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Sayı : 15 19 Eylül 1942 Cilt: 3

öTEKİ DüNvADA KoNuşMALAR

LUKIANOS Samosaldd.a doğmıış, aşağı 7ııharı ]v1, S, 125 
- 

185 yıllaıı araıııda laiarnışlrr.
Zaıııaıııı lerbiyesiıi almış, baıiP ıe ıopbisı olara| Hellas'ı, İıafudyı ue Gallid7ı dolaşmış,
ıonıalırı Anliokbei,r'la(Anıal1a),Aıinldahlısıy'daıesıı| aazifelergörıııüşıür.Lıkiaıos,geıişma
liinıaı!ı, göriişleri deriı değilse de ııyanık rahla, alaycı bir ediPıir. O zamaıki b*
lfrgıliı zayıt, boş, gülüıç taratlarını görnıüi, ıayısı (şüPheli olaıah leııdisine atfedilcıılerle)
selseııi bılaı eserlerinrle zdrnail,frrr, Ielıefesiyle, diniyle, gelenekleriyle ala! eımişıir. Dialos şeA-
lini sıisıL hallanmışlır. Dil bahımııdan, Lııiianos Aııibe'ıin eı temiz 7azıcılaıınıı 7aıııdı
gelir. Esbi büyiiA hlisil 7azıcılarıı sonıııcasıdır.

Aşağıda lercümeıi sııııılaı iiç honışma Neıgııoi Aui},oyııı, 1Öltller arasında, ıabıı Öt&j
dünyada konuşmalar) allı eseıiıılen alıımıştıı.

Konaşanlar

I

zENoPHANTos, KALLİDEMİDES [ı]

ZENOPHANTOS. - Ya sen nasıl öldün, Kallidemides? Benimlıini bi-
üyoısun: Deinias'ın sofrestndan kalkmazdım; fızla yemişim, tıkandım.
ÖIüıken yenımdıydın.

KALLİDEMİDES. - Yanındaydım, Zenoplıantos. Benim ölümüm çok
ecayip otdu. İhtiyar Ptoiodoro§'u sen de tanıısın elbet.

ZENOPHANTOS. - Hani şu zengin adam, çocuğu da yoktu, o dğl
ni? Bilirim; sen hep onunla düşer lıalkardın. '

KALLİDEMİDES. Bir hizmetinden kaçıamazdım. Mitasımı §ın.
bııakıp ölecegim .diye söz vermişti. Ama iş uzadıkça uzadı: baktım ki ihtiyaı,
Tiüonos'tan IZJ da çok yaşıyacak, mirasa götürecek kestirme biı yol buldum:

[ı] Zenophantos: zenginlerin hesabına yiyip içen csalık (Paraıilt) upi. - Kallidemi<les: Roma'da «capta-

ııts bercütarunş adiyle tantnmt9 miras avcısı tipi.
(ı] Tiüoog: Laomcdoo'uo oğlu Tithonos, Eos'lı evleaince, bep crnç kalmyacağr haldc, 6liiıı-

süzleı rııına katılııışo.
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çaışıdan zchir ald:m, iarcp ıucan çccrğu liardııC,r; FıcicCcrcs şarabı su
katmadan içeı; çocuk onun için biı kadehe zebir koyup hazıı bulunduracak,

şaıap istedi mi, onu vetecckti. Bunu yap, seni azat ettiririm diye yemin
etmiştim.

ZENOPHA.ıı*TCS. - E scnra ? Galiba se n çok acayip bir şey anlatacaksın !

KALLIDEMİDES. - Biz harnarı:dan döndüğürıüz vakit, çocuk iki kadeh
hazırlamıştı: biri, içinde zchir bulunanı PıoioCoros'a, öteki de bana. Ama
naşıl oldu lıilrıtm, yanıimrş, zehiılisini bana, zcl-ıiısizini Ptoiodoros'a vetdi.
Tabii Ptoiodoros içti; ben onun öJüıü seri]iı,ercctk di1 e teklcdiğim yeıe,
boylu boyumca kendim serildim. Bunda gülünecck ne vaı, Zenophantos? Bir
dostla alay etmek yakışır mı hiç?

ZENOPHANTOS. - Hani güzel o1,un etmişIer sana, Kallidemides!
Ya ihtiyar, o ne dedi bunlara?

K,ıLLİDEMiDES. - Eu bcklenilrnedik şey onu önce sarstı; sonra işin
aslını kavtamış clacak ki çocuğun 1,aptığına c da güldü.

ZINOFHANTOS. - Sen de ne dire kestirrıeye saparsın? Miras geç
kalmış ne çıkar? Ana yoldan gelsin de |<azasız LelAsız gelsin.

II

Konaşanlhr: KHAIi,ON, MENIPFOS, HERMES [lJ

Kr',Hi.ON. - Geçiş paraslnı ver, melün!
MENIPFOS. - Scnin bağıırı:ak l:o;una gidi1,or, Kbaron, bağır.
IiHARCN. - feni lıuıaya geçirdik ya, kaışıiığını istiyotum: Faramı veı.
MENIPFOS. - Bir şeyi olmıyandan nc aja]:iiirsin?
KHARON. - Biı obıılos'u olmışan insan da görülrnüş mü hiç?
MENIPPOS. - Bir başkası daha görülııüş nıü bilmiyorum: ama benim

yok işte.
KHARON. - ilele paratrJ verme, Pluton lıakkı için[Z], boğarıuı seni,

rezi|!
MENIPIOS. - Een de şu sopayla vuıur, kafanı paralarım.
KHARON, - Dcmck §(n böyle bir 1<ılculuğu bcdaradan yapmlş

olacaksın.
MENIPPOS. - Hakkınr benim yeıime Heınes veısin: beni sana o

teslim etti.

[ı] kharon kayığiyle ölüleıi bir kıyıdan kaışı kıyıya geçirirdi; ölü başına bir obolos (aşağı yıkarı
biı ku:uş) alırdı. - Mınippos: M. Ö. IiI. yüzyıldı yaşamtş Gadara'lı kynik filozof ; t3 ki:ap samıa yazmtşğ;
kaybolan bu eseılcrinde nesirle şiir kaıışıktı. Bu ngi sarura edebiyat tarihinde <ıMenippos satuıasıı) adiyle ta_
nınm:ştır. - Tınrı Hetmes'in vazifelerinden biri ölüleıi Hades'e göıürmekti.

[2] Pluton, yer alu dünyası tanıısı olduğu için Kharon'un efendisidir.
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HERMES. - Öyte ya! ölülerin borcunuda ödiyeceğim... biıbu eksikti!
KHARON. - Bırakmam senin yakanı.
MENIPPOS. - İş buna kaldıysa, hiç durma çek kayığını karaya,bekle!

ıncak, bende olmıyan biı şeyi nasıl aIırsın?
KHARON. - Bir ob«ılos getirm.ek lizım olduğunu sen bilmiyor muy-

dun Ir]?
MENIPPOS. - Bitiyoıdum, ama hiç 1aram 1.oktu. Ne, yani bunun

için ölmemeli miydik?
KHARON. - Bu rolculuğu bedavadan yaptın diye, demek, bir sen

övüneceksin.
MENIPPOS. - Hiç de bedavadan değil, dostum: kavığın suyunu bo-

şalttım, kürek çekmiye de yardım ettim. Kayılita bulunanlardan bir ben
ağlamıyordum.

KHARON. - Geçiş parasiyle buııların bir ilişiği yok ki! sen bana
obolos'u vereceksin. Başka türlti olmaz: hakçası bu.

MENIPFOS. - O halde al beni, tekrar hayata götür.
KHARON. - Güzel! Üstelik de Aiakos'tanf 2] Cayalr 1,iyeyim, değilmi?
MENIPFOS. - Öyleyse cantrnı sıltma.

' KIIARON. - Göster bakayım torbanda ne vat.
MENIPFOS. - İstcr misin? Acı baklayla Flekate'nin yerceği [3].
KHARON. - Ah, Hermes! nereCen gttirdin ba;ınııza bu köpcği [4]?

Bural,a gelir!<en ne de çeoe çalıyorCtı! Kal,ılita kaç Lişi vaısa, karşılarına
geçmiş gül'.!1,or, alay edivordu. Herlies ağiaşıyor, bir o şarlir söylüyordu.

HERMES. - Klraron, gcçirdiğin adanı k;rndir bilii,or musun? O tam
minasiyle hür, bir şeyi kendine tasa etmiycn b;ı adan,idıı: }{enippos.

KHAjiON. - Bcn seni bir el.rne gcçirey.im de...

MENIPPOS. - Gcçir de o zaman; ama ilii Ccfa geçircmezsin.

IlI
Koııuşanlat: KROISOS, PLUTON, MINIPPOS, MIDAS,

SARDANAPALLOS [5]
KROISOS. - Pluton, biz yarıır^ızda oturan şu köpck [6] Mcnipços'a

['] I-Ie,lenler ölü-eri.in ağzına, I(haron'a veıilmek üzere, bir obolos koyarlardı.
[r] Aiakos Hades hikimleıinden biriydi..
[3J Heka:e, yoilaııı ve kapılarıa tanııça;ıydı. Zeıgi:ıler her ay başında üç yol ağızlarına yiyecek (yu-

murta. soğan, ekmck v.s.) koyarlardı; fakiılerin alıp yediği bu yiyecekleıe <<Hckate'nin yemeğiı> denirdi.

[{] «... bu köpe_i»: Menippos, kynikos (kelbi) bir filozofıu; onun iein buada kyon (köpek)

deıilmiştir.
[5] Kroisos: LyCia kıralı. Plutoı: yeraltı tan,ısı. - Menipços: bak II. konuşma Not I. - Midas: eski

Ph.ygia k_ralı; nel.e Col,unursa alun oiurdu. - Sardanapalios: iltişmlı hayan ve cümbüşleıiyle meşhur son Assyria
iıralı.

1ı1 Bak II. konuşma Noı 4.
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dayanamıyoruz; ya al onu başka bir yere götür. ya biz buradan taşınalım.
PLUTON. - Ne kötülük ediyoı size o adam? O da sizin gibi ölü

değii mi?

KROISOS. - Biz yeryüzündeki halimizi anrp dert yanmrya, iç çek-
miye başladık mı - şu zavallı Midas altınlarını. Sardanapallos sayısız cüm-

büşlerini, ben Kroisos hazinelerimi hatırlıyoruz -, o karşıınıza geçip gülüyor;
bize aşağılık, alçak insanler diye hakaret edi.yor; bazan, biz inlerken, biı
şarkı tutturup rahatsrz edİyor; sözün kısasr, canııılızı çok sıkıyor.

PLUTON. - N,tenippos, neler söylüyor bu adamlar?
MENIPPOS. - Doğruyu söylüyorlar, Pluton; beıı <ınlardan nefret

ederim: onlar insanların başına beli kesilmiş bayağı kimseletdir. Fena yaşa-

mış olmaları yetnıemiş, öldükten sonra da, hil.d yetyizünü lıatırlıyor, bir
türlü ayrılamıyorlar. Ben de onlara eziyet etmekten hoşlanıyorum işte !

PLUTON. - Yapma öyle şey; üzülüyorlar, görmüyor nıusurı? ellerin-
den az şey mi gitmiş?!

MENIPPOS. __ Sen de mi budala oldun, Pluton? İrılemelerini haklı mı
buluyorsun ?

PLUTON. - Haklı demedinı; ancak aranızda kavga cıkmasrnıda istemem.

MENIPPOS. - Anıa ben gene vaz geçmiyeceğim, ey Lydia'lıların, Phry-
gia'lıların, Assyıia'lılarıo en kötü insanları, bunıı iyi bilin: nereye giderseniz
gidin, aıkanrzdan geleceğim, şarkılarımla, alaylarımla size eziyet edeceğim.

KROISOS. - Buna küstahlık derler !

MENIPPOS. - Küstalılık asıl o sizin yaptıklarınıza denir: ayaklananza
kapanılsın istiyordunuz, hür insanlara hakaret ediyordunuz, bir gün öleceği-
niz aklınızdan bile geçniyordu: bütün bunlar elinizden gitti, şimdi ağlaşırsınız.

KROISOS. - Ah, tanrılar! ne çok, ne büyük servetti o benimki!
i\{IDAS. - Neydi o benim altınlaıını !

SARDANAPALLOS. - Neydi o benim cümbüşlerim!
MENIPPOS. - İyi ya, öyle yapın: siz üzüle durun, ben de size tekrar

tekrar <<kendini tanı)) diye şarkı söyliyeyim: öyle iniltilere işte böyle aıa-
nağme gider.

LUKIANos
Tercüme eden: Sıaı SİNANOĞI./.]

D. ve T. . C. Fakülteşi Asistanlarındt



ı

DÜşÜNCELm, ı

ınsan tabiatı:

Adet vc alışkınlıklarımızda her türlü gaıiplik ve aykııılıklaıdan kaçınnı-
lıyız; buolar insanı başkalarından ayfiao, insanlıktan çıkaran şeylerdiı
İskendeı'in Saray Nazrrı Demophonos güneşte titter, gölgede terleımiş; btiylc
bir tabiata kim sinirleomez? Ben öyleleıini gördüm ki, elma kokusuna Az-
ıaili tercih ederlet; fare dediniz mi ödleıi kopar; kaymak gördüleı mi mide-
leri bulanıt. Geımanicus horoz görmeye, hoıoz sesi işitmeye tahammül ede-
mezmiş. Bu gariplikleı insanın bünyesindeki gizli biı dertten doğabiliı; ama,
eıkenden çaresine bakılırsa, bunlaıın önüne geçilebiliı sanlrım. Beo, kendi
hesabıma, bunlardan, gördüğüm terbiye sayesinde kuıtuldum; ana bu iş pek
kolay olmadt, onu da söyliyeyim. Şimdi, biradan başka, her tiirlü yiyecelı
içeceğe iştahım açıktır. Vücut daha kıvtakken, bütün idetlere, icaplara göre
cğilip bükülmelidiı. Biı delikanlı, iştah ve iradesinin dizginlerini tutabilmek

şartiyle, bırakın her nnilletten, her çeşitten, insanlar ve ahbaplatla düşüp
kalksın; hatti, icabında, taşkınlık, serserilik de etsin. Heıkes gibi yctiş§in.
Her şeyi yapabilsin, aına yalnız iyi şeyleri severek yapsın. Kalistheoes'in
Büyük İskendcr kadaı içmeye razı olınayıp bu yüzden kıralının gözünden
düşmesini filozof.lar bile iyi görmenıişlerdir. insan kıralı ile gülüp eğlenmeli,
cümbüş etmeli. Hatti ben bir delikanlının cümbüşlerde atkadaşlarından
daha canlı, daha dayanıklı olmasını isterim: İnsan kötii şeyleri, bilmediği,
beceremediği için değil,,canı istemediği için yapmamalı.

Mullum intcrcst'ut?ıım Peccare aliquis noli' aal ncscial {2}.

Fıansa'da heı türlü taşkınlıktan uzak kalmış bir zata, kibar biı mecliste:
«Kıralın Almanya'daki işlerini görüıken, bütün hayatınızda, kaç defa sarhoş
olmak zorunda kaldınız» diye sordum; bunu iltifat kastiyle §ormuştum,
o da öyle aldı ve üç defa sarhoş olduğunu söyliyeıek üçünün de hikAyesini
ınlattı. İçki içememek yüzünden Almaalaı arasında çok sıkıntı çekmiş olan-

fa| Tcrcüme dcıgisinin 2 nci ve tl, inci sayllaflnda Monıaigne hakkında rnalünııt ve Dcıemeleı'dea,

düı başka tcrcümeleı vrdr.
[ıl Köıütük etmeyi istmemek başka, bilmmek başkadır. (Sıııcı)

ııı*ısiİEffiı,ry
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ları bilirim. Allıibiades'in bulunmaz tabiatına haytan olduğumu çok defa

söytemişimdir. Alkibiades hiç sıhhati bozulmadan her türlü hayata kolayca

girer, çıkar: kih İranlı,lardan daha süslü, daha ihtişamlı, kah Lakedemo,

nialı'lardan daha içine kapalı, daha kanaatkirdıı; İsparta'da her zevka perhiz,

İonia'da heı zevka düşkündür.

Omıis AristiPPuın decuit color, et status, et rcs. { l }.

(linci kittp, XXVLncı Fasıl\

İnsan aktı:
Belki (insanlat için de) öteki varlıktarda görüldüğü gibi, tabii kanun,

lar vaıdır; ama biz<le kaybotup gitmişler: çünkü şu mübarek insan aklı
heı yere karışıp nizam vermeye, kumanda etmeye kalkışmış, dünyanın çeh,
resini kendi büyük iddiaları, karatsız görüşleriyle bulandırmış, karmakarış

etmiş.

Nihil itaque anPlius lıostran est: qaod. tıosttırrı, dico art estis {2}.

insanlar eşyayı !ıaşl<a başka gözler, başka başka düşüncelerle görürler:
fikir ayıılıklarının asıl sebebi budur, Aynı şeyin biı miilet bir yüzüne,

biı millet başka bir yüzüne bakar ve o yüzünde dııruı.

Bir insanın babasını yeınesinden daha kcrl,ıunç birşey düşüoülemez;
ama eskiden bazr ka..ıirıılerCe bu Adet varmış, }ieı,n de bunu saygı ve §evgilerin-
den yaparlarmış; isteı!ernıiş ki öiıııüşleti bö,,,ielik!e en müııasip, eo şefefli
bir mezara gömülsüı:; ı,ücut ,;e hitıraiarı içlerine, ta iliklerine yerleşsin;
babaları sirıdirııe ve ö:iirileme ş,o1ıı ı]e iıeııdi diri bedenleıinckalboirıp yeniden
yaşasın. Biiyie bir hzra"j,-,.ıi ilikierisde ı,e dar,ıarlatında taşıyan insanlar için
ana§rnı babası;ıı topraklarCa çiiıütüp lıurtlara yedirmerıin ne korkunç bir
cinayet saytlacağlnt lıestiimek zor değıldir.

Likurgus hırsızlığa l",ir taraiından bakn:,ış; kcmsusunun rnalını habersizce
aşlıan bir aılamın göstercl,ği çı,:vii.:liğe. çabuklıığa. cürete ve ustalığa kıymet
v*rıııiş; lıerkesln kendi ınalını daiıa iı,ı korıımaya çalışması da millet için hayırlı
olur dİye düşünmüş; hem sa[drrnıı,l,ı, I,eriı kc,runmavı öğreten bıı iki taraflı
terbiyeyi askerlik lıakrrnıııCan iaydıiı 6iiımüş; millctine ı,ernıek isteCiği başlıca
bilgi ve mezi},ete|.e aıkerjik olduğıı içı'n, taşiıcsınrn malını çalrnaktan cloğacak
olan karışıklık ve hai<srzlıkları Fıesaba katmamış.

Kıral Za|im Dionysos Efl2tuı'a İran işi, uzuo, daııalı ı,e kokulu bir
urba hediye etmiş. Eflitun: (<Een erkeğim; kadın elbisesi giymek istememı),
diyerek almamış; ama Aristippos alınış ve demiş ki:.' (<İnsan ne giyerse

[1] Aristippos'a hcr baht yakışıt. (Horaıiaı)

[2] Geıçekten bizim olan hiçbir şey kalmmrştır: bizim dcdiğimiı, kcndi yaDtığımız bir şeydir. (Ciccıo)
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giysin meıtıiğı yine mertliktir»». Dionysos Aristippos'un yüzüne tiikürmüş;
Aristippos aldırmamış. Dostları bu alçaklığını yüzüne vurduklıır zam^n,
onlara: <<Ne olur? demiş, balıkçılar da ufacık bir balığı tutmak için tepe-
den tıtnağa deniz suyu ile ıslanmaya pekölö katlanıyor!aı»>. Diyogenes
löhanalarını yıkarken, yanından geçen Aristippos'a: <<Löhana ile yışamasını
bilseydin, bir zalime dalkavukluk etmezdını) demiş; o da ona: <<İnsanlar arasında
yaşamasını bilıeydin, böyle lihana yıkamazdını> di;,e cevap vermiş. Bakın akıl
ayr ayıı görüşleıi insana nasıl kabııl ettiriyor: iki t<ulplu bit çömlek, istet
sağından tut, ister solundan.

Bellam, o terrd lıosPİta, Portas;
Bcllo armofltılt cqui, belluın lıaec arınenta mİııaıtur.
sed 

'amen 
iid.em olim curru succedeıe sueti

QuadruPedea, et freıa jago concordia ferre;
Spes est Pacis. { 1 }.

Solon'a, oğlçnun ölümünde, aciz ve beyhude gözyaşları dökmenin doğru
olmadığını sö.vlemişler; Solonı <<Aciz ve beyhude oldukları için dökülmeleri
daha doğru 1,a» denıiş. Soi<rates'in karrsı: <<Ah! bu insafsıt lıiltirnier! seııi
haksız yere öidür;.iyorlar>> di1.,e ağlayıp sızlanırken, Soktates: <<Ya l,ıaklı ola-
ıak öldürseler daiıa rcı iyi olurıju?ı> deıııiş.

Biz kulaklarımızı güs için <leleriz; Yunanlılarda ise bıı, kötelik alimeti
idi. Biz karıIarınıızla giziı gi:li sevi;iriz; Aıııerika yer!iieri ise bu işi ulu-
orta yaparlarrnış. İsititier yıbaırcıları nriLıetlerinde l<esip kurban edeıleımiş;
başka kavimlerde ise ıııAberje gire.:ıe clolı;.ınulııaz.

Inde furor ııııl{, qııoıl ııııniııa ı,ic!ııotaın
Odit E,uisqııe locus, cuııı.so!cs cre,]ai lıabend.os

Esse ıleos clacs iPse coiit, { 2 }.

(Il ııci kitap, X.ll ıci Fasıl)

Saadet:

Büyük İskender'in dı-1l:av,"ıklari ofiLr, İııppitsı'in oğlu <ıtduğuna inandı-
rırlafrıllş. tsiı giiı vaıaiaııp ciıŞ vaıasından !ıaıı ai<tığını görıice: ((Buna ne

diyeceksiniz, bakai;ıtı? cl:ıniş; !:ı:;l;:zı,], iııis 5ıiıi iıısan kanr değil mi bu ?

Homeros'ıııı desianiaııniia tanrıi::ii:: J,arasiac]an a!ııın kzın iıiç de i;öyie değildir.ı>

Şair Hernıcdorııs, Aniigoniıı:'u i-",,,,::n şiiıierinde, orıa Güneş'iır oğlu diyormuş.

[ı] Bana meskcn olan topra]<, seede haıb ali,medeıi vaı; bu süıülcr, bu atlar harb için hazırlanıyor.
Aına biz bu hawanlırın sıbına koşuldukla!ını. ayoı bonınduruüa bağlanıp yüıüdüklcıiai de gördük; şlh iimi-
dimiz yine var, (V eıg,ilius )

[2] <<Llatkın böyle azgınlıklaıı vaıdır; çünkü her memleket komşusunun tanrıluından nefrct eder ve
yalnız kendi tanıılarının sahih olabileceğine inanrr.»> (Lııenalis)
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Antigonus: <<Oturağımı döken adam benim Güneşin oğlu olmadığımı

çok iyi bilir» demiş. İnsan her ycrde aynı insandır; ve biı insanın yandı,
lışında aşillik olmadı mı, kiinatıo tağnı giyse yine çıplak kalır,

Paellae

Hanc raPiant; qaicquid calceoeül hic, rosa fiat, {1}.

ruhu kaba ve duygusuz olduktan sonıa, bütün bunlaı neye yarar? İnsanın
sağlığı ve düşüncesi yerinde değilse, hazdan, saadetten de biı şey anlamaz.

Haec perinde §aat, at illius aniıııı"s qui ea Possidet
Qui uti scit, ei bond; illi qai non utitur recte, mala.{2}.

Talih insana bütün nimetlerini verse, bir de onları tatabilecek ruh lizım.
Bizi mesut eden bir şeyin sahibi olmak değil, zevkına varmaktır.

Non dotnus et tutıd.as, non aeris acctv,ııs et aati
Aegtoto doıııini deduxiı corPore febtes,
Non anİıııo curas: aalea Possessor o|ortel,
Qui comPortatis rebus bene cogitat ali,
Q"i caPit aut nıetuit, iaı,at illanı sic doıııus drıt ter,
Uı lippum pictae tabulae, tonıenta Podagraın. {3}.

Nasıl dili pa§ tutıııuş biı adam Yunan şarabının tadından bir şey
aolamazsa, nasıl bit at, üzerindeki zengin koşumların farkrnda olmazsa, vuf-
du_ duymaz, zevksiz bir ahmak da, içinde yaşaüğı nirnetlerin tadına vaıamaz.
Eflötun da der ki, sağlık, güzellik, krrvvet, zenginlik ve bütün bu iyi dedi-

ğimiz şeyleı insanın iyisine ne kadar yaraşıı§a! kötiisiine de o kadar yaraş.
maz; kötü dediğimiz şeyler de tersine.

Ruhta ve bedende rahatlık olmadıkça, döşek rahat olmuş ııe çıkar?
Vücudumuza biı iğne, ruhumuza bir dert girdi mi, dünyalata sahip de olsak
rahatımız kaçar. Damla ağrılan bir başladı mı, insan nel<adar Devletli, Haş-
metlİ de olsa,

'I'otas et ırgento coııtlalus, totas et aaro, {4},

tacırıı, tahtını, saraylarını unutmaz mı? Bir kıral lıiddetlenince, kırallığı
onü kızaıoıaktan, saratmaktan, deli gibi dişleıini gıcııdatmaktan koıuyabiliı

['] <<Erafını kızlu alsa, adımın: arnğı yerılc eüller bise..» (Perıizs)

[r] <<Biı şcyin kıymcıi sahibinin kalbine 6i'»re değişir: ondan fayda göriir* iyi, zuu gödirsc foadu*
(Tqentiıs)

[l] Ev, mal, mülk, yığınla rocç ve alun, vüodunda veya ruhunda derı olan admıo yarrmı merhco
değildir. İnsanın, elindeki nimetleıi tatebilmcsi için keyfi yerinde olnak geıek. Bir uzun, biı koıkusu olıa
için çv brk neyc yur? Gözlerinde çipil oln abloyu, üzleıinde dmla olan hammı ne yapsın?» (Horaıiııı)

('] «Alunı. g;imüş gtimülü,dc olso (Tibıllıı)
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mi? Halbuki kıral kafalı ve iyi yaradılışlı bir adamsa saadetine kırallığının
kattığı şey pek azdıı:

Si oentrİ bene, si lateri est Pedibusque lııis ıil
Diııitiae Poterant tegales add,erc maias; { I }.

Tacın tahtın yalancı, aldatıcı şeyler olduğunu görür; hattö belki de Kıral
§eleucus gibi düşünetek deıki: «Hükümdaı Asasının ne kadar ağır olduğunu
bilen, onu yolda bulsa, elini sürmez, geçer)). Seleucus bununla, iyi bir kırala
.düşen vazifelerin ne büyük, ne ezici olduğunu söylemek istiyordu. Gerçekten,
başkalarını düzene sokmak az iş değildir; kendi kendimize düzen vermenin
ne kadar güç olduğunu biliriz. İnsanlara kunıanda etmek pek rahat bir iş
gibi görünür; ama ben kendi hesabıma, insan kafasının ne kadat iciz, yeni
ve şüpheli şeyler arasında doğruyu bulmanın ne kadar güç olduğunu göı-
dükten sonra şu kanaate vardım ki, başkalarının ardından gitmek önde
gitmekten çok daha kolay, çok daha hoştur; çizilmiş bir yolda yürümek ve
yalnız kendi hayatından mesul olmak ruh için büyük bir rahatlıLtır.

Ut satius malto İam sil Parete quİetııın,

Quam rcgete iınPerio res oelle {2}.

.Kaldı ki, Keyhusrev'in dediği gibi, insanın kumanda etıneye hakkı olması
için kumanda ettiklerinden daha değerli olması gerektir.

Ama Ksenophon'un anlattlğırıa göre, Kıral Hieron daha ileri giderek
,diyor ki: I(ırallar beden hazlatrnı bile hetkes kadar tadabilecek halde
değildirler; çünkü ıahatlılı ve kolaylık bu hazlarda bizim bul{uğumuz tatlı
.acıIığı onlara tatt§maz|

Pinguis aw.ot nimiuınqüe Potens, iıı taed,ia nobis
Veriitıır, et stomacho ılalcis ul esca ııocet, {3}.

Bolluk kadar insanı sıkan, usandıfan şey yoktur. Karşısında üç yuz
'kadını birden emıine imade gören bir adamda istek mi kalıı? Büyük Sul-
,tantn satayında öyle imiş. Onun atalarından biri de ava giderken beta-

berinde en az yedi bin şahirıci götürüımüş; böyle bir avın ınana§ı ve zevkı
ıcaba neresinde idi?...

{linci KitaP, XLllıci Fasıl|

[1] «Miden iyi, ciğalgin, ayaklarrn sağlmsa kırallaıın i;azineleıi rcni daha fula mmt cdemez.»
(Houıicı)

[r] «öyle ise, sessiz sedsız itaıt eoek, dşledn dilmenini utmaktan daha iyidir.» (Iıcıeıiıı)
[ı] «Fzla yüz bulu. her dediğini yaptıran aşk bezginlik verir; iyi bir yemeği fclı kaçırmık da mi-

dcyi bozar.» (Oıidiıı)
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ölt- ı
...Mademki öliimün önüne geçilemez, ne zaman gelirse ge|sin. Sokrates'e:,

Otuz zatimler seni ölüme mahküm ettiler, denildiği z^man: <(Tabiat da on-

ları !» demiş.

Bütün dertlerio bittiği yere gideceğiz diye deıtlenmek ne budalalık !

Nasıl doğuşumuz bizim için her şeyin doğuşu olduysa, ölümümüz de
her şeyin ölümü olacaktır. Öyle ise, yüz sene daha yaşamıyacağız diye ağta,
nak, yüz sene evvel yaşamadığımıza ağlaınak kadar deliliktir. Ölüm başka

bir hayatın kaynağıdır. Bu hayata gelirken de ağladık, eziyet çektik; bu
bayata da eski şeklinnizden soyunarak girdik.

Başımıza bir defa gelen şey büyük bir dert sayı|amaz. Bir anda olup
biten bir şey için bu kadar zarnan kori;u çekmek akıl kirı mıdır? Ölüm
uzun ömürle kısa örnür arasındaki farkı kaldırır; çünkü yaşamıyanlat için
zamanııı uzunu kısası yoktuı. Aristo, Hypanis ırnıağıııın suları üstünde bir
tek gün yaşıyan küçük |ıayvanlar bulunduğuııu sö;;ler. Bı,ı }ıayvanlardan,
sabahın saat seki;inde öierı genç, akşaın,"ı7 sa.at beşind,e ölt:n ihti.,,,ar ölmüş
sayılır. Bu kadarcık bir ömrün bahtiısı:ıı, bahtsızıoı lıcsaplaıırak hangimize
gülünç gelrnez? Anıa, ebediyctin yanır-ıda, dağIaıın, ııchiclcriıı, yı!diziarın,
ağaçlatın, hatti bazı hayvanlarıo ömrii yaı-,;ııciıı bjzinı hal,atınıızrıı uıufıu,
kısası da o liadaı gülünçtür.

Tabiat lııınu böyle istivoı. tsize di1,or ki: <ıtsu dünya,,,a nasıl gelrliyseniz,
öylece çılııiı gidin. Ölüınden lıayata geçerken diıyıriadığınız kayguyu ve
korkuyu, lıavattan ölüme geçerken de duyma;;ın. Ölünıünüz varlık düze-
ninin, dünya hayatınııı unsrıriarıııdan biridir.

lııter se nıortdles ıııataa ı,ıı.,ııııt
Eİ quasi crjfso{e§ uitae lanıPada trad,aıt, { I },

Sizin lıatıııı.ız ıçin i!eı;:in bu güzel <iüzenini değiştirecek değilinn yal
Ölmek, yaraüi}.qınızın şartıdır1 ö!ünı sizirı nıa.",ınızdadı.r: ondan kaçmak,
kendi kendinizden kaçnıai.:tır. Siıin lı;_ı sıfasını sürdüğünüz varlıkta hayat
kadııı öiüııüır de yeıi vard,ı:. Dünyaya geldiğiniz gün bir taraf.tan yaşamıya,
bir taraftan da ölırıeye başIarsınız.

Frİıı:a, ı:j:9e i,;iıı?1? cİerjİi, hoi,: cr,ıPs!! İ: }.
|{asceı;ies .ııraııi?ıırıı,, jiıiisçtiı, ab cri3,iı;e iıerıdet { ') },

[1] <<İnsanlar biribirini yaşataıak ya§aılar... Ve hayar mcşalesini, koşuolar gibi, biıibirinc d*redeı_
|cr.» (Lıcıeıiaı)

[.] «İlk saadriz bize veıdiöi hayan kemirmeyc bışlıt» (Seneca)

[3] «Doğtr doEmaz ölmeye ba§l«ız: Son günümüz ilk siüoiinüzüo n«icesidir.» (Maıiliu)
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Yaşadığınız her an, hayattan eksilmiş, harcanmış bir andır. Ömrünüzün
her günkü işi, ölüm binasını kurnıaktır. Hayatm içinde iken ölümün de
içindesiniz; çünkü hayattan çıkınca öiürnden dc çıkmış oluyorsuouz. Yahut
şöylc diyelim, isterseniz: lıayattan sonra ölürndesiniz; ama hayatta iken
ölmektesiniz. Ölümün, ölmekte clana ettiği ise, öimüş olana ettiğinden çok
daha acı, daha derin ve daha can yakıcıdır.

Hayattai edeceğiniz kiitı et|iyseniz, doya do;ra yaşadıysanız, güle güle
gidin.

Cur noı ut Plenus ııitae conaiaa rccedis? { },

Hayat bir işirıize yaranıadıysa, boşu boşuna geçCiyse, onu kaybetmekten
ne korkuyorsunuz? dalıa yaşayıi,ı da ne 1,ai;acaksınız?

Cat aııPlias ad,dere qaaeris
Ratsatn r1uod Percxt ııcale, et İııgratım

Hayat kendiliğinden ne iyi, ne ferıadır
sizsiniz.

occidat omıe? {2},

iyi|iği veya fenalığı koyan

Bir gün yaşadıysanız, herşe_".,! görıeüg sayılırsınız. Bir güo biltiiıı günlerin
eşidiı. Başka bir gündüz başiıa bit şlece 1,oktur. /\ta,|annı:ın !i]iıdüğü, to-
ıunlarınlzın giireceği hep bu güneş, bu a;ı, lıu yıldızlar, bu düzendir.

Non allİum ı,id,ere P*tı,es: alİumııe ne?ores

. AsPiciant {J}.

Benim konıedyam, bütün perdeleri ve sahneleriyle, nilı.ayet biı senede
oynanlr, biter. Döıt mevsinriınin nasıl geçtiğiııe bir baliarsanız, dürıyanın

çocukluğunu, gençliğini, o!gualuğunu ve ilıtiyaıiığıoı onlar<ia göriirsünüz.
Dünyaiıın oyunu bu kadardır: mevsimler bitti rni, yeniden b,aşlamaktao başkı
bir marifet gösteremez. Bu hep böyle gelrıiş, böy|e gidecekı_ir.

_ Yersatnar ibidenı dtqae insaxıus asılııc. {4}
Atque iıı se sua Peıxestigia oolrıirur aıınus, {i}

Düoyayı şize bırakıp gidenler gitıi, siz de başkalarına brrakılı gidin. Hep
eşit oluşunuz benim adaletiınir.i esasıdır. Fleıkesin bağlıoiduğuşaftlara bağlı
olmaktan kim ;,erinebiliı? Hem soııra, ne kadar yaşarsanız ) aşayıo,

[!J Niçin hayat sof;asrndan, kaını doymuş bir davetli gibi kalkıp gimiyoısun? (Lırraliıı)
['] N.çin günle:ine, yine sefaleı içinde yaşanacak, yine boşuoa geçip gidecek daha La5ka giıı|cı kat-

nık istiyorsuı? (Lıcreıiıı)
[ı] Bıbalarınız başka türlüsünü söımedi; toıunlarınız başka türlüsünü görmiyecck. (Lıcrtıiıı)
[.] İnsan, kendini saran çcmberin içinde döner dırur, (Lıcteıiaı)
[!], Sene hep kendi izleri üstiindc dolanıı, (Vcııiliıı)
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ölümde geçireceğioiz zamaıt değiştiremezsiniz: ölümden ötesi hep birdir.
Beşikte iken ölseydiniz, o korktuğunuz ç.ezarıu- içinde yine o kadaı zaman

kalacaktınız:

Licet, qaocl ııis uioend,o üinceıe ıdeclo,
Mors aeterra taıııen ııihilumiııus ille maıcbit. { 1}

Zateoben sizi öyle biı hale koyacağım ki, aruk hiç biı keder duymıyacaksınız:

In uerra nescis ııallan tore ınorte aliam te,

Qai Possit oious tibi te lagerc PercınPtaın, Slansque laceentem,{2}

Bu doyamadığınız hayati artık arafraz olacaksınız:

Nec sibi enim qai qadrn tuırı se oitamque rcquiril.
Nec dcsid,eriam nostri nos at,|icir ullam. {3}

Hiçtdı daha az biı şey olsaydı, öliiurı Diçten dıha az koıkulacak biı

şeydir, denebilirdi:

Multo . . . ınorteın ıniııus ad. noı esse Putand,um
Si uinus esse Potes' qaam qaod nihil esse aid,emns,{4}

Ölüm size ne sağken kötülük eder, ne ölüyken: sağken etmez, çünkü
hayattasrnız; ölüyken de etmez, çünkü b^yatta değilsiniz.

Hiç kimse vaktinden ewel ölmüş sayılamaz; çünkü bizden arda kalan
zafn'^a da, bizden önceki zanan gibi bizim değildir: ondan da bir şey
kaybetnıiş olmuyorsunuz.

ResPİce enİm qaam nİl ad. lıos aııte acld vetarras
Tcmpoüs aetetni fuerİt. {5}

}J;ayatınız nerde bİtetse, orada tamam olmuştur. Hayatın değerİ uzun
yaşanmasında değil, iyi yaşanmaşındadır: öyle uzun yaşamışlaı vardrı ki, pek
az yaşamışlardıı. Şunu anlamakta geç kalrnayıo: doya doya yaşamak yılların
çokluğuna değil, sizin iradenize bağlıdır. Her gün gittiğiniz yeıe hiçbir gün
varmıyacağınlzı mı sanıyordunuz? Avunabilnıek için eş dost istiyotsanız,
heıkes de sizin gittiğiniz yoldan gitmiyor nıu ?

Oın.nİa te ııİta petfancta sequeııtar. {6}
('] Kaç asrrya§alsang yaşayın, ölüm yine ebedi olacaktır. (Lıcrcıiuı)
[rJ Bilniyor musunuz ki, öldükteo sonra ba,"ka bir bcnliğiniz sağ kalıp sızio ölümiınuze yüırıyacirk,

6lünüzün baş ucunda dunD ağlanıyacak? (Iıcıeliıı)
[r] O zaam nc hayan armz, ne de kendimizi; varlığırcızdan hiçbiı şeyt hasretimiz kılnzz. (l.ıcıaliıs)
[l] Ewetki iki saor Lucretius'un bu mısralrının terciigesidir. (,Ivlüıerctır)

[!] Bizden önce gcçmiı ramrları düşiio; bizim için onlaı hiç yokmuş g,ibidiLr. (IJıcteliıı)

1ı1 Öruln bitince, hcı gcy dc seninlc yok olacakar. (Iıcıeliıı)

I ı fl
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Herkes aynı akışın içinde sürükleomiyoı mu? sizinle birlikte ihtiyarla-
mıyan bir şey varmı? Sizin öldüğünüz anda binleıce insan, binlerce hayvan,
binleıce başka varlık daha ölmüyor mu ?

I\iadem geıi dönemezsiaiz, niçin kaçınıyorsunuz? Birçok insanların ölmekle,
büyük dertlerden kuıtulduğunu görmüşsünüzdür; ama kimsenin ölmekle daha
fena olduğunu gördünüz mu? Kendi görmediğiniz, başkasıodan da duymadığınız
bir şeye kötü demek ne büyük saflık! Niçin benden ve kaderden şikiyet
ediyoısun? Saoa kötülük mü ediyoruz? Sen mi bizi idare edeceksin, biz mi
seııi? Öldüğün zarnan yaşını doldurmamış da olsan, hayatını doldurmuş oluyot-
sun. İnsanın küçüğü de büyüğü gibi tam bir insandır. İnsanların ne kendileri
ne de hayatları arşınla ölçülmez. chiron, babası saturnus'tan, zamar. ve süıe
tanrısından, ölmezliğin şartlarını öğrenince ölmez olmak istememiş. Sonsuz
bir hayatın benim size verdiğim hayattaa ne kadar daha eziyetli, ne
kadar daha çekilmez olacağrnı bir düşünün. Ölüm olmasaydı, sizi ondan
mahrum ettim diye bana linet edecektiniz. Hayatınıza, malısus biraz acılık
kattım ki, f.az|a rahatlık görüp ona aç kutt gibi sarılmıyasınız. Ne hayattan
ne de ölümden kaçmaksızın benim istediğim gibi itidal içinde yaşıyabilmeniz
için hayata ve ölüme tatlı ile acı arasrnda bir kıvam verdim.

İlk bilgeniz olan Thales'e, yaşamakla ölmenin bir otduğunu öğrettim.
Birisi <ına: Niçio ötnıüyorsun?dive sormuş, o da: İkisi lıir de ontın için, diye
cevap vermiş

Su, hava, toprak, ateş ve, benİm bu yapırnın dİğer bütün unsurları heın
yaşamana hem ölmcne sebebolurlar. Son günündeıı niçin bu kadaı korku-
yorsun. O gün senin ölümünde öteki günlerinden daha faz|a bir iş görmiyor
ki. Yotgunluğu yapan son adım değildir: son adımda yorgunluk sadece mey-
dana çıkar. Biitün giinler ö!üme gider; son gün varrı.})

İşte Tabiat anamızın bize verdiği güzel öğütler...

Çok defa düşünmüşümdür: acaba niçin harblerde kendi ölümümüz de,

başkalarının ölümü de bize, evlerimizdeki ölümden çok daha a2 koıkunç
gelir? (öyle olmasaydı ordu hekimlerle, ağlayıp sızlayanlatla dolatdı). Acaba
niçin ölüm her yerde aynı olduğu halde, köylüler ve fakir insanlar ona

çok daha metin bir ruhla katlanırlar? Ben öyle sanıyorum ki bizi korkutao
ölümden ziyade bizim, ceıaze a|aylariyle, haşyet dolu çehrelerle ölüme ver,

diğinıiz kotkunç haldir... Çocuklar sev<iiklerini bile maske takmış gödnce
korkarlar: biz de öyle. İnsanların ve her şeyin yüzünden maskeyi çıkarıp
atmalıdır.

(l iıci Kiıtp, XX nci Basıl|
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ESSAYs

OF YOUTH ANDAGE

A man tbat is ,voung in years may be old in hours, if he have lost
no timc; but that happeneth rately. Geaerally, ),outh i§ like the first cogi-
tations, not so wise as the second, for tlıere is a youth in thoughts, as

well as in ages; aıci yet the invention of young men is rnore lıvely than
that of old, and inıaginations stıeam iııto their rninds betteı, and, as it
weıe, mofe divinely.

Natufes that have much heat, and great and vİolent desİres aod
perturbations, are not ripe for acıion tilt ti.ey have passed the meridian
of their years ; as it ıvas wirh Juliı s Caesat aııd Septimius Sevttus,
of. the lattef of wh<-ını it is sıiti, ((Ju\,clitutem egit erıorİbus, İmo
furoribus plenam:>> and yct !ıe wa§ tiıc ııi:icst enıpr_,for, aln:ost, of all the
list. But reçosed natuıts rnay do ş,,ell in ıuuth,, as it is scen in Augustus
Caesar, Cosmus dıke of Floıence, Gaston de Fois, and otlrers.

On tiıe other sitle, l:eat and vivacity in age is an excellent composition
for busİness. Y«-ıtıng men ıfe frtter to İnvent th2n to İudge, fıtıcr for executİ(,o
than for counsel, a;ıd fıtter for new proj.]cts thao for settled business; foı
the experıence of age, in things ti:,ıt tajl witl,ıin tlıe compass of it, directeth
them; bııt in ncw tiiiıgs abuse:lı si-ücm. The errors of young men are the
ıuİn of busİnesı; bı:t the errtııs of agccl men amount but to thİs, tlıat
moıe might bıve i,een dı.ıne, or soon3ı.

Young nıeı:, iı the conduct an,J marıage of actions, embrace mofe than
they can lıold, ,.tİt fıcfe than the.v can quiet; fly to the end, without
coıısideration of tiıe means and degrees; Fursue some feır principles which
they have chancecl ı:pon, absurdly; cate not to innovate, whİch drarps
unknowrı iı:conveniences; use extreme ren:edies at fırst; and that, which
doubleth all errots, wiil not acknowleCge or retract them, like an unıeady
hoıse, that will not neither stop nof turn.

Men of age obiect too much, consult too long, adventure too little,
ıepent too soon, and seldom dıive business home to the full period, but
,content themselves wİth a medİocıİty of success.



DENEMELER

GENÇLİKLE İHTiYARLIĞA DAiR

Yıl bakımından genç olan bir adam, vaktini ziı,an etmemişse geçiıdiği
saatlef bakımından yaşlı otabitir. Ama böylesi nadirdir. Çoğu zaman gençlik,
sonradan gelenler kadar akıllı uslu olmıl,an düşüncelcr gibidir. Çüntıü. insanın
olduğu gibi düşüncenin de genci olut. Yine de, gençlerin buluşlarında
ihtiyarlarınkinden fazla canlılık bulunuı. Kafalarından geçen hayal akını
daha zorlu, şanki daha tanrlcadır.

Arzuları yüksek ve taşkın ola.n, çok hel,ecaniı, ateşli mizaçlar olgunluğa
ancak orta yaşı geçtıkten sonra erebilirler. Julius Cııesaı'tra Septimus Severus
böyledİrler. Hattö Septimııs Seı,erus için: ({uvcntutem egit, etroribus, imo
furoribus plcnanıı>, (Gençtiği ıalnrz yanlışiıklaıia değil, çılgınlıklarla da dolu
idi) denmiştir. Flaibuki bütün Rc;ıııa İnıparatorlarının <]ı belki en kudretli-
siytii. S:ılıin tabiatlı ltirnselerse <ia!:a geıçlıen ınuvaffa!< olabilirIer. Netekim
Aug.rlittı5 Caesar, Fjoransa Dii!.:;,sı Cosn-ıus, Ge.sı.on de Fois, ve datıa başkaları
böylediı,

Dığer taıaftan ihtil,ar o1ıışı, da hern ate;li, lıem canlı kalabilenler iyi iş
gÖrürJer. Genç adamlar muhalicme ein_,eliten ziyade yaratmaya, öğüt vermekten
ziyade iş başetnıal,a, 1-oluna eirmiş ışleri yürütmekten ziyade yeni çığırlar
açrc,^ya eiı,erişlidir. Yaşın verdiği tecrübe. sııirları içinde olan işlerde, insanları
yönetcbilirse de yeni i,.ler,ie yauıltır. Gençlerin hatalırı işin yıkılması dcmektir.
Ama i}ıtiyarlar yanılııca iş belki |ıiı:ız geri kaiır, veıinı de bir parça azalıt,
o kat|,ar.

Gençler işlerini yönetip çc,ıirirlıen avalilaıınr denk almaz, yorgan-
larına göre ğıalfi:,a7.Lat. Ellerinaei.i vasıtalara göre yav^ş 1,avaş ilerliyeceklerine
birdenatıiıp uçrr_akisıeıler. Rasgele öğıcı,iikIcti biıkaç itlı.e Il] ye saçma bir
bağlılık gösterirler. Eir ienilik çıkarmaktan çel:inmczlet. Bu da beklcnilmcdik
uygunsuzlultlarayo|açat. Dn scın çarelere illıin başvururlar. Bütün hatalarını
katmerliyen bir nokta da şudur: yanıldıklaıını göıüp kabullenmez, dediklerin-
den dönmezler. l'ıpkı iyi yetişmemiş bit at gibi, ne drırut, ne de dönerler.

Yaşlı kimseler de fazla çeliinirler. Danışıp sorayım derken iazla vakit
geçiriıler. Maceradan çok haçınır, çabuk naCim olurlar. İşi tam §onuna ef-
dirdikleri nadirdir. Otta halli bir başarı onlaıa yeter.

[1] İlke - umde, prensip.

-
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Certainly it is good to compound employments of both. For üat
wilt be good for the pfesent, because the virtues of eitheı age may

Gorrect the defects of both; and good for successİon, that young men ınay

be learneıs, while men of age are actors; and, lastly, good fot externğ
accidents, because authoıity followeth old men, and favour and popularity
youth.

But, foı the moral part, perhaps, youth will have the pıe, eminencer.

as age hath for the politic. A certain rabbin, upon the text, ((Youı young
men shall see vişions, and youı old men shall dıeam dıeams,ı) infetreth
that young mea are admitted nearer to God than old, because vision is a,

cleaıer revelation than a dream; and certainll, üe moıe a man ddnketh
of the world, the more it intoxicateth: and age doth profit raıher in ü€
poweı§ of understanding, than in the viftues of the will and affections-

Theıe be some have an over-early ıipeness intheir years, which fadeth
betimes: tbese aıe, fırst such as have brittlc wits, the edgewheıeof is soon
tuıned: such as was irermogenes the rhetorician, whose books are exceeding
subtle, who afterwatds waxed stupid: a second sort is of those that have somç
natuıal dispositions, which have better grace in youth than in age; such
as is a fluent and luxuriant sp..cÜ, which becomes youth well, but not
age: so Tully saith of Hortensius, <<Idem manebat, neque idem decebat.»>

The thitd is of such as take too high a §train at the fııst, and arc m^gıoa-
nimous more than tıact of yeaf§ can uphold; a§ was Scipio Africanus, of
whom Livy saiü, in effect, <«Ultima pıimis cedebant.»ı

oF RİcHEs

I cannot call ıiches betteı than the baggage of vittue; the Roman
rrord is betteı, <«impedimenta;» for as the baggage is to an atm!ı so is
ıicbes to virtue. It caonot be spared noı left behind, but it hindereth thç
march; yea, and üe caıe of it sometimes loseth or disturbeth the victory:
of great ıiches there is no real use, except it be in the distribution; üe
rest İs but conceİt. So saİth Salomon, <t§7here much İs, there are many to
consume it; and what hath the owneı but the sight of it with his eyes?»
The peısonal fıuition in any man cannot reach to feel gteat riches: tlıeıe
is a custody of them; or a poweı of dole and donative of them; or ı
fame of Üem; but no solİd use to the owneı. Do you rıot see what feigoed
prices are set upon little stones and mıities? aod what works of ostentatioa
afe uodeıtaken, because there might seem to be some use of great
ıiches?
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SERVETE DAjR

Servete <<faziletin yükü» demekten daha iyi bir ad bulamıyorum. Litinler
«impedimenta : köstek» diyorlar ki bu, daha da iyi. Çünkü bit oıdu için
ağırlığı ne ise f.azilet için de servet odur. Aılamaz1 geride bııalılamaz;
sonıa da yürüyüşlerde engel olur. Hattil bızao ordu ağırlığa bakayım der de

harbi kazanamaz, Kazansa bile paha|ıya mal olur. Büyük biı servetin hakiki
hiçbiı faydası yoktur. Belki etrafa dağıtmakta olur, okadar. Ötesi sırf
hayal. Bakın Süleyman ne diyor: <<Malın çok olduğu yerde yeyiciler de çok
olur. Malsahibine seyirden başka ne düşer?» Kimse büyük bir servetin
zevkıoa kendi varamaz. İnsan §ervetini korur; başkalarıaa dağıtabilir; hediye
edebilir; o yüzden ün alır; ama kendisine elle tutulur hiçbiı faydası yoktur.
Görmüyoı musunuz, ufacık taş patçalarına, nadir şeylete ne olmıyacak fiyat-
lar konuyor? Büyük bir servetin faydası yarmış gibi görünsün diye ne

gösterişli şeyler yapılıyor?
Tercümc 2

-

ıhtiyarla genci bir arada çalıştırmak elbette iyi olur. Bundan, Eimdiı>
için bir hayır doğar. Çünkü -her iki çağn da iyi tarailatı kötü tataflan
düzeltiı. Gelecek için de biı hayır doğar. Çünkü yaşlılat iş başında iken
gençleı de göıüp öğrenirler. Nihayet, bu iş birliği, dış olaylar için de bir
hayırdıı. Çünkü nüfuz yaşlıların elindedir, ama sevilen, ıağbet göıen de
gençlerdir.

Belki mioevi kuwet bakımından üstünlült gençletde, siyasetbakımından
daihtiyarlardadır.Hahamınbiri,Eski Ahd'ın<«Gençlerin görüşteri vardır; ihti-
yaflat ise ancak rüya görü» sözünden gençlerin Tanrıya yaşlılardan daha
yakın olduklaıı minasını çıkanyor. Çünkü görüşü olan, rüye görenden daha
aydın bir vahye erer. Bit insan bu dünyadan ne kadat içerse okadar sarhoş
oluı. Yaşadıkça insanın irade kuvvetiyle hisleıi, d.ğrl anlayış kabiliyeti artar.

Bazı kimseler pek erken olgunlaşırlar. Ama bu olgunluk tez kaybolur.
Böylelerinin zekisı ilkin çok keskiadir. Sonra çabuk körleşir. Hatip Hermo-
gcnes öyleymiş. Eserleri önceden son derece inceydi ama kendisi sonrada n
aptallaşmıştır. Bazılannın da gençlikte güzel görünüp yaşlanınca hoşa gitmiyen
birtakım veıgileıi vaıdır. Meselö gence yakışan, yaşlıya da hiç gitmiyen akıcı,
zenginbir ifade gibi. Tullius (Cicero) Hortensius'dan tıiiyle bahseder: ddem
manebat, neque idem decebat.»> (hali h.p bh kaldığından artık ona
yaıaşmaz oluyordu.) Bazılatı da ilkin pek yfüsekten uçarlat. Kendilerinde
yıllann taşıyamıyacağı bir büyüklük vardır. Scipio Africanus böylelerdendi.
Titus Livius da ondan: <<Ultima primis cedebano> (sonu başlangıcına liyık
olmadı) diye bahseder.
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But then yo, *ill say, they may be of use to buy men out of dangers or
ttoubles; as Salomon saith, <<Riche§ are as a stronghold in the imagination
of the rich man»>. But this is excellently expressed, that it is in imaginatiorı
and not always in fact: for, cettainly, gteat riches have sold mofe men

than they have bought out.

Seek not proud riches, but such as thou mayest get justlf, use

sobetly, distribute cheetfully, and leave contentedly. Yet have no ab§tract

nor fiar|y contempt of them; but distinguish, as Cicerc saith well
of Rabiıius Posthumus, <<In studio ıei amplificandae apparebat, noıı
avaritiae pıaedam, sed io§trumentum bonitati quaeıİ.» Hearken also to
Salomon, and beırare of hasty gathering of riches: <<Qui festinat ad divi-
tias, non erit insons.»»

The poets feign, that when Plutus (which is riches) is sent from

Jupiteı he limps and goe§ slowly; but when he is sent from Pluto.
be runs, and is sıvift of foot; mcaning, that riches gotten by good
and just labour pace slowly; but when they come by the death of other§
(as by the course of inheıi.tance, te§tament§ aod the like) they cotne
rumbling upon a. man: but it might be applied likewise to Pluto, taking
him for the devil: for when tiches come from the devil (as by fraud and
oppression, aqd uniust means), they come upon speed. The ways to enrich
afe many, and most of thern foul: parsimony is one of the best, and yet
is not innocent; for it withholdeth men from woıks of libeıality and
chaıity. The imptovement of the gtound is the most natural obtaining of
riches; for it is our gıeat mother's blessing, thc earth's; but it is slow; and
yct, wheıe meo of gteat wealth do stoop to husbandry, it multiplieü
riches exceedıngly. I knew a nobleman in England that had the gteatest
audits of any man İn my tİme, a great gıazİet, a gfeat sheep - master, a

great timbef - man, a great collier, a gteat Gofn - ma§tef, a grcat lead - man,
and so of iron, and a number of the like points of husbandry; so as the
eaıth seemed a sea to him in respect of the perpetual impoıtation. It was
truly observed by one, «That himself came very hardly to a little ıiches,
and very easily to great riches;ı> foı ıvhen a man's stock is coıne to that.
that he can expect the prime of markets, and ovefcome those bargains,
which for their gfeatness are few men's money, and be paftner in the
industries of younger men, he cannot but inctease mainly. The gaios of
oıdinary trades and vocatİons aıe honest, and fuıthered by two things,
chiefly: by diligence, and by a good name for good and fair dealing; but
the gains of bargains are of. a moıe doubtful nature, when men shall wait
uPon otheİs necessity: broke by servants and instruments to draw them on;
put off otheıs cunningly that would be bettet chapmen;.and the like
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Ama diyeceksiniz ki para insanı tehlikeden, sıkıntıdan kurtafır. Fakat Sü-
leyman'ın dediği gibi: ((Servet zenginlerin hayalinde biı kalediı.» işte bu cümle
de kalenin hayali olduğuorı, her zamanda gerçekte olmadığını ne iyi aolatı-
yor. Çünkü servetin batırdığı insan sayrsı kurtardığından elbette daha f.az|adır,

kibir için servet peşine düşmeyin. Hakkiyle kazanıa| itidalle sarf edin;
içiniz yanmadan dağrtın; gönül rızasiyle de bırakrn. Ama bir filozof, bir
papaz gibi de hor görmeyin. Aıadaki faıkı kollayın. Cicero, Rabirius Post-
humus üzerine çok yeriode olarak deı ki: <<in studio rei amplificandae
apparebat non avaıitiae, sed instrumentum bonitati quaeri.»» (Malı artsın diye
çalışııken belliydi ki hep kendine yontmağı değil, faydalı bir işte harcanma-
sını istiyordu.) Bir de Süleyman'ı dinleyin de tez elden zengin oluvermekten
sakrnın: <<Qui festinat ad divitias non eıit insons.»> (Seıvet peşinde koşan,
eninde sonunda günah işler.)

Şaiıler anlatır: Jupiter çağırınca Plutus, (servet demektir) ayağı aksarmış
da ağır ağır gidermiş. Ama Pluto çağırınca çevik adımlarla hemen seğirtiı-
miş. Bu demektir ki doğru yoldan sapmadan, alın teriyle kazaıılan pata,
azat aaat birikiı. Ama ölenleıden kalan, (ya veraset, ya vasiyet, ya da başka
bir yeıden gelen) para, birden yığılır. Şimdi bunu, Pluto'yu şeytan farz edip,
o hikAyeye de tatbik edebiliriz. Zita şeytaı eliyle, (sahtekirlık, zorbalık,
haksızlıkla) toplanan servet tez toplanıı. Zengiı olmanın birçok yolları
vardır. Hemen hepsi de kötüdür. En iyilerinden biri tutumluluktur. Ama bu
da kusursuz değildit. Çünkü insanları cömert olmaktan, hayır işlemekten
geıi kor. Toprağı işlemek, en tabii zengin olma yoludur. O zaaan servet
topıağın, o büyük aaamızın bir nimeti olur. Ama bu iş ağır ileıler. Yine de,

çok zengin olanlar çifte çubuğa sarılmaya tenezzül ederleıse servetleri hadsiz
hesapsız aıtar. Vaktiyle tanıdıklaıım arasında bir lngiliz asılzadesi -vardı.

O deviıde kimsenin, onun kadaı iıadı yoktu. Birçok otlakları vardı. Büyük
koyun tüccarr, büyük kereste tüccarı, büyük kömür tüccarı, büyük zahire
tüccatı, büyük kurşun ve demir tüccarı olduğu gibi zanaat ve ziraatin hemen
het kolunda öyte büyük işler görürdü ki, bitmez, tükenmcz bir geliı getir-
mesi bakımından kara, onun elinde derya kesilmişti. Biıisi, gayet doğru
olaıak şöyle demişti: <<Az serveti çok zahmetle, çoğunu da pek az zahmetle
elde ettim.ı> Bir insanın anamalı, piyasada en uygun fırsatları bekliyecek, pek
az kimsenin girişebileceği büyük borsa oyunlarını kazanacak, kendinden genç
adamların girdikleri işe ortak olabilecek dereceye geldi mi, attık nasıl olsa
f.az|asiy|e artar. Küçük sanatlaıla meslekler erbabrnın kazançlatı, haklatıdır.
Bu türlü kazanç iki şeyle artarzGayret göstermek, temiz ve doğru iş görür
namını kazanmak. Ama, bir başkasının darda kalınasını gözetliyerek, müşteriyi
hizmetçileri veya adamlariyle kendine çekerek, daha iyi para veıecek müşte-
rileri düzenle uzaklaştırarak, yahut buna benzer bir sürü hileli, dalavereli

ı
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practice§, which are ctaf.ty and naught. As for the chopping of bargains,
when a man buys not to hold, but to sell ovef agaia, that com-

monly gtindeth double, boü upon the selleı and upon the buyer.

Sharings do greatly enrich, if the hands be well chosen that afe trusted.

Usury is the certainest meaos of gain, though one of the worst, as that

whereby a f,an doth eat his bread, <«in sudore vultüs alieni;»> and besides,

doth plough upon Sundays: but yet certain though it be, it hath flaws;

foı that the scrivenerı and brokers do value unsound men to sefve their
own tuın. The fortune in being the first in an invention, or in a privilege,
doth cause sometime§ a ş,ondetful overgrowth in ıiches, as it wa§ with
üe first sugarman in the Canaries. Therefoıe, if a man can play the true
logician, to have as well judgment as invention, he may do great matters,
especially if the times be fıt. He that testeth upon gains certain, shall
hardly grow riches; and he that put§ all upon adventures, doth oftentimes
break and come to poverty: it is good, therefote, to guard adventures with
certainties that may uphold losses. Monopolies, and coemption of
ş,aıes foı resate, where they are not restrained, are gfeat ınean§ to enrich;
especially if the party have intelligence what things are like to come into
ıequest, and so store himself beforehand. Riches gotten by service, though
it be of the best rise, yet when they are gotten by flatteıy, feeding hu-

mour§, and otheı seruile conditions, they may be placed amongst the
wor§t. As for testament§ and exec-ııtorshİps (as Tacitus saith of §eneca,

«Testamenta et orbos tanquam İndagİne capİ»), İt is yet worse, by how
muü men submit themselves to meaner persoos than in service. Believe
not much them that seem to despise riches, for they despise them that
despaiı of them; and none wor§e when they come to them. Be not
penny-wise; riches hıve wings, and sometimes they f,ly auıay of themsel-
ves, sometime§ they must be set flyinğ to bring in more.

Men leave their richeş eitheı to their kindred, or to the public;
and modetate Portions PİosPer best in both. A great estate ileft to an
heiı, is as a lure to all the birds of prey ıound about to seize on him,
if he be not the better established in years and judgement. Likewise,
glorious gifs and fouodations are like sacrifices without salt, and but the
painted sepulchres of alms, which soon will putrefy and corrupt inwatdly:
üeıefore measure not thine advaocements by quantity, but ftame them
by measute. And defer not chaıities till death. Fct, certaioly, if a man
weigh it ıightly, he that doth so is ıather liberal of another man's than
of his own.

I

-
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madrabazlıklarla görülen işlerin kazano, şüpheyi davet edeı. Mal alıkonmak
için değil de tekrar satılmak için alınacaksa, peıakendecilik, hem satan hem

de alan için biı yıkımdır. Ortaklık da, ortaklaı güvenilecek kimseleıden seÇi-

lirse, büyük bir seıvet temin eder. Muıabahacılık kazanç yollarının en eıni,
nidir ama en kötülerinden de bitidir. Çünkü böylelikle insan ekmeğini baş-

kasının alın tedyle kazanıt. Üstelik günah da işler. Bu kadar güvenilmesine
ıağmen sakat tatailaıı da vardıi. Çünkü noterleıle simsarlar, kendi menfaat,
lerini korumak için, borçluyu, borcunu ödeyenez diye gösteıirler. Yeni bir
işe ilk girmek, yeni bit iatiyazı ilk etde etmek fıısatı da bazeo şişırtacak
kadar büyük setvetler kazandırır. Kanatya adalarında ilkin şekeri çıkarao adam

böyle zenginlemişti. Bu yüzden, mantığı, muhakeme ve icat kabiliyeti yerinde
olan biı kimse, bilhassa zemin ve zamaıo da müsaitse, büyük başarılar göste-

rebiliı. Hep, kazanç muhakkak olan işteı bekliyen bir kimsenin çok zengin
olduğu oadirdir. Bütün malını birden tehlikeye sokan kimse de ekseriya ifl6s
eder; yoksullaşır. Bu yüzden maceralı kazançlat yanında muhakkak kazançlırla
kayıplaıı kaışılamak doğru oluı. Tekıaı satmak üzere mal almak inhisar ve
istifçiliği -tahdidedilmemişse- zenginlemenin en iyi yollarından biridir. Bil-
hassa nelerin piyasası yüksek olacağını ewelden göıüp de önceden mal istif
edebilen kimseler için. Menuriyet hizmetine mukabil kazanılaı servet, nevki
çok yüksek bile olsa, en kötü kazançlardan biri sıyılnalı. Zira yiize gülme,
dalkavukluk gibi bazı aşağılık çareleıe başvurularak elde edilmiştir. Vasiyetler,
vasilikler peşinde koşmaya gelince; Tacitus'un Seneca üzeıine söylediği gibi
«Te§tamentam et orbos tanquam indagine capi»> (vasiyetleri, çoluğu çocuğu
olmıyankimseleri sanki ağla yakalardı.) Bu, daha da fenadır. Çünkü insan
kendinden aşağı kimseler katşısında köleden de kötü bir vaziyete düşer. Serveti
hor görenleıe sakın inanmayın. Hor görüıler; çünkü artık ele geçireceklerini
ummazlat. Ama ele geçirince de böyleleri zenginlerin en kötüsü oluveriıler.
Meteliği arıyacak kadar cimri olmayın. Servetin kanatları vardır. Bazen ken-
diliğinden uçar gider. Bazan da belki daha faz|asını getiriı ümidiyle sizin
uçurmanlz gerekir.

İnşanlar servetletioi ya akrabalarına bııakırlar, ya da umuma vakfedeıler.
Her iki halde de en hayırlısı bırakılan malın orta halli olmasıdır. Biı tek
kişiye bırakılan mülk, cıvardaki bütün av kuşlaıını kendine çeken yem
gibidir. Mala konanın yaşı başı yerinde değilse hepsi de üstüne üşüşmeye
hazırdır. Gösterişli iane ve vakıflaı, tuzlanmamış kurban etleri veya yalnız
dıştan badanalı tüıbeler gibidir. Çok geçmeden bozulur veya içten çökeıleı.
Bu yüzden vakıflarınızın büyüklüğünü mıktaılıriyle ölçmeyiniz, ölçülü olmasına
dikkat ediniz. Bir hayır işliyecekseniz öleceğiniz güne kadar geciktirmeyiniz.
Çünkü hakkını ararsanız, öyle bir hareket, kendinin değil başkasının malına
karşı cömert davranmaktır.

-i
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oF TRAVEL

Ttavel, in the younger §ort, is a paıt of education; in the elder, a

part of expeıience. He that travelleth into a countıy, before he hath some
entrance into the language, goeth to school, and not to travel. Thatyoung
men tıavel under some tutor or gıave seıvant, I allow well; so that he be
such a one that hath the language, and hath been in the country before;
whereby he may be able to tell them what things are woıthy to be seen
in the country where they go, what acquaintances they are to seek, what
exetcises ot discipline the place yieldeth; for else young men shall go
hooded, and look abroad little.

It is a §trange thing, that in sea voyages, where there is nothing to
be seen but §ky and sea, men should make diaries; but in land travel,
whetein so much is to be observed, for the most paft they omit it; as
if chance were fitter to be registered than observation: let diaries, there-
fore, be brought in use.

The things to be seen and obseıved are, the courts of princes, especially
when they give audience to aınbassadors; the courts of justice, while they
sit and heaı cau§e§; and so of consistorieş ecclesiastic; the churches and
monasteries, with the mönuments w,hich are thefein extant; the walls and
fortifications of cities and towns; and so the havens and haıbours, antiqui-
ties and ruins, libraties, colleges, disputations, and lectures, where any are;
shipping and navies; houses and gardens of state and pleasuıe neaf great
cities; armories, arsenals, magazines, exclıanges, burses, ware houses, exefcises
of horsemanship, fencin$, trainiog of soldiers, and the like: comedies, such
şıhereunto the better sort of persons do re§ort; treasuries of jewels and
robes; cabinets and rarities; and to conclude, whatsoever is memorable
in the places where they go; after all which the tutors or servants ought
to make diligent inquiry. As for triumphs, masks, feasts, weddings, funerals,
capital executions, and such shows, men need oot be put in mind of them:
yet aıe they not to be neglected. If you wİll have a young man to put his
travel ioto a little toom, and in short time to gather much, this you must
do: fırst, as was said, he must have some entfance into the language before
he goeth. Then he must have such a seıvant, of tutor, as knoweth the
country, as was likewise said. Let him carry with him also some card, or book,
describing the country wheıe he travelleth which he will be a good
key to hiş inquiry; let him keep also a diary; let him not §tay long
in one city or town, more or less as the place deservetb, but not longi
nay, when he stayeth in one city or town, let him change his lodging
fıom one end and part of the town to another, which is a great adamant

ı
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SEYAİHATA DAİR

Seyahat, gençlerde eğitimin, yaşlılarda da görgünün bir parçasıdrr. Bir
memtekete, oranın dilini bitaz öğrenmeden giden, seyahat etmiş olmaz;
okula gitmiş olur. Gençlerin bir eğitmen veya ağır başlı bir lalanın neza-
reti alunda seyahat etmelerini münasip brrluyorunı. Elverir ki bu adam o
diyarın dilini bilsin, daha önce de oraya seyahat etmiş olsun. Böylece
gittikleri yerde görülmeye değer ne vardıf, kimlerle tanışınaya çalışılmalıdır,
neler yapılıı, nelet öğrenilebilir, söyliyebilecek durumda olur. Yoksa genç,
gözleri bağlı seyahat eder, pek de bir şey götmez,.

Gariptir, deniz yolculuğunda gökle denizden başka bir şey görülemedi-

ği halde insan muhtıra tutar da kara yolculuğunda bunca dikkat edilecek

şcy olduğu halde çoğu zaman tutmaz. Sanki gökle denizde olup bitenler
daha kayda değeı de karadakiler değmezmiş gibi. Bunun için bir muhtıra
tutulması tanftanyım,

Bir seyahatte göıülecek, gözlenecek şeyleı şunlardır: bilhassa eliilerin
kabul edildiği sııalarda kıral sarayları, mahkemeler açık, duruşmalar olurken
adliye sarayları, yine iş başındayken kilise mahkeme ve meclisleri; kiliselct,
manastıılaf, oralatda bulunan a§ıtlat, kasaba ve şehirlerin surlarr, kalelc-
ti, limanlaıı, rıhtımları, antikalar, harabeler, kitapsaraylar, okullar, - eğer
vaısa- dersler, münakaşaları gemicilik işleri, donanmalar, büyük şehirler ya-

kınındaki umumi eğlence yerleri, parklar, silih depoları, teısaneler, mahzen-
leı, borsalar, ambarlar, ata biniş, maç ve asker talimleri gibi şeyler. Şehrin
ilerigelenlerinin gittiği tiyatrolar, mücevheı ve kıymetli elbise saklı hazine-
leı, çekmeceler ve nadir eşya. Bütün bunları eğitmen veya lalalar sıkı
sıkıya sorup araştıımalı. Oyunlar, danslar, müsamereler, ziyaf.et|er, düğünler
cenaze a|aylan ve idamlaıa gelince insan bunların peşine düşmese de olur,
amma ihmal etmeğe de gelmez. Eğet gencin az dolaşmasını, kısa bir zaman-

da çok bilgi toplamasını istiyorsanız yapacağınız şudur: ilkin genç, yukaıda
da söylendiği gibi, yola çıkmadan önce, gideceği yerin dilini bir az olsuıı
öğrenmeli. Sonra, yine yukaıda söylendiği gibi, yanında memleketi tanıyan
biı lala veya mürebbi bulunmalı. Yanııa dolaşacağı yerleri gösteren bir
harita veya kitap almalı. Bu, araştırmalaıında ona iyi biı anahtar
işini göıür. Muhtıra tutmalı. Bir şehir veya kasabada çok kalmamalı. Her
yerin değerine göre, çok veya az zaman ayırmalı ama, uzun değil. Hatti
bir kasaba veya şehirdeyken de otuıduğu evi değiştirmeli. Kih şehrin bir
ucunda, kih öbür ucunda oturmalı. Bu tedbir tanıdık toplamakta mıknatıs
gibi işe yaraı. Seyyah, yurttaşlariyle düşüp kalkmamalı. Bu yabancı memle-
kette iyi kimselerin meclis kurduğu yerlerde yiyip içmeli. Biı yerden kalkıp
öbürüne giderken burada oturan tanınmrş kimselerden birine bir tav§iye

-
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of acquaintaoce. Let him sequester himself from the company of his country-
men, and diet in such places wbere there is good company of the nation
where he travelleth. Let him, upon his removes from one place to another,
prooıre ıecommendation to §ome peıson of quality residing in the place
whither he ıemoveth, that he may use his favouı in those things he
desireth to see or know. Thus he may abridge his tıavel with much profit.

As for the acquaintance wbich is to be sought in tıavel, that which iş
most of all profitable, is acquaintance with the secretaries, and employed
men of anbassadors. For so in travelling in one countıy, he shall suck the
experience of many. Let him also see and visit eminent petsons in all kiods
which are ol gıeat name abtoad, that he may be able to tell how the life
agfeeth wİth fame. For quarrels, they aıe with caıe and discretİon to be
avoided. They are commonly fot nistresşes, healths, place and words. And
Iet a man bewate how he keepeth company with choleric and quarrelsome
person§. For they will eogage him into their own quarrels. '§7hen a traveller
returneth home, let him not leave the countries wheıe he haÜ travelled
altogetheı behind him, but maintaio a cofre§pondence by letters with those
of his acquaintance ş,hich are of mo§t worth. And let his tfavel appear
father in his discoutse tüan in his apparel of gesture; and in his discourse
let him be advised in his an§wefs than forward to tell stories: and let it
appeaf that he doth not change his country mannefs for those of foreİgn
parts but only prick in some flowers of that he hath learned into the
aıstoms of his own country.

Ftangig BA.CON

ı
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mektubu götiirmeli ki görmek öğrenmek istediği şeyletde onun yardımıodan
istifade etsin. Böylelikle gencin seyahat müddeti azalt, istifadesi de attar.

Seyahat edeıken tanışılacak en faydalı kimseler, etçilik kAtipleıiyle
adamlaııdıı. Bitiylelikle biı memlekette seyahat edetken gencin kafası bit-
çok kimseleriı tecıübesiyle de beslenir. Yabancı elleıe ün salmış heı çeşit
seçkin kimseleıin ziyatetine giderek onlatdan ün almanın hayatta yeri ne
olduğunu öğrenmeli. Aklını başına toplayıp, döğüşleıden kaçınmakta titiz
davıanmalı. DöğüşIeı ekseriya sevgililer yüzünden olur; sofrada birinin şe-
refine içmeyivernekten, biıibirini saymamaalüktao, hor görür sözleı söyle-
mekten ileri gelir. Çabucak ateş kesilen, döğüşken kimselerle düşüp kalk-
maktan çekinmeli. Zita böyleleıi kendi kavgalarına onu da sürüklerleı.
Memleketine döndükten sonıa gezdiği illeri büsbüttin unutup gitmemeli.
Tanıdıklaıının en değeılileıiyle mektuplaşmalı. Seyahatı, giyinişinden, duru-

şuodan değil, sözünden belli olnalı. Görüşüıken kendiliğinden o[taya çıkıp
masallar okuyacağına, sorulanlara düşünceli cevaplaı vermeli. Halinden eski
tayıflaıını bırakıp yabancı memleketletden kapma birtakım tavıflaf takın-
drğ, görülmemeli; yeni öğıendikleıinden yalnız birkaç güzel şey seçip
memleketioin Adetleıi aıa§tna bunlaıı katmalı.

Teıciime edeı: Saİİeı KORKUT
D. vc T.-C. Fakültesi Doçentlerindm

İıgiliz bilgiı, İilozoİ, edip ıe hıAııhçalaıındaı olan Franciı Bıcox'in (1561-1626) eıeı-

leriai fclıefi, edebi ıe meılehi dile üç guıPtt lollııabilirİz. ,Pelıeti eıerleıİnİı çoğııı, oılaru
daba çoA öıem ııerdiğiııdeı, Iiıiıce lazmrşrır. <<Advancement of lcarning» İıgilizcedir. Başlıca

edeb? eıerlcıi «Essays,Denemeler» (1625) j/e «Neş. Adıatis» dlı yarım kalmış olaı iloPiaııdıı.
Yıhgdaki larçala «Essays» den alııımıştır.
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Le fruit du travail est le plus doux des plaisirs.

***

Pour ex6cuter de grandes choses, il faut vivre comme si l'on ne

devait jamais mourir.

*'dı

Nous guerellons les malheureux pour nous dispenser de les plaindre.

***

Ceux qui m6prisent l'homme ne sont pas de grands hommes.

**ü.

Ce n'est pas un grand avantage d'avoiı l'espıit vif si on ne l'a juste.

La perfection d'une pendule n'est pas d'aller vite, mais d'6tre r6gl6e.

ı.**

On dit peu de choses solides, lorsqu'on chetche i en diıe d'extraor-
dinaires.

***

Les grandes pens6es viennent du ceur.

ı,**

Les gtands hommes parlent comme la oature, simplement.

*,**

[l faut avoir de l'ime pour avoir du goüt.

**ı.

On ne s'6lĞve point aux grandes v6ıit6s sans enthousiasme; le sang-
froid discute et n'invente point. Il faut peut - 6tre autant de feu que de

İustesse pour faİre un vdrİtable phİlosophe.

***

-
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Çalışmanın verimi, zevklerin en tatlısıdıı.

***

Büyük işler başarmak istiyen kimse, ölüm yokmuş gibi yaşamalıdır.

ı,**

Bedbahtlara çıkışmamız, acımaya mecbuf olmıyalım diyedir.

***
:

İnsan oğlunu küçiimsiyen, büyük insan olamaz. ,

***

Doğru işlemiyen akıl keskinmiş, neye yatat? Saatıo iyiliği koşmaşında
değil, doğru gitmesindedir.

*t*

Hep büyük sözler söyliyeceğim diyenin, doğıu sözü az olur.

***

Büyük düşünceler gönülden gelir.

*t*

Büyük adamlar tabiat gibi sade sade konuşurlar.

**ı.

ınsanın ruhu olınalı ki zevkı da olsun.

***

Coşkuoluk olmadıkça büyük hakikatlara yükselinmez, soğukkanlılık
münakaşa ettirir ama icat ettirmez. Gerçekten bir filozof için ateş de, belki
doğru düşünme kadar gerektir.

dı* cı



ı88 TERCÜME

On doit se consoler dc n'avoir pas les gıands talents, coınme on s,e

console de n'avoit pas les grandes places. On peut 6tre au. dessus de l'un
et de l'autre par le cauı.

*-ıF

La servitude avilit l'homme au point de s'en faire aimer.

***

La gueııe n'est pas şi on6rzuse que la servitude.

***

La solitude est i l'esprit ce que la diöte est au coıps.

**t

La fotune exige des şoins. Il faut 6tre §ouple, amusant, cabaler,
n'offenseı peısoooe, plaire ıux femmes et aux hommes en place, se m6ler
des plaisirs et de§ af.f.ahes, cacheı §on §ecret, savoir s'ennuyet la nuit, ö

table, et joueı tıois quadrilles sans quitteı sa chaise: m6me aprös toıF
cela on n'est süı de rien. Combien de d6goüts ct d'ennuis İne pourtait-on
pas s'dpaıgnet si on osait aller ö la gloiıe paı le seul mĞıite !

**,ç

Nos plus sürs protecteurs sont no§ talents.

***

Si nos amis nous rendent des services noug pensons qu'i titre d'ami ils nous
les doİvent, et nous ne pen§ons pas du tout qu'ils ne nous doİvent pas
leur amiti6.

***

Le contemplateur, mollement couch6 dans une chanbıe tapiss6e,
invective contfe le soldat qui pas§e les nuits de l'hivet au boıd d'un
fleuvc, et veille en silence sous les arne§ pouı la süret6 de sa patrie.

***

Ce n'est pas iı poftef la faim et la misöre chez les 6trangets qu'ua
h6ros attache la gloire, mais i les souffrir pour l'Etat; ce n'e§t pas iı don-
ner la mort, mais i la btaver.

***
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Büyük mevkilere erişemiyen avunur da büyük vergileri olmıyan neye
avunmaz? Gönül mevkiden de iistiindüı, vergiden de.

***

kölelik insanı alçaltır, alçaltır, o kadar ki ona köletğ sevdiıir.

***

Harb, esirlik kadar kütfetli değildir.

ı*+

Aklın da peıhizi vardıı: yalnızlık.

***

Yükseleyim diyen çok şeyi göze almalıdıı: uysal olacak, eğlendiıecek,
fırkacılık edecek, kimseyi gücendirmiyecek, kadınlaıın, büyüklerin hoşuna
gidecek, türlü eğlencelere, işlere karışacak, sıı vermiyecek, geceyi sevmediği,
hoşlanmadığı kimselerle geçirecek, onlarla oturup yemek yiyecek, bir
kalkışta üç kadril oynıyacak. Gene de, emin olamaz... insaa sadece
kendi dcğeriyle üne ereceğim diyebilse nece tiksintileıden, ncce sıkınğlar-
dan kuıtulurdu.

***

Bizi asıl koruyan gene yatatılışımızdaki vergileıdir.

ı,**

Dostlanmızdan bir iyilik göısek <ıatamızda dostluk var, boıçlaııdıo» de-

ıİz; ama dostluk, onlano bize borçları değildiı, orasını düşünmeyiz.

***

Döşeli odasında tahat rahat uzanıp kafası içindeki düşüncelere dal-
mış olan adam, kış gecelerini ırmık boyunda geçirip elinde silihı, sesini

çıkarmadan yuıdun emniyetini koruyan askere atlp tutuyor...

***

Kahraman için asıl şeref yabancıları aç koyup sefalete düşüımek
değil, devleti uğrunda açlığa da, sefalete de katlanmaktır. Çevresine ölüm
yaymaz, ölüme meydan okur.

***

ı
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Est-il vtai que les qualit6s dominantes excluent les autres? Qoi a

plus d'imagination que Bossuet, Montaigne, Descartes, Pascal, tous grands

philosophes? Qui a plus de jugement et de sagesse que Racine, Boileau,
La Fontaine, MoliĞre, tous poöte§ plein de g6nie?

***

Nous sommes trop inattentifs ou trop occup6s de nous-m6mes pour
n«ıus approfondir les uns Ie§ autres. Quiconque a vu des masques daos un
bal danser amicalement ensemble, et se tenif pat la main sans se connaitre,
pour §e quitter le moment d'aprös, et ne plus se voir, ni se regrettef,
peut se faire une id6e du monde.

ı,**

Celui qui serait n6 pouı ob6it, ob6irait iusque suı le tıöne.

***

Je n'approuve point la maxime qui veut: <<qu'un bonnale boınme sacbe

aıı peu cle toutıl. C'est savoir presque touiours İnutİlement, et quelquefoİs
pernicieusement, quc de savoir superficiellement et §ans principes.
Il est vrai que la plupart des hommes ne sont guĞre capables de connaitre
profonddment1 mais il est vrai que cette science superficielle qu'ils cherchent
ne seıt qu'}ı contenter leur vanİt6. Elle nuİt İı ceux quİ possÖdent un vraİ

36nie; car elle les d6tourne n6cessairement de leur objet principal, consume
leur application dans des d6tails et suı des objets 6tıangers }ı leurs besoins
et iı leurs talents naturels; et enfiıı elle ne seft point, comme ils s'en
flattent i prouver l'dtendue de leut espdts. De tout temps on a vu des
hommes qui savaient beaucoup avec un espıit trös m6diocre; et au contfaire
des espıits tıös vastes qui savaient fort peu. Ni l'ignorance n'est d6faut d'esprit,
ni le savoir n'est preuve de g6nie.

***

La c|attĞ, est la bonne foi des philosophes.

***

Un versificateut ne connait point de juge comp6tent de ses 6crits;
si on ne fait pas de vets, on ne s'y connait pas; si on en fait, on est son
rival.

VAUVENARGUES
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Bir kimsede üstün gelen vasıflar artık ötekilere yeı komazmış,
doğru mu? Hepsi de büyük biter filozof olan Bossuet, Mootaigne, Descartes,
Pascal'dakinden daha güçlü hayal kimde bulunur? Hepsi de dihi biret şair
olan Racine, Boileau, La Fontaine, MoliĞıe'dekinden daha çok yatgı gücü,
bilgelik kimde vardır?

ü.**

Öyle dikkatsiziz, o kadar kendimizi düşünüdz ki biribiıimizi iyice
tanımamıza imkAn yoktur. Bir baloda maskeli biıçok kimselerin dostça
dansetmelerini, tanışmadan el ele tutuştuklarını, bir an sonra da bit daha
biribirlerini aramamak, hiçbir hasret duymamak üzere ayrıldıklarınr sey-

redin, cemiyet ilemi nedir, anlarsınız.

***

Doğuşunda kulluk olan, tahta çıksın, gene kuldur.

*8*

<<Efendiden bir adanı her şeyden binz bilmelidir» sözünü hiç de

doğru bulmam. Bir şeyi esaslaıını kavramadan şöyle yüzünden bilmek hemen
hemen daima f.aydasız, çoğu zaman da zararlıdır. Derinlemesine bilmek insan-
ların çoğunun harcı değildir, doğru. Ama onların aıadıklaıı yüzünden bilgi
de ancak benbenliklerini okşamaya yaıat. Kendilerinde gerçekten deha bu-

lunanlaıa ise zararlıdrr. Onlaıı asıl erekten uzaklaştırır. Dikkatlerini bit-
takım ikinci derece şeylere, ihtıyaçlarına da, yaradılışlarındaki güçlere de

uymıyan ereklere çekip harcar. İstedikleri kadar kafalatının genişliğini gös-

terir diye öğünsünleı, hiç de onu göstermez. Her devirde bulunur: nece

kimseleı akılları öyle üstün olmadan da birçok şeyler öğrenir; birtakım
çok akıllı kimseler de pek az bir bilgi ile kalır. Ne bilgisizlik akıl yoklu-

ğudur, ne de bilgi deha gösterit.

***

Sözlerinin aydınlık olması, filozofun dediğine inancından gelir.

***

Şiir kaız,lıyao adam, yazdıklarını tenkid etmek yetkisini artık kim-
seye vermez; şiir yazmtyo§aafl, o işten anlamazmışsınız, yazıyorsaınft,
aranızda ıekabet vafmış.

^" 
u." .r'Llil;f,l'il jli:r jil*'jf.., 

" 
u..

VAUVENARGUES (171r-1747). - Fıansızdır. «İnsan zekisı üzerine bir deneme»> adlı bir cseri ilc
Fıansız muhaııirleıin baş[ıca[aıı üzerine tenkidleri vardır. Başlıca eseıi, yukarıya birkaç parçasınI aldığımız
«Maximes et Pens6eı> adlı özdeyişleridir. Voltaire, onu çok beğenirmis, yetişmesine yaıdım eımir.



GESPRACHE MIT GGTHE
İN DEN LETZTEN JAİIREN SEINES LEBEN§

Mittuıocb d.eı 15, A|rll 1829
§[ir sprachen über Leute, die, ohne eigentliches Talent, zur Pıoduktivitit

genıfen weıden, und über andere, die über Dinge süreiben, die sie nicht veıstehen
<<Das Verführedsche fiit junge Leuteı>, sagte Gethe, <<ist dİeses. §7iı leben io

eiıet Zeit, wo so viele Kultur verbıeitet ist, dass sie sich gleichsam der Atmos-
phiire mitgeteilt hat, worin ein junger Mensch atmet. Poetische und philosophische
Gedanken leben und regen sich in ihm, mit der Luft seiner Umgebung hat er sie
eingesogen, abeı er denkt, sie şröıen sein Eigentun, und so spricht er sie als das
Seinige aus. Nachden er aber der Zeit wiedergegeben hat, was er von ihı empfan-
gen, ist et aım. Er gleicht einer Quelle, die voo zugetragenem §[asser eine §Peile
gespnıdelt hat, und die aufhört zu rieseln, sobald der verborgte Vorrat eıschöpft
İst.»

' ' 
}rrouor deı 1. ScPıeınba 1829.

Ich erzöhlte Gceüe von einem Durchreisenden, det bei Hegel ein Kollegium
über den Beweis des Daseins Gottes gehört. Geüe stimmte mif bei, d.ss derglei-
chen Vorlesuıgen nich mehr an der Zeit seien.

«Die Periode des Zweifelo>, saçe er <<ist vorüber; es zweifelt ietzt so wenig
jemand an siü selber als an Gott Zudem sind die Natur Gottes, die Unstetblich-
keit, das §Cesen unseref seele und ihr zusammenhang mit dem körpeı ewige
Pıobleme, wodn uns die Philosophen nicht ş,eiter bringen. Ein französischer
Philosoph deı neuesten Tage föngt sein Kapitel ganz getfost folgendeınassen an:
Es ist bekannt, dass der Mensch aus zwei Teilen besteht, aus Leib und Seele. §7iı
wollen demnach nit dem Leibe anfangen und sodann von deı Seele ıeden-
Fichte ging doch schon ein wenig weiter und zog sich etwas klüger aus deı Sache,
indem er sagte: 'Vit wollen handeln vom Menschen als Leib betrachtet, und vom
Mensüen als Seele betrachtet Er fühlte zu wohl, dass sich ein so eng verbundenes
Ganzes nicht tıennen lasse. Kant hat unstıeitig am meisten genützt, indem er die
Grenzen zog, wie ıveit der menschliche Geist zu dringen fiihig sei und dass

er üe unauflöslichen Probleme liegen liess. lŞ7as hat man nicht alles übeı
Unsterblichkeit philosophiert! und wie weit ist man gekommen? Iü zweifle nicht
an un§eıeı Fortdauer, denn die Natur kann die Entelechie nicht entbehıen; abeı

I



I{AYATİNIN SON YILLARINDA

G(ETHE tLE KONUŞMALAR

Çatymba, 15 Nisan 1829

{şlında istidatları olmadığı halde eser verebileceklerini sanan insanlatla
in!ınadıklan şeyleıe dait _yazı yaıa,nlatdaı bahsediyorduk.

Goeüe dediki: <<Gençleri aldatan şudur: kültiirün son derece yayıldrğı,
bit gencin teneffüs ettiği havaya kadar sindiği bir zamanda yaşıyoruz. Genç
tdımın benliğinde şairce, filozofça fikiıler yaşıyof, kaynaşıyor; o, bu fikir-
içrilı kendi malı olduğunu sanır, onları kendisine ait-iş gibi anlıur. Hal-
buki onları çevresinin havasından almrştır. Ama zamaıdan aldığn\ zamanı
gcıi veıince, artık fakirdir. O, başka yerden taşınmış srı ite bir zamao,
flşkııan, ödünç malzemesi tükenince de şırıltısı kesilen bit pınara benzer.»»

alü

§ah, 1 Eylül 1829
Goetheiye,. Hegel'in Tanıı varlığının ispatı hakkındaki dersini dinlemiş

olan bir yolcudan bahsetmiştim. Goethe, düşünceme uygun olaıak, artık bu-
na benzer konuşmaların aamanl geçtiğini söyledi.

<<Şüphe devri geçmiştir, dedi. Şimdi herkes nasıl kenünden şüphe
etmiyoısa Tanndan da öylece şüphe etmiyoı. Bundan başka, Taıirıoın
özü, ruh tözümüzün ölmezliği, bunun tenle olan ilgisi ezell divalardır,' bu
hususta filozoflar bizi hiç de aydınlatmamışlardır. Son zamanlaıda biı
Fıansız filozofu büyük biı güvenle yazısıoa şöyle başlamışı: <ıİnsanın iki
bölümden, tenle ruhdan ibaret olduğu biliniyor. O halde önce tenden baş-
layıp sonıa ruhtan bahsedeceğiz»>. Fichte bu yolda biıaz daha ileriye git-
miş, işin içinden daha akıllıca sıyrılmıştır: «Biz insanı hem ten hem de ruh
olarak ele alacağız»> diyor. O, bu kadar sımsıkı bir bütiinün aynlaanyacağııı
çok iyi anlamıştı. Kant'ın en büyük hizmeti şüphesiz insan zekisının varabileceği
§ınıflerı çizmek, çözülmesine imkin olmıyan meseleleri bir yana bırakmak
olmuştuı. Ötümsüzlüğe dair çok felsefe yürütüldü. İnsanlığın devam edip
gideceğinden şüphe etmiyoıum; çünkü tabiat Entelekiya'dan(ruhtan)vaz geçe-
Inez, ama aynı şekilde ölmez değiliz, bizim de gelecekte büyük bir Entelekiya
olarak kendimizi gösterebilmek için getçekten Entelekiya olmamız lizımdır.
Tercüme 3
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wir sind nicht auf gleiche Weise unsterblich, und um sich künftig als grosse
Entelechie zu manifestieteır, mus§ man auch eine sein. t

<«\ü(ihrend aber die Deutschen sich mit Auflösung philosophischer Probleme
q,ıalen, lachen uns die Engl?inder mit ihrem gfossen praktischen veıstande aus
und gewinnen die ıü[elt. 

Jedetmaon kennt ihre Deklamationen gegen den Sklaven-
handel, und wihrend sie uns weismacheo wollerı, waş für humane Maximen
s<ilchem Verfahren zu Grunde liegen, entdeckt sich jetzt, dass das wahre Motiv
ein reales Objekt sei, ohne welches es die Engliinder bekanntlich nie thurı, und
welcheş man h;itte wissen sollen An der westlichen Küste von Afrika gebrauchen
sie die N.eger selbst in ihıen grossen Besiaungen, und es ist gegen ihr lateresse,
dass man sie dort ausfühıe. In Ametika haben sie selbst grosse Negerkolonien
angelegt, die sehr produktiv sind uııd jnhrlich einen grossen Ertrag an Schş,arzen
liefern. Mit diesen Versehen sie die nordamerikanischen Bedürfnisse, und indeo
sie auf solche §[eise einen höch§t eintröglichen Handel treiben, wire die Einfuhr
voıı aussen ihrem meıkantilistischen Interesse sehr im §(ege, und sie pıedigen
daher nicht ohne Objekt gegen den inhumanen Handel. Noch auf dem §(ioeı
Kongress argumentieffe der englische Gesandte sehr lebhaft dagegen; aber der pot-
tugiesische war klug genug, in aller Ruhe zu antworten, dass et nicht wisse, dass
man zı§2mmengekommen sei, ein allgemeines veltgericht abzugeben oder die
Grundsitze der Moral festzusetzen. Eı kannte das eng[ische Objekt recht gut, und
so hatte auch er das seinige, wofür er zu reden und welches er zu erlangenwusste»»

* * *roooro, 

den 6. Dezembq 1829.
' Heute nach Tisch las Gethe ıııir die erste scene vom zweiten Akt des

Raust. Det Eindruck waf gfoss und verbreitete im meinem Inneren ein hohes
Glück. '§(ir sind wieder in Fausts Studierzimmef versetzt, und Mephistopheles
finde noch alles am alten Platze wie er es vetlassen hat. Fausts alten Studierpelz
nim_t er vom l{acken; taıseııd Motten und Insekten flattern heraus, indem Me-
phistopheles aussprich\ wo diese sich wieder unteıtun, tritt uns dfu ,ımgebeöde

Lokalitiit şehr deutlich vot die Augen- Er zieht den Pelz aı} ıım, wöhrend Faust
hinteı einem Voıhange im paralysierten Zustande liegt, wieder einmal den Hern
zu spielen. Er zieht die Klingel; die Glocke giebt in den einsamen alten Kloster-
hallen einen so ftitchterlichen Ton, dass die Thüren aufspringen und die Mauetn
erbeben. Der Famulus stiiut herbei und firıdet in Fausts Stuhle den Mephisto-
pheles sitzen, den er nicht kennt, aber vor dem er Respekt hat Auf Befragen gieb,t

er Nachricht von '§7'agner, der unterdes ein berühmter Manİı geworden und auf
die Rückkehr seines Hertn hofft. Er ist, wie wir hören, in diesem Augenblick in
seinem Laboratorium tief beschiiftigt, einen Homunkulus hervoızubringen. Deı
Famulus wird entlassen; es erscheint der Baccalaureus, deselbige, den wir vot
einigen Jahren als schüchternen jungen Studenten gesehen, wo Mephistopheles,
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<ıAlmanır felsefe meselelerini çözeceğiz diye uğraşıp dururken, ingilizleı
büyük ameli anlayışlariyle bizimle at"y .".tip dünyayı zaptediyoılar. Esir tica-
retine karşı .kopardıklaı. yaygaı,yı herkes bitir. onlar, bu yolda haıeket
etmelerine sebebolan insanca düşünceleri bize uzun uzadıya anlatmak, bizi
o düŞüncelere inandırmak isterlerken, asıl ma&satlarının elle tutulur bir
konuya dayandığı şimdi meydana çıkmıştır. ingilizleıin hiçbiı zaman mak-
satsız iş götmiyecekleıini biliriz, bunu hep bilıneliydik. İngilizler Afrikanın
batı kıYılaıındaki geniş topraklarında zencileri kendi işleriİde kullandıklaıı
1§ig, onların dışarı 8öndeıilmesi menfaatlerine dokunur. Ameıikada da zen-
cileıin çabucak üıediği, çok veıimtri- büx.ük söniiıgeleri vardır, bunlarla kıı-
zey Ameıika ihtiyaçlaıını karşılıyaıak, çok kiiılı ticatette bulunuyorlar;
dışardan zenci sokmak da bezirgönlıklarına pek dokunarağından insan-
lrğo ayluıı - bu ticaıet aleyhinde, maksatsız olmıyan vaızlat veıiyoılaı.
Daba ViYana Kongresinde İngiliz murahhası esiı ticareti aleyhinde şiddetli
demeçleıde bulunmgştu ı ?ııı? Portekiz murahhasr bütiin sakinliğiyle, orada
genel bir dünya mahkemesi kuıma}, yahut ahlök kurallaıını tısbit etm&
için toplanıtdığıpı bilmediğini söyliyecek kadar zeki gösteımiEir. o, İngiliz-
lerin ırıaksadını çok iyi bildiği gibi, keadisinin de oftaya atmak, ulaşmak
istediği bir maksadı vardı. ı>

***
Pazat, 6 Bfuincikiaut l829

Bugün yemekten sonra Goethe bana Faust'an ikinci perdesinin biıinci
sahnesini okudu. Üzerimdeki tesiı büyük oldu. İçimde deıin bir saadet duy-
dqp. §indi tekrar Faust'un çalışma odasınd3yı_7. Mephistopheles herşeyi yerli
yeİinde,'bıral5uğı gibi bulmuştur. Faıi§t'un Ğski talebelik kürkünü askıdan
alır, binlerce güve, böcek etıafa uçuşuı, Mephistopheles bunlaıın tekıar hangi
kovuğa gireceklerini söylerken sahne gözümüzün önünde tamamiyle canlanıyot.
Faust bir perdenin arkasında baygın yatatken, Mephistophles ev sahipliği
taslaınak içinkürkü giyer, çıngırugı çalat; çıngırak bu eski manastınn tenha
dehlizlerinde öyle korkunç bir ses çıkarır ki, kapıIar kenüliğinden hızla açılrı,
duvarlar satsılrr. Çömez derhal buraya seğirtir. Tanımadığ, ama öpünde
sayğı duyduğu Mephistopheles'i Faust'un iskemlesine oturmuş buluı. Mephis-
topheles'in sofma§ı üzerine, o srralarda meşhur bir adam olan ve üstadının
döneceğini uman '§ü'agner hakkında bilgi verir. Duyduğumuza görc o şimdi
laboratuvarında bir Homonkulus meydana getitmeğe uğıaşmaktadır. Çömeze
izin vedlir. Birkaç yıl önce Faust'un setresini giyip kendisiyle alay edeıken
gördüğümüz mahçup genç talebe, Baccalaureus [r] meydana çıkar. O, bu

[lJ Ruus şahadetnamesini almış talebe
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in Fausts Rocke, |frg 2ıııri besten hatte. Eı İst unterdes eİn Mann gewotden und
so voller Dünkel, dass selbst Mephistopheles nicht mit ihm auskommen kann,
der mit seinem stuhle immet weiter rückt und sich zuletzt ans parteıre wendet.

Gaüe las die Scene bis zu Ende. Ich freute mich an der jugendlich pıoduk-
tiven Kraft, und wie alles so ko"pp beisammen war.

<«Da üe Konzeption so alt isb>, sa5e Gethe, <<und ich seit f,aıfzig Jahren
darüber nachdenke, so hat sich das innere Material so sehr gehduft, dass jetzt das

Ausscheiden und Ablehnen die schwere Operation ist. Die Erfindung des ganzen
zweiten Teils ist ş,irklich so alt wie ich sage. Aber dass ich ihn efst jetzt schreibe,
nachdeııı ich über die weltlichen Dinge so viel klaıer gew_orden, mağ der Sache
aı gute kommen Es geht miı damit wie einem, der in seineı Jugend sehı viel
kleines Silber und Kupfergeld hat, das er wihıend dem Lauf seines Lebens inmer
bedeutender einwechselt, sodass er zuletzt seinen Jugendbesitz in reinen
Goldstiickeo vot sich sieht»

§[ir sprachen über die Figur des Baccalaureus. (<Ist in ihmı>, sagte ich, ««nicht

eine gewisse Klasse ideeller Philosophen gemeint?». «NeiD), sagte Gcthe, ç<es ist
die Aonasslicbkeit in ihın personifiziert, die besonders der Jugend eigen ist,
wovon wir in den erşten Jahıen nach unserm Befreiungskriege so auffalende
Beş,eise batten Auch glaubt jeder in seiner Jugend, dass die §(elt eigentlich erst
mit ihm angefangen, und dass alles eigentlich um seinetwillen da sei. Sodann hat
es im Orient wirkl!!ı einen Mann gegeben, der ieden Morgen seine Lzute um
sich vers,ammelte und sie.nicht eher an die Arbeit gehen liess, als bis er der Sonne
geheissen,aufzugehen. Aber hierbei ıyar er so klug dieeen 3efehl nicht eher
auszusprechen, als bis die Sonne wirklich auf dem Punkt stand, von selber zu
eıscheinen.ı>

§[iı sprachen noch vieles übet den Faast und dessen Konıposition sowie
übeı verwandte Dinge.

Gethe şrat eine §(eile in stilles Nachdenken versunken; dann begann er
folgendermassen-

«'§r'enn man alt iso sagte er, k<denkt man übet die weltlichen Dinge anders,
als da man jung ı,ar. So kann ich mich des Gedankens nicht erwehıen, dass die
DZimonen, um die Menschheit zu necken und zum besten zu haben, mitunter
einzelne Figuren hinstellen, die so anlockend sind, dass jeder nach ihnen strebt,
und so gross, dass niemand sie erıeicht. So stellten sie den Rafael hin, bei dem
Denken und Thun gleich volkommen war; einzelne ueffliche Nachkmmen
haben sich ihın genöhert, aber erreicht hat ihn niemand. So stellten sie den
Mozart hin als etwas fJneffeichbaıes in der Musik. und so in deı poesie

Shakespeare. Ich weiss, was Sie mir gegen diesen sagen können, aber ich meine
nııf das Naturell, das grosse Angeboıene der Natur. So steht Napoleon
uneıteichbar da- Dass die Russen sich gemiissigt haben und nicht nach Konstan-

ı

ı İEEiö..-.
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arada taün minasiyle bir etkek olrnuştur, o kadar kibirtitk ki Mephistopheles
bile onunla baş- edtmez, iskemlesiyle boyuna geriliyerek sonunda seyircileıe
döner.

Goethe-satineyi sonuna kadar okudu. Ondaki taze yat^tıcılık kudretine,
herşeyin inceden inceye bu kadar güzel düzenlenmiş olmasına seviniyoıdum.

Goethe diyordu ki: <«İlham o kadar eskidiı, ben de elli yıldanberi bunun
üzerinde düşündüğümden iç malzemem öyte biı yığın halını aldı ki, şimdi
bunlan seçnek, bit kısmını bırakınak güç bir iş oluyor. İkinci bölümün
yaradıIışı getçekten söytediğim kadar eskidir. Ana şimdi, dünya işleri hakkında
bu deıece açık bir göıüş edindikten sonra bu bötümü yaamam belki daha
hayırlı olacaktır. Böylece gençliğinde pek çok gümüş ve bakır ufaklık para§ı
olup da, bunlatı öınrü boyunca daha değeılileıiyle değiştire değiştiıe sonunda
gençliğindeki vatını yoğunu önünde sııf altın para olarak gören biıine
benziyorum.ı>

Baccalauteus'un şahsiyeti üzerinde göıüşüyoıduk. <<Onda, dedim, bir çeşit
idealist f.ilozoflat kast olunmamış mıdır?»» Goethe «hayrf, dedi, onunla kurtu-
luş savaşımızdan hemen sonraki yıllarda göze batan misallerini o kadar çok
gördüğümüz, bilhassa gençlige has olan küstahca iddiacıLk canlandırılmıştır.
Sonra herkes gençliğinde dünyanın kendisiyle başladığını, heı şeyin aslıodı
kendisi iç:n var oldugunu sanır. Gerçekten vaktiyle şarkta, heı sabah adam-
larını etrafına toplıyan, güneşe doğmasını emredinciye kadar onları işlerine
gitmekten alıkoyan böyle bir adam çıkmıştı. Ama o, güneş doğmağa başlımadan
önce bu emri vermiyecek kadar da akıllı idi.»

Faust'a dair, onun yazılmasiyle ilgili şeyler hakkında daha bit haylı
konuştuk.

Goethe bir ara derin derin düşünmiye daldr, sonra şöylece söze başladı:

<«İnsan ihtiyaılayınca dünya işleri hakkında gençliğindeki gibi düşünmiyor.
Böylece şeytanların, insanlıkla a|ay etmek, onu iefe koymak için araslfa
pek çekiçi otduklatından herkesin can attığı, pek yüksek oldukları için de

kimsenin erişemediği şahsiyetleri ofiaya koydukları düşüncesinden kendimi
bir türlü kuttaramıyorum. Bu suıetle hem diişünmede hen yaratmada kusutsuz

olan Raphael'i ottaya koydular, tek tük ona yaklaşanlaı oldu ise de kimse
ona erişemedi. Musikide erişilmiyecek biı varlık olarak Mozart' ı, şiirde de

Shakespeate' i meydana getirdiler. Buna kaışt söyliyeceklerinizi biliyorum,
ama ben ya|nız tabii olanı, tabiattan doğan büyüklüğü kastediyorum. Biiy,
lece Napol6on etişilemez bir varlık olarak ortada dıruyor. Şüphesiz ki Rus-
ların kendiletini tutup İstanbula girmemeleri büyük bir haıekettir, ama

Napol6on'da da böyle bit husÜsiyet vardır. Çünkü o da kendini tutmuş,

Romaya girmemişti».

ı
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tirop"l hingingegangen sind, ist zşyar sehr gross, aber auch ein solcher Zug
fiııdet sich in Napoleön, denn auch er hat sich gemiissigt utıd ist nicht nach
Rom gegangen.ı>

An dieses reiche Thema knüpfte sich viel Verwarıdtes; bei niir selbst aber
dırhte ich im stillen, dass auch mit Gathe die Dİmoneri so'etwis mbchten im
Sioae haben, iodem auch er bine Figur sei, zu anlockend, um ihm nicht nachzu-
strben, und zu gfoss, um ilm zu erreichen.

, ***
Sonntag d,en 3. laııuar 1830

Gaüe zeigte mir das englische Taschenbuch <d(eepsako) für 1830, mit
seht sihönen Kupfeın und einğen üıöchst interessarıten. Briefen von Lord

ğron, die ich zıım Nachtisch las. Er selbst hatte derş,eil die neueste fıanzosi-
sche Über§€tzung seines Faust von G6rard zur Hand gerİommen, ş,orin er bllt-
erte und mitunter zu lesen schein.

<<Es gehen mir ıvunderliche Gedanken durch. den Kopfı», sııgte er, ((wenn

ich bedenke, ilass dieses Buch noch jeat in einer Spıache gilt, in der vor funfzig

lahren Voltaire geherrscht hıt. Sie können sich hierbei nicht denken, was ich
d: denke, und haben keinen Begrifi von der Bedeutun$, die Voltaire und seine

ğioisen Zeitçnossen in meiner Jugeııd hatteq und wie sje ü9 ganze sittliche
iÜslt beherıschten- Es geht aus ıneiner Biographie niüt deutlieh bervor, was

dieöe Minner für einen Einfluss auf meine Jugend gehabt, und was es mich
.gÖlioStat, mich gegen sie zu wehren und mich auf eigene Füsse in ein wahres
vcrhiiltnis zur Natııt zu stellen.ı»

, i, . \F''ir sptachm übbr Voltaire 
, 
Femeres, und Gethe recitierte mir daş

Gedicht <<Les Syst}ne$>, woıau§ ich mir abnahm, wie sehr er solche Sachen iıi
se,iner jugeod nıste studiert uad sich angeeignet haben. '

ü'i :l i' İ)ie erwö,hnte übeısetzung von GĞrard, obgleich grösstenteils in Prosa,
tob}e Gethg als sehr gelungen. <<Im Deutschen»), sagte ef, <«mag ich den Faus' ücht
mehı lesen; aber in dieser f,ıanzösischen Übersetzung wirkt alles wieder
dıııchaus frisch, neu und gdstreiü.

Det <ıiEaasb>, fuht er fort «ist doch ganz etııas Inkommensurablesr. und
alle veısuche, ihn dem verstande niiher zu bringen, sind vergeblich. Auch
ınuss ınan bedenkeq dass der erste Teil aus einem etwas dunkeln Zustande des

Individuums hervoıgegangen. ASer eben dieses Dunkel reizt diç Mensehen, und
sİe miihen sich daran ab, wie an allen unauflösbaren Problemen.ı>

'+
).|if| * *

Iüllrz 1832 ' '

§üir spnacheo über dic trigische Schicksalsidee der. Griechen. <«Derglei-

chenı>, sagte Gaüe, <<ist unserer ieaigen Denkungsweise nitü ınefu geıiıiiss; es

-
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Bu zengin konuya, onunla ilgili daha birçok şeyler katıldı, ben işe
kendi kendime sükünetle, şeytanların belki Goethe için de buna benzer. dü-,

şünceleıi olduğunu, onun da arkasından koşulacak kadaı çekici, erişilemiye-
celı kadar büyill, bir şahsiyet olduğunu düşünüyordum.

***
Pazar, } lkinci küıun 1830

Goethe bana İngilizlerin, içinde güzel ıesimlerle Lord Byron'un pek
meraklı birkaç mektubu bulunan 183O yılı Keepsake almanağını göstetdi.
Onu yemekten sonra okudum. Bu sııada kendisi de Faıııt' unun en yeni
iransızca teıcüıııesi olan Gdrard f l] tercümesini karıştrrıyoı, arada sııada
da okuyor gibi görünüyordu.

«Voltaire'in elli yıl önce hüküm sürdüğü bir dilde üu kitabın şimdi
biı önemi olduğunu düşündükçe, aklımdan tuhaf tuhaf düşünceler geçiyor,
diyordu. Siz benim bu hususta düşündüklerimi bilemezsiniz. Voltaire'le bü-
yiik muasırlafının gençliğimdeki önemleri hakkında bir fikriniz olamıyacağı
gibi onların ahlök dünyasında nasıl hüküm sürdüklerini de tasavvur edemez-
siniz. Gençlğimde bu adamların üzerimdeki tesirlerini, kendimi onlaıa kar-

şı l(ofıımamın, tımamiyle hüı olarak tabiıtla gerçek bir münasebet kıırıbil-
ıneınin.bana nelere mal olduğu hayatımın akışından açıkça görülemez.»>

Voltaire' e dair başka şeyler de konuştuk, Goethe <<Lcs Systömes» şiiıini
okudu. Bundan onun, gençliğinde bu gibi şeyleri ne kadar' fazla incelemiş,
kendisine mal etmiş olduğunu anladım.

Goethe, G6mrd' ın adı geçen tercü_mesini, büyük bir kısmr nesir halin-
de olmasına ıağmen, iyi başarılmış olduğunu söyliyerek övdü. «Artık, diyordu,
F.tısfuın alamancasını okuyımıyoruıE; ama bu fransızca tercümede hetşy .

baŞan başa canlı, ,yeni, fikirce zengin bit tesir bırakıyor.

,«Faasİ, ötçüye girınez bit eserdir, diye devam etti, onu akla yaklaştır-
mak için girişilen bütiin' denemeler-boştur. Birinci bölümün, fetdin karanlık,
belltsiz bir durumundan meydana geldiğ de düşünülmelidir. İşte asıl btı
belirsizliktir ki insanltrrı kanıçılamakta, onlafl, bütün çözülmiyen meseleler-
de olduğu gibi, bunda da eziyet, sıkıntı içinde uğraştırmaktadır.»

*,t*

Mart, I832
Yundnlılardaki alnın kanyazısİ düşüncesine dair g<irüşüyolduk. Goeüe

&d} ki, «BÜ dllŞnce, şimdiki düşünme taisanza uygun değitdir, eskimiştiı,
rl Glıda ae NğTd, llOO İe doğmış, lr$ dc sotıttı elı tut.,e*ş Fİosz cdip ve şaiıi. fııa-

sıcr,ılı Fıııı'ıı cn iyi tcrcümesini kazandımışur.

]
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ist venltet und übethaupt mit unseren religiösen Vorstellungen in Wiedenp-
gch. Verarbeitet ein moderneı Poet solche friihete Ideen zu einem Theater§tiiclq
so sieht gş immg1 aus wie eine Art von Affektation. Es işt,ein Aaaıg, der liingst
aus der Mode gekommen ist, und der uns, gleich der römischen Toga, nicht
nehr zu Gesicht steht.

<EVir neueren sagen jetzt besser mit Napoleon: die Politik ist das
Schicksal. Hüten wiı uns abet mit un§eın Litteıatoren zu sagen, die Politik
sei üe Poesie, oder şie sei fifu den Poeten ein passender Gegenstand. Der öngli-
sche Dichter Thomson schıieb ein sehr gutes Gedicht über die Jahreszeiteıı,
allein ein sehı sülechtes über die Freiheig und zwar nicht aus Mangel an Poesie
im Poeten, sondern aus Mangel an Poesie im Gegenstande.

<<Sowie ein Dichter politisch wirken will, muss er sich einer Partei hin-
geben, und soş,ie er dieses üut, ist er als Poet verloren; er rntıss sein'en freien
Geiste, seinem unbefangenen Übe6lick Lebewohl sagen und dagegen die Kappe
der Borniertheit und des blinden Hasses über die ohren ziehen.

6<Der Dichter wird als Mensch und Bürger sein Vaterland lieben, aber das
Vaterland seiner ,poetischen Krifte und seines poetischen t§[irkens ist das Gute,
Edle und süöne, das an keine besondcre Provinz und an kein besonderes Land
gebunden ist, und das er ergreift und bildet wo er e§ findet. Er ist dariı dem
Adler gleich, der mit fıçieııı Blick iiber Löndern schwebt, und dem es gleichviel ist,
ob der Hase, auf den er herabschiesst, in Preussen oder in Sachcen liuft.

«und ş,as heisst dcıın: sein vaterland lieben, und was heisst denn: pat-
riotisch wiıken? '§üenn ein Dichter lebensliinglich bemüht waı, schödliche
Vorurteile zu bekiimpfen, enghetzige Ansichten zu beseitigen, den Geist sei-

neş Volks aufzukliiren, dessen Geschmack zu reinigen und dessen Gesinnungs -

uod Denkş,eise zu veredeln: was soll ef.denn da Besseres thun? und wie soll
et denn da patriotischer wirken? An einen Dichter so ungehörige und undank-

bare Anforderungen zu machen, wire ebenşo als wenn.man.voo einem Regi-
mentschef verlangen wollte: ef miisse, um ein rechter Patriot zu seİn, sich in
politische Neuerungen vedlechten und darüber seinen nichsten Betuf vernach-

lissigeo. Das Vateıland eines Regimenschefs aber ist sein Regirrıent, und er

wiıd ein ganz vortrefiliclıer Patriot sein, wenn er sich um politische Dinge gar
nicht bemiüt, als soweit sie ihn angehen, und wenn er dagegeo seinen gaa-

zen Sinn und seine ganze Sorge auf die ihn untetgegebenen Bataillone richtet und

sie so gut einzuexeızieren und io so gutef Zucht und Ordnung zu erhalten

sucht, dass sie, wenn das Vaterland einst in Gefahr kommt, als tiichtige Leute

ihıen Mann stehen.

<«Ich hasse alle pfuscheıei ş,ie üe sünde, besonders aber die p.fuscherei

in Staatsangelegenheiten, worau§ für Tausende und Millionen nichtş als Unheil
hervorgeht.
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umumiyetle dini tasarıla rmıza da aykıııdıt. Modern bir şaiıin böyte eski
düşüncelerle bir tiyatıo eseri yazaası, her za;fuaa için biı çeşit yaphacık
gibi görünür. o modası çoktan geçmiş bir elbisedir, bize bir Romalı kaftanı
kadar çirkin gözükür.

«Biz yeniler şimdi NapolĞon'la beraber: a|ınyazısı siyasadır, diyonız,
pek de iyi ediyoruz. Ama edipledmizle birlik olup siyasanın şiir olduğudu,
yahut da şaire uygun bir şey olduğunu söylemekten sakınmalıyz. Mevsin-
lere daiı çok güzel bir şiiı yazan |ngiliz şairi Thomson hüııiyete daiı çok
kötü bir şiir yazmıştı. Sebebi de şairdeki şiir eksikliği değil, belki konudaki

şiir eksiktiği idi.

<«Siyasa ile uğraşmak.istiyen şair, biı paftiye gfumelidir,. partiye giıin-
ce de şair olarak kayhedilmiş .demektir; aıtık serbest ruhuna, tarafsız görü-

şüne uğurlar olsun demek, bunlara karşılık daı düşiincenin, köıü körüne
ganzkdrlığın külihını kulaklarına kadar kafasına geçirmek zorundadır.

«Şaiı, bir insan, bit yurtdaş olarak yuıduou seveı, aına şairlik kudreti-
nin, şaiıliğin yurdu, hiçbiı viliyete bağlı o|,mıyan, şaiıin bulduğu yerde

yakalayıp düzenlediği iyilik, asillik, güzelliktir. O, bu işte serbeşt bakışiyle
memleketler üzerinden süzüleo, saldııdığı tavşanın da Pnısya veya Sakşon-

ya'da olmasına hiç aldıımıyan bir kartal gibidir.

((Sonra, yurdunu sevmek, biı yurtseveı gibi davıanıııak ne demektir?
Bir şair ömıü boyunca, zaıath hükümlerle §avaşmış, daı görüşleri ortadan
kaldıtmağa, ulusun kafasını aydınlatmaya, zevkını temizltneğe, düşüocosini,
düşünme tan ın| asi|leştirmeğe uğıaşmışsa, bundan daha iyi ne yapabilirdi?
Yurtsever olaıak da acaba daha nasıl hizret edebilirdi? Bir şaiıden bu
derece yakışık almaz, nankörce şeyler istemek, bir alay komutanından, geı-

çek bir Jıuıtsevef olabilmesi için, siyasal yeniliklere karışmasını, bunun için
de mesleğini ihmal etnıesini istemekle biıdir. Halbuki biı alay komutanınrn
yuıdu, alayıdır; o, siyasa işleriyle geıeğinden çok uğraşmaz, buoa kaışılık
eorine veİilen taburlata bütün dikkatini, bütiin ihtimamını verip onları iyi
yetiştiriı, iyi bir baskı, iyi bir düzen alunda bulundurmağa çalışır, bir kere
yuıt tehlikeye girince de, onları değerli biıeı adam olaıak hazır bulundu,
ruİ§a, o mÜkemmel bir yurtseverdir.

«Bütiin kötii işlerden güaah kadaı nefıet ederim. Lic{e devlet işlerin-

deki kötiilükleıden. Çünkü bunlardan binlerce, ınilyonlarca insana felöket

doğar.

ar



202 TERcÜxE

<<§ie wissen, ich kümmere mich im Eanzen wenig um das, was über mkh
geschrieben wird, aber es koııımt mir doch zu Ohren, und ich weiss recht gut,
dass, so sauer ich es mir auch mein Lebenlang habe werden lassen, all mein
lViıken in den Augen gewisser Leute für nichts geachtet wird, eben weil ich
verschmiht habe, rııich in politische Parteiungen zu mengen. Um desen Leuten
recht zu sein, tritte ich müssen Mitglied eines Jakobinerklubs ş,erden und Mord
und Blutvergiessen predigen! - Doch kein §fort mehr über diesen schlechten

Gegenstand, damit ich nicht unvernunftig werde, indem ich das Unvernunftige
bek?impfe.»

Gleiclİıerweise tadelte Gcethe die von andern so sehr gepriesene politische
Richtung in [frland. <ıGeben Sie Acho, sagte ef, <<der politiker ş,ird den Poeten
aufzehren. Mitglied der Stiinde sein und in tiglichen Reibungen und Aufre-
gungen leben, ist keine Sache fiir die zarte Natuf eınes Dichters. Mit seinem
Gesange wird es aus sein, und das ist gewissermassen zu bedauern. Schwalıen
besitzt Minner genug, die hinliinglich unterrichtet, wohlmeinend, tiichtig und
beredt sind, um Mitglied der St2inde zu sein, aber es hat nur Einen Dichter der
Art wie Uhlandı>

J. P. ECKERMANN

;

i;^
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<<Bilitsiniz ki hakkımda yazı|anlar|a çoğu zaman pek az ilgilenirim. Böyle
olduğu halde onlar kulağıma kadar geliyor. Siyasal partilere girmeye tenez-
zül etmediğmden bütün hayatımca sıkıntı çektiğimi, bu yüzden bazı kim-
selerin çalışmalarımı hiç takdir etmediklerini pek iyi biliyorum. Bu adamlara
hoş görünebilmek için bit Jakobin kulübtine üye olmam, adam öldür-
meyi, kan dökmeyi va'zetmem gerekiyordu ! Minasızlıkla savaştıktan sonıa
kendim minasızlık etmemek için bu tat§ız konuda başka bir şey söyle-
miyeceğim.ı»

Böylece Goethe, Uhland'ın o kadar övülen siyasal yönsemelerini kötii-
tedi. «Dikkat ediniz, dedi, siyasa adamı şairi yutacaktır. Meclislere üye
oİbal., hergün anlaşmazlık içinde yaşamak, şairin ince yaradılışına uygun
biı şey değildir. Bü onun şiirini tüketecektiı, doğrusu acrfiaya değeı biı
hal. Schwaben'in meclislere üye olmak için yetişmiş, iyi niyetli, kabiliyetli,
giizel konuşan birçok adamlaı vardır, ama Uhland gibi bir tanecik şairi
çilimıştır.»

Tercüme edeo: Sadi BAYTIN

!. p. E(,KERI|ANİV, zı eilil ı792 de, Wiısen a. d. Lıbe'ile doğmış,' j biıiıcillnın 1851 de

Veima/da ölmiiş, qııharda birlaç parçasıı, 
'e?cirne 

elliĞimiz'Gethe ile Konuşmalar adlı eıerİ7le

de meşlıryr, olmaş bir Almaı yazaııdıı. Geıbe'niı 7aİııı doılı, hayraıı olaı Echeımaıı'ıı
güıliih lıiııtalar şeilliüe lazmış oldıığa bıı eıöıde, Getbe'ııiı çeşilli Aoııılar üzeriıilehi özel

diıiiıceleri göıülüı,
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1612 yılının sonlırına doğru, soğuk bir ilkkinun sabahı idi; elbisesi çok ince göziiü<en bir

delikaalı Paris'te Gıands_Augustins sokağında bir evin kapısı tjrıiinde dolaşıyordu. Kadın ne ka,

dar gönülsüz cinsinden olursa olsun, ilk sevgilisinin evine girmeye cesafet demiyen bir &ık ka,

ıarsıztığiyle bir hayli sidip geldikten sonra eşiği aşabildi, Üstat François Porbus'iitı ['] evde oluP

olmadığını sordu. Alçak tavanlı, avlumsu bir yeri. süpüren ihtiyar biı kadın: «Bıada» deYin,

ce delikanlı, saıay hizmetine daha yeni girmiş, kıraldan ne muamele söreceğini bir tiirlü kestile,

meyip üzülee bir insan haliyle basamakldrı ağr ağır çıktı. f,iinme merdivenin sonuna vaiınca,

bir müddet sahanlıktıt kaldr. Bir zamanlar lV. Henri'nin başressamlığnı etmiş, sonradan Marie
de Medicis'in ['] Rubens'i kendisine teıcih etmesi üzerine ihmale uğramış §aoatkann içerdeki

atelyede çalıştrğında şüphe yoktu. Fakat delikanlı o atelyenin kapısınr süsliyen acayip tokmağı

eline almaya bir tüılü karar veremiyoıdu. Şimdi onun içindeki duygu, büyiik sanat adamlarının
gençliklerinin, sanat aşklarının en ateşli çağında bir d6hi ile. yahut bir şaheserle karşılaşınca kalb-

lerini çarptıran o derin duygu idi. İnsandaki bütün duygularrn temelinde, daima asil bır heye-

candan doğan bir saffet vardır; fakat o asil heyecan zayıf|ıya ıayıflıyı bir gün saadet ancak bif
hitıradan, şan ile şöhıet de bir yalandan ibaret kalır. Çabucak kınlıvereı o duygular arasın-
da aşka en çok öenziyeni, hem şeref, hem de acılarla dolu 5ıasibine, tatlı çilqi çekmeye yeoi
başlıyan bir sanatkirın taze ihtirasıdır : hem cüret, hem de çekingenlik. hem belirsiz inanışlar,
hem de kendilerini pek belli eden yeislerle dolu bir ihtiras. Dehası henüz taze, keseıi heııüz
boşken bir.üstadın huzuruna ilk ç*ışında şiddetle heyecan duyınamrş insaııın yüreğnde daioa
bir tel, eserinde bilmem nasıl bir fırça darbesi, bir duygu, bir şiir ifadesi eksik kalacaktıı, Ken-
dilerini bir şey sıırıan bazı fırfınlarda geleceğe güvenmek duygusu çabuk peyda olur, ama onlaıı
ancak sersemler al«llı sayar. Böyle düşiirıür, yani sanatı o ilk çekingenlikle, tarifi kabil olmıyan
ıı hicapla ölçersek, bu delikan!ıda her haldc gerçek bir istidat vardı. Hicap duygusunu güzel kadın-
lar nasıl işve oyunlarında kaybederlerse bir gün şana, şöhrete eren sanaıkirlar da eserlerini
verdikçe kaybederler. Zdere alışkanlık şüphqi azaltır, hicap ise belki bir şüphedir.

Sefaletten kolu kenadı kırık, cüretine o sırada kendi de şaşan o fukara genç sanatkilr.
IV. Henri'nin mükemırıel bir portresini borçlu olduğumuz ressıuIun dairesine belki de gi-
remı;ecekti. Fakat tesadüf kendisine fevkalide bir yardımda bulundu. Merdiverıde bir ihtiyar
gözii&tü. Kıyafetinin garabetine, boynundaki dantelinın ihtişamına, yüıüyüşitıdeki hikim em_
niyete bakarak delikanlı: <<Ressamın ya bir dostu, yalıut da kendisini koruyanlardan biri olacak»
dedi, Yer verrrıek için çekilip rnerakla baktı, onda sanat adamlarrnın babacanlığını, yahut sa_
natı s€ven kimselerin iyilik etmekten haz eden ıııizacrnı bulacağını um,ıyordu. Hayır, o yüzde şey-
tanca bir hal, sanat adamlarını l pek çeken o ne olduğu bilinmez şey vaıdı. Rabelais'nin yahut
Sokrates'inki sibi ezik, ucu kal,kık burun üzeıinde dışanya fıılamış, yüksek, saçtan dökülmüş

(ıJ lr70 te Anyers'rc doğmu§, 1622 de Paris'te ölmüştür. Aslı Flamandır. Fransa kııallariyle kıraliçe.
lcıiiıdca birkaçınrn rşmini yapmış(r. - Müıercim.

[ı] Fransa kıtalı fV. Hori'nin kırısı (|573-1642). Hayatının rcn yıllarını saraydan uzakta, yok-
sulluk içinde geçimişdr - ı}f.

ı
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bir alın; sırıtan, buruşuk bir ağızi kır sakallı, kısa, kibirle kalkmış bir çene; yaşla sönmüşe ben-

üyen, fakat sedef rengi bir bevaiİık içinde kara göz bebeğinln meydana getirdiği tezat yiizün-

den gene de son derece öfke, yahut çoşkunluk anlarında çekici yıldınmlaı saçar gibi gözüken

deniz yeşili gözler tasawur edin. Yüze geünce, o yüz yaşın getirdiği yorgunluklarlar, ama

onlaıdan da daha çok hem ruhu, hem vücudu yıprandrran düşüncelerle harabolrnuştu.

Gözlerin artık kirpiği kalmamıştı; fıılak kavisleıi üzĞrinde kaştan ,kalmış izler ise güçlükle

fark ediliyordu. ,Şimdi o başı cılız, çelimsiz bir vücut üzerine koyun, bir balığın sırtı g,ibi karı-

şık işlemeü, pırıl pırıl beyaz bir danteli ile sarın, ihtiyarın siyah yeleği üzerine ağır bir altın
köstek takrn, ırıerdivendekiyarı ışığın bir kat daha'esrarlı bir renk verdiği o,adamı hayal meyal
görmuş olursunuz. Sanki Rembıandt'ın bir resmi çerçevesinden çıkmış, o ressatnln kendine mal

eaiğ'kara hava içinde sessizce yüıüyor... Delikanlrya, keskin bir _zeki götteren bakışlarla baktı,
kapıya üç keıe vurdu, ğelip açan kırk yaşlarında, hastaya benzer adarna: «Merhaba, üstat»

dedi.
" '" Porbus saygı ile eğildi, ihtiyarla birlikte.seldiğini sanarak delikınlıyı da içeıi aldı, bir daha
dİ onunta meş8ül blmadl; zaten o genç sanatkar,da, anadan resim istidadı ile doğanlann ilk
İOidllkler;;',biıiatın yapıtışrna sahne olan bir atelyede duyacaklaıı heyecan içinde idi. Üstat Por-

bus'üi aİelyesi, kubbeli tavanda ıçılmış bir penceteden aydınlanıyordu. Sehpa üzerinde düı
encak üç dört beyaz çizgi taşryan bir tuvalin üstüne toplanmrş olan gün, o geniş odanm kiişele.
ıindeltllkarı derinlikleie işliyemiyordu. Fakat sanki yolunu şaştrmIş bazı parıltılar bu koyu kızıl
'götge içhrde bir eski süvaıi zırhının göbek kısmında giitnüşlü pullar alevlendiriyor, acayip softa
ilİamlaıiilb dolu bir eski büfenin o,ymalı, cililı ağacından birdenbire bir ışık çizgisi geçiıiyor.
'ihhüt;di kat'iariiıra,yii"terinde derin kıvnmlar kalmış, oraya model diye asılınış eski sırmalı ipek
Sğiiielerin s* dokulımuş satıhlarında aydrnlık noktalar vücuda getiriyordu. Alçıdan şekiller,
.İ{İt'İlalrereiUtA:l.ıİmiş;'yiiz yfltaıın sa;nki'fuikahe buseleriyle'paıtiitıldıış birtakım parçalar, giiv-

deler,'küçtİk ıha9larla'koiisolların:,iiıbrini dolduruyordu. Duvarlar ta tavana kadar, yan bırd-
kılmış resimler, üç ıen,!le, .yalııız kıımızı ile, yahut mürekkeple çizilnıiş sııylslz etütlerle kaplı
idi. Porbus'iirı solgun yüzü ile o acayip adamın sedef rengi kafatası üzerine bol bol ışık saçan
yiiksek camlı penceıe orta yerde bir aydınlık halesi vücuda getirmişti; boya kutulan, yağ, esans

şişeleri, devrilmiş üç ayaklı kenarsız iskemleler, o aydınlık yere varmak için ancak daı biı yol
bırakryordu. Az sonra delikanlının bütün dikkaıi bir tabloya takılıp kaldı. O tablo, öyle bir
karışıklık, bir ihtilil zamanında bile şöhret kazanmıştı; mukaddes ateşin fena gtirıleıde'de mu-
hüazasııı kendileıine borçlu olduğuıniıl''inatçılar arasıra getip onu görüyorlardı. O güzel
eser, Azize Mısrrlı Meryem'i, bindiği gaİıide yol Faraslnı veımeye hazırlanııken gösteriyordu.
Marie de Medicis için yapılmış olan bu resmi o kıraliçe, yoksulluk günlerinde satmrştı.

İhtiyar, Poıbus'e:

- Senin bu azize resmi hoşuma gidiyor, dedi; kıraliçenin verdiğinden on altın fazla verip
ben alııdım ama biı işte onun öoiine ç*mak pek tekin olmaz.

- Demek güzel buluyorsunuz.

- Beğeniyorum demek fazla o|ır belki... Hem beğendim, hem beğenmedim. Kadrnın biçi-
mi, görünşü fena dğl; ama yaşamıyor. Sizler bir yüzün düzgiince bir resmini yapıp her şeyi
de anatomi kaidelerine göre yerli yerine koydunuz mu, oldu bitti sanryorsunuz! O çizgileri, pa-

l«inizde önceden hazırlanmış bir ten icrıgi ile boyuyor, biı yanı öte yandan daha koyu bırakmayı
unutmuyorsıınuz; masa üzerine çıkmış çıplak biı kadın da,,vaı; arastra ona da bir baktınız diye
ressam olduk, Allah'ın sırıını kavradık sanryorsunuz!...'Vay efendim vay! Büyük şair olmak için
nahvi iyice bilmek, dil yanlışlıklarına düşmemek yetmez ki! Yaptığın şu azize resmine bir bak,
Porbus. Önce, hayranlığa değer bir şey gibi gözüküyor; ama bif daha baktın mı tablonun ze-
minine yapışık olduğunu, vücudunun çervresini dönemiyeceğini görüyorsun. Tek cepheli bir
şekil, sadece bir görünüş; ne dönmek elinden gelir, ne de yerini dğştirmek. Şu kolla tablonun
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zemini arasında bir boşluk duymuyorsun; mesafe de yok, derinlik de; gerçi fnanazlr bakımından
her şeye, şekillerin uzaklaşrıkça ufalmalarına, bütün ,bunlara dikkat edilmiş; ama övülmeye de-

ğer bu gayretlere tağmen bu güzel vücutta hayatın ılık nefesi bulunduğuna inanamıyorum. Bana
öyle geliyor ki şu sımsrkı yuvarlak gerdana elimi değdirsem, bir mermer soğukluğu duyacağım!
Hayır, dostum, bu fildişi deri altında kan dolaşmıyor; şakakların, göğsün kehribar şeffaflığı al-
tında biribirine satılıp örülen danıarlarr, lifleri vaılığın al şebnemi şişirmiyor. Evet, şurada biı
çarpJntI var, iuna şurası hareketsiz; her parçada hayatla ölüm cenkleşiyor: şurada bir kadln,
burada bir heykel, daha ötede bir ceset... Tam yaratmamışsın. Pek sevdiğin eseritıg, ıuhunun
ancak bir parçasını üfliyebilmişsin. Prometheus'un meşalesi e|inde bir yanmlş, bir stirımüş;
eserinip biıçok yerlerine tanır alevi dokunmamış.

Porbus saygı ile:

- 
Ama neden, üstadııni dedi. Delikanlı da ihtiyarı dövmek için J<endini zoı tutuyordu.

Kısa boylu, çelimsiz ihtiyar:
_ Ha! işte mesele orada, dedi. Sen iki usul aıasında, ıesimle renk afasında, eski Ala-

man üstatlaırnı o hiç şaşmaz, inceden inceye dikkatleri, soğukkanlı!ıklariyle İtalyan ı'essam.

larrnın göz kamaştırıcı ateşi, mutlu çoşkunluğu araslnda bocalamış durmuşsun. Hem Hans

Holbdn ile Albrecht Düreı'e, hem de Tiziano ile Paul Veıonese'ye benziyeyirı demişsin. Şüphe
siz ki büyi1k, yüce biİ dilek. Ama nedir meydana gelen? Ne kuruluğun haşin cazibesine erişebiİrhiş-

sin, ne de karanlıkla ışığın karıştırılmasından doğan o anlaşılmaz sihirlere. Şurada, Tiziano'nun

zengin, sıcak renkleri, Albercht Dürer'in dar çevresine dökülmek istenince onu parçalayıvermiş,

kızgrn tuncun kalıbını patlaıttğI gibi. Ötede çizgiler mukavemet etmiş, Venedik paletinin o

ihtişamlı t?şkınl*larına karşı koymuş. Senin yaptığın resmin ne çizgileri mükemmel, ne de renk-

leri; her yerinde de bu kararsızlığın izleri göıülüyor. Mademki kendinde o iki ayrı, biribirine
karşı çıkmış usulü birleştirecek kadar deha ateşi bulamadın, açıkça birinden birini seçmeliııdin,

hayat şarılarından biri olan birlik ancak böyle elde edilirdi. Şekillerin ancak oıtalarında doğru-

sun, kenıtlar yanlış, biribirini kavrayİp kaplamıyor, hiçbirinın, arkasında başka bir şey bu-

lunduğu ,eziImiyor.
İhüyar, aüze resminin göğsünü göstererek:

-,Burası 
hakikata uygun, dedi.

Sonıa tabloda omuzun bittiği yere işaret etti:

- Burasr da öyle.
Gerdanın ortasına dönüp:

- Ama, dedi, bak burada her şey yanlış. Tahlile girişmiyelim, seni yeise düşüımek olur.
İhtiyar üç ayaklı, aıkalıksız bir iskemteye oturdu, başını elleri arasına alıp öyle sessiz sa-

dasız durdıı. Porbus:

- Üstadım, dedi, ben bu göğsü çıplak vücut üzerinde uzun uzun incelemiştim. Ama ta.
biatte öyle renk birleşmeleri, şekil birlşmeleri,'renklerin, şekilleıin öyle halleri var ki biz tab_

lolanmıza koyduk mu, talihsizliğimizden ,midir, nedir? imkinsız şeyler gibi gözüküyor...
İhtiyar, Porbus'ün sözlerini elinin müstebitçe bir hareketiyle keserek:

- Sanatın ödevi tabiatı kopye etmek değil, tabiatı ifade etmektir, dedi. Sen bayağı bir
kopyeci değil, bir şairsin! Yoksa bir heykeltıraş, bir kadın vücudunun kalıbını çıkarınca, işini
bitmiş sayabilirdi. Hele sen sevdiğinlkadının elinin kalıbını çıkar, önüne koyup bir bak, hiçbir
benzeyişi olmryan çirkin biı cesetle karşIlaşır, o elin tıpkı eşini çıkarmaya değil, hareketini, canlı_
lığını göstermeye çalışan sanatkirın mermeri işliyen kalemin.i ararsın. Bize düşen eşyanın, canlı
varlıkların m6nasrnr, ruhunu, çehresini ,kavramaktır. Renklerin, şek_illerin öyle birleşmeleıi,
<iyle halleri var ki diyorsun ! Evet, ama bütün bunlar hayatın kendisi deği|, birtıkım tesadüfle.
ridir. Mademki el misalini aldık, bırakmryalım: bir el sadece vücudun bir parçası değildir, bi-
zim sezmemiz, gösteımemiz |izım gelen bir düşüncenin devamı, ifadesidir. O birleşmeler, o

ı
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haller nereden geliyor? AyrıImaz bir surette biribirine kilitlerırniş olan tesirle sebebi, şair dğ, res-
saında,heykeltırtşdabiribirindenayrrmamaldır! Asıl savaş, işte odur! Birçok sanadtiılar, sanatın
bu düsturunu bilmeden de, içleıinden gelen bir kuwetie işi başarmışlardır. Siz bir kadının
resmini yapıyofsunuz, ama kendisini görmüyorsunuz! Tabiatrn sırn Lıiiyle elde edilmez! Siin
yaptığınız el, hocanızın atelyesinde kopye etdğiniz elin bir örneğidir de siz farkrna varmazsr^Iz.

Şeklin mahremiyetine kifi deıecede girmiyor, biiıkülmelerine, dolanmalanna kifi derecede aşkla,
sebatla, dikkatle ba.kmıyorsunuz. Güzelli,k cidd?, zor bir şydiı, ona hıiiyle erişemezsiniz, vakdni,
zamanrnl kollaınalı, beklemeli, gözetmeli, sımsıkı sarıImılısınız ,ki bir gün ram edebilesiniz. Şe-
kİl bir Ptoteustıır [1], hem de efsanedekinden çok daha zor ele geçen, kendini gizlemek için
daha çok yollaı bilen bir Pıoteus, ancak uzun uzun cenklerden §onra onu asıl yüzü ile görtiıı-
meye mecbur edebilirsiniz. Ama sizleı! size kendini yalancıktan bir gösteriversin yetiyor, birinci-
sinde değilse ikincisinde, üçüncüsünde inanıyorsunuz. Sagasan yerıerelr.çıkacak olanlır bu ka_

darla kalmaz! O yenilmez ressamlar iiyle &açamıklıra aldanmazlaı; tabiatı kendini çırçıplak,
asıl ruhu ile gözükmeye mecbur edinceye kadar söat edctler. Rafaello işte öyle yapmIşür...

Rcssamlaı şıhaoının adını anarken ihtiyar, saygısını göstermek için kaıa kadife takkesini
çrkardı:

Onun o biiyiik.üstünlüğü, sanki şekli parçolaınık istiyen o iç duygusundan gelir.
Şekil bizde, yaşryan insrnlııda ne., ise, onun çizdiği yüzlorde de odur, y'ani fikirler, duygular
bildirmek için bir vasıta, bir tercüman, geıiş bir şiirdir. Heı yiiz bir ileııdir, modeti ressama ulvi
bir ruh,haleti sıraunda, ışıktan renkler içinde götünmüş, ta içten gelme bir sesle gösterilmiş, bü-
tün hayatın geçmişindeki ifade kaynaklannı işaret eden bir tanıı parmağı ile fazlalıklırdan
temiılenmiş bir_portr6dir. Siz resmettiğiniz kadınlara etle deridm güzel elbiselcr biçiyor, on-
hrİ saçlırdan.yıpİlmış güzel,örtülerle lıaplıyoısunuz; ame hani kanlan? Sükünu dı. ihtirası da
doğuran, türlü reo&, şekil birlşneleıi meydanı g«iraı kınlan neredai.Senin çizdiğin ezize es-

rrıer biı kadın; ama şu kısım yok mu? benim zavallı Poöus'üm, bu ancak sarışın bir kadmdı
buluınbilir!,Sizin elinizden çüan yüzler, boyanmış silik biıcr görünüden başka bir şey değil,
bunları bizim gözterimiz önünde gezdirdiniz mi, işte ıesim, işte sanat diyorsunuz. Bir evderı zi-
yıdc bir kadına benziyen bir. şcy meydana getirince ereğioize ulaştığınızı enryor, ilk ressamlar
jibi eserlcdoiıin altına coıfiıır oeng§ıır, yahut Pılebeı bomo (l diye yazmak zorunda olmedığı-
nız için de kendinizi pek yüksek, eşsiz bireı sanat adamı sınıyorsunuz| Gülcyim bari! Hıyır,
benirn yiğit yoldaşlarım, düa erekterı uzaksınız, ona ulaşıncaya kadar daha çok kalem harcrya-

cak, çok muşamba kirleteceksiniz. Evet, doğru, biı kadın başını biiyle kaldırır, eteğini biiyle
tutar, gözleri bu mütevekkil, tatlı eda ile rehavetlenip sanki eriı, kirpikleıin titrek gölgesi ya-

naklar üzerindİ tiiyle dalgaıanıı! Hem tiiyledir, hem de Ltiyle değildir. Nediı.ekiği? Ufacık
biı şey, bir hiç; ama o ufıcık şey yok mu? işte heı şey odur. Sizio eserlerinizde hayatın gö-

rünüşü var; ıma onun taşan iç d<ıluluğunu, ruhun belki tı kendisi olan, zadın üzerinde biı bu-

lut gibi dalgalanan şeyi; Tiziano ile Raphaello'nun yakalryabildikleri o hayat çiçeğini ifade ede,

miyorsunuz. Sizin vardığınız en son noktadan haıeket etınekle belki çok güzel resiın yapılabilir;
ama siz pek çabuk yoruluyorsunuz. Halktan insanlar hayıan oluyor ama asıl arılıyanlır güümsüyor.

O garip ihdyaı birdenbire:

- Ahl Mabuse ['] ah! benim üstadım! Meğer sen bir hırsızmışsın, hayatı da kendinle

beraber alıp götiirdün! dedi.
Sonra gene deminki edasiyle devam etti:

. -_-Gene de bu tablo o Rubens soytafIslntn resimlerinden, iizerine kızıl boya döhilmü dağ-

lar gibi Felemenk karıları etlerinden, o yağar gibi kızıl saçlanndan, o renk patrrdısından daha iyi.
Hiç olmazsa bunda renk var, duygu var, çizgi var: üçü de resmin esas kısımlanndan.

Delikanlı, daldığı derin hulyadan silkinerek yiiksek bir sesle bağırdı:

[ı] Deniz tmrılarından. Babesı Poseidon ona, geleceği bildirmek gücünü vermiş; ama boyuna soıup

ıüatsız cdenleıden kutrulmak için türlü,ekillerc girermiş., M.
f2| Cınıı gengrrçı, güzel araba. Pılcber homo, yakışıklı adao. , lV.
Iı] Ünlü biı Flıman assmı (1470-1132)., M.
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- Ne diyorsunuz, be adamcağız! Bu azize resmi, yiice bir eser. Şu iki yiizde, Lzizeüı
yüzü ile kayıkçının yüzünde, öyle bir maksat.inceüği var ki İtalyan res§amlarrnın aklına_ bile
gelııemiştiı; onlann hiçbiıi, şu kayıkçıda gördiiğiirnüz kararsızl-ığı icat edeıııezdi.

Porbus ütiyara:

- Bu küçiü herif sizin adamınız mı? diye sordu.

Qelikaalı kıp!,16121 kesilip:

-.Ciiıetimi 
affedin, üstadıııı! dedi. Ben adı sanı belirsiz biı insanım; içimdeıı geldi-

üği için boya çalıp duruıum. Her bilginin kaynağı olao bu şehre düa yeni gelüm.
Porbus, eline kırmızı bir kalemle,bir'kiğıt tutuştıırup: - Göreüm bakalım! dedi.
Delikanlı, Meryem'in hatlannı hemen kopye etti.
ihtiyar:

- Aferin! dedi. Adınız ne sizin?
Delikanlı kiğıdın altına: «Nicolas Poussin»» diye yazdı.

ğle. deüce nutuklara girişen garip adam:

- Yeni tuşlam,ş bir genç için hiç de fena,değil! dedi. Girüyorum, scıin yanında sanat

sözii edilebiür. Porbus'ün azize resmine hayıan olduğun için sana bir şey demiyeceğim. Heı-
kes 9na bir şüeser diye ba]<ıyoı; kusuıları nedir? Onu §ıoatn en derin sırlannı bilenler, an-

cak onlar anlar. _ Ama sen ders almaya löyık, aolıyacak bir geoç olduğun için. sana siiyliyeyim,
bu eseri bitirmek için az bir şey, pekaz bir şey löam, göstereyim sarıa onu. Sen şimdi gideriiıi
aç, dikkat kesil; öğrenıııek için tiiyle bir fırsat bir daha bclki eline hiç'geçmez. Yer paletini,
Poöus.

Porbus gidip palet ile fırça getirdi. Kısa boylu ihtiyar, ihtiliçlı bir acele ile koilaııru
sıyadı, Porbus'iio uzacığı bo:3 doJu alacalı palete bşparmağını geçirdi; onun eünden her büyüklii&te
bir avuç fırçayı koparırcasına çekip aldı; sivri sakalı da" seı,dılı bir hevesiı gpleyaont gösteren,

saaLi arafı teMidoden bir telişla tiuemgye başlamışu. İhtiyar bir tırıfıarı fııçasına boya alı-
yoı, bir tarafpn da ağzınm içinden söyleniyordu: «Bu boyalan ğ bu boyalan yapanı da peo-

cereden aç4eb!.,..Bihle çijtik, tiiyle sahtelik insanı isyan ettirir!... jBunuılı resim mi yapılır!»
Sonra fırçanm uc-ıııu hıı_-alı bir acele ile boyb yığınlanna daldınyoıdu; bu o kıdar hıziı olu-
yordu ki Paskalya yomısunda Q tilii dıasııı çalan sanatkfuıbile 

'parmaklaıını 
erganunun üĞ

rlode belki o iadar tuzla Loştuıanaa
Poıbus'le Poussin, tablonun biri biı yanına, biri bir yanına,8eçmiş, derin, ııutlak biı dik-

katle seyrediyorlaıdı. İhtiyar dönmeden:

- Giirüyor musun, deükanlı, diyordu, görüyor musun? Fırça ile üç dön kere dokuamai,
biraz mavi cili siiımek yetti, azizenin başı euafında hava esmeğe baştadı; zııı||ı! o'ağır hava
içinde şüphesiz boğuluyordu! Bak şu örtiiye, şimdi nasıl dalgalanryor! Oııu kaldıran hafif bir
riizsfu olduğu ne kadar belli! Eskiden sanki kolalanmış, iğnelerle tutturulmuş bir beze benziyoı-
du. Faıkında nısın? Göğsiitı iieerinç vurduğrım atlas parlaklığı bit !ız derisinin semiz yumu_

şaklığını ne giizel gösteıiyor! Koyu lormıa ile yanık topıak renginin kaıışutılmasından çıkan
renk oe sıcaklık verdi ! Demin o koca gölgenin kuışuni soğukluğunda kan donmuş gibiyü. De-
likanlı, delikanlı, bu benim gösterdiğimi sana hiçbir hoca öğr«mez. Yüzlere hayat veımek
sırrını yalnız Mabuse bilirdi; Mabuse bir tek talebe yetiştirü, o da benim. Benim .talebern

olmadı; bundan sonra da olınaz; ihtiyarım anık. Sen akıllıya lenziyoısıın, bu gösterebild.iğimden
ğlgsini lendin sezer, bulursun.

Garip ihtiyaı stiyleniyor, hem de tablonun her yanına dokunuyor, şuraya iki fırça,
buraya bir fırça vuıuyordu; hepsi de o kadaı yerinde oluyordu ki Adeta yeni bir tablo meydana
Çıktı, hem de ışıklar içinde bir tablo. O kadar ihtiraslı bir ateşle çalışıyordu ki çıplak alnında
ter damlalaı belirü. Acele acele, intizamsız, siniıli haıeketlerle devam eüyordu. Genç Poussin:
«Bu adamın iÇinde bir ş€ytan var zlhir| Zorla ellerini yakalryor, asıl o çalışıyor» diye diişiin-
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du. İhtiyarrn gözlerindeki o tabiat üstü parlaklık, sınki bir ıııukaveınetteıı doğan ihti|içIar,
.ielikınlının o düşüncesine bir hakikat hali veriyordu; böyle şeyler de bir gencin hayaline pek

işler. İhtiyar: «Paf, paf, paf! bak, delikanlı, bu iş nasıl düzenine konuyor! Haydi, benim fır-
çam! şu buz gibi renkleri bir ısıtıver! Hadi hadi! canım! Pon, pon pon!ı> diye söyleniyor,

demin b.ir hayat eksikliği bulduğunu söylediği yerlere biı sıcaklık veriyor, biraz boya sürerek

mizaç farklarını orndan kaldırryor, ateşli bir Mısır kadını için lizım gelen renkıbirliğine eriyordu.

- Görüyor;musun, delikanlı asıl sayılan son fırça darbesidir. Porbus yüz fırça vurmuş

ben bir tek vrıruyorum. Altta ne vafmlş, o kimsenin umurunda değildir. l Bunu iyi bil..
Nihayet o şeytan durdu, hayranlıklarından hiç sesleri çıkmıyan Porbus'le Poussin'e dönerek:

- Daha berıim Kaagecı Giizel ayırında değil, ama doğrusu insan biiyle bir esere imza-
sını atabiliı, dedi.

Kalkıp bir ayna aldı, resme bit kere de aynadan baktı, sonra:

- Evet, dedi, Liiyle bir esere ben de imza atabilirim... Haydi, şiındi gidip karnımızı doyu-
ıalım. İkiniz de bana getin. Evde isli iambonla iyi bir şarabrm var. Zamının ,kötülüğüne

ba"kmaz, resim sözü ederiz! Biz, resim sözü edebile<ek insaıılarız!
Nicolas poussin'in omuzıına vurarak ilive etti:
.- Aferin! dedi, eli işlek delikanlıymışsın!
Sonra, Normandiya'dan gelmiş o delikanlının sırnndaki elbisenin eskiliğine bıkıp keıne-

riııdeır meşiır bir kese çekti, açıp karlştırdt, çıkardığı iki altını gösterip:

-_ Sat bana demin yaptığın ıesmi, dedi.
Genç ressaın bütün fukaralar gibi gururlu olduğundan bu söz üzerine titreyip kızarmıştı;

Ptrrbus onun bu halini göıünce:

- Al,'al, dedi. Onıın dağarcığıııtlııki pıra, iki kıralı esirlikten kuıtarır. 
(Bitıneıli)

BALzAc
Terciime eıJ,en Nabiı Sırıı öRİX
Maarif Vekilliği Monurlırından

Hoıor6 de BALZAC. - Ünlü Fransız romancısı ( l:99-18ro). Tercümcsini ı,cr<liğimiz lıik6ye, Za.
comldic Hımaiıe'in «Felşefe incelemeleriıı kısmındındıı.

Tcrcüıne 1.

-



iNciı-izcryr tgncüııE,

İngilizceyt tercüıııeı-ıiıı güçlükieri, csas itibariylc. diğcr lıer hangi biı Batı Avtupa diline
tercümeniı,ı güçlüklerinden farklı değildir. Buı,ıunla beraber teferruat bakımından İngiIizCe,

bazı hususiyetler ırz edet. Her ne kadar diğer Avrupı dillerinden her biriniıı kendine mahsus bir
sistemi ve ayrl ıyft lıususil,etlcri ı,arsa dı, bu lıususiyetlerin lıer biriniıı umumiyetle hiç olmazsa

bir tıaşka koırışu tlille paı,lışılııııştır. İngi[izcenin, kıtanın diğer edebi dilleriyle, bilhassa Fran-
sızcı ile lıer zaınaıı ıeınıs halinde bulunmasına rıığmen, birçok hususiyetleri eşsiz ve ekseriya,

krıllınılın mırlzcıne 1,erli olmadığr zılman pek katidir, çünkü İngilizce diğer herhangi bir Avrupa
dilinden dahe geniş ölçüde yabııncı rınsurları kıbtı[ etmiş <ılınakla beraber vıktiylo massettiği
bu kelimeleri kullanınakta tuttuğtı 1.ol istisnai bir şekilde ferdi olnıuştur. HuIAsa İngilizce,
terkibi vc nıenşei itibariyle'.]illerin en karışığı, fakıt sistemi itibariyle en oriiinal ve müstakilidir.

,ivlina bakıınındarı keliırreleriıı kullanılışındaki bu ferdiyet beynelınilel olmuş kelime!erde
göze çarpaı. Bunlırın ıııiıı.ısı bışkiı ditte«lç hcınçn hemen al,nı, fakat çoğu zaman İngilizcede
başka olabilir. Meseli l .\)nü],xt;Jetic aıJieıce ifııdesi Fransızcı Un aıdiıoite ıLnıPaıbique ifa-
desine ıekabül eıierkeıı diğğ| riıraftıır İııgilizccdc enJer olarak SyrnPatlıeıic kelimesine de müşte-
ıek konıinantal minayı veıiı,. SenPaıii kelimcsi İngilizcede liilable ıeyı nice o|arak tercüme
editir, amı diğer dillerdeki bu rnina İngilizcedc 1r,ktur. vc bu kelimeııin daha muhafazakir
olan Co»ıPalislanl ııinası da 'kıta dillcı:i için ıneçhuldüı. SoPhislicale gibi ,kıta dil-
leıinde nispeten ilıni olan bir kelinıe İngiltete'de halk diline girmiştir. Başka dillerde kul-
lanılan Litince kelimelet İngilizcede aynı minaya geldiği zamaır bile, çoğu zaman Litin menşeli
başka bit kelime ıynı minayı ifade etıııek için kullanılır. }teseli ikisi de kullanılan ve birin-
cisi tamamiyle müştetek minayı gelen tıbligaıorL ve lacıllaliıe kelimelerinin yerine birçok
hallerde nıüteııazrran eoıılııılıoı,ı_ve ı,olııılır1 kelimeleri kullanılır. Roman dillerinde ve diğer
Germanik dillerde İngilizce .,e,ı,jıııı.ı keliınesinin karşılıkları tarıfrndan meydana getirilmiş olan
rcsPeclıble ıeya scrııPııloıJ ıııaniıları İngilizce için meçhuldü r. Neraoıs kelimesi İngilizcede
başka dillerde «:iıirii>> m6nıısın<la değil, <<iiıhııiiş>> veya <<korhınzzş>> olarak kullanılır.

Bunlar, küçük bir ın6.nı f:ırkının bir harici fark gibi göründüğii yerde tereddüde sebebol-
sa bi|e, her iki dili bilen mütercime hiçbir güçlük arz etmiyen basit örneklerdir. Asağıda görece-

ğimiz örnekler isc tercümecle oldukça güçlük gösterir. Kıta dillerinde iıııelligent kelimesi çoğu
zamao iyi bir eğiıiın ve öğreır.im derecesini, yahut sosyal duruıııu ifade eder görünür. Sonraki
menast, RusÇada kullanılan norıııal ıni.na. batıda zayıf bir ıenıayül halindedir. (Fransızca
inlelligence, İngilizce iıle!lccı kelimesinin karşılığıdır. Fakat sıfatların muadeleti daha yakın_
dır). Fransızca vc İngilizcedeki cli!iıeıı kelimeler.i arasrn<lıki fark da ekseıiya bir tavır ve hareket
farkıdır.

Lügat bakımındın, nıüırcvver sınıfların krııuştuğu İngilizce.ile yazdığı ingilizce arasın_
daki fark başka memleker|erin yazı ve konuşma dilleri arasındaki farklarclan daha az olmakla
beraber İııgilizcedeki teklifli ve teklifsiz üslüp arasrndaki fark, diğer Avrupı <lillerinde görülen
farktan daha büyi.iJ<tür.

[1] Prof. C. E. Bazell'in Türkcç olaıak yazdığı yızıyı bazı eski deyimlcri ycnilcriylc değiştirmeklc kı_
larak aynen konıloıuz.
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İngilıeredeki ınulrtelif nııi,ıarrirler aıasıııdı lügat kullınış bakımından görülen farklaı,
Türkiyedeki muharrirler atasında görülen farktan dalıı azdır. Fiıkat, İngiliz muharriı|erinin muh-

telif edebi tarztarı bura ınuharrirleri arasıııda görülen sentaks ve lügat farklanndan daha büyük-
tür. Her di]de bulunan şiit diliyle resmi muametelerde kullanılan dilin hususiyetlerinden (İngi-
lizce nazım sözlüğünün çok zeırgin <rlmasına rağmen) bılısetıniyoruz. Fakat sırf nazım kelime-

leri de büyük bir yekün t!ıtar. Bunlart şiir kıynıeti olmıyan bir nesir paıçasında kullınmaktan
kaçınmalıdır. Bunı rağmen, bu ke|iıneler, ciddi, edebi bir escrde kullanılmadığı zaman, o eserin

herhangi uzun bir parçası bizlere çok kuru görünür.

İngilizce, billıassa benzer minalı çift kelimeler bıkıırıııdın bereketlidir. Bu kelimelerden biri
ötekinin hakiki n-ıinasını ihtiva ederek aynı zamanda daha hissi, daha mecazi veyahut başkı
bir şekilde daha minevi bir ıninay.r gelebilir. Meseli, ıt,ile (.eoli\ bir sokak dediğimiz zaman,

sokağrn yalnız iki tarafında bulunaıı evler at,ısındıki mesafeyi düşünürüz. Broad (geııiş| bir
sokak uide kelimcsiıriıı mi,ııasını ilııivı etmektedir. Ilu kelimeyi kullanıtken, yalnız mesafeyi

değil, aynı zamandı sokağın açıklığını da anlaı,ız. Bir ad:ımın geniş omuzlarındaıı takdir ile
bahsederek, broad-sboılderel kelimesini krıllanırız, diğer bakımdan yalnrz ölçü ile alikısı olan
terzi, ıı,id-e.rlıoıldeted kelimesini kullanır. Yukarclı (enli) ve (geniş) kelimelerini kullınmama
rağmen, Türkçede bu iki keIimeler arıısıı,ıCaki fırk, <<eıli>> nin bazan <<kalııı>> mirıtısına gelmesi

olur. Halbuki İngilizcede u,iie ve bto,ıcl yı|nız ufki ölçülerde kullanılır, Böylece İngilizce,
Fransızca ile mukayese edilirse, ölçü ve derece göstereı,ı kelinıe bakınıından daha zengin olduğu
görülür. Fransızcıı hal gösteren sıfatlar bakımınclıır daha zengindir. Meseli İngilizcede clear
(berrak) ın aksi (bulanık) ttoıble minasına gelen bir kelinıe yoktut. Fransızcada ise d.ceP

(derin) in aksi olaıı shalloıı,(sığ) kelimesi yokıur. Tetkikı değer bir fark da renkler arısındır
bilhassa İngilizcede sarı r,e kırmızı arasıır.la birçok başkı reııklerinde nl(:vcut olup a),rı e)ıır isim
taşrmasıdır. Türkçede ise, mavi ile yeşil arasında buna benzer bir taksimıt vardır. (Yalnız
halk ditine yayılmış kelimeleri kastediyorum). Bu dı bir dilden iibi.ir dile yapıia'n tercünıe|erde

reık bahsinin oldukça belirsiz kalmasıııa sebeptir.

Bilhassa heyecanı, hissi mulıtevı bakıınından verebilınek zorluğu vatdır. Bir misal: Heıır
rnücerret hem de hissi minalar taşıyın keliınelerin çoğıı zırnan Litiq ııenşeli olduğu bir gurup
vaıdır ki cırioıı.ç ve ınüteradifleri t.ırırftfıdın nıeydaı,ıa getirilmiştir. Bu grrrupta eğer halis
mücerret bir başka kelime varsa o da Pecıliatdır. Odd vc Qaeer ke|ime|eri bu ınücetretlikten
ayrılıklar gösterir. Qıeer |<e|imesi hen,ıen lıemcn daima miisait olmıyan bir mina taşır, Germanik
olan Odd, 'ekseriyetle bir konuşma kelimesidir. Fakıt en hissi keliı-ı-ıe Fransız menşeli olaıı
qıaiıı kelimesidir. Bu kelimenin, en ivi bilinen Avrupı dillerine yakın bir tercümesi imken-
sızdır, ve çoğu zaman Britanya adalariyle Şimali Amerika dışındı ihtimal daha az .vayılmış olan
bir durum eski modaya karşı hissi bir vaziyet ifade edcr. Her ne kadar Pecıliar şiirde, <<ha-

.rıısl>> yahut <<lytr»> meoa|arında ve cırioı,ı <<zıı,iJ bir .:ekilde işlen»ıi1>> miıa|arını kullanılırsıı
da bütün bu kelimeler içinde yalnız Jıı,Lpıge het zanıan şiirde kullanılan bir kelimedir. Nitekim
fınny kelimesi son zamanla_rda, bu mAna ile 1.eni bir kelime olarak dile girmiştiı.

Başka hissi ve telkini kelime örnekleri şuıılardır. Telkini kelime ikinçi olarak yazılmtştır;
parantcz içinde gösterilenler aynı mAnayı gelen ıeklifli bir şekildir,

Sıi|l - sıırA (rigiıl)
ıited - u,eaıl (İaıisıe/])
deserıed - torlorı (abandoıed)

Şu da dikkate değer ki tar eıuay ve loıg a3o istifhami veya ınenfi şekli normal tılınıklıı
beraber müspet ifadelerde hissi bit şekilde telkinidir.

I|Iy bone is ıol tar au,al ifadesi normaldir. M7 hoıne is lat aıaaY ifadesi telkioidir. Normal olara]<

M7 bome is a long ıı,rı} aü,ı1}, dcniı. Böyle birçok farkları fiillerde keşfetmek daha zordur. Fakat

-
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jıııp, leap ve sptitıg arasındaki halissubjektiı,tar\:,eğer leılı, iıleııiy olarak kıbul edilmeseayrı ka-

tegoriye gelebilir. İııeısiı,Ieri telkini kelimelerden ayrrmak bazğn zordur. Meseli DaaP keli-
mesine karşılık prot'oıınd ıe ıbick kelimesine karşılık denıe vırdç. Bunlar her iki sınıfa yer-

leştirilebilir. Fakat açıkça telkini kelimeler umuıniyetle yerli iılduğu |ıalde, intensiı,lerin umu-
miyetle Fransızca olduğuna dikkat edilmelidir.

:Eğer öğrenici için Ingilizce gramerin başlıca ıııiişkülletindeıı biri kelime nizamınııı izafi
katiyeti ise mütercün için yeni bir siiçlük de keliıııe ı,ıizamınııı, btı izafi ve kati hudutlar ara-

sındaki elistikiyetidir. Zira bu elistikiyet muhtelif üslüplara göre geniş ölçüde değildir. Bun-
dan başka öğrenmenin ilk devrelerinde klişe lıalinde göıünen başlıca cüınle unsurlatı nizamınrn
küçiik değişiklikler ve nalıiv bünyesi dolayısiyle, hele sırf cümlelerin kullanılması veya kulla-
nılmaması ve Fransızcı ve Alınancada alışılınamış ve}ıa lıiç kulldı-ıılmıy-an pasif tertiplerde Fıan.
sızcada olduğundan daha kolay değişebilir bir şey olduğu çabucak keşfolunur. Şifahi unsurların
nizamı daha mahduttur. Bu sahada kısa bir cümle tercüme edilebileceği zıman, her hangi bir
tertiple Türkçenin nizaınını tutmaya kalkışn-ıık mevzuu balıis olamaz. Bu daha çok uzun bir
cümlenin rcrcümesinde bazan tatbik edilir. Aşağıdaki cümlel,i ele alalın:

«Milli hııdıllarıınızııı eıızıl7eli, isljl,!ili»ı;z ı.,e şereIiııiz ıneı,zıııbalıiı oldıığı zaııaı, bı
lıamaıe' derıiıin bütiin.çahifeleı,ini ezbeı,e teLr,ıı,eıııesiııi bilen bir nıilleı olduğıımazı sö!eme-
le liizarıı ı,ar mıdır?»

Burada cümlenin teıtıbini muhafaza etınek ve bir seri önermelerden sonra, ls tbere aıı1
ııecessi!1'lo ıal'tlıis? sualiyle bitirınek mümkün olabilir. Eğer bu şekil pek tabii olmazsa bunun
sebebi İngi|izcede bu neı,i kuvvetlendirici suatlerin başka dillerden dıha az kullanılmasıdır. Bu
sebebolmasaYdı bile, yukaıdaki Türkçe cüınlenin kelime nizanıı oldukça muay},en olduğundan.
tercüme ederken normal kelime nizamından başka bir şey kullanmak metne iliveleı yapmak olurdu.
Kelime nizanıının ne kaıjara kadar graıner, ve ne kadara kıdar bir üslüp ıneselesi olduğu da her
Jilde aytı tetkik edilecek bir mesetedir.

c. E. BAZELL
İstanbul İ,ıniı,ersircsi Edebiyat Fıkültesj fiIııloii Profesörii
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YOKSULLAR ,

Mektup şeklinde yazılmış roman, yazarla yarattığı şahıslar arasındaki münasebederi iyiCe

tliyin eden belki de yegine roman şeklidir. Yazar burada ne şahısların en §içük hareketlerine,

en saklı fikirlerine vaftncaya kadar bilen ve açığa vuran bir seyirci, ne de. romandaki bir şahsın
1,erini tutmakla beraber her şeyi anlatabilen garip bir mülüktur,

Mektup şeklindeki ıomanda yazarın vaziyeti apaçıktır. O ne işe karışır ne de her şeyi
bilir. Elindeki iki veya daha fazla şahıslar arasrnda teati edilen mektuplar vardır. Ne yazar,
'ne de okuyucu bu mektuptardan öğrenebildiğinden ve tahmin ettiğinden fazla bir'şey bilmiyor.
Hepimiz bu mektupların karşısında hayatta rasladığımız insanların karşısrnda nasılsak lqleyiz.

.Biz. rasladığımız insanların ne geçmişlerini, ne düşündüklerini ne de bütün harekederini biliyo-
ııız. Htiıkmiimüzü sözlerine, hareketlerine akarak vermeliyiz;.<<mektupla roınan» ida vaziyet
tıpkı bunun gibidir. Burada her şeyi tahlil eden romanlardan ne kadar uzağız! Elimizde şhıs-
iarın karakterleı,i, düşiincelerı, hareketleri hakkında ancak işaretler, ali.metler vardır; -bu işoıet-
lerden haıeket ederek, gerçek şahsın, geıçek vakanın ne olduğunu keşfetmeliyiz. Her «me&tııph
romaıı», iz4hı icabettiren zor bir metin gibidir.

«Siiz, fikrini saklamak için insana verilmiştir» özdeyişi burada her yerden fazla varittir.
En samimi mekıuplarda bile ya yazdığımız adamr ya da kendimizi bir dereceye kadar ıldanrız,
tiiçbir zamaıı samimi değiliz,,hele yazdığımız mektuplarda. Hepimiz mektup yazaıkea liı.rol
ıJynanı, kendimizi az çok sahnede fırzederiz. «Mektupla ıoman» tn şahlsları için bu da tabit
tıiiyledir. Biı piyesi seyrederken, bir şahsın, piyesin diğer şahtslarrna karşı oynamak ist€diği
rolün altında, hakiki karakterini nasıl arıyorsak, aynı şekilde bir «mektupla rornan» rn saürları
arasında da hakiki lıisleri, hakiki münasebetleri, hakiki şahıslar| aı^rız. Bu benzeyiz tesadüfi
değildir. İlk bıkrşta belki garip görebilir ama <<mektupla ıoman» tiyatroya en yakın rorıan şeküdir.
Onda, sahnede ve hayatta olduğu gibi şahrslarr hariçten görüyoruz. Saklı fikir ve hisleıioden
haberimiz bile yoktur. Ne piyeste ne de <ımektupla{ıoman» da yazarın mevcudiyetinderı iz bile
görülmez. Bu yönden mektupla roman lıal,atın illısion'ıııı başka her hangi bir roman şeHin-
den çok daha kuvvetle verebilir.

Belki de <<mektupla roman)> ın kl6sik Fransız tragediasının yerini aldığını söylemek müm-
kiindür. En sbf şek-tinde mektupla roınan en sif şeklinde Fransız tragedyılarııa, Racine'in
ıragedialarına pek yal«ndır. Racine'in tragedialarında hareket, vaka yoktur; bütün oyun biı his
ihtilifı üzerine döner ve bu hisler de uzun uzadrya tahlil edilir. Oyuoun yeglne konusu bu
his tahlilidir; hayatın diğer icapları hislerin tahliliyle ilgili olmıyan konuşmalar asgariye indi-
rilmiştir. Burada insan ruhu ile başbaşayız. Ruhların, ateşli dialoglarrna hayatın hiçbir icabı
mini olmamaktadır. fJiiylece konuşma dilini de kullanmaya lüzum yoktur. Oyun, her biri melaup
üslübu kadar itinalı, her biri mektup kadar uzun tirade'laıdan ibarettir.

Hakiki bir mektupla ıoman, Racine'in trageüası kadar hareketsiz, onun kadar yalıuz ruh.
saldır. Biribirlerini görmiyen insanlar arasrnda ruh münasebetlerinden başka pek az miinasebet
bulunabilir. !ğylece edebi eserlerin yegane konusu olan insanla buıada başbaşayız, doğrudaıı
doğruya temastaytz.... Her ıoman, ne kadar realist olursa olsun bir seçme üzefiııe istinadeder.
Yazar, şahısların hayatından önemli bulduğu sahneleri, lıisleri tasvir eder; her fomanrn içinde

a

|1) Yo*nllıı, Dostoyevski; tercüme eden Hamdi Varoğlu; Semih Lütfi kitabeı,i,
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tiiytetikle boşluklar vardır ve roıııanı lııyaıa benzetmek zorluğu belki de bündan ileri gelir.

Realist olmaya, «Hayat sahneleri» vermiye uğraşan romanlar için bu esaslı bir mahzurdur ve

bütün bu romanlara sunilik veren işte üur. Nitekim, şu son senelerde bunu hisseden roman-

cılar olmuştur. Meseli, Jımes Joyce şahısların yaşadıkları, hissettikleri, düşiitıdükleri Şeyler

arasında bir seçme yapnıak istemiyor; o, IJlysses isimli muazzam romanında bir gün iÇinde bir in,
sanın bijıiin 1,aptıklarını. biiıiiı duyduklarını, bijıiin düşündüklerini vermiye çalışmıştır.

Böyle bir denenıe şüıphesiz olaganüstü bir önem arz eder. Fakat burada eski anlayışta roman

dan, belki de umumiyçtle edebiyattan çıktığımızı itiraf etmek lizımdır. Roman ve umumiyetle

edebiyat konu demektir; konu ise insan hayatının bazı vakalırıııı, insanlar arasındaki bazı mü-

nasebetleri seçmek demektir. Bu seçme lJl1sses'de hiç yoktur; diğer romanlarda da pek suni

bir şekilde mevcuttur. Ancak 
'mekıupla ıomanda bu seçme kendiliğinden ve gayet tabii bir

şekilde vücuda gelmektedir. Hayatıa da mektup bir seçmedir, romanda da. Mektupta her şey
anlatılamaz, esas anlatılır ve fomanrn «boşlukları» burada gayet tabii görünür. Demek ki her
reaüst romanın karsıl4stığı. zorluk mektup|a romanda kendiliğinden zail olur. Bunun içindir
ki bu nevi fomanln nrektuplarından bir hakikat havası esiyor. Yızdığımız mektuplar romana

.girebileceği gibi romanlardaki ııektuplar da hayatımıza girebiliıler. Hiçbir yerde edebiyatla
Iıayat biribirine bu kadar karşınamıştır. Meseli şu mektubun yoksullar arasında teati edilen
mektuplardan ne farkı vaıdır: «Bu ınektubu acele yazıyorum, teliştayıın, elimde, sahibinin
beklediği müstacel bir iş var. Mesele su: khrlı bir alışveriş fırsatı var. Fedora,'tanıdıkların-
,]an birinde, l,epyeni bir ünifoıır,ıı, bir pantalon, bir caket, bir de kısket bulunduğunu söylüyor;
lıepsini birden, ç<ık iyi bir fi7atla vereteklerıniş. İşte bunları satın almalısınız. Şimdi sıkın-
tıda değilsiniz paranız vaı; paranız olduğunu kendiniz söylüyorsunuz, rica ederim, masrafa
baimayın; bunlara ihtiyacınız var. Bir keıe kendinize bakın, giydiğiniz üııiformanrn ne kadar
cski.olduğunu görün. Avıptır. Limc lime olmuş... Beni dinleyin, bu eşyayı a[ın, rica ederim-
Bunu benim hatıtrın için yapın; eğer beni seviyorsanız, bunlarl alırsınrz...>>

Bu ııektubu, mektupla romanların en güzellerindeır biri o|an Yoksıllar'dan ı|dık
Dostoycvski, bu ilk eser.ini 21 yaşında iken ya2nıIştıI aına onda gençliğin tecrübe-
sizlği değil hayret vetici bit ustalık görünmektedit. Dostrıyevski zamanla sanattnr genişle-
ıccek, fakat ne daha derine ne de dılıa ileriye gitmiyecektir. Mektup şeklinin hususiyetleri,
satırları dolduran bilmem hangi ateş, yı.ıksullara karşı soırsuz bit anlayış, sonsuz bir merhamet,
bu esere unrıtıılınaz bir çehre ver.i1,or. Küçük memuru \{akat Diyevuşkin'i ancak mektuplarrn-
ıian tanırız. Aına o, harici tasviri yapılan her hangi bir şahlstan çok daha canlı bir şekilde
karŞrmıza' Çıkıyor: «Vazifeye girdiğiın zarnan on yedi yaşında olduğumu ve otuz seneye yakın
bir zamandan beri hiznıet ettiğimi size anlatıyordum, matoçka. İtiraf etmek lizımdır ki, az
üniforma eskitmedim; erkeklik çağınıı girdim, zekiyı sahip olduın, insanları gördüm; cemiyet
iÇinde yaŞadım diyebilirinr, o derece ki, hatti bir defasında salip nişanı için inhı bile edildim_
Ilelki inanmıyacaksınız ama, hakikat budur, yalan söylemiyoıı:m. Fenı insanların hücumuna
neden maruzum, matoçka i Haberiniz olsun ki, azizeni, ne kadar cahil ve budala da olsam benim
de her kes gibi bir kalbiın var. Halbuki fenı bir adam bana ne }.aptt biiiyor muıunuz, Varinka?
Fakat YaPtığı Şeyi söyleııek ayıp olur; daha iyisi bunuıı için yaptığını soıtunuz. Sırf sıkılgan
olduğıım için. sessiz olduğuın için iyi olduğum için. Her hangi bir kimseye ne
fenalık ettim? kimsenin malını rnı çaldım? Bir meslektaşınu, şeflere mii çekiştir-
diın? Haksız Yete ikramiye mi aldım. BöyIe bir şeyi, bir dakika bile tahmin etmek b;r giinah
rılur, matoÇka!.... Mübeyyizlik işimin pek yüksek,bir şey olmadığını biliyorum, fakat, buna
rağmen, bununla iftihar ediyorum. Çalışıyoruıı, terliyorum. Hakikaten de mübeyyizlik etme_
ıı.in ne fenalığı var? Bir cürüm mü bu? «Mübelyizlik ediyor» diyorlar. Peki, bunun narnu§a
bukadar dcıkunur neresi var?... Pekili, övle olsun, onların buldukları bir benzetişle fareyim,

ı
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.liyelim ! Fakat bu fırc lüzumludur, fakat bu fıreııiı-ı de keırdi»c göıe fıydası vaı, fakat b.u ra.

reye değer variyorlar, fakat bıı fare ikraııiye alacak, işte bu fare böyle bir fare» (S. 
'G_17)Roman, işte tiiyle bir adamın, öksüz kalmış uzak bir akrabası, Varvara Alekseyevoa

(matoçka) ile teati ettiği mektuplardan ibarettir. Öksüz kalmış Varvara Alekseyevna teyzesi

tarafındın zenginin biri olan Buikof 'un kollarına atılıyor. Bu vakayı mektuplardan tamamen anlamak

müınkün değilse de genç kı.zın teyzesini terkedip, dikiş işleri yaparak hayatını kazanmaya ça-

lıştığını görüyoruz. Diyevuşkin keırdisini lrer şeyden mahrum ede-rek onı yardıın ediyOr:

«Mösyö lVakat Alekseyeviç! Biliyor.iııusunuz ki nihayet mutlaka darılacağız! Size yernin ede,

rim ki, Makar Alekseyeviç, lrediyelerinizi kabul etmek gücüme gidiyor. Biliyoıum ki bunlar
size pahalıya mal oluyor, biliyorum ki bunları bana vermek için büyük fedakirlıklaıla katlanı-
yor, zaruıi ihtiyaçlarımızdan mahrum kalryorsunuz. Size kaç defa söyledim ki bir şeye ihtiyaCım
yok, katiyen hiçbir şeye ihtiyacım yok; bana şimdiye kadar yaptığınız iyilikleri bile ödiyecek

vaziyette değilim. Bu saksıları bana niçin yolladınız. Haydi, kına çiçeği ne ise; fakat lnr
ne oluyor?... Şekerleri de ne diye gönderdiniz? (S. 10) Varvara Alekseyevna ile Makar
Diyevuşkin karşı kaı:şıya rıturdukları, aralarında hiçbir münasebet olmadığr halde dedikodudan

çekinerek pek az görüşüyorlar. En ufak biı mektup, en küçük bir işaıet Diyevuşkin'i mest

ediyor: «Dün mesuttumt son derececle mesutturn, imkinsız derecede mesuttum! Akşam saat

sekizde uyandım (biliyorsunuz ya, matoçka dairedeır dönünce iki saat uyufrayl severim). Eir
mum tedaıik etmiştim, kAğıdımı hazrrladım, kalemimi yonttum; birdenbire, tesadüfen gözlerirli
kaldırdım. Kalbim öyle şiddetlc çafpınaya başladı ki ! Demek ki ne istediğimi, kalbim ne7e

arzu ettiğini, yine anlamışsınız. Baktım ki pencerenizde, perdenin ucu kaldırılmış ve tam 8e-

çen gün size ihsas ettiğim şekilde kına çiçeği saksılarına iliştirilıniş! HattA, o esnada yüzüniizü
pencerede görür gibi oldum, siz de küçiiık odanızda bana bakıyor, siz de beni düşünüyormuşsu-
nuz gibi geldi» (S. 5) Fakat 1,oksulların saadetleri az sürer ve birçok maddi sıkıntılardan'sonrı
Varvara Alekseyevna hiç sevmediği ve evvelce kendisine karşı çirkin bir şekilde hareket eden

Buikof'la evlenir. Makar Alekseyeviç önce bunu sükünetle karşılar, hatti izdivacın hazırlı}-
larına yardım eder. Fakat Varvara Alekseyavna'nın gideceğini anlayınca bu ayrılıktan neler
kaybedeceğini birdenbire anlıyor: «Matoçka, Varinka, canım, sevgilim! Sizi götürüyorlar. gi-
diyorsunuz!... AhI Allahım, Allahıın! Demek ki bugün Mösyö Buikof'la birlikte stepe gidiyor_
sunuz; bir daha gelmemek üzere gidiyorsunuz!... Hayır yine yazarsrnız, bana yine mektup gön"
derir, havadis velirsiniz ve gittikten sonra da otadan yazarsınız. Aksi takdirde, benim cennet
meleğim, bu mektup sonuncu olacaktır, ve u mektubun sonuncu olmasına da imk6n yoktuf!
Nasıl mektuplaşmamlz kiyle birdenbire duracak mı? Hayır, ben size yazacağım, siz de bana
yazacaksrrılz.., Artık üslübum dü?eliyor... Ah! Azizem, bit de üslüptan bahsediyoruriı! İşte şu
anda ne yazdığımı ,biliyorunı, katiyen bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyoruın, yazdlğIml okumuyorum
ve üslübumu tashih etmiyorum; yalnız, size mektup yazmak, kabil olduğu kadar çok yazmaktan
başka bir şey di.işiinmüyorum... Sevgilinı, cantrn, ınatoçka!» (S. 148)

* ,.. :i

Her edebi tercüıııe birçok ztırluklar ırz eder. Mektupla t()man'da ise bu zorluklar ken-
dini daha büyük bir kuvvetle hissenirmektedir.

Üslübun seyyalliğini her ıercümede muhafaza etmek lizımdır. Fakat mektupla ro-
nraıı'da bu belki dalıa elzemdir; rııektup üslübunun esas'lıususiyeti gayet akıcr, tabii olmasında_
dır: en küçük bir tercüme kokusu cümlenin her hangi bir şekilde zorlanması, mektubun gerçek
olmadığı hissini uyandırır ve btiylece mektupla foman'ın esas vasfı olan <<hakikat havısı» yokolu-
verir. 'Diğer tarafın bu nevi ıomanlarda üslüba ait en küçük bir hususiyetini bile muhafazıı
etmek belki de diğer romanlarınkinden daha önemlidir. Burada şahıslar hakkında ne biliyorsak
yazdıkları ıııektupların<lan çıkarmamız lizrmdır. Burada her kelimenin, her ciimlenin, her ifade

ı



ı

2|B

tarzınln bit önemi vardır. Burada önegıli ,olınıyan ifade hususiyetleri yoktur.,. Demek ki

mektuplı roman'ın ııüteıcimi her mütercim gibi fakat ondan fazla bu esas zorluğu Yenmeüdir:

iislübun al«cılığından hiçbir şey feda etmiyerek bütün hususiyederioe de tamamen sadık kal,

mak. Bu şanlat umumiyetle biribirine zddır ve biıini yerine getirenin diğerİni de yeıine ge-

tiremez; halbuki ikisinin de yerine getirilmesi şarttır. Yohııllg'ın mütercimi bu es'ıs zorluğu

nC dereceye kadar yenebilmiştir? Buqa bir göz ,aalım.

Mlnaya sadakat hemeı hemerr her yçrde muhafaza gdilmiştir. Hiçbir ciimle atlanıııamış

ve mdnadao umumiyetle hiçbir şey feda edilınemiştir. Fakat burada da bazı ükkatsizükler yo&

değitdir. Biıkaçını burada göstereli-:
- ı9 uncu sahifede şöyle bir cümeleye raslıyoruz: Bizim eııde, bir odayı, biı siiıü biçaıe daıı

işgal ediyor, 1alıız oda horidora açılaılardan değil; ölehi cilıelle bit köşede açıhlı olırıyorlar,
Mütercim burada «biçare adamlarını» vaziyetini epey fenalaştırmıştır; onlar açıkıa değil ayı
oralr]!orlııf.

2o nci.sahifede te,k b§ına bulunan l]jas (korkııçl kelimesi nilbiş ş*lirıde terctirne edil-
miştir., . Halbuki bizde tek başına nıüıbiş kelimesi Aorkunç kelimesinin mönasryıı vermi-
yerek daha fazla bir şeyia fevkalöde iyi bir derecesini göstermektedir.

21. inci sahifede Varvara Alekseyevna saadeıini müdafaa edememekle iüam ediliyor ; hakikatta

ise bu genç kız saadetinden pek ayrı olan bir şeyi müdafaa edemiyormuş., ,rarrıırıJrıa.
En küçiik dikkatsizliklerin bile büyiiık bir önem kazanabileceği malümduı. 22 inci süifede

Diyewşkin bütih sıkıntılarına rağmen ralıaı yaşıyoraz, azizem demektedir. Bu siizler bizi Diyenş-
kin'in rü cesareti hakkında birçok düşiirıcelere sevk edebilir, Hıl,buki Diyevuşkin ruh cesareti değil
ancak nikbinlik göstermektedir; o, <<rahat yaşıyacğımız» dan batısediyor.

Buna benziyen bir hata pek fakir olan Varvara Alekseyevna'yi birdenbirc zcn-
ginler arasına sokuveriyot. |47 nci sahifede şöyle bir ciimleye raslıyoruz: İra ıatıibi hatnai
mı iııi7otıııız, naloçhd? Hakikat ise barnbaşkadır: İr* sahibi olmak mı isıiyorsınız, maıoçIa?

.?' iincü sahifede mütercimin biı hatası Dostoyevski ile Yahya Kemal arasında bir fikir
ihtilifına yol açmaktadır. Şairin pek mşhut otan «iİs ıar mı bı ilemde ıeAabaı gibi ıalı» mıs-
rağrnı karşı Dostoyevski «Bıı nehabaı ıe can sıh,ıcı şe7miş» demeLıediı Hakikata ise Dosto.
yevski Varvara Alekseyevna'ya sadece geçirdiği ııekahatten bahsederkerı ((ne can sıkıcı nekahat»
dedirtmektedir. Bu cümleden ise nekahatin umumiyetle hoş 'bir şey olduğu minası lcolbyca

çıkıyor.
J5 inci sahifede bir cümlenin m6.nası açık bir şekilde ifıde edilmemişür. «İşıe ıiz beni ib-

li7alı bir adam olarab göı,ü7orıııız, siz onlatdan çoA daba mezi7eılisiıiz, naroçho», Bu cütn_ ]

lerden çıkan rnina, maloçhanın'Diyevıışkin'i beğendiği için son derecede meziyetli olduğuduı.
Halbuki bu cümlenin minası aksidiı «İşle sh beni değerli bir üam bıılıyorıınız, ıiz hi oı-
lardaa çoh daba mezi7ellisiniz, maıoçka»

Bütün bu hatalar şahısların çehresini esaslı bir şekilde değştirmedikleri için pek iinemli
sayılmaz. Fakat 60 ıncı sahifede ıasladığımız bir hata için aynı şey söytenemez. Bu hatadın.
dolayı şüıslar arasındaki miirıasebetler yalnış bir şekilde aydınlatılmakadır. Mütercim Vaıvara
Alekseyvna'ya şöyle bir cümle yazdırtıyor: «Bıgiinletde, bana ohııac.ıh bir ıeli bılaıağııızı ıe
hadaı ı'ğedmişliniz! İaerseniz, maıığlan biııeme ilişeııi beıı oereYim.» Burada Varvara Atek_
seyevna Dİyevuşkin'e çıkışıyor gibidir ve bu hal mektupların umumi edasiyle tezat teşkil ediyoı.
Cümle hakikatta bambaşkadır. «<Baıa bıgünlerde ohııacah birşefler uermepi, aadeddiler. o za-
ınaı isl*ıeniz siziııle Pa7laşııız». Bunun gibi hatalar her yerde tehlikeli olursa da mektuplı
romanlarda Çok daha tehlikeli olurlar. Çiinkü yukarda işaret eaiğmiz gibi, şahıslan ancak
bu mektuPlardan tanıyofuz ve elimizde hiçbir kontrol vasıtası da yoktuı Şahsın portresioi
mütelif mektuPlardan topladğımız intibalarla çiziyoruz. Her hangi biı tercüme hatasından
dolayı yanİış bir intiba alırsak bütiin portre değişiverir.

_ TERCÜME
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' Mamafih Yoksallarda bunun gibi hatalar çok nadirdit ve şahıslaı önümüzde hakiki karak- '
teriyle çıkıyorlar. Ama, yukaıda işaret ettiğimiz gibi bir şüsın portresini yalnıı siiyledi,kleri

sözlerle değil, onları siiyleyiş tarziyle de çizeriz; «üslip insanın ta kendisidir» siizü burada her
yerden fazla varittir. Çünkü burada şahısları arılamak için en iyi ve en emin vasıta hakikaten
üslüpların tetkil«dır. İyi bir mektupla ıomanda şahısların üslüplaıı arasında belli farklar var-
dır; öyle ki karakterin bütiin hususiyetleri değilse de esıs hususiyetleri iislüplatında ifadeleıini
bu{urlar. Diyevuşkin'in bir tek mektubıınu, veya ancak birkaç satınnı okuyan kimse onııo ka-
.rakteri hakkında malümat sahibi sayılabilir. Dünya ıomanlannın pek az şahıslan bu,kadır
kendileiine has üslüba maliktirler. Bu üslibun mahiyetini bir kelimeyle ifade etmek isteısek
ona bir «küçültme» üslibu ismini verebiüriz. Makar Diyevuşkin kiiçük bir insandır; geçirdi
ği-hayatı küçük, alitaları küçük, dünyası küçüktür. İşte bu küçülıliiü< üslübuna da geçmiş-

dr. Rus dilinde hemen hemen her kelimenin bir de küçültme şekli vardır; meseli r/al masa,

sloliA, masacık minasına gelmektedir; god, sene so#t küçük bir sene miinasına gelmektedir.
Dostoyevski bundan istifade edeıek Diyevuşkin'e boyuna bu küçültme isimleri kullandırmaktadır.
Diyevuşkin diğer taraftao edebiyatla alAkası olmıyan bir adamdır; <<O menhus üslüptan tnahrum
olduğunu ben de biliyorum.»> O, bütün yarı-cahillerin yaptığı gibi en samiml satırlaıını bile, ga-

zetelerde, aşağılık edebiyatta da geçen basma kalıplaıla doldurmaktadır. Atşü bir samimiyet
içinde küçültme temayülü ve basma kalıplar; işte Diyevuşkin üslübunuı esas hususiyetleıi bunlardır.

Mütercim bu huzusiyetleri ancak kısmen verebilmiştir. Bu da tercümenin ikinci dilden
yapIlmIş olmasrndan ileri gelmiş olsa gerek. Fransızcaya veya diğer bir dile terciirıesi imklln-
§t2 olan bazı küçültmeleı veya basma kalıplaı belki"de Türkçeye verilebilirdi. Mamafih bu
işin ne kadar zor olduğunu takdir ediyoruz. Bilhassa küçültmeleri vermek birçok defa hfika_
ıen imk6nsızdı... Bu eksikJere rağmen <<Yohsııllar»> çehrelerini muhafaza ederek önümüze
çıkryorlar.

Kitap umumiyette kolayca ve zevkle okunuyor. Maaleset, bLı yerlerde mektup üs!übuna
hiç de,yakışmıyan eski ve ağır terkipler kullanılmıştır. (B|inaenalelb beni diıleyiı; o z*mıırıda,,
beri bir seneyi miilecaaiz bir zaman geçri 1), ı,,) Ama, buna benziyen ifadeler nadirdir ve tercüme
-ınektup üslübunun sadeliğini, seyyalliğini tamamen verememişse de ona yaklaşmıştır.

İkinci dilden tercüme zor ve nanköt bir iştir. Fakat iyi ve dikkatli bir mütercim ikinci
dilden dİ kıymetli bir tercüme meydana getirebilit. Bunun örnekleri nadir olmakla beraber
vardır. YoAsııllaı, işte bu örneklerden biridir.

Efol Gü|NEY
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Son senelerin'en çok ıercüme edilen, en çok rıkuıran ronııııcılarından biri de şüplıe yok ki

Emile Zola'dır. Jerıııiıal'den, Naıddan sonra şinıdi de L'Açsoıııınojı tercüme kütüphanemizin

değeıti kitapları arasında 1,et almıştır; hem de her kitaba nasip olmıyan bir şekilde: iki tercümesi

birden, hemen hemen aynı z.amanda basılmak sufetiyle.

Zola ile kurucusu olduğu Naııııaliınıe ııekıebi lıa!ikıııl,ı, dergiınizin bundan önceki sayı-

lııtında, !erminıl ve Naıa rercümelerinin tetkikı sırısında ['], kifi derecede bahsedilmiş otdu-

.ğundan buraCa yalnız L'Assoıııııoir'la tercümesini iııceliyeceğiz.

L'Assoııuıoiı,, <<Rougon_Macquart'lar)) serisinin yedinci, fakat Zlıla'ya şölıret ve muvaffa-

kıyetin kapılaıInI açan ilk eseridir. O kadar ki, Zola'nrn edebi hayatını L'Asson»ıoifdan önce,

|iAssoınınoir'dan sonra diye ikiye ayırmak ınümkündür. Zolı yirmi cilde, otuz iki kola varaı
ve bine yakın eşhası o|an <<Ilougon - Maeqıarı'lrır, İLiıci İııPar,ılorlah, Zamanınd,d Biı, Ailenin
Soılal ı,e Tabii Taihi>> adlı bu muazzam eseıinin ilk mükemmel örneğini L'Assoınnoir'la yer-

ı-ııiş, bir halk romancısı olarak asıl bu kitabiyle tantnmava, okunmaya başlanmıştır.

Eseri lıakkında, romAnlı]In başına koyduğu kısa önsözde bizzat şöyle söylüyor:

<<Assoınııoit bir gazetede intişar eniği vakit, emsalsiz bir huşunetle hücuma uğıadı, mimlendi,
uğramadığı itham kalmadı. Muharrir sıfatiyle takibettiğim maksatları, burada birkaç satlfla izah
etmeye l]acet varmr? Kenar mahallelerirnizin nıüteaffin mııhitindeki bir işçi ailesinin mukadder
sukutunu tasvir etmek istediın. Ayyaşlığın ve tembelliğin soıTunda, aile bağlatının geıyşemesi;

karmakarışık fuhşun murdırlıkları; temiz duygulat,In tedrici unutuluşu, sonra. netice olafak,
lıacalet ve ölüm var. sadece, ameli bir ahlök dersi.

<<Assoıınıoir, hiç şüphe yok, kitaplarımın en afifidir. Ekseriya, çok daha korkunç y^r^lar|

Jeşmek ııevkiinde bulundunı. Yalnız şekil korkuttu. Kelimelete öfkelendiler. Halk dilinde-
ki kelimeleri toplamak ve bunlarr, çok işlenmiş bir kalıba dökııek edebi tecessüsünü gösterişim,
cürüm oldu. Evet, şekil; asıl büyük cürüm şekilde! Halbuki bu dilin kamusları mevcuttur;
aldın insanlar, bunları tetebbu ecliyotlar, tazeliğinden, uınulmadık ve kuwetli tasv.irlerinden zevk
duyuyorlar...

<.ıEsasen kendiıı,ıi ııüdıfıa etnıiyorunı. iseriın beni müdafaa edecektiı. O, hakikatı s<iy-

liyen bir eserdir, halk tabakasını anlatan, yalan stiylemi.ven r,e lıalkın kokusunu taşıyan ilk
romandır... [']»

L'Assoııınoir büyük bir halk romanı olmakla berabet, lıalkı öven, oııu pohpohlıyan bir
kitaP değildir. Çünkü eserde, kahramanlarının bile üstüııde kalan ana mevzu, içkidir, Zola
iÇkinin insanlar üzerindeki yıkıcı tesirlerini, doğurduğu feliketleri realiteden bir an uzaklaş_
lnryarak, Pekaz esere nasip olan bir vuzuh ve keskinlikle bu romanında belirtmiştir. Bu itibarla
L'Asso»ıııoit, letniııal'e nazararr. insanlığın her tabakasını ilgilendiren bir hastalığı teşiih etmesi
bakımından daha umumi bir mahiyet arz eder. Jer»ıinal'de ameleyi kemiren sosyal çıbanlara
Patmağını basmıŞ olan Zo|ı, L'A.rsoııııoir'da anıelenin kendisini, bütün kusurları ve meziyetle_

flf e\ Aııommoir, Emile Zola; çeviren İsmail Müştak Mayakon; Hilmi Kitabevi, Z cilt; İstanbul 1942
b) Melbane «Aııommoiı,», Emile Zola; Türkçeye çeviren: Hamdi Varoğlu; Semih Lüıfi Kitaboi'

Cilt: 1; İstanbul 1942.

['] Bak. Tercüme, sayı l0, l4.
[3] Bu PaıÇalar Hamdi Varoğlunun tercüDıc cdip eserin başına koycluğrı Bailaıgıç'dao alınmrştıı.
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riyle işçinin ken.li çehresini çizıniş, onun iç Aleııini, sevgilerini, ihtiıaslarını, iptililarını, ıstı-

rıplarını tasvir etmiştir. Geıwaise'iıı şahsında canlandırılan ve hemen lıeıııen Zola'nın bütün

es€rleriı]e hikim olan çalışma aşkını, tevazuun, hüsnüniyetin, namusluluğun yaı,ıı slfa Coupeau,

bize içki ile bütün bu meziyetleri kaybeden. gitgide maddi minevi bir sefalete düşen, karısiyle
(ocuklarınr da peşi slra bu sefalete sürükliyen, iyi yürekli, fakat cahil, geçirdiği bir kazadan
stınra bir müddet boş kalınca, içkiye ılışıveren bir halk tipini gösterir.

Diğer taraftan Zola tecrübeye, vesikaya dyııan ıaıuralisie ıomaıcının çalışma tekniğine
eıı çok bu eserinde yef vermiş, bu ilk anrele romanı için akla gelmiyecek kadar ince tetkiklerde
bulunmaktan çekinmemiştir. Sonradan neşrolunan hususi notlarına göre tasvir ettiği n-ıahalleoin
bütün sokaklarını. bütün evlerini günlerce gezmiş. çamaşırcr kadınların hayatına, işlerinin husu-
siyetine dair etraf|ı ııalüınat toplamış. tcnekecilik zanaatine ıit bütün deyimleri, bütün alet
i simlerini öğrenmiştir.

Zola'nın, romanlnı yazmadan önce giriştiği bütün bu tetkikler, topladlğı vesikalar tama-

ııiyle ilmi nıalıiyette olmamakla beraber L'Aısorilrrıoif'fi| Paris'tcki işçilerin hayatını bütün renk-
Ieriyle ıksettiren en canlı eseı,lerden biri olmasında şüphesiz ki büyük tesiri olmuştur.

**
L'Asıo»ıııoir tercün,ıelerinden biri ınerlıum İsmail Müştık Mayakon'un, ikincisi de Hamdi

Varoğlu'nundur. İsmail Müştak Mayakon'un tercümesi, ikinci cildin de intişariyle, tamamlan-
ınış; Hamdi Varoğlu ıercümesinin ikinci cildi ise henüz basılmamıştır. Onun için her iki ter-
cünrenin yalnız birinci cildini, aslıyle karşılaştırarak inceledik.

Her iki tercüme ilk bakışta, bizce, şu üç bakımdan biribirinden aÇık farklarla ayrılryor:
a) Dil bakımından;
ö) Muhtevaya sadakat bakımından;
c) Şekle sadakat bakımından;
Bunun haricinde dalgınlıktan, yanlış anlamddan veya metni yanhş tefsir Ğtnıekten ileıige.

leır tek tük yanlışlıklar vafsa da Fransızcaya hakkiyle vikıf olduklarInda şüphe olmıyan her iki
mütercimin bir.ibirlerinden en az ayrıldıkları nokta bu olduğu için, onu esash bir fark olarak
saymadık. Her iki tercüııeden, bu ıyrılıkları gösteren örnekleri, sahife sırasını takibederek,
r:ısgele ele alacağız.

Romanrn ilk sahifesindeki şu parça:
<<DePis bıil joıt:, aıı torıit dıı Veaı ci deax 

'0ıe.ç, 
oi il: maıç,eaienı, il l'eıuoyiı se

coucbe,r aı,ec les ent'ınts e! ıe reParaissail qıe ıard, d.ans la tıııiı, en racoillan' qu'il eberchüı dıı
ıraı,ail, Ce soir-l), Peıdaıl qı'elle gıeııaiı 5or, ,,elo,rf, elle croyaiı l'aaoir au enırer au bal da
Graıd-Balcon, doıı les dix t'ex|let flanıbanıes öclah,aienı d'ııne naPPe d'incendfu'la coılöe noire
deı boıleı,ardı exlörieır.ı; eı, deı,tiire lııi, elle aıaiı aPerçu la peıiıe Adöle, aıe branissease qııi
liıait i leır ı,e.ttaırani, ıııarchanl i cinq oı six Pa.r, les ınainç ballaııes, comme si elle aenait
le lııi qıillet le bras Poar ne Pıüs Pdssef erıseııble ıoıs le cla.,iğ crue deı globes de h porte.>>

İsmail Müştak Mayakon'un tercümesinde; S. 5:
<<Seii: ,qi)nden beıi oııınla birljAte yıneh yedihleri 1İki Başlı Daıa) meyhanesinden çı-

[ıııcu Lınliye ofrr! e?e, çocııhlaı,ııı yanına gönderit, trendisi sababa h,arşı gelir ııe her defasında'i
iş aı'anıak içiı bölle gec kı.ldığını sö\lerdi. Bu 1Aşaın Peııcere önünde yine her aakit gibi yo-
]anıı bekletkeı onun, soLağı ıazı, ön Peııceresixden çıhan aldınlıklar bıharın uzın karaıılık-
latını aldınlalııı (Grdiı Balhon) gazinos.ıııa gitdiğini göriir gibi olnııışta, Arkasıxdan da kü.
çiik Adel al'ıı balo1a girnıişli. Eıasen o da ahşaıı yemekleriıi aynı meyhaıede yerdi. Adel,
Lanliye'd,en beş allı adıın g,eride Aalmışlı, İli yanına saı,han hollarının ö\le bir hali ıardı hi
I-anliye'ııin lolundaı lıerıen ayrılmıt oldıAlatı anlaşılı7ordı. Balonuıı AaPısındahi lLmbalarııı
z.i7a,ıı alıııdaıı birliiıe geç»ıeııeI için biribiriıin holaııı ıeth ettiAleri belli\di.»

a
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Hamdi Varoğlu'nun terciiınesinde de; §. 7:

«SeAiz gündeıı beri, \eınekleriıi \edikleri Veaa i deılx TOıes (İli Başlı Dana) loaaııe,

snıdaı çıLtıkıan soıra, Lanti\e, oıı çocıhlarla beıabeı eı,e, Üaırıııı}d göıdetiyr; Aeıdisi, iş ac
ınah bahaıeıiqle, a»cak 7ece 8eç uahiı geliprda, O ahşam leruez, Ünıi7e'ıin aadeıiıi gözlct,

Aeı, onı, aleı, a]eı lgnan on pencereıi, dış bılaarlann hara çizgi.eini bir yangıı kızıllığİLle rydıo'

laıaıGrand.Balcox(BıiyiikBalhoı)balozüıagirerhengöriiı,sibiolmıJş'ı;aılaııııdaıda
hiçüh Adel (Adğle) g,öziiıe ilişnıiçi. oılarla 4!nı lokaırdd4 lenek İilerı bı cil^cı hız, Lapı,

dahi |aııııların çiğ aüınlığı alıııdan birlikıe geçmeneb içiı oırın kolundaı beniiz çıkmıŞ gibİ,

elleri ihi: 1aıına sarhıh, beş alıı adım geıiden 1iiı,iiptdıı.»>

şeklinde tercüme edilmiştir,

Giiıülüyor ki iki tercüme arasındaki büyük fatklar, eserin daha ilk sahifesinde göze ÇarP-

ma.ktadır. Bu ilk cümleler, bilhassa yukarda üçe ayırdığımız farklardan muhleva ve Şekle sı-

dakat bakımlanndan bize güzel örnekler vereıek mukayesemizi kolaylaŞttimaktadrr. İsmail MüŞ,

tik Mayakon'un tercümesinde bu cümleleıe illveler yapılmış, asıl metinde mevcut olan bazı tı,
sımlar tercüme edilmemiş, bazı kısımlara da başka minalar verilmiştir. Meselö ilk 'cümtenio

aslında <<}er def asında>> diye bir şey yoktur. Bunu mütercim illve etmiş. Sonra müellif «çocıh,

ların yaıına göıdetir» demiyot, Hamdi Varoğlu'nun teıcüıne ettiği gibi, «çocaAlarla berabeı cıe,

laı.mala gönderi4ot» diyor. İkinci cümledeki <<1ine her aabit gibi» rcziı de memin aslııda'
yoktur. Mütercim Türkçe bakımından da pek düzgün olmryan bu sözü, nedense, iliveye liizum

sörmüş; hiç olmazsa «ber aai,iıhi gibi» deseydi. Sonra «oıuı ıolağa nazı' ön Peıceresindeı

çıEan aydınlıhlar bulııarların ıızın haraılıhlatını aydınlalan (Gran BalAoı) gaziıosıııa girdiği,

ni görür 9ibi olııaiııı,>> derken, mütercim on Pencereyi öı Pencere haline getiımiş. Bu bir ter-

tip hatası olabilir. Yalnız eserin aslında mevcut olmryan «ıokağa ıazır» ke|imeleıi de bir ter-

tip hatası olarak .cümleye kanşıvermiş o|amaz; müt€rcim yine küçiik bir ilAve yapmış. Bıına
mukabil de, ciimleyi pek fazla uzatmak istemiyormuş gibi «... Ies dix fenllıres flambaııes lclaiıa'eıı
d'ine niappe d|incendie la coılöe ııoire deı boıleı:ards exlefieıırs;» ğjzlerindeki flambaıleı, Üııe
nappe diıcendie ve exlEriew kelimelerini bırakmış. Bu suretle iki sıfat, bir teşbihten mürum
katan cümle de .Zoia'nın kendine has tasvir üslubunu kaybederek . tiiyle kuıu,
Tüıkçesi de acayip bir şekle girivermiş. Aynı cümleyi Hamdi Varoğlı «onı, aleıı aleı
Yanan on lenceri, bıılaarların hara çizgiıinl bh, \angın kızıllıği\le aydınlalaıı Graıd -

Balkon (Büüik Balüon) balozııııı girethen göıür gibi olnrr§ıa;», diye terciime edeıek aslın muh-
tevaslna o|duğu kadar, üslüba da, mönıya da sadık kalmaya çalışmıştır Ciimledeki «bal» k:
limisine de tam yerinde ve giizel bir karşılıkla <<baloz»> diyn Hamili Varc'ğlıı'ya mukabil mei-
huin İsmail Müştak Mayakon nedense gazino demiş ve biraz sonra aynı kelimeyi tekıarlamat< zorun-
da kalınca İ.balo» diyi teıcüme etmekte ,mahzur görmemişir: <<ArAaıııdaı d,a hlçiih rldel balo-

7a gitmişli. Esaıeı o da aişam lemehlerini a7ıı meylıanede yrdi.» diyor. Halbuki aslında.
Hamdi Varoğlu'rıın tercüme ettiği gibi; «arkaııııdaı da kiiçah Adel (Adğle) göziıe iltşmiıri.
Oılaıta 4!rıı loAarıladt yemek yi1en bu cjlicı kız,.,» deıiyor. Burada da İsmail Miiştak Maya-
kon Gervaise'ln gözüne ilişcı AdĞle için, baloya giı,mişıi demekte tereddüt etmiyor; sonra
«brınisıeaıe>> kelimesini atlıyor ve AdĞle'in bir maden cilicısı olduğunu, nedense bize siiylemek
istemiyor. Bu kelimeyi Hamdi Varoğlu da sadece cilicı Aız diye tercüme etmekle kanaatimizce
iltibasa meydan vermiştir. Çiinkü bugünkü okuyucu için cilicı kız, müellifin kast ettiği, Fran-
sızca kelimenin de ifade ettiği minayı tamamiy.le vermiyor. Cilicı hız, bugün peköl6 bir ıınaİ
cilücııı da zannolunabilir. Hal uki AdĞle'in de bir amele, maden cililryan bir işçi loz olduğu.
nu okuyucu açıkça bilmelidir. Cümledeki «resrırJıarrı» kelimesi de «me7baıe» üye tercifune edi|-

miş. Halbuki rneyhanede yemek yenmiyeceği bilinir. İsmail Müştak Mayakon, en bşaki. cün-
Iede'de Gervaisel'le Lantier've rrıeyhanede yemek yedirttiği için burada aynı kelimeyi tekrarlıoış.
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Halbuki Hamdi Varoğlu gibi, <<lobaııa» diyebilir, başta, aslında da bclirsiz olan yemek yenen

r.erin, buradaki rcsı.ıır*n' kelimesiniıı sarahadyle, bir lokanta olduğunu kolayia anlıyabilirdi.
İsmai| Müştak Mayakon aslında tek cümle halinde olan bu kısmı biıkaç cümleye bölmüş.

Biraz önce meyhaneye soktuğu Adöle için: <üdel, Laııiye'dcn beş allı adım geride halmışlı,
İAi ynına sarhan kollarının öyle bir hali aardı ki Lanıiy'niı holından bemeıı ayrılmış oldık-
laı anlaşılıyoıdıı, Balonan kapısındaki lönıbaların ziyaıı allııdan biı,likle geçmeınek için biü-
bhigin kolıınu ıerb eııilleti belliyd,i.» diyor, Son iki cümlenin Tüı*çe bakımından da ne kadaı
düük olduğu ilk okuyuşta göze çarpıyor; <<balonın kapısındaki liınbalar» deyimi de bir hayli
gariptir. Cümlenin aslında ne <<baloııın kaPısı», ne <<kollarınıı öyle bir bali uardı tl», ne de

«biribiriıiı *oLın,ı ıerh etıih,leri belliydi,»> diye bir şeyler yok, Mütercim bunlarr da yine ken-

diliğinden ilive etmiş ve buna mukabil metinde mevcut olan kısacık bir sıf,atı «claılö crııe» doki
<<crae»» yı atlamlş. Hanıdi Varoğlu aynı cümleyi, her bakımdan çok daha sadakatle ifade oı
miştit: <<... Aapıdahi tanıılarıı çiğ ayılınlığı alıındtn birlikle geçınemek- için oıııı kolıııdaı
heaüz çıAınış gibi, elleri ihi yanıııa sarhık, beş allı dım geriden yürüyordıı.»

Hamdi Varoğlu brırada <<globe»> kelinıesini de yerinde, güzel bir karşılıkla <<Ianas» di-

1,c tercüme etmişıir.
Romanın üçüı,ıcü sahifesindeki şu cümleler:
«Geruaise, qıe la lanteıne g?ıaitl'se baıssait, ıoıı nıoııchoir ıar leı lğıı,eı, Elle regaıdait

,i dtoiıe, dı cölğ da boıleı,ırd ıie Roelıeclıoıırt, oiı ıies gror4Peı de boııcbers, ıleıanı les aballoirs,
ııdlİonndİerıı eı lalılİers saııglanıs; eı le uerıı traİs aPPorıaİl ıırıe 

'ııanreru 
Pat ,nonıenıı, ıırıe

üear faıae ,de b?les ıııassarrğeı. Elle rcgardail i gaıcbe, eııf ilanı ın loıg rııban d'aı,enııe,
-t'arrilıanl, Presqııe eı taee d'elle. ) lı ııasse blaıche de l'bEPiı*l de Lariboisiöre, alots en
coaıtrıclıon.»

İsmail tllüştak Mayakon'un tercümesinde; S. 6:
<<Feneı,iı ziysı sabai riiyeliui işkül eden letı;ez, billi ıııaıılili ağzında old,ığu balde, ayk-

lotınıı ııcıın,ı ba.çaruk ızakları ıatıiş eıliyord-ı. Sağ ıarafıa Roşşıu buluarııda, Aanlı önlfrAleriyle
-çılbaneıiı önünde beLli\eıı 1ığııı 1ığın hasaPlar d,arıYor, sabalıın ıaze rizgörı beniiz boğazlan.
ıuış lıal,uanlaı,ın ağn, lan koAusıını geıiri1,ordıı. Sol ıarafıa bir şeriı halinde ,ızaııaı cadde ıa
ııilııJetıe beıiiz iışaalı bilınemiş l-aribouaziyer haslaıesiıin belaz ciissesiıe nıiinıehi olııyordı,>>

Hamdi Varoğtu'nun tercümesinde de; S. 8:
«Penet, ileıifi götmesiıe ınüni oldrı Jerı,eı, ınendili dadahJatında, ParınaLlarının ıcııe ba-

.,ıtah ),iitrseüyordı, Sağ leıat'ıa, Roşşııu (Rochecboııart) balaarının old,ığıı tarafa bahı\orda.
Orulı salbaıelerjn öıiiıde, ia.rıPlıı, kaılı önliikleriyle .dıırmaş, behliyorlaüı, Serin riizgür, ara-
sıra, Piı bir AoAu, boğazlaııııış lıayı,an LoAusıı geıiriyorda. Sol ıara!a balıyor, heınen lıeneı
tonı Aaışısınde, o ıdrible beaii: İıışa ed.ilınehıe olan Latibaaz7er (Lariboiıiğre) hdsrınesinin, be-
yz' 1ığınııdd biıen, şeriı gibi ızun caldeyi görii1ordıı.»

Eserin hemen üçüncü sahifesinden aldığımız bu parça da iki teıcüme arasında dil bakı.
ınından göze çarpın farkların canlı bir örneğini veriyor. İsmail Müştak Mayakon'un tercifune_
siad,ekj «sahai riil,etini işhül», <ıızeh.ları teJliş>>, <<beyaz ciisresine ıııüntebi» gibi deyimler şüplıe
ı,ok ki artık bugünün dili olmaktan çıkmıştır.

Bundan başkı İsmail I\{iiştak Mayakon'un tercümesinde cümlelere yine ilive edilmiş şeyler
vat. Meseli ilk cümle sonundaki <,.azaAları ıet'ıiş edi\ordıı» sözü metnin aslında yoktur. Bu
cünılede Hanıdi Varoğlu'nun tetcümesin<]e de bir aksaklık vat: <<Feıer, ileriyi görnesine mlııi
rılan Ierıez, ıııeıdili dıdahlırında Parınallarnıın ıcııa basaraA \iih.reliLordıı» di\or. Burada
fenerin, Jervezin ileriyi görmesine mini olduğu pek anlaşılamıyor; bilikis, iki virgiil arası okun-
ııazsa <<fener, nıeıdili dadıhlarında ParmaAlarının ,ıcıııa bararaA 7iikıeliyordıı>> gibi garip bir
ırıİnı çıkıyoı. Sonra burada Parııaklarınıı ııcııa basara| yilkselmek yerine ayhlarınrn ,ıcrınd'
lıasarab LiiAıelııel demek ve bu cüınleyi sö1,Ie tercünıe etmek kanaaıimizce daha uygun olurdu:

a
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<<!eı.ı,ez, Jener iletipi giirıiıeıiıe e»gel old,ıığından, nıeııdili dıdaklarııda, ayaklaıı»ın ıcıınd baıa,

ızh 7üAıeliytdz,ı.» İkinci cümlede Mayakon <<aenı İ,,,is>> yi <<sıbabın laze riizgirı>> diye tercüme

etmiş. Aslında sadece, Varoğlu'nun dediği gibi <<-ıeriı tiizgiı» deniyor,

Romanın dördüncü salıifesindeki şu'sual:
<<- Le boıogeojı ıı'eıı ılonc Paı lü, madame Lanlier?>>

İsmail Müştak Mayakon'un teıcür.rıesinde; S. 7:
<<- Daba eJeıdi gelınedi nj ivladaın Lanlile.»,

Hamdi Varoğlu'nun tercümesinde de; S. 9:
«- Çorbacı gelınedi ha, maılım l-ıııiye?»>

şeklinde tercüme edilmiş. <<Boıırgeois>> kelimesinin, IVtayakon'un mctniııde olduğu gibi «etendi»>

diye tercüme edilmesi (ok yeriııde ve doğru olmaklı beraber, eserin havasına uymuyor. «Eİendi»

kelimesi, dilimizde 15-2O sene önce <<eaiı e!eıılisi>>, <<koca>>, «aile ıeisi» mdna|atına kullbnılır,
dı, ama bugün artık bu minada kııllanılınıyor. Kullanılsa da vaktiyle bizde daha ziyade orta

halli, mı:hafazakir tabakanıır kullandığı bu deyim, Asıoınınoir'ıı daha çok argoya kaçan diline
uymuyor. Varoğlu'nun bulduğu <<çorbacı»> karşılığı bizde <<euin be1i, efendisi>> minalarına Pek

.gelınezsc de burada escrin havasına pek uygun düşüyor.

Eserin yine dördüıcü sahifesindeki şu cümle:

«- |,ı6,,13 .çaı;ez, conlinıa-l-il, ınaiııleıanl, je ltaı,ailla li, ;ı l'hö2jl*l... Lleİı! qııel jolİ moiı
Jc ıı,ai! Ça Piqıe dıır, ce maıin.»

İsmail Müştak Mayal<on'un tercümesinde; S. 7:

<<_ Haberiııiz ı,aıını, beı şiıııli lıı.ııah,ınede bir iı bıl,]ıııı. A»ıa »e siizel ın,ılıs de3il
ıııi i' İıısanıx 1iizünii ıs ırıyor,»»

Haındi Varoğlunun tercümesinde; S. 9:
<<- Haberiniz ı,ar ıııı, di),e deı,aın eııi, şiııdi }ıaslanenin oı,ud,a çalışıLotıınz... Ne giizel nıa-

,ı,ıı alı, lıa? Bıı sabalı, haı,a l1na ıJıı,ror.»> şeklinde tercüme edilmiş.
Eserin en canlı kısımlarını teşkil eden konuşmalarda mütercimlerin dil farkı daha iyi gö-

rülüyor. Mayakon'un tercümesintle, eserin hemen hcr yerinde olduğu gibi, Zo|a'nın cümlesi
tercüme edilmemiş, cümlelerin aşağı yukarı minaları verilmiştir. Bu kadar serbest davrandık- ,

tan sonra mütercimin, hiç olmazsa, ıemiz, güzel ir koııuşma dili kullanması ,temenni edilirdi.
Mütercim mayıs ayına insanın yiizünü ısırtacak kadar metni tıhrif eımiş, çalışmah fiilini de ıi
bılııak diye çevirmiştir.

Varoğlu'nun tercümesi ısla dalıa sadık. Yalnız cünıledeki «Ça Piqıe du, ce naıiil» deyi-
.rıinirı <<ba sabab haı,a teırı ı.rırı7oı,>> şeklinde tercüme edilmesi Türkçede pek hoş o|muyor. Bu-
ıada sadece mul,ıtevaya sadık kalarak şekilden ayılnıak. Meseli «}z'ıabab soğıi. iısanın ciğer-
lerlne işlipr»> veya <<bı ıabalı soğık bıçah g,ibi>> tliye tercümc ediverıı,ıek kabil olutdu, sanırız.

Eserin 7 nci sahifesindeki şu cümle de:
<<Puis, comme prise d'ıne sıbiıe piıiö»>

Mayakon'un tercümesinde; S.9: <<lze sanAi biiıiin laldı./,ı bit »ıerlıaıne' lıiııi7le:>>; Yaroğ-
ııun tercümesinde de. S. 77: «Soııı,a birdeıbire onın lıaline acııııış gibi, ilüae elıi:»> şeklinde ter-
cüme edilıniş. Bu kısacık cümlede de iki tercüme arasındaki dil farkı, sadakat farkı apaçık
görüoüyor. Mayakon'un tercün,ıesiyle karşılaştırılınca Varoğlu'nı.ın dili, temiz, pürüzsüzdür. Sonra
ınetinde ne <<saıki», ne de <<biltijn>> kelimeteri yok.

Deııebilir ki Mayakon merhum L'Assoınm.oifın heıııen lıemen her satırında Zo|a'nın yaz-
dığını tercüme etmeyip, yazmadığı şeyleri metne sokmaya hususi bir itina göstermiştir. O ka-
dar ki pek ince bir teıkikten geçiıilerek ıeliJ eılilen kısımlar çıkarılıp, ıercüme edilmiyeı kısım.
lar hesaplanırsa ortada Zola'nıa metninden çok biı şey kalmıyacak. Bu itibarla lUayakon'un
tercümesi Zola'nıı eserini ne muhteva ne de şekil bakımından aksetıirmemiştir. Müteıcimin
kullandığı eski, ağdalı dil de Zola'nın canlr, akıcı iislübunu koruyamamış. hele eserin ha-



223

Vasınr hiç vetmerıTişıir. Biı ııcvi,len .eözünıüze ilişen birkaç ıroktayı, asıllaııııa bırşvurmadan,

işaret ediyoruz:
S. ıo «BaAışlıtı iib ıııiiıeıj!in ı"e kıaıil tıir siıablıh içinde yiikselen»; S. ll: «larzı laliJ,

!ıızlıfidan»; S. 12 <<lıayıııın ınibıeı ıe ııeşakkaıleı,i alıınıla»; S. |4 «sözlerİ laaaıa ınetkiİz bıı

ıazallüıııleü işiıilordıı>>; S. 2O,. <<iıeın de nıııtıaril üarbelein ahengtıe a\dıırdağı cümlelen>;

S.2l:'<<hılisa bıı ıniııııal üzere jki a7 j,asaılık>>; S- 27i <<fierr'ılii7elin zalmetleri içine dalmah is,
ıiyoı,mışca.ııııa>»; S. jO: <<görmeli b ne ıaılı ııııaşaha!» v. s.

Şüplıe yok ki L'assornıııoiı,. teı,cümesi büyük güçltikler arz eden bir eserdir. Zola'ırın tawit

ettiği amele muhitinin konuştuğu dile eserinde geniş bir yer vermiş olması bu güçlüklerin ba-

şında gelir. L'Atıotı»ıoiı,miiterciminin, her mütercimde aranılan sadakat, Türkçeye itina şart,

larından başka, eserin havasını verebilmek için yeı yer karşılaşacağı gallicisme'|eri hakiki mana-

lariyle kavrayıp uygun karşthkJarla dilinıize .intıbak ettirmesi de gerekiyordu.

Hanıdi Vaıoğlı.ı gerek muhteva, gerek şekil bakımından asla sadık kalmık, mümkün ol-

duğu kadar bugiinkü dili ve şivel,i kullanmak, bize tamamiyle yabancı kalan bir muhitin ken-

dine has konuşma dilini, yet yer güzel karşılıklar bularak, muhafaza etmek suıetiyle bütün bu

müşkülleri ),enıı]eye çalışmış ve bü.vük bir emeğin lıakkını verınek için hemeır söyliyelim ki
muvaffak da o|muştur. Yukırda incelenen cümleler tercümenin üstünlüğiinü açıkça belirtmek-

tedir. Bunun lıaricinde tercümesinde raslıdığımız bazı güzel buluşlara, bunların yanı srra gii-

zümiize ilişen tektük aksaklıklara da işaret edelim: t

Meseli 46 ıncı sahifele şöyle bir ciimle var: <<Jetı,ez, ort!ıh üe leııek i,ııetliğiııi'bililor ıe
.bıı islediği şeli, çıkııaz tyın Jon çarsaınbası için aadediyordı.>>

Aslı şöyledit: <<Elle ı,ıı,,ıiı ce qı'il ı,oılait dire eı elle !ıi Pı,o»ıeııaiı la elıo.çe Poır }a -,e»ıaine
.ıles quaıteı jeıdis.>>

Bu cünıle Mıy:rkoır ınerlıuı,ııuıı terciin,ıesiıııle şöyle ifade edilıniştir: <<Jerı,ez otııııı ba sıalle
ıeli hası eıliğini anlar, her det'asınıl,ı ıa.l,ini ızaııtalı aiye talik eder,...» Varoğtu <<la seınaine

.des ı1ıatres jeıdis» deyiınine <<çıkınız ay,rı ron çarşıııııbıısı>> deyimiyle yerinde ve dilimizde çok
kulanılan, olaganüstü bir karşılık bulınuştur.

53 üncü sahifede <<qıeııe de ı,ac/ıe>> deyimini de <<kıl kıyrukı> karşılığiyld tercüme eden

Varoğlu, notunda bunuı <<jneL hııJ,ruqa>> deınek olan aslına uygun olmamakla beraber kulağı-
mlza daha uygun geldiğindca teı:cih edildiğini söylül,rır. Aynı deyinıi Mayakon merhum «lrei
,kııyrığana benziyeı ıaçları» diye tercüme etmiş. Bu gibi dilimize, kulağımıza aykırı düşen
,deyimleri, olduğu gibi tercümc etıııektense Türkcedeki benzerlerini kullaıımak her halde daha
.doğru, daha güzel olu1,or.

62 nci sahifede de şu cüıııleler yır: <<Her /ı,ılde,yoıınasınıı yanlıda hılııcıııı qğnıakla.
.nıeşgıl olsa gereAıi. BelAi d,e so),ilnııP döhiiııııiişıij bile,>>

Aslı .şöyledir: <<jl ıJeı,ail ?lre Poır .çit cbe: sa blonde, ) f ricıionıet s4 80ııııe; peııı - iıı,e
,bien szssi qı'il aı,aiı aııalö son öclıarP.>>

Aynı cümleleri İsmail Müştak Mayakcın şu şekilde tercüme ediyor: «Kinıisi, mıJrlaLa,ey-
.gili:inin bacailarıııJıAi sızılaı,ı oğdıırınakla ııeşgıldilr ıli1,or, himisi, yolda gelirken resmi Aışa-
.ıını 7ıımaşip,, onıııı için geieıniyor, diyorda.»

Hamdi Vaıoğlu birinci cümledeki <<frielionner s4 çouııe»> deyimine yine yerinde ve güzel
ibir kaŞılıkla <<kılıncııııı oğmah»> demiş ve lr{ayakon gibi <<oğdırımak» diye merni de tahrif et-
meıniş. Buradaki goııle bilinerı damla hastalığı m6,nasına da o|sa,<<kılııncıııı oğmak» o kadar
Yerinde vc güzel düşüyor ki, kelime bakımından aslından uzaklaşılsa bile, eserin havası verilmiş
,oluyor. Bizce asıl sadıkat, mulıtevıya sadakat de budur.İkinci cümledeki <<aaaler son Ecbarle»>
-deyiminde, kanaatinıizce Hamdi Varoğtu mevcut olmılan bir .' gallicisme tevehhüm etmiş ve <<aıaler»>

ketimesinin çok eski olan aşağı iıdiı,nıek, sıyıı,ma| manilarına gelebileceğini göz önünde tutarak
]bir türlü nikihı kıymal,a gelmiyen beledive reisiniıı yosmasınrn yanında olduğuna göre, soyunup

-

l; AssoN^toIR il,RcÜMELERl
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döküıımüş olacnğIıiı hükınetmiş, Kanaatimize göre burada Mayakon merhumun tefcifune§i daha

ıkta yakındır. Cümlede nıutlaka başka mina aıamayı ne lüzum var; o okuyup; anladığımız
düz ruinasiyle de kifi dere<ede minalıdır: bir türlü gelmiyen belediye reisi için, nikih kryarken
kuşandığı renkli ipekten resm? kuşağını vutmuş da ondan gelemiyor, diye, biiyle alaylı bir stiz
peki|6 söylene ilir.

Bu örnekleri burada daha fazla uzatmakta bir faydı görmüyoruz. Netice olarat< İsmait
Müştak Mayakon nıeılıumun tercümesinin belki seneieıce önce, rasgele çırpıştııılıp, üzeıinde hiç

çalışılmarnış,;bu yüzden de sağlığında, kendisi tarafından neşredilmemiş bir tercüme olması müm-
hindür. Buna mukabil Hamdi Varoğlu'nun, Z<ıla'yı her bakıııdan duyura!ıilen, eserin havası-
ı]t veren terciımesiyle L'Aı.çonııoiıJı djlimize kazandırmış olduğunu siiyliyebiliriz,

Li,İi AY
Maari( Vek.illiği Mütcrcimlerindeı



Y a baııcı dil l erd e ki da, gil er :

RACİNE İır SHAKESPEAR!

«Conflıences»> dergisiıin man 1942 sa\ısında çıkan bir maAaledeı alııımışıır:
Her yeni nesil büyük yazarları tekrar kendisine maleder, mevkilerini kendine göre tiyin

eder. Bunun içindir ki <ıShakespeare-Racine meselesi» hilA canlıdır. Stendhal ve bütün ro-.

mantik devri için bu kadar büyük bir önem gösteren bu mesele bizim için de mevcuttur. Ama
ond aınk başka biı gözle bakmalıyız.

' Stendhal'in nesli için Racine bir klisik, Shakespeare bir ıomantikti; onlar iki zıt sanat

telikkiS.inin başta gelen mümessilleri sayılırlardı. Biz klisisizme daha derin, şekle daha az

bağlı bir mina verdiğimiz için ikisini de klisik sayabiliyoruz. Yalnız onlara büyük Avrupa
tiyatrlisunun geleneği içinde ayrı ayrı yerler gösteıebiliriz.

Biz til,atro eserlerimizde a.ksiyon, hareket olduğu kadar bir ruh tahlili de bulmayı gayet

tabiİ görüyotuz. Halbuki bu ancak uzun tekimül -neticesinde mümkün olmuştur. Ne Eski
ne de Orta Zaman tiyatrösunda böyle bir şey mevcut değildir; Bİlhassa Yunan tiyatrosunun

şahıİları'mukadderatın' elinde bit oyuncaktan başka bir şey olmadığı için psikoloiileri,gayet
.iptidaidir.

Shakespeare hareketle, entrikı ile ruh tahlilini birleştirmeye muvaffak olan ilk tiyatto ya-

zarıdiİ: Hareket;-jahısların ruhsal hususiyetlerini göstermeye; aynl zamaıda sahneye yeni yeni

şahıslar koymaya yarar ve böylece yeoi ruh tahlilleıi yapmaya imil oluı.
- 

Shakespeare'de hareketle tahlil arasındaki muvazene muhafaza edilmiştir; fakat §hakespe.

ıre'den sonı,a ve bilhassa İspanyol tiyatı,usunurı tesiıi altında, hareketin önemi o kadar anrrtş-
tır,ki ontı kıidelere ribi tutmali lüzıınıu rluvulııuşıur. Bunlar meşhur üç vahdet kaidesidir.
(Zaman,-ııekin ve haı,eket vahdeti).

Racine bu kaidelerrlen çı}ıaıı neticeleri §oııuıı:. kadaı götürür ve böylece tiyarro sanatının
yeni bir aiı]arnına ,ıırır.. Piyc,slerinde, Shakespeiıre'de olduğu gibi, hareket, karakterleıin inkişafına
yardım etmez; karakterlbr iıcmen heınen sabittir ve lıateketi doğuran şey de, piyesin başladığı
anda <<tension>> ıın en son haddine varmış, bu karakterin arasındaki miinasebettir. Böylece
bütün piyesi 24 saat içinde ve aynı dekora sıkıştırmanrn hiçbir zorluğu yoktur. Racine'ir\ efsa-
neye veya tarihe girmiş şahısiarı seçmesi de böylece anlaşılıyor. Onun çizmek istediği şey in-
sanlaı arasInda doğabilecek ruhsal münasebetlerdir. Seçtiği şahıslar ne kadar daha tanınmış
olursa,çizdiği tablonun umumi minası daha kolayca anlaşılır.

Racine'in tiyaırosu hayata benzemek gayesini giitmüyor. Kullandığı güzel şiir dili buna
iaıen mAni olmaktadır. Racioe tiyatıosunun realizmasl ıaınamen rulısaldır. O insan hisleıinin
kanunlaırnr çıkarımak ister; yıptığı iş bir nevi riyaziyedi ı,c kullandığı dil, riyaziyenin dili ka-
dar temiz pürüzsüz ve mücerrettir.

Shakespeare tiyatrosu sanaıın ıam orıısında, Racioe ise tiyatronun tam hududundadır,
ondan çıkmak üzeredir. Shakespeare'iı,ı tiyatrosu düoyamızıır içindedir. Hayıtın ıstıraplarını,
sevinçleıini, gülünç ve ecıklı taraflarını gösteriı. Racine'le tiyatro bir dağ üzerine çıkıp insan-
tar arasındaki buhranlı miinasebetlere bakar. Racine tiyatroyu terk etmek üzeredir. Bir adım
daha atılırsa sahneden çıkmak icabedecek. Bu adım atılnııştır. Ruh tahlili hareketi tamamen
öldürmüş, edebi dil, konuşma dilinin yerini tutmuş ve roman tiiylece piyeslerin yerini almıştır,
Racine dyatrosunun tabii neticesi romandır. La Priıcesse d,e Clğaes romarıı Phğdre piyesiyle
aynı zamand3 doğınuşıur. Bir zaman dvrııpa edebiyatlnın esas ne,;'i olan tiyatro bu*yeri romana

Tercümc 5
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terk etmiştir. Racine'in tiyatrosu bu iki nevi ırasında bulunmaktıdır. Belki de Racinc'i kcndini,

ze bu kadaı yakın lrissetmemiz bundan ileri gelmektedir; roman okuyan biı nesil t rafıdr^rı

Racine, diğer ıiyatro yazarlaıından çok daha fazta, okunur ve sevilcbilir.

EDEBİYATTA KONU

Charlcı plisııier'ıln <<Pıo|il Liııöraire de lı Ftaııce>> dergisinin § ıncıı sıı7ııında çıLaa lıİr
nıahales inden aJıımışlır :

Mağlübiyetimizden sonıı tüflü türlü ideologlar bize «koııulaıımızı değiştirin; bizi fcllkc,

te sürükliyen ve aşkları, hiyanetleri, kıskiınçlıkları, tophıluğrın biitün kusurlarını ve sefaledefini

tasvir eden romınlardan vazgeçin; bize temiz bir hıyat, kuvvetli, yırıtıcı insanlır gösterin»> di,

yorlır. Sanki romancı konusunu seçebiiirmiş .gibi :' Sanki Dostoyevski gürbi.'ız ve sıkir, ŞahıSlaı
yaıatabiliımiş gibi? Sınki konunun bir öneıni vaımış gibii'

Büyii,k edebi yaratıcılarrn çoğunun ilıtiraslıtlı, zinalırlı, körülüklerle uğraŞnklarını şüPİe
yoktur. Eschyle ile Shakespeare'in, Dante ile Raciııe'iıı, Balzıc ile Dostoyevski'nin eserlerine bir
göz atmak kifidir. Bugün yaşasalaıdı eseıleıini yazırıayı yısak mı edecektik? Onlar diinyaoın
pek karaıı!ık bir tabiosunu çizmişlerd.ir ımı insaıiı yiikselten yine onlardır.

Edebiyaıın birçok konusu yoktur; onun ıek bir konusu vardır: insan, yine insan, yine

insaı. Dtinya ile, biribiıiyle mücadele eCen zayıi, zavallı iosanlar ıornanların, draınlarıa tck
konusudur. Hakiki yaıatıcılar bu sefaleti tam olarak bütüıı korkunçluğiyle ıalaurlaı. Dün-
yayı güzelleştirenlerden sakınmalı, onlar bize bir şey öğretmiyorlar... Burada zaten her şey yazara

bağlıdıı.
Aldaııimış bir koca senelerden sonra karrsının sevgilisine raslar vc onunla dostluk tcsis

eder. Bu konudan komik ve aşağı bir hikAye çıkabileceği gibi diinya edebiyatının en güzel,

en sif en ateşli eserlerinden biri de çıkmıştıı; i)osıoyevski'nin Ebedi Kocası. Bir kadın üveyi
oğluıırı sever ve onıı kandırma),a çalrştr. Bıından pek kötü ve açık saçık bir piyes çıkabilir ama

Rıcine'in P/ıödı,e'i de bundan çıkmıştır. Biı: ıdam, karısıoı alabilmek için diğer bir ıdamı öl-
cliiriir. Bu konu «gansgster» filimleriııe pek vekışır ıını Kiıabı \Iılıddes'in aıılaıığı Daviıl,
urie ilc Bethsabe arasındaki dıama dır bııdur.

Konuııuıı bir öııemi yoktiıt. Yazat yı çizdiği ııblolarcia hakikatı değil, aııcak kaariniıı
zevklerini tatmin etmeye çalışır ve o zanun konu ıre olursı olsun escr bıyağı, aşağı, resir itiba-
riyle fenı olacaktır; veyı yazar insanın ta derinliğine kadır varn,ııya çılışıı, insanın en-saklı
hırs ve fikirlerioi meydana çıkarır, o zaman konu ne olursa olsun, eser büyük temiz, tesir idba_
riyle iyi olacaktır. Konu ne olursa olsrın hakikatı afIyan esef okuyını yüksekir, hakikatı araını-
yan insaıı bayağılaştırır, küçültür.

Büyük konu yoktur, büyük yazar vardır.

INSAN VE SİNnMA

<<Coıfl.ııeıces» dergisiıin na!ıı 1942 .ıaLııında çıAan bir yeııdan bılİsa cdilmişıiı:
Ruyalanmızda hepimiz başka bir dünya, yaşadığımız dünyadan daba miiteınmel, arzulırı.

mıza daha uygunlbiı dünyayı görebiliyotuz. Sezdiğimiz bu güzel diiııyan sağlaınlışurma&,
ınuhafaza etmek iİtiyoruz. Sanatların meıışei belki de burada atanmalıdır...

Sincıia6ı, tıpkı ruyalaıımızda olduğu gibi her şey <<intizam ve giizetük» içindedir. Per.
çlede birİbiıini takibeden imıilar gözlerimizi kıpatınça gördiiğümüz imıitardıı. Reııkteıe ne
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lüzum var? Ruyalarımız sarı vei,a l,eşil midir?.., Sinemayı gidip insanlırııı ıstıraplarını, ışkla-
rını, gülmelerini, göz yaşlarını göımek istiyoruz. Sinema, şeklini rüyadan alıyorsa da kullandığı
madde, gülme, göz yaşı, bakış, bir kelime ile insan .vüzüdür.

Biz sinemaya kendi yüzümüzü, kardeş iıısanın yüzünü görmeye gidiyoruz. Yaşadığımız
şehirlerde her gün binlerce yabancılara raslıyoruz. Bir yabancının siınası da bizim için soğuk
ve minasızdır. Yaşadığımız topluluk bizi lıer an maske takmaya mecbur ediyor. Biz mil-
yonlarca maskelerle yaşryofuz; hakiki. maskesiz insan yüzüne ihtiyacımız var. Bu ihtiyacı
da ancak sinema dolıırabiliyor.

Neden sineına dı, tivatro vcya diğer bit sanat değil? Bütün sanatlaı esas itibariyle insanı
ifade etıniyorlat ını? Her sanat insan ruhunu ifade ediyorsa da bunu biıçok vasıtalarla yapmak-

tadır. i\{usiki sesle, şiir kelimc ile, resim ıenkle... Ama sinema doğrudan doğruya insan yüzü.
nü, yani insa-n ruhunun tı kendisini kullanır. Rejisör her filimde mıdde olarak yüzlerce insaıı
yüzü kullanınaktadır. Buııdan daha cınlı, insana daha yakın bir sanat var mıdır? Tiyauo eserinin
esasI ne de olsa, sözlerdiı, metindir. Sinemada ise esas yüzün ifadeleridir. Metin burada ancak

bir yatdımcı vazifesini görmektedir.

Güzel bir sima, rııI-ıu serbestçe ifade eden bir simadır; bunuıı içindit ki Greta Garbo
güzelür ve Brigitte He[m, 1,üzünüıı bütün ınükemmelliğine rağmen, süzel değildir. Güzel bir
sima ruhu ifade eder, ama ıuhun yerini tutmaz. Zıten insaıı güzel doğmaz, güzel olur, gü-
zel|iğini kendisi yaratır.

İnsan, sinemaya, yüzlerini bütüıı ıuhlatını ifadc edebilen insanları görıneye gider, Ne
gariptiı ki bize bütün varlıklariyle süldiikleri, bütün varlıklariyle ağladıkları, bütün vatlıkla_
riyle yaşadıkları hissini veren insanlar. ancak bunu bir filmde, yalandaıı yapan insaolardır,

İnsan hulyasız bir hayan ı,c hayatsız bi.r hulyayı biribirine karıştırarak kendi ıuyasını ya_

şamakta olduğu hissini kendjsinde uyandırmak ister. Sanat da ber zamın insanın muhtaç ol-
duğu rüya miktarını ona vcrlneye hazıtdır. Hayıt ,insan rüyalarından ne kadar daha uzak, ne
kadar daha insafsızsa, sanat da o kadar tuyaya yakın, o kadar insanlıkla doludur. Biz bu buh-
ranlı devirde muazzi.m ve delirmiş topluluklarla. soğuk binalarla, merhametsiz makinelerle kar-
şı karşrya bulıınuyoruz. İşte bu devirdedir ki siııenıa, sanatın ezeli muvazene roliitıü oynıyarak,
insana insan yiizünü, insan rüunu geri vermiştir.

büştİNcsıER

Edmond Jaloux'nıın «Le Mois Sıisx» dergisinin cılil 1942 salısııda çıLaı biı 7.zırrrr-
daı alnmışııı:

Goeüe bütiin hayatı boyuncı Goeüe'ye bcnzcmeye uğrşmış olın bir insendır; bunda da
muvıffak otmuştur.

iosan hiçbiı ııınnı diğçr biı insana r]arO'r"l..r, o iısıa hıkton& edindiği ilk intibo_
mı ssdık lıatır; sadakıti mümkiin lnlan da budu.

,İüa
Realist roman, hayatı olduğu gibi vermek istiyen bit tomandır; ama bu işte kimse au-

vıffak olamamıştır. Bugüıı Zola'nın Geıııiıal'ı bize Alain-Fournier'nın ıldsız KöşL'ı kader
hayaü görünür. Yalnız realist romanlarda çizilen insanlık tablosu diğer fomanlardakinderı daha
karanlıktır. Realist ıomanın esısı hakikıt, geıçeklik değil, insana ve topluluğa kaışı emniyetsiz-
liiriı
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AilffRiKA NEDIR?

<<Sııı,e1 Gralıhic>> dergısiııiıı şııb,ıı 1942 s,ıl,ıı ııla çıA.ıı bir ıüı.ık.lledeüı lııılisa ldi,lmiŞliı':

Fraıısa savaşından ewel biz Aııerika'lılar. keadiınizi Avrupı'da geçen bit harbin seyirCileıi

zıırnetmiştik. Bu sı.vaşt:ııı sonta he.rbin Avrupa'da değil, çok dıha rlcrin ve karanlık bir ülkede

- insan kalblerinin ülkesiırde - geçdğini anladık.
Hakiki harb insııı rrılıunun çetin ıırazisind,, 8eçn,ıektcdir; deırıcıkrasi ne altın, ne buğday,

ne ipek, ııe toklu.k, ne likaytsizlik, ne de boş bir kalb değildir. Demokrasi bir imındır; iki

1,üz yıldaıı beri iki kıta üzeriııdc cn bü.vi.ik kuvveti haiz bir iman.

Diğer memleketlcı belki de deııokıasiden vazgeçebilirlet; on|ar bu imanı kabııl etmeden

ewel yaşadılar, onu terk ettikten sonra da yaşıyabilirler. Amı biz bir millet olarak bu imanla

doğmuşuz; demokrasiyi diinyaya getiren biziz ve yaşamanızt mümkün kılan da odur. Hava,
mız ı,e göğünıiiz kada-r deınokrasi de bizim için tibiidir.

Uçsuz buca_ksız boş bir kıtayı, 150 milyonluk bir nüfus barındırabilecek bir şekle sok-

mak ancak demokrasi sayesinde miinrkün olmuştuf. Ayrı ayrı dinlere, ırklara, dillere mensup

insanları birleştireıı, onları yeni bir dünya. yeni bir hayat kurmaya sevk eden yine demokrasi-
dir. Biz oıun sayesinde bir ırktan çok daha kuvvetli bir şe1, olmuşuzi kendi kendini yaratan

bir millet.
Amerika öyle bir yerdir ki sıcağı diirıyanın her hangi bir yerinin scağından daha sıcak,

soğuğu daha soğuk, güneşi daha parlak, geceleri daha karanlık, mesafeleri daha uzun, insanları
biribirine daha yakındır. Bu ülkede yaşıvan herkes Amerika'lıdır. Amerika'lı hiç kimseyc
neıeden geldiğini, neye inandığınr sormaz. Amerika'da insan olmak kdfi bir cevaptrr.

Şunu hiç unutmıyalım: Böyle bir cevap Amerika'da kifi geldiği müddetçe Amerika ya-

şıyacaknr.

FİLİMLE TARİH

«Deıtıcbe Allgemeiıe Zeiıııng» zn 10 bbiıeiıeşriı 1942 ııırihli jayıuıda jinama,.ıaıü|Llıı

Eııil lanningtiı imzasiyle çıAan bir yazıdan alınmışlıt:
Hiçbir sanatkir kendi zamanrnr bırakıp diğeı deviılerle uğıaşmaz. Sanatkir zamanı

içinde yaşar, zamanrn en sadık, en dikkate.değet çocuğudur.
Ama bu doğru ise neden bu kadar çok eser, geçmiş zamaılarla, tarihle uğraşır? Lessing'in

I|liııa aoı Barnbelm'ini, Goethe'nin Göız ııon Berlichizgen|iry Schiller'İn «Vallçııı.eiı» ııı
Kleist'in Pİinz ıon Hoınbırg'unı bir hatırlayın... Sanatkir kohutirını,' t<ahia'mınlarını tatihten
alıyorlar ama yarattığı şahıstar tarihe pek de uygun değitdir; ne Goethe'nin Caİz ı,|İı|İİerli-
cbingen'i ne 'Schiltet'in 'Valleıııeiı'ı taiİhin' bize verdiği porueleıd iafüamefi uytnuyor.
Goethe ve Schiller bu tahrifi şüphesiz bile bilc yapmışlaıdır... Demek ki tİrihi değiştİnıcdtn
sanat eseri yarıtılamaz. ğle ise tarihe ne lüzİım'vat?

Buna ca,ap veiıiıek içiri tatihin bii tesadtif j'siliilesinden başka:bii şcy olduğıınu kabul
etmek lizımdır. Tarihin sevri büyük bir fikfin:i;k{iafıdır.... Biiyüt< tadhi şiıhıs da bu. inkişıf
içinde önemli bir ro! oynryan kimsedir. Böylece sanatkör yalnız büyük bir adamı değil, bu
biiyük adamm taıih içindeki ıolünü:göstermeliür. :Ama burada da lnuvazeneye dikkıt.ıtmeli;
ıdrihi şahıs ilk önce insan,,sonia büyilk insan olmalıdır. Ancak insınlık tarafı bizi eczbcdcbi-
lir-' 3u geçmiş zaman adhmının bize yaklaştıran ta,raflariyle gösteımek lllzımdır.

Schiller'in «Vaİleıııein» ının tatihin biıe anlattığı, §7allĞnstein'e uygun olup otmadığı
bcnce ehcmmiyetsizdir; öneoli olan bir şey varsa o da Schiller'in §fallcrıstein'ıaın, bu büyiü
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askefin Otuz Sene harbiııde oynadığı önemli rolü gösıermesindedit. Hatırr sıyılao Egmont ve
Götz von Berliclıingen tarihin değil, Goethe'nin yarattığı şahıslardır. Ancak onlat bize zamın
ve insan hakkında bir şey öğretebilirler.

Sineına, ıar.ilıin ıekrar dirilmesi hususunda büyük bir rol oynıyabiliı. Tarilıi bir şahsı
oynarıam icabedince bu noktayı lıer zaman göz önünde tutulrorum. Ben yalnız büyük bir şahıs
değil onun temsil etıiği fikri de gösterıneliyim. Aynı zamanda da her bilylik jnsan milletinin
il,i ve kötü taraflarını kendin.le topladığı için, bütün bİr millet bu şahıs içinde yaşamalıdır.

Rir filimin gayesi şüphesiz tarih okutmak değildir; filim yalnız seyircileri tcıbiye etmek
için yapılamaz. Ama milli ülküleıi temsil eden. öınek sal,ılabilecek insanları gösteıen biı filim
den, seyircilerini bu milli ülküye yaklaşnrması beklenebilir.

Böylece filim de milletin ıarihinde yer alacaktır. Tarihle filinı arasında.ki münasebct
karşılıklı olmalıdır. Filinı tarihten konusunu alıt; ama o da tarih üzerine tesir eder, Bunu
ıre tarih dersleri ne de tarihi tetkikler yapabilir. Büyük ve derin bir tesiti ancak sanat eseri
yaratabilir. Tarih filime giriyorsa, filim tarihe girmelidir.

HAYALİ İ!İÜL^KATLAR

Andrö Giddin «Figarc>>,ııJn 16 şıübdı 1942 ıa!ısında çıhan biı lazrsınddn alrnmrşrr?:

Fransa heı zaman mağlübiyetlerinden, fellketlerinden hükiiııederinin işlediği haalardan

çabucak kalkınabilmiştir. Fransa'nın en dikkate değer taıafı belki de budur. Fransa hiçbir
zaman milll varlığını, mukadderatını bir fikre, bir insana bağlamamıştır. 8uoun içindir ki
meseli Napol6on'un düşmesi ona pek fazla tesir etmedi. Ffansa çeşit çeşit fikiılerin memleketidir.
Bu onun zayıf olduğu kadar kuwetli Bıafrdrr. Fıansa hiçbir zaman ydse dibmez, hiçbir za-

ınan her şey kıy oldu, bitti demez. Çiinkü hangi işe girişmiş, hangi fikıe bağlanınışsa
onlara zıt olan temayülleri de kendinde taştmtştır. Fransayı kurtaıan iştc tiiyle tiklü tiirlü
düşiiııcelerin memleketi olmasıdıı. Şimdi de bu çeşitli düşiitıcelere son vffm€ye kalkışıyorlır..

(......) Bu genç gittikten sonıa uzun zaman olgunlaşma ihtiyacı üzerjnde durdum. Hili
susan, sessizlik, inziva içinde fikirlerini, hisletini olgunlaştıran gençleri uzun uzun düşiiodiim.
Kalbimden bir duanın yiikseldiğini hissettim: «Sabıedin, daha sabredin, Fıansa'nın müstatbel
krymetleri; sizin de beklediğiniz saat çalacak... Siz, ben anık bu diirıyada dlmadığım ı:;rızııc.la;ı

konuşacaksınız. Sizi dinliyemiyeceğim, ama sizi bekliyorum.»

Erol GÜNEY

--
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itaarif Vckiltiğince (Dünya edebiyatından Tercümeler,
adı albnda yayılan klisilr eserler

yuNAN KLAslKı-ERi

Sophotılcs
Sophoilcs
§ophoi!cs
Sophokles
Sophotles
Sophokles
Sophokles
Eflitun
Eflltun
EflAtun
Eflefun
Efl6tun
Eflitun
Eflttun
Eflitun

Bedreiıiıı Tuıcel
Nurullah Ataç
Şaziye Beriı Kurt
Azra Erhat
s. Ali
Suat Siıanoğlu
Nurullü Ataç
perlev Boratav
Niyazi Berkee

Zafcr Taşlıklıoğlu
ıhsan Bozkurt
Adnan CemÜl
İrfan Şahinbaş
Nırettin Şazl Kösemihal
§ıbahattin Eyuboğlu
Pr. Rohde'nin neıareli altında D.
ve T - C. Fakültesi klAsik Filoloİi
enstitisü doktora talebeleri
Lttfi Ay ve Erol Giıney
Burhan Toprak

Kral Oidlpus
philokıoıeş
Tıakhis kndrnları
Eleklra.
Anıigone
Aiaş
Oidipus Koloııoe'ıa
Euthyphroıı
sokrateş'in ilüdaof ası
Kriton
Ion
M:non
Alkibiades I.
Laklıeş
işıis
Devlet I.

Devleı lI.
Kritiıe
l-}iişüneeler vc Sohbetler

Eflitun

Eflitun
Epictctos

Julius Cıesı.r

Erasmus

Mevllna

t
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LATıN KLASıKLERi

Hanıiı Dercli (iıllia Savaşı

' 
ü-AT iNcE KLASıKLER

Nusret Hızır Deliliğe Methiye

şlR(- lstAu KLAslKLERl

Vetect İzbudak. (^bdülbıld
Götpınarh'nın şerhlerlyle)
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Dcıcartcs
MoliĞre
Moliğre

Perrault
Beaumırchaiı
Stendhıl
.Honor€ de Balzac ı
itonord de 8ılzıc ı
.Alfred de Muısct ı

Alftcd de Musset

Mırctl prouıt

Edınond Roghnd

Goethe
Goeıhe

lıısing

§hıkcepcırt

lbacn

FRANSIZ KLASİKLERı

Mehmet karasan
Ali Süha Delilba§ı
Sabahatlin Eyuboğlu vc Bedrettin

Tuncel
Vildaı Aşır
Rşıt Nuri Dırıgo
Nuruılah Atıç
Nahid Sırrı ÖrlIı
Nısuhi Baydar
Sabahattin Eyuboğlu vc Bedretlin
Tuncel
Sabahattin Eyuboğlu ve Bedıeltin
Tuncel
Yıkup Kadri Kıraosmınoğlu

Metafizik l}iiçüncelcr
Adımcıl
kadın!ır mcklcbi

Geçmiş Günlerin Masıllan
Figaro'nun Düğünü
Kırmızı ve Siyah. cilt. l, Ii
vadıdeLi zambak
Köy Hekimi
Marianne'ın Kalbi

§amdıncı

Geçmiş Zgman Peşinde

FRANSIZ EDEBlYArt sERrs,

Sabıl Esat Siyıvuşgil

ALMAN KL.AİİKLERı

Recai Bilgin.
Cemal Köprülü ve Dı. Şlikrü
Atala
sıbıhattlı Ali

Cyrano de Bergeıac

! ansı. t inci cilt
wilhelm llteistcı

ıllinna von Earnhclm

lNolLlz KLASıKLERı

Nurettin sevin

iSKANDiNAV KLA§iKLERı

C.cvad Memduh Altar

Julius Cıeıır

Nora
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