail Parlatır'ın da ifade ettiği gibi, "Makber hem Hamit' in sanatında hem de Türk şiirinde bir çıkıştır. Eskinin mersiye anlayışını altüst ederken, şekilce yaptığı yenilik bir kenara bırakılırsa; aslında onun da ayrı bir önemi var, şa
ir, içinde bulunduğu acı durumu gönül gözüyle değerlendirirken hayatın mahiyetini de.
derinlemesine düşünmekten geri kalmıyor. Bir başka deyişle bu eserde biz, iki Harnit ile
yüz yüze geliyoruz: yaşayarak duyan ile düşünen Harnit İşte Makher'in Türk şiirindeki
çıkışının en çarpıcı yanı da bu oluyor.. :•ıo
Öte yandan, Abdülhak Hil.mid'in ölüm fikrini en güçlü bir duyarlıkla vurguladığı
"Makber, o güne dek İslaınl açıdan bakılan 'ölüm karşısında rıza, teslimiyet' fikrine karşı çıkan bir tavır içerisindedir. Eleştiriler, o devirde bu yönde yapılmıştır... "ll
Bu ölüm karşısında feryatlar ve çığlıklar atan, eşine bağlılığını edebiyat alemine
Makher adlı eseriyle ilan eden ve mukaddimesindeki12 poetik görüşleriyle edebi çevrelerce takdir edilen Abdülhak Hil.mid, acaba Fatma Hanım'dan sonra bir daha evlenmiş
midir? Bu kadar feryat eden ve eşine bağlılık çığlıklan atan Hamid'in artık evlenmeyeceğini düşünenler de olmuştur. Fakat, Hacle'deki
"İnsan bu hacle olmasa neyierdi ey ilah,
Evlenmemek değil mi hakfkatte bir günah?
Hep ah u vah ile geçiyordu demim benim,
Teskine yetti jikrimi bir nazenfn nigah. "13
rnısralarıyla durumunu ve bu konudaki gerekçesini ortaya koyan Hil.mid, Fatma Hanım
vefat ettikten sonra, İngiliz kızı Nelly Clower ile 1890 yılında evlenmiş, İslam dinini kabullenen, fakat çocuğu olmayan bu hamının da veremden 8 Şubat 1911 'de vefatının 14
Geniş bilgi için bkz. Mustafa isen, Acıyı Bal Eylemek 1 Türk Edebiyatında Mersiye, Akçağ Yayın
lan, Ankara, ı993.
9) Seyit Kemal Karaali oğlu, Resimli Motif/i Türk Edebiyatı Tarihi, 2.bs., İnkıHip ve Aka Basımevi, İs
tanbul, ı982, c. 2, s. 439.
lO) Bkz., İsmail Parlatır, "Abdülhak Hfunid Tarhan", Büyük Türk Klasikleri, Ötüken-Söğüt, İstanbul,
ı 988, c. 8; s. 436.
ı ı) Seyit Kemal Karaalioğlu, l{esimli Motifli Türk Edebiyatı Tarihi, c. 2, s. 442.
ı2) Çalışmamız şiir üzerine olduğu için 'Makber Mukaddimesi' üzerinde duramıyoruz. Ancak, Makber'i ve ondan alınmış parçalan kavramak için bunun okunınası bir zorunluluktur. Buna dair değer
lendirme yazılan kaleme alınmıştır: Bkz., Mehmet Kaplan, "Makber Mukaddimesi", Edebiyatımı
Zin Içinden, !.bs., Dergah Yayınlan, İstanbul, ı978, ss. 66-69.
13) Abdülhak Hfunid Tarhan, Bütün Şiirleri 2: (Makher 1 Ölü 1 Hac/e 1 Balfidan Bir Ses 1 Vaiidem), s. ı53.
ı4) İnci Enginün, "Hfunid Hakkında İngilizce Neşriyatta Bulunan Bazı Notlar", Yeni Türk Edebiyatı
Araştırmaları, !.bs., Dergah Yayınlan, İstanbul, 1983, s. 291.

8)
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ardından,

bir aralık ağabeyi Nasfihi Bey'in telkiniyle komşu kızı Cemile Hanım'la evde, çok kısa süren bu evlilik aynlıkla sonuçlanmıştır. En sonunda, Brüksel sefiri iken, 1912 yılında Belçikalı Bayan Lucienne (Lüsiyen) Hanım ile evlenmiştir 15 . Hıi
mid'in İslamiyet'i kabul edip Nasib Betül adını alan bu eşinden çocuğu olmamıştır 16.
Aslında, şairinFatma Hanım'ın ölümünden sonra adına kaleme aldığı şiirler ile yapmış
olduğu evlilikler bir arada düşünüldüğünde, tartışma yaratmaktan kaçındığımız için dile
getirmek istemediğimiz bir olayı, 'şairin samimiyeti'nin sorgulanmasını da gündeme taşımaktadır. Ancak, şairin böyle bir tavır takınışında devrin evlenme gelenekleri kadar kişisel özelliklerinin de rol oynadığı iddia edilebilir.
lenmişse

Makher'den Bazı Bendler ve Tahlili
hakkında

belki de en çok yazı yazılmış, değerlendirmeler yapılmış olan bir
Hamid bunlar karşısında hiç duraklamamıştır. Şiir görüşünü ortaya koyan ve
kendisine karşı yapılan tenkitleri cevaplandıran "Bir Şairin Hezeyanı" ile "Na-k1l.fi" şi
ideri bu bakımdan dikkate değerl7. Hakikaten, Abdülhak Hiimid Tarhan'ın genel anlamda hayatı, sanatı ve eserleri üzerine değerli çalışmalar yapıldığı gibi, hiç kuşkusuz Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazmış olduğu Makher adlı eseri üzerine de önemli yazılar
kaleme alınmıştır. Edebiyat tarihçileri hariç tutulur ve yalnızca 'Makber' bağlamında çalışma yapanlara örnek vermek gerekirse, Fevziye Abdullah Tansei18, Mehmet Kaplanl9,
M. Kaya BilgegiJ20, Ahmed Necdet21 gibi kalem sahipleri ilk akla gelenler olarak zikredilebilir. Kuşkusuz bir edebi eser çok çeşitli yönlerden farklı bakış açılanyla ele alınıp
Hamid

şahsiyettir.

iııcclcııcbilir.

Abdülhak Hamid'in şiirinin belli başlı temlerinin "aşk, romantik duygular, hayat, tabiat, vatan ve millet sevgisi, tarih, din, Allah, ölüm, ahiret, ruh, ezel-ebed, kıyamet ve
metafizik problemler"22 olduğunu burada hatırlamak gerekir.
15)

Şair ile

aralanndaki mektuplaşmalar için bkz., Lusiyen Hanım 'dan Abdiiihak Hfimid'e Aşk Mektupi. Yerguz), Oğlak Yayınlan, İsıanbul, 1997.
Bkz. Seyit Kemal Karaalioğlu, Resimli Motijli Türk Edebiyatı Tarihi, c. 2, s. 407,408. Aynca bkz
İnci Enginün, Abdiiihak H/imid Tarhan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın1an, Ankara, ı986, s. 40;
Hasan Akay, Servet-i Fünfın Şiir Estetiği, Kitabevi, İsıanbul, ı998, s. 132.
İnci Enginün, Abdüllıak H/im id Tarhan, s. 4 ı.
Bkz. Fevziye Abdullah Tansel, "Makber' de LeyHi ve MecnOn İleHüsnü Aşk Tesirleri", Ülkü, c. ı o,
Sayı: 60, Ankara 1938, ss. 454-461.
Bkz "Makber Mukaddimesi", İstanbul, c. ı, Sayı: 9, ı944, ss. 8-ı6; A.mlf., Edebiyatımızın Içinden,
ss. 66-69.
Bkz. M. Kaya Bilgegil, "Abdülhak Hamid Üzerinde Bidil Tesiri, Bidil'in Bir Mersiyesi ve Makher", Türkiyat Mecmuası, c. 13, Sayı:?, ı958, ss. 79-84. Aynca bu makale için bkz. ve krş. A.mlf.,
Yakın Çağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar, Atatürk Üniversitesi Yayınlan, Erzurum 1980, c. II, ss. 137-143.
BkzAhmed Necdet, "2357 DizelikAşk ve Ölüm Çığlığı: 'Makber"', Varlık, c. 67, Sayı: 1102, 1999,
ss. 33-35.
Bu konuda geniş bilgi için bkz.: Rıza Tevfik (Bölükbaşı), Abdiiihak Hfimid ve Mül/ihaz/it-ı Felsefiyyesi, Dersaadet 1334/ 1915, 545 s.; A.mlf., Abdülhak H/imid ve Mül/ihaz/it-ı Felsefiyyesi, (Haz.:
Abdullah Uçman), İsıanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınlan, İsıanbul, 1984; M. Kaya Bilgegil, Abdülhak Hamid'in Şiirlerinde Lediinni Meselelerden: Allah (Mevzfıun Filoloji Bakımından
ları, (Çev.

16)

ı 7)
18)
ı9)

20)

21)
22)

1

/.
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Kenan Akyüz'ün "İslfunl edebiyatın bütün özelliklerine sahip olabilmek için Xl. asirdan XV. asıra kadar uzun bir intibak devresi geçiren Türk Edebiyatı; idealist, çok kabiliyetli ve çok enerjik yazarlar sayesinde ve kırk-elli yıl gibi çok kısa sayılabilecek bir süre içinde, İslfunl edebiyatın -asırlarca alıştığı- sıkı bağlanndan hızla kurtularak -hemen
bütünnevilerde-tam anlamıyla Avrupa! bir kuruluŞ kazanabilmiştir."23 görüşlerini ileri
sürdüğü eserinde, Hfunid'in Makber, Ölü, Hacle gibi eserlerin ölüm ve metafizik temleri etrafında toplanabileceğini, Ziya Paşa ve Ekrem'de görülen "dinin kontrolü altındaki
metafizik dfişünüş"ün onda da devam ettiğini yazar. O'na göre, "Hil.mid de, önce büyük
ümidlerle sanldığı "akıl"ın kilinatın sırlarını çözmek hususundaki kifil.yetsizliğini kabul
ederek, sonunda "Tann" fikrine bağlanır. Tann'yı ise, bazandinin ve bazan da tasavvufun anlattıklan şekillerde düşünür."24
"Ben akldan isterim delii/et
bana gösterir daltilet"25

Aklım

Yine, Akyüz, Hil.mid'in görüşlerinin din açısından nasıl karşılandığı konusunda,
Makher'den dokuz yıl önce 1876'da yazılmaya başlanıp 1912'de Servet-i Fünfin dergisinde tefrika edilen ve 1923 yılında kitap halinde basılan 'Garfun' adlı eserinden hareketle şu tespitte bulunur: "Hazin bir aşk macerasının süslediği ve mistisizm ile naruralizmin ve materyalizmin münakaşa edildiği Garfun, dine aykın görülerek, itirazlarla karşı
landı."26 Mehmet Kaplan ise müstakil olarak "Garam'daki İçtimil.l ve Felsefi Fikirler"
adlı makalesinde bu konuyu ele alıp değerlendirir. Garam'ın kompozisyon itibariyle Hil.mid' in bir çok eserinin prototipini teşkil ettiğini ilen süren Kaplan, bu olayı Batı felsefesi ile karşılaşmanın olumsuz sonuçlanna bağlar27 ve Makher'in neşrolunduğu yıllarda
kendini hissettiren Beşir Fuad ve temsil ettiği fikirlere dikkatleri çeker.
Buradan hareketle, bütün şair ve yazarlanmız gibi, Abdülhak Hfunid Tarhan ve eserlerinin de dini açıdan ele alınıp yeniden değerlendirilmesinin gerekli olduğu söylenebilir. Makher'de yer alan 290. bend bu bağlamda önemlidir:
Allah'a yakınsın ey Muhammed! ..
Ey akl-ı muazzam u müebbed!..

~

i;

23)
24)
25)
26)
27)

Tedkiki), c. 1, Ankara Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1959, 240 s. [Bu eser üzerine bir yazı için bkz.: Rıdvan Canım, "Prof. Dr. M. Kaya Bilgegil'in Bir Eserine Dair", Yedi Iklim,
Yıl: l, Sayı: 10, Aralık 1987, s. 37]; Mehmet Kaplan, ''Tabiat Karşısında Abdilihak Hfu:nid 1-11",
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar/, l.bs., Dergaıt Yayınları, İstanbul, 1976, ss. 314-352. Aynca bkz. Kemal Erol, Abdülhak Hiimid'in Şiirlerinde Ölüm Teması, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Van, 1998, 160 s.
Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri ( 1860-1923) /,s. 1.
Bkz. Akyüz, a.g.e., ss. 30-31.
Makher'in 112. bendinin 3. beyti olarak zikredilen ve Fuzilli'den iktibas olan bu beyit için bkz. Alı
dülhak Hamid Tarhan, Bütün Şiirleri-2: (Makher 1 Ölü 1 Hac/e 1 Biiiiidan Bir Ses 1 Viilidem),.s. 73.
Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri ( 1860-1923) /, s. 31.
·
Mehmet Kaplan, "Garam' daki İçtimru ve Felsefi Fikirler", Türk Edebiyatı Üzerinde Araştinnalar I,
ss. 304-305.
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Allah'ı bize sen ettin iliin;
illa bize yoldu rô.h-ı iman.
Çok rehrevi etse de mukayyed,
Yollar görünürdü pek muakkad.
Sen Asr-ı Saadet'in/e geldin;
Hakkıyla o gün bilindi maksad.28

Edebiyat dünyasına ilkin

Macera-yı Aşk adlı

piyes denemesi ile girmesi bir yana bı

rakılırsa, Hfurİid'in sanatının Özünde şiir yatar29. Hem nazım hem denesir sahasında ka-

lem oynatan, bir başka ifadeyle şiir, tiyatro, mektup ve hatıra türlerinde eserler yazan Hamid'in sanatını tanımak için bu türlerin tamamının tahlili gerekir. Ancak, bu makalede
onun edebiyat dünyasında çok meşhur olan ve aruzun "mef'Olü mefailün fe'filün" kalı
bıyla yazılan Makher adlı eserinden on bir bend (1-4, 6-8, 13, 33, 34 ve 79. bendler), ayn ayn ele alınarak tahlil edilecektir. Makher üzerine kaleme alınan inceleme ve tahlil çalışmalan, genellikle eserin tamamına yönelik değerlendirmelerdir. Bir makalede böylesine yoğun dini, f!!lsefi ve tasavvufi düşünceleri, hepsinden önemlisi 'ölüm' temini konu edinen bir eseri ele almak imkansız değildir, fakat doğrusu bu tür bir çalışma tartış
ma götürür. Bundan dolayı biz, eserin edebiyat aleminde çok tanınan ve maksadı çok güzel dile getiren bendieri ile makalemizi sınırlandırarak dini, felsefi ve tasavvufi zemini
kollayan bir yöntemle tahlil etmeye çalıştık.
Kuşkusuz

bu, Abdülhak Hfimid Tarhan'ın bu ölüm olayında ne kadar sarsıldığını ve
bu bağlamda iç dünyasında ne gibi fırtınalar koptuğunu anlamak açısından son derece
önemlidir. Şimdi, bu benderi ayn ayn tabiile geçelim:

I
Eyvah! .. ne yer ne yar kaldı,
Gönlüm dolu ah ü zar kaldı.
Şimdi buradaydı gitdi elden,
Gitdi ebede, gelip ezelden.
Ben gitdim, o hô.k-sar kaldı,
Bir kuşede tar-mar kaldı;
Baki o enis-i dilden, eyvah! ..
Beyrut'da bir mezar kaldı.30
28) Alıdülhak Hamid Tarhan, Bütün Şiirleri 2: (Makher 1 Ölü 1 Hac/e 1 Biliiidan Bir Ses 1 Viilidem), s.
129.
29) İsmail Parlatır, "Alıdülhak Hıimid Tarhan", Büyük Türk Kliisikleri, c. 8, s. 436.
30) Bu ve bundan sonraki bendler için bkz. Alıdülhak Hamid, Makher ve Ölü, Matbaa-i Amire, İstan
bul, 1340 1 1922, ss. 20-25, 68 vd.; A.ınlf., Bütün Şiirleri 2: (Makher 1 Ölü 1 Hac/e 1 Biitildan Bir
Ses 1 Viilidem), ss. 39-43, 49, 63. Bu bend şu şekilde nesre çevrilebilir: "Eyvah! Ne yer (ve) ne de

sevgili kaldı. Gönlüm ah ve ağlama (ile) dolu kaldı. Şimdi buradaydı, (ama) elden gitti. Ezelden gelip ebede.gitti. Ben gittim (döndüm), o toprak içinde kaldı. Bir köşede perişan (dağılmış olarak) kaldı. Eyvah!·· O gönül arkadaşından geriye (kala kala) Beyrut'ta bir mezar kaldı."
(·
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Abdülhak Hfunid'in Makber adlı eseri, 'Mukaddime'den sonra bu bendie başlar·ve
devam edip gider. Hamid'in şiir anlayışı için en değerli belge "Makber Mukaddimesi"dir. Hamid, burada, yeni bir şiir çığınnın müjdecisidir. O'na göre, gerçek şiir ancak
bilinç altından gelen zorlu ürpertilerin baskısı ile yaratılabilir:
"En güzel, en büyük, en doğru şiir, bir hakikat-ı müdhlşenin tazylki altın
da hiçbir şey söylememektir. Makher ise, hitabet ediyor.
İnsan, bazı kerre, hatırına gelen bir hayali tanıyamaz, o kadar güzeldir.
Zihninde uçan bir fikre yetişemez, o kadar yüksektir. Kalbinde doğan bir hissi bulamaz, o kadar derindir. Bu acz ile bir feryad kopanr, yahud pek karanlık
bir şey söyler, yahud hiçbir şey söyleyemez de kalemini ayağının altına alıp
ezer. Bunlar şiirdir.. :•3l

"Makber Mukaddimesi", edebiyat tarihimizde, yeni bir şiir telakkisi ifade eden en
kuvvetli metinlerden biridir. Hfunid, burada, vücuda getirdiği ve o tarihten itibaren vücuda getirrnek istediği şiirin mahiyetini, çok mütekasif ve bariz bir surette anlatır. Recaizilde Ekrem ve ondan sonra gelen mühim bir ekseriyet, bu mukaddimede ortaya konulan şiir telakkisini tefsir ve tekrar etmiş; hatta bugün yeni sanat görüşleriyle temas etmemiş bazı kimseler, aynı telakkinin nüfuzu altından kendilerini kurtaramarnışlardır...

ı

Hfunid, "Makber Mukaddimesi"nde, bir nevi, karanlığın, gayri şuurun, bilinmez, ulaşılmaz ve ifade edilmezin şiiriyetini müdafaa eder32. Sekiz nusradan oluşan bendde kafiyelerin ottova-rima33 şeklinde (aabbaaxa ... ) sıralanmış olması Türk edebiyatında ye-

nidir. Görüldüğü gibi, '·Hamid, romantiklerin şiir anlayışına göre duygu ve hayale önem
vermekle beraber, şekli de ihmal etmemiştir. Ölüm acısıyla kıvranan bir insanın duygularını vezin, katiye ve sanat oyunlanyla ifade edebilmesi için, şiir tekniğine, piyano çalan bir musikişinas gibi çok iyi hakim olması yahut acı çekmemesi gerekir.

_,

Hilmid, Makber'i yazdığı zaman en az on beş yıllık bir şiir tecrübesine sahipti. Vezinli, kafiyeli ve sanatlı konuşmak, onun için artık tabii hale gelmişti.
Makher'de Hilmid de bütün şairler gibi, duygu ve düşüncelerini kafiye, redif, kelime
ve mana oyunlan ile ifade eder. Bundan dolayı şiiri incelerken, sade duygulara değil, şa
irin kelimeleri kullanış tarzına da dikkat etmek lazımdır.
Hfunid, bu bendin tamamında, Fatma Hanım'ın ölümünden doğan boşluğu ve üzüntüyü dile getirmektedir. Mersiye'nin ruhuna uygun olan bir kelime ile ('Eyvah!') bende
başlanarak bir nida sanatı yapılmıştır.
31) Abdülhak Hfunid, Makher ve Ölü, Matbaa-i Amire, İstanbul, 1340, ss. 10-18; A.ınlf., Bütün Şiirle
ri 2: (Makher 1 Ölü 1 Hac/e 1 Balfidan Bir Ses 1 V/ilidem), s. 33.
32) Mehmet Kaplan, "Makber Mukaddimesi" . Edebiyatımızın İçinden, s.~· 66-67. Aynca bkz., Yaşar
Şenler, Yeni Türk Edebiyatında Edebi Eser Mukaddimeleri, Istanbul Universitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü Yayımlanmanuş Doktora Tezi, İstanbul, 1992, 369 s.; Elif Emine Özer, "Abdülhak Hfunit
Tarhan'ın Poetikası ve Makber;deki Yenilikler", Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,
Sayı: 10, 2001, ss. 70 vd.
·
33) Batı edebiyatı nazım şekillerinden biridir. Geniş bilgi için bkz, Fevziye Abdu1lalı Tansel, iyi ve
Doğru Yazma Usulleri lll, 2.bs., Kubbealtı Neşriyatı, İstanbul, 1983, ss. 397-398.

:i
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Hamid, tezat sanatından hoşlanır. Bu sanat kelime ve kavramlan zıtlan ile kullanmaktan ibarettir. Makher'de bunun örneklerine bol bol rastlanz. Tabii, Hiimid, bunu yaparken, dilin başka imkanlanndan da faydalanır. Dikkat edilirse, bu bendde tezat teşkil
eden birçok kelime görülür:
Gitdi ebede, gelip ezelden.
Ben gitdim, o hfik-sar kaldı,
mısralannda

'gitme', 'gelme' ve 'kalma' fiilieri arasında tezad vardır. Fakat bunlar
kelime oyunlan değildir. Duygu ve düşüncelerle ilgilidirler. Şaire göre ölen sevgilisi ezelden gelip ebede gitmiştir. 'Ezel' ve 'ebed' kelimeleri kilinatın başlangıcı ile sonunu ifade eder. Zamanın iki zıt yönünü ifade eden bu kelimeler arasında da teziid vardır."34 Dördüncü mısrada, insanın Allah'tan gelip yine O'na döneceğine dair İslfunl
inanç ifade olunmaktadır. Ezelden gelip ebed'e gitmek, maddi bakımdan değil, ruhi 1
manevi bakımdan dır. Ölünce ruh Allah' ın dergahına yükselirken, maddi olan cesed dünyada kalır. Ancak, İslamiyet' e ve İslam tasavvufuna göre insaniann varlığı doğumlan ile
başlamadığı gibi ölümle de sona ennez35. insaniann ruhlan doğumdaİı binlerce yıl önce
Allah katında mevcutturlar. Öldükten sonra da onun yanına gideceklerdir. Ölen vücuttur,
ruh ölmez. Yunus Emre bu inancı:
boş

'Ölen hayvan-durur, aşıklar ölmez•36
mısraı

ile ifade eder. Hiimid'in 4.mısraı böyle bir inanca dayanır.

sonunda ve 4. mısraın başında kullanılmasıyla bir i'ade saHamid'in eşi Fatma Hanım veremdi. Hindistan'dan Türkiye'ye
dönerlerken Beyrut'ta öldü. Şair eşini orada toprağa verdikten sonra İstanbul'a geldi.
'Gitdi' fiilinin 3.

mısraın

natı yapılmış olmaktadır.

Ben gitdim, o hfik-sar kaldı,
mısraı

bu

tezatlı

duruma tekabül eder. Burada şair, tezad

sanatı

ile sevilen bir varlıktan

aynlışı, ölen insanla hayatta kalan insan arasındaki tezadı belirtiyor. Ölümün kendisi bir

tezad doğurur. Var olan yok olur, gözden kaybolur...
Şimdi buradaydı

mısraı

Şair,

bundan doğan hayretirii,

gitdi elden,

ile belirtiyor. Birinci beyitte ölümün yarattığı tezad başka bir şekilde ifade olunölümüyle bir boşluk içine düşüyor:

muştur. Eşinin

34) Mehmet Kaplan, Edebiyat ll, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 1977, ss. 128-129.
35) İslam ve İslam tasavvufunda bu durum aynntılı olarak dile getirilmiştir. İnsanın varoluş serüveni ta
bezm-i elestte başlar, yeryüzüne geliş ve tekrar Hakk'ın huzuruna varış ile tamamlanır. Elest bezmi, "Hakk'ın "Ben sizin Rabbmız değil miyim?" diye sorduğu, ruhların da "Evet, öyledir" [bk.
A'raf, 7/172] şeklinde cevap verdikleri meclis"tir. Yine, ölüm İslam tasavvufunda genel anlamda
'tabii ölüm: mevt-i tabii' ve 'iradi ölüm: mevt-i iradi' olmak üzere iki kategoride ele alınır. Bunlardan ilki, bir kişinin eceli ile ölmesini, ikincisi nefsin öldürülmesini ifade eder. Aynca mutasavvıfla
nn 'beyaz ölüm, kara ölüm, kızıl ölüm, yeşil ölüm' gibi ölüm çeşitlerinden bahsettikleri bilinmektedir. [Bkz. Süleyman Uludağ, TasavvufTerimleri Sözlüğü, Marifet Yayınları, İstanbul, 1991, s. 97,
. .
331, 382].
36) Mustafa, Tatçı, Yunus Emre
s. 123. ı'
1·

Divanı

1 Tenkit/i Metin, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1990, c. II,
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Eyvah! .. ne yer ne yar kaldı,

geri kalan, şairin gönlünü dolduran 'ah ü zar'dır. Ayrıca bu mısrada bir
Bendin son beytinde 'enis-i dil' ile Beyrut'ta kalan mezar arasın
daki tezadla 'baki' kelimesine acı bir mana veriliyor. 'Baki' kelimesi 'kalan' ve 'ebedi'
demektir. Halbuki burada söz konusu olan mezardır.
Bu

boşlukta

mübalağa sanatı vardır.

Bir kuşede tar-mar kaldı;
mısraı, hayatta iken güzel ve muntazam olan varlığın toprak, 'tarmar' (perişan, karmakarışık) oluşu belirtiliyor37. 'Beyrut' ve 'mezar' kelimeleriyle Fatma Hanım'ın orada öldüğü

ve oraya defnedildiği hatırlatılarak telmihte bulunulmuştur. Bendde 'r, y, k, /, d, t'
ünsüzleri ahenkli bir tarz yarattığından bir aliterasyon oluşturmaktadır.
Netice itibariyle bu bendde şair, feryat ve ıstırap içinde, bize sevgili eşinin vefat etve mezarının da o zaman bir vilayetimiz olan Beyrut'ta bulunduğunu bildiriyor.

tiğini

2
Nerde arayım o dil-rübtiyı? ..
Kimden sorayım o bi-nevayı? ..
Bildir bana nerde, nerde ya Rab? ..
Kim atdı beni bu derde ya Rab? ..
Derler ki: "Unut o aşinayı,
Gitdi, tutarak reh-i bektiyı"
Sığsın mı hayale bu hakikat'! ..
Görsün mü gözüm bu mdcertiyı? .. 38

Hiimid, ölüm temasını birçok şiirinde işlemiş bir şairimizdir. Ancak bu olayı bizzat
için çok etkilenmiş ve birden bire bir boşluğa düşüvermiştir. Şair, bir taraftan
sevgili ile geçirdiği güzel günleri anarken, bir taraftan da onu kaybetmenin acısı ve elemi ile derin bir ıstırap duymaktadır. Ölüm gerçeğini kabullenmede zorluk çeken şair, Allah'a hitaben sorular sorarak ölümün gerçek manasını öğrenmeye çalışır.
yaşadığı

Şiirde mübalağa

ve tecahül-i arif sanatları ile

diğer

edebi sanatlar da kullanılmıştır.

Şair,

Nerde

arayım

o dil-rübtiyı? ..

Mısraında, bildiği

bir konuyu, sanat yapmak amacıyla bilmezlikten geliyor. Buna tecahül-i arifsanatı denir. Bu tür anlatım, şairinFatma Hanım'ın ölümü üzerine girdiği bunalım ve şaşkınlık hali sebebiyle, sürekli soru sormasından kaynaklanmaktadır.
Bendde, 2, 3, 4, 7 ve 8. mısralarda birer istijlıam sanatı vardır. Ayrıca, 5-6. Mısralar
da bir İktibiis ve 7. misrada bir mübala,i'(a vardır. Şair acısının büyüklüğünü mübalağalı
37) Bkz., Mehmet Kaplan, Edebiyat ll, ss. 129-130.
38) Bu bend şu şekilde nesre çevrilebilir: "O göniil alıcıyı nerelerde arayayım, o nasipsizi kimlerden
sorayım. Ya Rab! Bana bildir, o nerededir? Ya Rab! Beni bu derde kim etti? Derler ki: "O eski tamdığı artık unut, O sonsuzluk yolunu tutup gitti!" Insan hayali, bu gerçeği nasıl kabul eder, göz bu
maceraya nasıl dayanır?"
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olarak ifade etmiştir. Anlatım tezadlar üzerine kurulduğunu ifade etmiştik. 'Hayal' ile
'hakikat' kelimeleri arasında tezad vardır. 'Reh' (yol) ve 'yil.' kelimelerinin harfleri sondan başa okunduğunda, sırasıyla 'her' ve 'ey' kelimelerinin çıkmasıyla aks~i müfred sanatı yapılmıştır. 'Ölüm' mecil.zi olarak 'hakikat' olarak kabul edilmiştir.

3
Sür'at/e nasıl değişti hfilim? ..
Almaz bunu havsa/am, hayfilim.
Bir şey görürüm, mezara benzer,
Bakdıkca alır, o yara benzer.
Şekler/e güztir eder /eyfi/im,
Artar yine mfitemim, me/alim.
Bir sadme-i inkılabdır bu,
Bilmem· ki yakın mıdır zevfilim? .. 39
Akıl, bir çok şeyleri kavrar ama, onun kavrayamayacağı şeyler de vardır. Akıllarıyla
övünen insanlar böyle bir duruma düşünce şaşınrlar... Aklın sona erdiği sınırda iman
devreye girer, dini:' inanç meseleyi halleder, ruhu tatmin eder. İman zaafiyeti olanlar, tereddüt ve şüpheye düşer, ardından inkara vanrlar... Ölüm gerçekten insanı çok sarsar...
Ama insanoğlu, yine hüsrandadır...

Hil.mid'in mezara sürekli bakışında ortaya çıkan sevgili imajı, obje olarak mezara
sevgilisine ait olan değer açısından baktığını göstermektedir. Bu ölüm karşısında sarsı
lan insanın duygularını yansıtması açısından son derece güzel bir tasvirdir. Bendin 1. ve
8. mısralannda birer istifhdm sanatı yapılmıştır.

4
Çık Fatıma

lahddan kıyfim et,
Yildımdaki hdline devam et,
Ketmetme bu razı, söyle bir söz.,.
Ben isterim ah, öyle bir söz ...
Giil/er gibi meyl-i ibtisfim et,
Dağ-ı dile çare bul, merfim et;
Bir tatlı bakışla, bir gülüşte
Eyyfim-ı hayatımı tamam et.40
J

Bu bend, ölünün kendisine hitaptır. Hil.mid ıstırabının dindirilmesini, kafasını kurcalayan sorunun cevabını ölmüş olan sevgiliden istiyor.
39) Bu bend şu şekilde nesre çevrilebilir: "Halim, çabucak nasıl da değişti. Bu değişikliği havsalam,
hayalim bir türlü almıyor. Mezara benzer bir şey görürüm; biraz daha bakınca mezarı sevgili zannederim. Gece/erim şüpheler içinde geçer. Matemim artar, yine elemlerim artar. Bu insanı alt üst
eden bir darbe (değişme}tiiı ki, acaba sotıunı yakın mıdır diye düşünürüm. "
40) Bu bend şu şekilde nesre çevrilebilir: "(Ey) Fatıma! Mezar(ın)dan çık, doğru/. Hatıramdaki haline
devanı et. Bu (ölüm) sırrı(nı) sak/ama, bir söz söyle ... Ah ben öyle bir söz isterim ... Güller gibi gülünıse, tepessüm et. Gönül yarasına bir çare bulmaya çalış. Bir tatlı bakışla, bir gülüşle ömrünün
geri kalatf günlerini tamamla."
1-
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Şair ölen eşine hitap ediyor. Onun tekrar görünmesini 'güller gibi ibtisam' etmesini
ve acılanna çare bulmasını istiyor. Bu parçada ölene canlı gibi hitap edilmesi, tezadlı bir
durum yaratıyor. Şair, sevgili eşinin ölümüne inanmak istemiyor.

Ketmemze bu

razı,

söyle bir sö;:. ...

mısraı, Hamid'in 'ölüm' ile 'raz' (sır) arasında bulduğu ilişkiyi devam ettiriyor. Ölenlerin gözden kaybolmalan ve bir şey söylememeleri şairde bir sır saklama hissi uyandın
yor.

Ölümün uyandırdığı ıstırapla ölen sevgilinin gülen hayali arasındaki tezad da parçaya bir güzellik katıyor41. Birinci mısrada teciilıül-i arif sanatı vardır.

5
Ya Rab bana bir melek ıyiin et,
Bir de beni öyle imtilıôn et:
Dağsun göreyim o malı yerden,
Nurun çıka ey İliih yerden.
Maksud-ı lıayaiı dernıiyiin et,
Ferdii-yı beşer iıedir, beyan et!
Ya jikrimi ruhuna kıl i sal,
Ya ruhumu lıiikine reviin et.42
Şair, bu bendde Rabbine seslenerek imtihan isteğinde bulunuyor. Felsefi düşüncede
akıl ve gözk görme esastır. Şair, dirilmeyi gözle müşaheJe ettikten sonra kabulkıımeyi
düşünüyor.

t.

Yaratan ve öldüren Allah'tır. Ancak, 'Ölünecekse, niye doğduk?'; 'Doğma varsa ölme niye var?' diye sorarak şaşınyor. Çünkü ikisinin de faili Rab'dır. Ancak, şair, böyle
olunca 'yaşamanın amacı'nı kavrayamamaktadır... izah beklemektedir.

ı

ı

c...

Bendde, 'ey' nida edatının harflerinin sondan geriye doğru okunmasıyla 'ya'nın çık
masıyla bir aks-i milfred veFatma Hanım'ın aya be~zetilmesi ile de bir açık isti'iire sanatı yapılmıştır.

6
Derd oldu mukim, çare gitdi,
Guyii vatanını keniire gitdi;
Ben gurbet-i daimide kaldım,
Bir türbe-i bi-ümide kaldım.
Ufkumdan o miihpiire gitdi,
Bir matla' -ı şeb-nisiire gitdi ...
4 ı) Mehmet Kaplan, Edebiyat ll, s. ı 3 I.
42) Bu bend şu şekilde nesre çevrilebilir: "Ya Rab! Bana bir melek göster, beni bir kere de öyle imtihan et. O aya benzeyen sevgilinin yerden doğduğunu göreyim. Ey ilah! Nurun yerden çıksın. Yaşa
maktan maksat nedir, bunu açıkla; İnsanoğlunun geleceği nedir, bunu söyle, izah et. Ya düşüncele
rimi onun ruhıma ulaştır ya da benim ruhumu onun gömüldüğü topraklara yolla ... "
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Gördüm yüzünü misiil-i zulmet,
Matla' ona bir sitare gitdi.43
Sevgili eşi Fatma Hanım'ı bir ay parçasına benzeten şair, onun gelişiyle gidişini 'ayın
olarak nitelemekte; onun, bir yıldız kayışı gibi kaybolduğunu, arkada ancak bir iz
olarak hatırası kaldığını ifade etmektedir.
Verem hastalığının iyice yerleşmesinden dolayı çare ve tedavinin mümkün olmadığı
nı ifade eden Hfunid, kendisinin sürekli bir gurbet içinde kaldığını dile getiriyor.
'Miihpare' ve' sitare'ye benzetilen Fatma Hanım'ın yüzü 'misal-i zulmet' olarak görülmüş ki, bu bir teziid'dır...
batışı'

7
Gördüm yüzünü türiib içinde,
Geldim aradım kitiib içinde.
Bir hiib' gelir o, dfdeden dur,
Gitdi diyemenı mezara ol nur.
Bu sıfr nedir h_isab içinde?
Erkiim ona inkıliib içinde.
Bir hfçf-i zf-vücud, yiihud
Bir kabrdir ıztıriib içinde.44
Makher'in tamarnında olduğu gibi, bu bendde de romantizmin etkileri çok açık bir
göriilmek-tedir. On dokuzuncu yüzyıl edebiyatında özellikle romantiklerde ölüm
teması çok işlenmiştir. Hastalık olarak da verem, gerek şiirlerin ve gerekse hikaye ve romanlarda itibar edilen bir tema halinde görülür.
şekilde

Bu bendde ölüm karşısında aciz kalışı görmekteyiz. Her bir mısra, ölüm karşısında
aciz birinin söyleyebileceği sözlerden ve takınabiieceği davranış biçimlerinden ibarettir.
Şairin iç dünyasında olup biteni, gizlerneden rnısralaştırabilmesi kuşkusuz onun sanatı
nın gücünü de ortaya koymaktadır. Bendin beşinci rnısraında bir istijlıiim sanatı vardır.

8
Makber, sonudur dekayıkın bu,
Bir sırr-ı garibi Hiilık'm bu,
Bir nur ki meyledince hiiba,
İnmekte şu bir yığın türiiba.
En yükseğidir şeviihıkın bu,
En müdhişidir hakfiyıkm bu.
43) Bu bend şu şekilde nesre çevrilebilir: "Dert yerleştikçe yerleşti, çare gitti. Güya vatanım kenara
(uzaklara) gitti. Ben sonsuz birgurbetiçinde kaldım, ümitsiz bir türbede kaldım. O ay parçası ufkumdan silinip gitti; sabahı olmayan karanlıklara gitti. Onun zulmete benzeyen yüzünü gördüm, bir
yıldız gibi batıp gitti."
44) Bu bend şu şekilde nesre çevrilebilir: "Onun toprak içinde yüzünü gördüm, geldim kitap içinde aradım. O gözden ırak sevgili için mezara gitti diyemem, bir hayal gibi geliyor. Bir hesap içinde sıfı
rın değer.ine ise, bütün rakamlar o değere ulaşıyor. O adı sanı olmayan bir yokluktur veya ıstırap
içinde kıvfanan bir kabirdir."
l

!·
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Bed-balzt, o Jzakfkat anlaşılmaz,
Şiinın bu, cilıiinda layıkın buf ..45

Bu bendde, Hfunid'in, 'ölüm' gerçeğinin insan ruhu için anlaşılmaz bir son
nu ve ölümün doğurduğu felsefi düşüncelerini ifade ettiği görülüyor.

olduğu-

..

Makber (mezar, ölüm) anlaşılması güç ve ince şeylerin sonudur. Halık'ın bir 'sırr-ı
garib'idir. Allah neden insanlan hem var hem de yok ediyor? Bu, hakikatierin en müdlıişi olmalda beraber, anlaşılması imkansız bir sırdır. Bakıyorsunuz nura benzer bir varlık (sevgili) uyur gibi görünüyor ve bir yığın toprağa dönüşüyor. N ura benzeyen bir var~
lığın kara toprak haline gelmesi de şairde bir teessür ile beraber hayret de uyandırıyor.
Bu 'müdhiş hakikat' i anlamaya çalışıyor, fakat anlayamıyoı-46.
Bazı gerçekler vardır ki pozitif ilimierin sahası dışında kalır. Fizik kanunlannın geçerli olduğu sının aşınca akıl ve fikir yürütmek mümkün değildir. Akıl ve zihin zorlanır
sa, ardı arası kesilmeyen sorularla, neden, niçin ve nasıllarla karşılaşılır. Bu alan, artık
metafizik kanunlannın hakim olduğu yerdir. İnançlar ve din, insanın tatmin olmasını ve
şüphesini gidererek sükfinete ennesini sağlar.

Dünyaya gelişle beraber insanoğlu ölümle de karşı karşıyadır. Gözleri önünde her an
ve saniye niceleri ölmektedir. Fakat, sağlam bir inancı ve ruh yapısı olmayanlar ölüm
karşısında dehşet içinde kalırlar. Bu nedenle akıllan almaz, mezar toprağı göze büyük bir
dağ tepesi gibi görünür. Şair, 'gerçek ölüm'ün mahiyetini bilernediğini ifade ediyor. Bilemez. ç[irıUi Jıcılcs kendi ~:ılısınd:ı tecr:ibe ediyor.
edebiyatta manası karanlık, anlaşılması güç
Hamid, bizde bu tür şiirin öncüsüdür. Cumhuriyet devrinde Asaf Halet Çelebi, Fazı! Hüsnü Dağlarca ve Behçet Necatigil de hayat, ölüm, insan ve kainatın karanlık, anlaşılması güç, kapalı taraflannı anlatan şiirler yazmışlardır47 .
Hayat, ölüm ve

kainatın anlaşılmazlığı,

şiirlerin yazılmasına yol açmıştır.

Mezardaki tümseklik, verdiği dehşet yönünden yüksek tepelere teşbflz edilmiştir.
'Nur' kelimesi, 'ışık' ve 'ruh' anlarnlanna gelmektedir. Bendde 'insan' anlamına gelebilecek şekilde de kullanılmıştır. 'Ölüm' bir 'uyku'ya teşbflz edilmiştir. Uyku gelip geçicidir. Bu düşünce ahiret ve dirilme fıkrini beraberinde getirir. 'Hakayık' ve 'hakikat' kelimelerinde iştikfik sanatı yapılmıştır. Mezar ve ölümün hem gerçek, hem de anlaşılmaz
oluşunda bir tezad sanatı mevcuttur. Bendde, bazı kelime ve ünsüzlerin tekran belirli bir
ahenk meydana getinnektedir.
9
Tecdfd kılıp harab şi'rim,
Destinde bulurdu tab şi'rim.
45) Bu bend şu şekilde nesre çevrilebilir: "Bu mezar, (geçen) dakikaların sonudur. Bu, Yaradan'ın garip bir sırrıdır. Bir nur (gibi olan Fatma Hanım) uykuya yönelince (ölünce), şu bir yığın toprak(tan
ibaret olan mezar)a inmekte(dir). Bu, tepe/erin en yükseğidir. Bu, gerçeklerin en delışetlisidir. Bahtsız (Hamid!) o gerçek anlaşılmaz. Şanın budur, dünyada sana uygun göriilen budur."
46) Krş., Mehmet Kaplan, Edebiyat ll, s. 130.
47) Kaplan, a.g.e., aynı yer.

~
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Zihnimdeki fikre yar olurdu,
Gaybeylediğim sözü bu/urdu.
Anlardım olur kitab şi'rim
Ettikçe yazıp hisab şi'rim.
Şa'irliği gayri neyleyim ben?
Olsun dilerim türab şi'rim.48
Hfu:nid'in bu bendi ölen eşi Fatma Hanım'a ilişkin batıralanna ayırdığı görülmektedir. Mersiyeveya ağıtlarda ölenin ardından ona ait hatıralar, onunla birlikte yaşananlar
birer birer sayılıp dökülür. Hfu:nid'in bunu şiir sanatı açısından değerlendirmeyi tercih ettiği görülmektedir. Ancak, ölüm onu çok sarsmış ve artık şairlikten de zevk almayacağı
nı söylüyor. Çünkü ölüm, ağız tadını bozar. O, dünyada en ölümsüz gerçektir.
Bendin tamamında, Fatma
mek gerekir.

Hanım'a ilişkin batıralara

birer telmfhin

varlığını

söyle-

10
Gitdi nazarımdan, ah gitdi...
Bf-maksad ii'bf-günah gitdi.
Her ferd cihô.nda birdir amma
Bir tane değildir, öyle -hô.şa!- ...
Bir tane idi o mah gitdi,
Aylarca olup tebô.h gitdi,
üur:>em ycriJir seni Jwrwıltk,
Nurum benim ey İlah gitdi.49
Hfunid, bu bendde, gözünün nuru olan eşini aldığı için, aslında bir nevi
samimi olarak Allah'a karşı isyan duygusu içindedir.

sığınma

sa-

yılabilecek,

Fatma Hanım'ın sebepsiz yere ve günahsız öldüğünü, onun eşsiz bir insan olduğunu
ifade eden şair, güzelliği aya benzeyen sevgilisinin aylarca veremden dolayı eriyip tükendiğini, sonuçta da öldüğünü dile getiriyor. Şinasi'nin meşhur Münacat'ındaki, ·
'Nur-ı

rahmet neye güldürmeye

ru-yı

siyehim

Tanrı 'nın mağfiretinden de büyük mü günehim •50
mısralanndaki mantıklı söyleyiş,

Hfu:nid'de de görülüyor. Bendin son iki mısraı, şiddet
li ıstırabın doğurduğu, aslında bir çeşit sığınma sayılabilecek, samimi isyan mısralandır.

48) Bu bend şu şekilde nesre çevrilebilir: "Benim harap şiirim seninle yenilenirdi, güçsüz şiirim senin
elinde can bu/urdu. Zihnimden geçen düşüncelere arkadaşlık eder, kaybettiğim bir sözÜ bulmama
yardımcı olurdu. Yazdığım şiirleri hesap ederdi, böylece kitap olup olmayacağını öğrt;mirdim. Artık
ben şairfiği ne yapayım? Dilerim şiirim artık yere batsın."
49) Bu bend şu şekilde nesre çevrilebilir: "Ah, gözlerimin önünden (o sevgili) gitti. Maksatsız ve günahsız gitti. Her insan dünyada bir tanedir. Ama (onun kadar) bir tane asla değildir. O ay yüziii
(Fatma Hanım) bir taneydi, öldü. Aylarca (veremden) tükenip ölüp gitti. (0) benim ışığımdı, söndü
(öldü). (Bu sebeple) ey Rabb'im! Seni (bile) karanlık görsem (görmesem) yeridir."
50) Manzfimenin tamamı için bkz. Şinasi, Müntehabtit-ı Eş'llr, (Yay. Süheyl B eken), Dün-Bugiln Yayı
nevi,
1960, ss. 4-6.

AF
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Açık

istiare ile Fatma Hanım'ıışığa benzeten şair, ışığın gitmesi, sönmesiyle görme 0lasona erdiği, bu nedenle Allah'ı bile 'karanlık' görebileceğini ifade ediyor. Bu yönüyle temize çıkmış gibi görülen şair, Allah 'ı görmek ve tanımanın başka olduğu ... açı
sından bakılırsa inkara varmış görülüyor... Bu davranışlannı Ahmet Kabaklı'nın şu tespitlerinde aramak gerekir:
yının

"Hayatını dolduran birçok tesadüfler, aileden, meslekten ve türlü çevrelerden gelen
etkiler Hamid'in şahsiyetini meydana getirir. O, Farsça, Fransızca ve İngilizce bilmesine rağmerl, köklü ve sistemli bir kültüre ve dolayısıyla çok belirli açık bir dünya görüşüne ulaşamamıştır. Çünkü düzenli bir yerli milli kültür hazinesi biriktiremeden yabancı kültürlerin havası içinde kalmıştır."Sl
Kuşkusuz her insan belli bir kültür ve medeniyet dairesi içinde şekillenir, hatta o,
çevre kültür ve medeniyetlerin etkisine de açıktır. Önce bir insan, sonra bir şair olarak
Hamid de, kendisinden önceki devirlerde yaşamış şairlerden ve batılı sanatçılardan etkilenmiştir. Ortak duygular ve temler, onlan birbirine yakınlaştırrnış ve ortak söyleyişlere
itmiştir. Hamid'in bu bendi ile aslen Türk olduğu halde Farsça yazan Hind şairi Mirza
Abdülkadir Bidil (1644-1720)'in sevgili çocuğunun ölümü üzerine kaleme aldığı on sekiz beşlikten ibaret bir mersiyesi arasında benzerlikler vardır52. Bu durum, şairin elçilik
yaptığı yıllarda Hint şiirini de takip ettiğini göstermektedir. Her iki manzume arasında
şekil ve muhteva açısından benzeriikierin olmasını bir kusur olarak görmemek gerekir.
Kuşkusuz bu durum, Hamid'in duygulannı terennümdekendisine kolaylık sağlamıştır.
BTdil'in mı::rsiycsindeki lıc~lik )0y1edir:

"Heyhiit çü berk per-feşan reft
K' aşub-ı kıyametem be-can reft
Ger tabi hud u ger tüvan reft
Tıflem z'in köhne hiik-dan reft
Bazf biizf her iismiin reft"53

Edebi sanatlar içinde, "beyitin başlannda söylenen bir keliine veya kelime grubuna,
beyitin sonunda çok uygun bir kelime söyleme sanatı" diye tanımlanan bir teşabüh-i etraf sanatı vardır. Bendin ilk mısraının başındaki 'gitdi' fiili, aynen ikinci mısraın sonunda tekrarlanmıştır ki teşiibüh-i etriif sanatı örneğini oluştıırur. Beşinci mısrada sevgili
(Fatma Hanım) mah'a benzetilmiş olduğundan açık istiiire; 'Ey ilah!' derken nidii sanatı yapılmıştır. Arapça olan 'ey' ünleminin harfleri sondan başa doğru okunduğunda, yine Arapça 'ya' ünleminin çıkmasıyla aks-i müfred sanatı ortaya çıkmaktadır. Aynca 'nur'
ile 'karanlık' kelimeleri arasında bir tez/id sanatı vardır.
51) Ahmet Kabaklı, Türk Edebiyatı, 4.bs., Türk Edebiyatı Vakfı Yayınlan, İstanbul, 1978, c. 2, ss. 650651.
52) Abdilihak Hfunid'in yukandaki bendi ile Bfdil'in mersiyesi arasındaki benzerlikten ilk defa söz
eden M. Kaya Bilgegil'dir. Geniş bilgi için bkz. M. Kaya Bilgegil, "Abdilihak Hfunid Üzerinde Bidil Tesiri, Bfdil'in Bir Mersiyesi ve Makber", Yakın Çağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerinde Araş
tırmalar, c. II, ss. 137-143.
53) Bkz. M. Kaya Bilgegil, a.g.e., s. 138.
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ll
Ey yar, şu nev-bahar sensin.
Ben anlıyorum ki yar sensin
Ettikçe nigah bahr u behre,
Birden sanırım ki bazı kerre,
Meşcerdeki ruzgar sensin
Ağlar, derim, eşkbar sensin
Türben görününce aniarım ki
Öldüm, bana türbedtir sensin.54
Tabiatın her olay ve parçası sevgi ve hasretle dolu olan Hami.d'e kaybettiği sevgilisini düşündürmektedir. Son ınısrada, ölümün ölenden çok arkada kalan için bir ıstırap olduğu ifade edilmektedir. Ölen sessiz, sakin yatarken, kalan ağlıyor, çırpımyor, üzülüyor...

Görüldüğü

gibi Hfunid, tekrar ölen sevgilisine dönüyor. Toprağa gömülen sevgili öltabiata kanşınış, adeta bahara, balıra (denize) ve berre (karaya) dönüşmüştür. Şa
ir birden bire meşcerde (orman) esen rüzgan o zanneder. Ağlar, ağiayanın o olduğu vehmine kap ılır. Bu vehim o kadar ileri gider ki öleni sevgilisi değil de kendisi imiş sanır ve
sevgilisinin de kendisini bekleyen bir türbe bekçisi olduğuna inanır...
memiş,

Edebi eserler sadece gerçeği değil vehimleri ve hayalleri de anlatırlar. Büyük acılar
ve duygular bizde bir takım imkansız hayaller ve ümitler doğurur. Bu bend bu bakımdan
önemlidir. Ruh halleri gerçekleri hayal. hayalleri gerçek şekline dönüştürebilir... ss Bu
durum insan psikolojisinin farklı yönlerini de ortaya koymaktadır.

Sonuç
İlk gençliğinde İran'a, daha sonra görevle Paris, Londra, Brüksel gibi Avrupa kültür
merkezlerine giderek oralarda yakından incelediği Doğu-Batı şairlerinin etkisiyle edebi
kişiliği oluşan Hfunid, o zamana göre her yönden yeni olan bir takım eserlerle, devrinin
en büyük sanatçılanndan sayılmış; kendinden sonraki üç nesil boyunca (1925'lere kadar) şa'ir-i a'zam ve dahi-i a'zam diye amlınıştır56.

Arnzun 'mef'filü mefa'ilün fe'Olün' kalıbıyla yazılan ve "şiiri şiir yapan"57 söz ve
mana sanatlan ustaca kullamlan Makher'in 'öz'ündeki yenilik bendierin kuruluşunda ve
kafıye düzeninde de görülmektedir58. Tanzimat edebiyatında şiirin özünde yapılagelen
değişikliklere Hfunid, böylece 'şekil' yeniliklerini de ekiemiş olmaktadır.
}

54) Bu bend de şu şekilde nesre çevrilebilir: "Ey sevgili! Şu ilkbahar sensin. Ben anlıyorum ki sevgili
sensin. Denize ve karaya baktıkça, bazı kere birden 'ağaçlı/aa (esen) rüzgar sensin' sanırım. Ağlar
ve 'gözyaşı döken sensin' derim. Türben görününce, öldüğümü (ve) benim için türbedarın sen olduğunu an/arım."

55) Krş., Mehmet Kaplan, Edebiyati/, s. 132.
56) Cevdet Kudret, Türk Edebiyatı 'ndan Seçme Parçalar, İnkıHip ve Aka Basımevi, İstanbul, 1981, ss.
223-224.
57). Gürsel Aytaç, Genel Edebiyat Bilimi, Papirüs Yayınevi, İstanbul, 1999, s. 78.
58) Bu konu~a açıklamalar için bkz. Ahmet Harndi Tanpınar, /9'uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, ss.
544-545'.;
ı

D01777c9s22y2005.pdf 25.02.2010 14:46:44 Page 84 (1, 1)

160 /Dr. Adem ÇALIŞKAN-------EKEV AKADEMİ DERCİSİ
Qerçekten, Makber, daha başta dile getirildiği gibi, kafiye düzeni bakımından yenilik getirmiştir. Yahya Kemal'in öğrencisi olan Tanpınar, esere edebiyat tarihindeki yerini vermekle kalmaz, onu eleştiri süzgecinden geçirirken, bilhassa eserdeki 'çığlıklan'
beğendiğini belirtir ve bütün kusurlanna rağmen, " ... 'Makber', Türk şiirinin bir tarafın
da daima kendini duyuracak büyük bir ürpermedir."59 der. Genel olarak, Fatma Hanım'ın vefatı sebebiyle, şairin ölüm konusundaki çeşitli duygulan, din ve felsefe ile ilgili fikirlerinin konu edildiği bendlerdeki ana fikir, "Ölüm insanı çok büyük bir şekilde
sarsar" şekfinde ve yardımcıfikirler ise, (l)Ölümün ne olup olmadığını çözmek, aklın sı
nırlan dışında kaldığından, iman zaafiyeti olanlar inkara kadar gidebilirler. (2)Ölüm,
gaflette olanlan kendisine getirebilir. (3)Ölüm, sanatkar ruhlu kişiler için bir şiir konusudur. (4)Ölüm karşısında insanoğlu çaresiz ve acizdir. (5)Dünyada en büyük ölümsüz
gerçek ölümdür... " cümleleriyle ifade edilebilir. Öte yandan, mersiye türünün güzel örneğini oluşturan bendlerde, "ölüm, din, felsefe ... vb." temlerin bizde sekizli, Batı edebiyatında ottova-rima adı verilen bir nazım şekli ile dile getirildiği görülmektedir. Bu ise
edebiyatımız açısından.bir yeni tarzdır. İnci Enginün'ün de ifade ettiği gibi, "Makber şe
kil itibariyle de yenilik getirir. Beyit esasına göre yazılmış olan bu şiirde her dört beyit,
kafiye düzeni bakımından bir bütünlük gösterir. I, 2, 3 beyitler kendi aralannda, 4 beyitlerin son mısralan, l.beyitle kafiyelidir. Bu kafiye düzeni, şiirin yapı ve dokusuna da tesir eder, kafiyelerden doğan çağnşımlara yol açar."60 ve "Makber'in kendisi, mersiye
geleneği o kadar kuvvetli olan edebiyatımızda nasıl yeni bulunmuşsa, önsözü de yeni bir
üslfibun müjdecisi olmuştur."6l Bu bağlamda, Hamid dendiğinde Makber, Makher dendiğinde Hamid anlaşılır olmuştur. Bu yönüyle o, edebiyat tarihimizde önemli ve sarsıl
maz yeri olan bir şairimizdir.
Bu makalede, Hamid'in meşhur 'Makber' adlı eserinden seçilen on bir bend din!, felsefi ve tasavvufi zemini kollayan edebi bir yöntemle tahlil edilmiş ve böylece, şairin
yaşadıklan ve eserinde anlatmak istedikleri aynntılanyla ortaya konmaya çalışılmıştır.

59) Tanpınar, a.g.e., s.
60) Alıdülhak Hfunid Tarhan, Bütün Şiirleri 2: (Makher 1 Ölü 1 Hac/e 1 BalMan Bir Ses 1 .Validem), s .
.18.
61) Tarhan, a.g.e., s. 10.

