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JuLIus c^ıESAR,IN örüırü i

Kayserler 'iıtihi adlı bir kitaP bır,ğnış olan Liıin ıarihç;iıi Cüıs Sıeloniııs Tranqıillıs'az
lıaıısi ı,lda doğdığa Aesin olarak biliıefrilor; Mommsen'e göre M, S,77 de, ]V, ]Vlac?le göıc
69 da doğmıııır. İmparaıor Vesl,asinıi}I ffiıı ııllarında diin7a7a geldiğiıi, imP. Hardiatıaian
,7ıeAııJPçrrsıJ oldağıııııı, saruyd,ı çearileğj,ınİıleı 7izünden ıi7aıeı bayalııdan ıızeklaşlığını hil*
bııdaı aılıyoruz. 141 d.e öldıiğü sanılğPr, Kiıauııda öıle deıin göriiler yohsa da gereh Kay
ıeıl*in balaıı üzeriıe, gerekse o =amanırİLüıin ülemi izerine çoL değerli bilsileı aaüır.

Sayı: 16 19 lkinciteşrin 1942 Cilt: 3

(Caesaı'ı öldürmek için),'başlarında Cıius Cassius, Maıcus Bıutus, biı
de Decimu§ Bıutus olmak üzere altmıştan çok insan gizlice sözleşmişteıdi.
İllrin: <ıAcaba Mars neydanı'nda [rJ seçimlerte uğraşılırken, oymıkları ıey
veııneğe çağıdığ sırada mı öldürsek? kimimiz tutup köprüden [ZJ ataıız,
kimimiz de aşağıdı bekler boğazlanzi acaba Kuısal Yol'da mı [3J yoksa
tiyatronun ,.Enünde 6İ saldırsak ?» diye düşündülerse d_e_Senato'nuo, Matt
İdus'unda [4J Pompeius'un kurdurduğu yapıda toplanması karatlaştııılınca
o gii4le o yeri pek uygun buldular.

Caesaı'a öldürüleceğini bildireo, mioası pek açık, olağanüstti birta}ım
o|aylat da vardı. Meseli birkaç ay önce, Julia kanuau ile Capua'ya getirilen
sömüıgeciler [5J bireı köy evi yıpmık üzere pek eski mezarları yıkarlarken

-içlerinden eski zımın işi bir yığın giğin de çıkırdıkları için bir kat daha

hevesle çalışıyorlaıdı-, Capua'yı kurao Cıpys'ün yatuğı söyleoen kabirde
tunç bir levha bulunmuştıı; bunun üzerinJe Yuoın harfleri ile yunanca olarak

şunlat yaıılıydız «Cıpys'ün kemikleri mıyd tna çıkınca Julius torun-
larından biri, iakınlarının eli ile öldürülecek. arası çok geçmeden

de lta|ya'ya büyük belilar çöküp bu ölümün öcünü alacaktır.» Buna

bııstrtıtiın uydutma bir masal diye baliulamaz, çünkü Caesar'ın' Pek

[ı] Savaş tannsı Mas}n adı veıilen Talim Meydanı.

F] Seçmmlerin ıeilerini atmağa giderken geçtikleri köprü.

[ıI Roma'da, zafer şnliklerinde kullanılan yol.

[.] Romalılaıda mart, mayt5, temuz, ilkteşrin aylarının on beşine, öteki ayların da on üçüne düşen gün.

lF] Ordudaki vazifelerini bitiren askerlcr, sömürgelere yeılesdriliıdi.
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içli dışlı dostu olan Cornelius Balbus da bunun doğru olduğunu söyle,

miştir. Caesar son günleıinde, vaktiyle Rubico'yu geçerken 9 ıtmağın tanılsına

adayıpbaşıboşgezsinleı diyebııaktığ at sürülerinin bir şeyler yemeyip gözle,

ıinden yaşlar akıttıklannı duymuştu. Bundan başka, tannlaia kurban sunduğu

bir srrada da bakıcr Spurinna: «Maıt ldus'u çıkmadan başına gelecek bir
tehlike vaı. kendini koru»> demişti. Gene Mart İdus'undan bit gün önce biı
çalıkuşu. ağzında bir defne dalı ile Pompeius senatosuna doğru uçaıken

çeşit çeşit birtakım kuşlar yakındaki ağaçlardan havalanaıak peşine düşmüş,

ler, (sonra Caesat'ın öldüfüldüğü) o divanhanede paıçalamışlardı. Öldürül-
düğü günün gecesi Caesat düşünde bulutlar üzerinde uçup İuppiter'in sağ

elini şkmış; karısı Calpurnia da düşünde evlednin damı çöktiiğünü, kolları
aıasında kocasının bıçaklandığını göreıek uyanmlş; sonıa yatak odalatrnın
kapısı kendiliğinden açılırermiş. Hem bu önbildirilet yüzünden, hem de

ıahatsız olduğu için; <<Acaba bugün evden çıkmasam da senato da. konuş-
mak istediğin işleri sonıaya mı bııaksam?» diye hayli düşünmüş; ana Deci-
mus Bıutus'un: («Senato üyeleıi kalabalık biı halde toplanmış, ne zamandır
bekliyoılar, onlaıa bir görünmemek olmaz»> demesi üzerine saat beşe
doğru evden çıkmış.Yolu üzerinde biıi gelip, canına kıyılacağını bildiıen bir
pusula uzattıisedeCaesaıbuııu, §onra okumak üzere sol elinde tuttuğu başka
yazılara karıştırdı. Sonra biribiri ardrndan biıkaç kutban kesip gene de
hayırlı bir bildiri bulunmadığı halde hiçbir din tasası gözetmiyeıek içeıi
girdi; kapıda Spurinna ile de alay adip: <<Yalan söylemişsin: bak, Mart
İdus'u geldi, bana bir şey olmadı»> dedi, bakıcı da ona: <«Geldi, ama daha

çıkmadı»> diye cevap vetdi.
Yerine otuıacağı sırada, onu öldürmek üzete sözleşenler, saygı sunmak

bahanesiyle etrafını alıverdileı; elebaşılığa geçmiş olan Til|ius Ciober de he-
men, lıir dileği varmış gibi daha çok sokuldu; ama Caesat'ın: (tSonta>) deı
gibi bir işaretiüzerine toga'sıı,ı [l} iki omuzundan yakaladı, Caesar: <lBu

kadarına zorbalık derleı !» diye bağırırken Casca'lardan biıi arkadan elini
uzatıp boğazının biıaz altındaı yaraladı. Caesat Casca'yı kolundan yakalayıp
elindeli çelik kalemi sapladı; öne atılıp kuıtulmağa çabaladı ise de ikinci
bit yata onu olduğu yeıe mıhladı. O zaman kendisine her yandan hançeılerle
saldırıldığını gördü; bunun üzerine ıo?a'$ ile başını öıttü, yere düşerken
ay|p olrnasın, vüçudu ta aşağı kadat örtülü lıalsın dlye de sol eli ile
eteğini bacaklatrna çekiyoıdu. Böylece yirmi üç yednden yaıalaomışıı; aneak
ilk yarada inlemiş, hiçbir söz söylememişti. Ama bazılarının anlattıklaıına
göıe, Marcus Btutus'uo saldırdığı sırada },unanca: <<Sen de mi, oğlum?»»
demiş. Heıkes perişan bir halde kaçıştığı için yetde uzun zaman öyle.caasız
yattı; §onra biı sedyeye koydulaı, bir kolu sarkıyoıdu; kölelerinden üçükal-

ı

[ıJ Romalılaıın barış zamanında giydikleıi yünden yapılmrş beyaz elbise.
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dıııp evine götiirdüter. Hekim Antistius'un dediğine göre o kadat yaıa içinde,
göğsünde açılan ikinci yaradan başka hiçbiıi öldürecek yara değilmiş. Ona
kıymak üzeıe sözleşmiş olanlaı ölüşünü de Tiber.ırmağıaa ıtaağı, mallaıına
el koymağı, koyduğu kanunlaıı kaldırm4ğı tasarlamışlaıdı ama konsul Marcus
Antonius ile Atlılaı Baş [l] Lepidus'tan korkup o işleri bırakular.

Kaynatası Lucius Piso'nun dllegi llzerine, vasiyet mektubu Antonius'uJ
evinde açılıp okundu; bunu geçen eylül id,as'vnda Lavicum'daki köşkünde
yazıp Vesta Kızlarının başkanına bırakmıştı. Quintus Tulıero'nun anlat-
tığına göre ilk konsulluğundan iç §avaşın başlangıcına kadar kendine mirasçı
olarak hep Ceius Pompeius'ı göstermiş, hattA bu yolda yazıtmış biı vasiyet
mektubunu askerleri öıünde okumuş. Ama soo vasiyet mektubuoda kızkardeş-
leıinin torÜolarından üçünü mirasçı gösteıiyoıdu. Bunlardan Caius Octavi-
us'a malınının döıtte üçünü, Lucius Pioarius ile Quintus Pedius'a da kalan
dörtte biıi bıtakıyordu. Balınumu levhanİn [2J soounda Caius Octavius'u
keodine evlit edindiğini, adının da ona kalmasını istediğini söllüyordu.
Ölmeden biı oğlu oluısa ona atağlık [3] etsinler diye gösterdiği kimseler
arasında, kendini öldürenlerden de birkaçr vardı; hattö Decimus Brutus ikinci
dereceden miıasçıları arasında idi. Tiber boyundaki bahçelerini kamuya veri-
yor, adam başına da üçer yıdrz scstertias [4J bııakıyordu.

Cenaze töreniain günü belti oluoca Mars meydanında (kızı) Julia'nın
mezan yaoff a bir odun yığını yapılıp söylev kürsüsüoün önüne de Venus
Genetrix tapınağı örneğinde yaldızlı biı dua yeri kuruldu. İçine fildişin,.
den bir yatak getirilip üzeti efguvan rengi sıımalı bir kumaşla öıtiildü; baş

ucuna da Caesat'ın öldüıüldüğü gün giydiği kanlı elbiseletbit zafeü andırıt
gibi konuldu. Saçılacak armağaı getirenlerin ceoaze önünden geçmesine bir gün
yetmiyeceği için o kimselerin sıra gözetmeden, istedikleri yoldan Mars Mey,
danı'na gelmelerine emit çıktı. Ceoaze oyunlarında, gönüllerde Caesar için
act, orla kıyanlar için de kiı uyandıracak, şiiıler meseli Pacuvius'un SiEü-
larıı bükmii adlı tragediasından alınmış: (ıBeni vursunlar diye kurtaınışım
onlaıo) ,nısıal, Attilius'un Elckfia'sıodan da gene o minada paıçalar okundt.
Ceoaz töreninde söylenmesi geıeken övgü yerine konsul Antonius, Senato'nun:

«Caesar, insanlara da, tanrılara da gösteıilecek her türlü saygıya bak kazan-

mıştıf» diyen kararı ile Seoato üyelerinden hepsinin ancak Caesaı'ın hayatını
koıumak için içtikleri andı bir çığııtkana verer€k okuttutdu; kendisi o söz,

leıe çok biı şey katmamıştı. Ölü yatağını meydana, söylevleı kürsüsü önüne,

devletin en yüksek hizmetlerinde buluoan, yahut bulunmuş olanlar taşıyıp

1r1 Ölünceye kadar-(kavdı hayat) diktatörtüğe getiıilenleıin muavini olan I|\agisıer eqıiıam.

[r] 1.mi 1asiyet mekobu. «Dmek ki Caesar da }uı«aşlar aıasında öyle büyük işlere geçmemiş olanlr
gibi, vasiyeıini balmumu ile kaplanmış bir levhaya yazmtş. - Henri Ailloud.»

|d! Arağ, tüıkçede <<vasi»> demektir.
' 1r1 Romalılarda küçük bir para.
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getirdiler. Ölünün yakılmısı için bazıları Iuppiter Capitolinus tapınağını,
bazıları da Pompeius'un yaptırdığı senatoyu öne sürüyorlardı; ama birdeobire
bellerinde birer hançer, ellerinıle ikişer mızrak bulunın iki kişi, meşalelerle
gelip ölüyü tutuşturdular, oradı biriken halk da hemen kuıu odun getirü,
yakındaki mahkemeleıin kürsülerini, sıralarını taşıdı, hasılı eline ne geçtiyse
hepsini oraya yığdı. Sonra çalgıcılaıla oyuncular, onun zafer alaylarında
olduğu gibi o gün de giydikleri'elbiseleti yırtıp alevleı içine attılar; onun
oıdularında hizmet etmiş enekli askerler, cenaze töreni içia kuşandıkları
silihlarını alevleı içine attılar; hatti birçok kadınlar üzerlerindeki ziynetleri,
çocuklarının nazaİlıklarını, elbiselerini çıkarıp ateşe fıılattılar. Halkın duydu-

ğu acınıo bu resmi gösterilerinden başka yabancı topluluklar daa ayrı ayn
het biıi kendine göıe, yas tuttulaf; hele yahudiler üst üste birkaç gece onuıı
mezaıı başında .toplandılar.

Cenaze töreni biter bitmez hİlk, ellerlne meşaleleı alıp Brutus ile Caş-

§ius'un evlcrine saldırdı; oralardın bin güçlürle uzaklaştırıldıktan,sonra yolu
üzerinde Helvius Cinna ile karşılaştı. Bir gün öoce Caesar'ı kötüliyen şiddetli
bir söylevden dolayı aradığ adaşı Coraelius Cinoa sanarak öldürdü, kellesini
bir mızrığa takıp dolaştıtdı. D-ıha sonra meydana, Numidia ncrmerinden,
hemen yirmi ayak yüksekliğiude yekpare bir sütun diktirip üzerine: <«Yurduo

babasına armağan»» diye yazdırdı. O sütunun önünde saçılar sunmak, adaklar
adamak, Caesar adına andiçeıek bazı kavgaları orada sona erdiımek ödeti
uzun yıllar süıdü.

Yakınlarından bazılannın sandıklarına göre Caesar daha yaşamak iste-

miyor, sıhhıtioin bczılnısını aIdırmıyormış: dediklerine bakılıısa dince
önbildirelere de, dostlarının öğütledne de kulak a'smaması bu yüzdenmiş.
Bazı kimselerin dediğine göıe, her zamın yanında yalın kılıç giden İspanyot
askerlerini savması, Senato'nun son kararı ile Senato üyelerinin içtikleri anda
aoamiyle güven:liği içiomiş; bılkıları ise, hep ne olacağtm dive d,işünmek-
tense heı yından tehdit eden kıyalardı [ıJ öllip (kurtuloak) içinmiş. <rBenim

selimctim benJen çok d:vlete gerek; ben ne zımıodtr gücün de, ünün de
yüceıine erdim; amı bıoa bir şey olursa devlet, rahat etmek şöyle dursun,
daha sıkıotı çeker, bışıoı türlü iç sıvaşlar açılırı> deyip durduğunu söylerler.

Ötümlinüo dilediği gibi bir ötüm olduğuou söylemekte hemen heıkes
tımamiyle birleşiyor. Bir gün X6nophon'da Cyrus'uo son hastalığında cenaze
töreai için birtıktm emirler vetliğini okuyuoca kendisiain böyle yavaş yavaş
ölmıkteo tiksindiğini, birdea5ire, çıSıcak bir ötüm istediğini söylemiş; öl-
dücülmgsinden bir akşım öa;e d:, Mırcus Lepiduslun sofrasında, en hoş
öliim acabı hangisidir diye söz açıtmış, kendisi biıdenbire, bekleoilmedik
ölümü eo iyi bulduğu cevabıoı vÖımiş.

tralkya- ıuitıot.-
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Eltialtıyaşındaöldü;yalnızsenatoüyeleriöylekararverdilerdiye
değil, öyte olduğuna halk da ta içinden inandığı igin tanrılar arasına giıdi,

na-yıe tanrıtaştırrimasrndan sonra onun şerefine, miıasçısı Augustus,uahazır,

lattığı ilk oyunlarda, her akşam on bir sularında doğan bir kul,ruklu yıldız

yedigünüstüsteparladı,beıkesdebunuCaesaı,ınruhunungökJereağnıası
iiye f"rşrıudr; daima başı üzerinde bir yıldızla gösterilmesi bunun içindir,

onunöldürüldüğüseoatonunöıülüpkapatılmasına,Martİdus,una:«Ata
öldürengiın»deniıipbirdahaSenatonunogüntoplanmasıyasakedilmesine
karar verildi. ,

caesaı,ı öldüıentere gelince hemen hiçbiıi kendisinden sonra üç yıl

daha. yaşıyamadı, hemen hiçbiıinin ölümü tabii olmadı. Hepsi de senatodan

,"r^' ğyİp kimi bir deıiz kazasında, kimi bir savaşta, aolat, belilaı içinde

öldüler; caesat,ın canına kıydıkları kama ile kendi canlarına kıyanlar da oldu,

(De Viıa Caesaram, Diıııı İııliıı, IXXX-D(XXXIX,!

SUETONIUS

Tercüme ederı: Hamiı DENEü
D. T. C. Fakiilıesi Doçcaderiodeo

?

ö
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DOCTOR FAUSTUS

scENE ıII

A oRoVE

Enter Faustus to conjarc,
FAUSTUS. 

- Now_that the gloomy shadoş, of the eaıü,
Looging to view Oıion's drizzİing look,
Leaps from th' antarctİc woıld unto the sky,

, And dims the' welkin with her pitchy b.eaİh,
Fau§tus, begin thine incantations,
And try if devils wilt obey thy hest,
Seeiag thou hast pray'd and sacrific'd to them.
§Zithin this circle is Jehovalı's ııame,
Forwaıd and backwatd anagrammatiz'd.
The breviated names of holy saint§,
Figures of every adjunct to the heavens,
Aod characteıs of signs and efring staıs,
By which the spirits are enforc'd İo rise:
Then fear not, Fau§fus, but be fesolute,
And try the uttefoost magİc can perform. -Siı' mibi Acberontis ProPitiii Valeat namen triPlex lebouae! Igııei, a*ii,

aqaataıi spiritus, saloete! orientis priıceps Belzebub, iıferui ard,enris no-
ııorcba, et Demogorlon, Pro\itiamus oos, at aPP,rea' et sııryd' MePbistop-
bilis, quod, tumeraris , Per leboı,am, Gebeınam, et coısectatam aqu,?n qa-am sPargo, sİgnaınque ıracİs qaod. nanc facİo, et Pet ı)otr ,ıostfı, iPse nanc
sargd' ııobİs dİcatas MePbİstoPbİlİs!

Eıter MePbİstoPhİlis,
I chatge thee to ıetuın, and change thy shape;
Thou art too ugly to atteod on me:
Go, and fetuıo an old Fıansiscan fıiar;
That holy shape becones a devil best-

Eıit Mepbistopbiliı.



DOKTOR FAUSTUS

Christopher Maıloıve (I564-1r9il. Kııııelli bit şaiıdir; serseıi bir halal geçiımişlır; biı,
Aaç şiir u ı/48edi4 bııakmışıır. En mübim ıragediaları Taıı:tlvrlain€le (Tİmırleıh) Doktor
Pauİtus'ııı. Tamburlün€de madde düıqaıını, Doktor Faustuslra da iç diinryay meı,zı olaraA almış,

,rf. Birirı ııagcdialarııda dram ıehıiğiıiı zayıflığına haışılık hürrlclli bir şiir ııardıı. OlıJzaıa a4ı-

madaı bir meybaıede bıçallaıaraA öleı Marloue İıgilizleriı m büyüh dramcılaııııdaı olabiliıdi.
En çoh Gaıbdıin ele.i ile ıanıdığımız Faısı efıaıeıi, orla çağ bııisliyan llemiıiı efıaıe-

leıindendiı. I|larlowe aııl e|saııeye bağlı halaıa| ıonunda Faıısıııı'ı öldüıiir, İki sabııesiıi ııerıliği-
miz bı 

'ercümeniı 'amamı 
bı yl Maariı vehilliği hlöıih eıerleri alarırraı çıhacaklıt.

sAtİNE IIı

BıR KoRU
Faustıs büyü yaPnağa gelfu,

FAUSTUS.- Orion'un I lJ y"ş yüzünü göımeğe can atan topfağın kaıanlık
gölgeleri, güoey ülkesinden göklere yayıhyor, kaıa nefesledyle asumanı bu-

ğuluyor; hayü Faustus, artık büyülerine başla; bak bakalım, şeytanlar emiı-
ledni dinliyecekler mi? Onlam o kadar yalvaıdın, o kadar saçılaı saÇın! Bu
dayiıenin içinde Yahova'nın sağdan soldan harfleri değiştirilerek yazılmış
ıü var, mukaddes azizleıio kısaltılmış adlan, göğün bütiin belirtilednin
şekilleıi, zayiçenin, gezegenlerin IZJ bütiin işaretleri, cinlcri [3J göıün-
meğe mecbut eden het şey var... Ooun için koıkma, Faustu§, azimli ol, sih-
tin başarabileceği en büyfü şeyleri dene.- Siıt mibi Acberontis ProPitii! Va-
leat ıumeı tıiPler |eboaae! Ignei, aetii, aqaataıi sPiritas, salıete! Orieıtiı
PincePs Belzebab, inferıi ardentis moıaıcba, et Demagotgon, PtoPitiamas
oo§, ,ı' o\P.reot et sart t MePhistopbilis, qaod tutneratis: Per leEoıı^am, Gc-
beınamr.ct corısecratom dqum quam sPatgo, signarnqııe ctucis quod nuıc
facio, et Pc? ı,oto ,ıostıo, iPse nunc srırgat nobis dicatus MePbisloPbllis! |4l.

Mcpbistophilis gher.
FAUSTUS. - Emıediyoıum sana, git kıyafetini değiştiı; bu çirkin kılıkla

bana hizmet edemezsin. Haydi çekil; ihtiyaı bir Fransızkeo papazlı ol da
öyle gel... Şeytana en yakışanı işte o mübarek kıyafettit. (ıvlePbistoPbilis çıkat|

[1] Efsaneye göre Diana'nın Takımyıldız halinc s<ıkoğu, ünlü gü:ellikte dev, avo.
|') Gczegeı: xyyarc.
(l] «Cin» kelimesini burada <<ervah-i habise»> demek olan <<spiritsı> karşılğı oluak kullanıyoruz.
[.] Akheron Tanrıları bına müsait olsuo ! Yahova"nın üçlük tanıılığı üstün gclsin ! Selim size, ateş_

hava, su rııIılaıı ! Doğu hükiindarı, yanan cehennem hükiimdarı Belzebub,, Doogro8on, size yalvarıyoruz, lür-
fedin, Mephistophilis çıksın. gözüksün! Yahova, Cehennem adına seıptiğim ş mukaddes su, yaDtığrm şu haç
ıc dualarımız aşkına. cağırdığımız Mephistophilis çılısın, gözü}sün!

-
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I see thete is vittue in my heavenly words:
§7ho ıvould not be proficient in this aıt?
How pliant is this Mephistophilis,
Full of obedience and humility!
Such iş the force of magic and my spells:
Now, Faustu§, thou art conjuror laureat,
That canst command gıeat Mephistophilis:
Quin rcgis MePbistoPhilis fralris inİgi,ne.

Re-enter Mepbistopbilis like a .Fransiscan friat.
ivrrPrıİsroPHİLİS. Now, Faustus, what wouldst thou have me to do?
FAUST. - I charge thee wait upon me whilst I live,
To do whatevet Faustus shall command,
Be it to make the moon drop from her sphere,
or th' ocean to overwhelm the ıvorld.
MEPH. - I am a sefvant to gfeat [Lucifer,
.And may not follow thee withİut h-is leave:
No moıe than he commands must we pefoım.
FAUST. - Did not he charge thee to appear to me?
MEPH. - No I came hither of mine own accord.
FAUST. - Did oot my conjuring speeches ıaise thee? speat.
MEPH. - That was the cause, but yet Pü accidens1
Foı, when we heaı one rack the name of God,
Abjute the Scrrptures and his Saviour Christ,
§(ıe fly, in hope to get his glorious soul;
Noı will w.e come, unless he use such means
§ühereby he is in dangeı to be damn'd;
Therefore the shortest cut fof conjuıing
İs stolıtly to abjure the Trinity,
And pray devoutly to the prince of hell.
FAUST.. - So Faustus hath
Alıeady done; and hotds this principle,
There is no chief but only Belzebub;
To ıı,hom Faustus doth dedicate himself.
This word (<damnationı> tertifies not him,
For he confounds hell in Elysium:
His ghost be with the old philosophers !

But, leaving these vain tdfles of men's souls,
Tell me what is that Lucifer thy lord ?
MEPH. - Atch-ıegent and commander of all spirits.
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Göıüyorum, büyülerimde büyük bit kuvvet vat. Bu bilimde usta olmayı da
kim istemez? Şu Meph/stophilis ne uysal, ne söz dinler, ne alçak gönültü!
Sihrin, büyüleıimin kuwetiür işte bu; Faustus, artık sihirbazlann şahı oldun,
o büyük Mephistophilis'e emıediyoısun: Quin rcgis MePhistoPbilis |rattis
imagiıc. |ll

IVIePbistopbilis bir Fransizhcıı paPazı kiyafeıind.e gireı,

MEPHİS. - Söyle Faustus, ne istiyorsan yapayım.

FAUSTUS. - Ben yaşadıkça bana hizmet edecek, Faustus ne emıederse ya-

pacaksın: ayı dayiresinden çek, düşür, bütün dünyay denizlere boğ dese bile.

MEPHİS. - Ben yüce Lucifer'in f2]emrindeyim, izni olmazsa senin iste-

diğini yapıımam: biz onun buyruklaıı dışına çıkamayız.

FAUSTUS. - Böyle bana göıünmeni o emretmedi mi?

MEPHİS. - Yoo, buıaya kendi isteğimte geldim.

FAUSTUS. - Seni böyle kaldııan, buralara getifen benim büyüledm

değil mi, söyle

MEPHIS. - Öyle; ama dolayısile. Biri Tantının adına eziyet edet, kur-
tarıo§t isa'yı, Mukaddes Kitabı inköra kalkatsa biz onun ulu ruhunu elde
ederiz ümidiyle uçar geliriz. Şu da vat: bizi çağıtan cehenneme gitmek teh-
likesinde olmalıdır; yoksa yerimizden kımıldamayız bi|e. Bizi çağıımak için
de en kısa yol Üçtüğü [l] lnl.ar etmek, büyük bir bağlılıkla cehennem hü-
kündaıına tapmaktır.

FAUSTUS. - Faustus brınları çoktan yaptı!... Kendini tamamiyle vet-
diği Belzebub'dan [4] başka bir baş olmadığını da çoktan kabul etti. O
<<cehennemlik» sözü Faustus'u korkutmuyor; onun için cennet, cehennem hep
bir: varsın ruhu o eski filozoflara kavuşsun! Arna haydi, insanların ruhu
üzerine şu boş konuşmayı bırakalım da, sen bana, senin efendin Lucifer kim-
dir, onu söyle.

MEPHİS. - Bütün cinlerin imiri, başı.

(r] Gerçekten soin de krdeşin Mephisrophilis gitıi ku<lrcçin vıı.
['] Hııistiymlarda İblis'in adı,
1ı1 Üçlik: Teslis, yani Hıristiyanlara göie Atleh'ın iç ı«cllisi: Brbı, .ıiui. Kutşıl, Rulı ıRuh-ül-i<uds)

|l1 lıcil'de, habls rulıların başr sıyılın bir şeytan.

-



TERCLİME
2{0

FAUST. - 
ıJ[as not that Lucifer an angel once?

MEPH. - Yes, Faustus, and most deaıly lov'd of God,

FAUST. - How comes it, then, that he is prince of devils?

MEPH. - O, by aspiıing pıide and insolence;

Foı which God threw him from the face of heaven.

FAUST. - And what are you that live with Lucifer?

MEPH. - Unhappy spirits that fell with Lucifeı?
Conspir'd against our God with Lucifer,
And are for ever damn'd with Lucifer.
FAUST. - §(here afe you damn'd?
MEPH. - In hell.
FAUST. - How comes it, then, th<ıu art out of hell?
MEPH. - §rhy, this is hell, nor am I out it:
Think'st thou that I, who saw the face of God,
And tasted the etetnal |oys of heaven,

Am not tormented with ten thousand hells,
In being deprived of everlasting bliss?
O, Faustus, leave these frivolous demands,
§ühich strike a teıroı to my fainting soul !

FAUST. - §Zhat, is great Mephistophilis so passionate
For being depıived of the joys of heaven?
Learo thou of Faustus manly fortitude,
And scorn those joys thou never shalt possess.

Go beaı these tidings to great Lucifer:
Seeing Faustus hath incurı'd eternal death
By desp'rate thoughts against Jove's deity,
Say, he surrenders up to him his soul,
So he will spare him four and twenty yeats,
Letting him live in all voluptuousncss;
Having thee ever to attend on me,
To give me whatsoever I shall ask,
To tell me whatsoever I demand,.
To slay mine enemies, and aid my friends,
And always be obedient to my will.
Go and retufn to mighty Lucifer,
And meet me in my study at midnight,
And then resolve me of thy master's mind.
MEPH.- I will, Faustus.

Exit.
FAUST. - Had I as many souls as there be stars,

ı
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FAUSTUS. - Lucifer bir zamanlar melek değil miydi?

MEPHİS. - Evet, Faustus, hem de Tanrının en çok sevdiği melek.

FAUSTUS. - Peki, oasıl olmuş da şimdi şeytanların sultanı olmuş?

MEPHİS. - H"p artıp giden kibri, küstahlığı yüzünden Tanrı onu gök-

lerden kovdu, attı.

FAUSTUS. - Ya siz? Lucifer'le yaşıyan sizleı kimsiniz?

MEPHİS. - Lucifedle beraber düşen, Lucifer'le beraber Taıımıza ayak

diıiyen, Lucifer'le beraber sonsuz lönete gömülen bahtsız ruhlar.

FAUSTUS. - LAnete gömülen mi? Neıede?

MEPHİS. - Cehennemde.

FAUSTUS. - Peki, nasıl oluyoı da şimdi cehennemde değilsin?

'MEPHİS. _ Cehennemdeyim, Faustus, cehennemde. . . Buıası da benim

için cehennem... Ben, Tanrının yüzünü görmüş, cennetin o hiç ttiken",iye,

cek sevincini tatmış olan ben, sonsuz saadetten, mahrum olmakla bin cehen-

nem azabı çekmiyoı muyum sanıısın? Ah! Faustus, titriyen yüreğime deh,

şet §alan o boş sorulafını blfak.

FAUSTUS. _ Ne! Cennetin saadetinden mahrum oldum diye Mephis_

tophilis böyle acı mı duyuyor? Öyleyse, Mephistophilis, erkekçe cesafet ne,

dir, Faustus'tan öğten; artı\ hiç elde edemiyeceğin saadete de tenezzül etme.

Git, ulu Lucifeı'e haberi ver: Faustus ölçüsüz düşünceleriyle Tanrıya karşı

gelip kendini sonsuz ölüme mahküm etti, ruhunu Lucifer'e §unuyor. Karşılık
oı"i"t yirmi dört yıl bağışlamasını, tam bir haz içinde yaşatma§til istiyoı;

seni de hep hizmetimde bulunduracak; ne istersem verecek, ne sorarsam söy,

liyeceksin; düşınanlanmı öl«lürecek, dostlarıma yardım edeceksin; hep arzu,

litıma boyun eğeceksin.. . Haydi, git kudretli Lucifer,e; gece yarısı çalişmı
odamda beni bulur, efendin ne diyor, söylersin,

MEPHİS. - Baş üstüne, Faustus.

Çıkat-

FAUSTUS. _ Gökteki yıldızlar sayısınca ruhum olsaydı, gene hepsini

şu Mephistophilis'c verirdim: o beni dünyanın sultanı edecek. Esen yelden

a
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I'd give thuı all fot l\{ephistophilis.
By hİm I'll be great emp'ror of the world,
And make a bridge through the moving aiı,
To pass the ocean with a band of men;
I'll join the hills that bind the Afric shofe,
And make that country contİnent to Spaın,
And both contributary to my _cfown;
The Emp'ıor shall not live but by my leave,
Nor any potentate of GĞrmany.
Now that I have obtain'd what I desit'd,
I'll live in speculation of this art,
Till Mephistophilis ıeturn again.

Scene XlV. A room in tbe bouse of Faustas.
Entet Faustas, ıııitb scbolats.

FAUST. - Ah, gentlemen!
FİRST sCHoL. - §(hat hils Faustus?

FAUST. _- Ah, my sweet chamber-fellow, had I lived with thee, then
had I lived still! But now I die eternally. Look, comes he not? comes he not?

SEC. SCHOL. - §[hat means Faustus?
THIRD SCHOL. - Betike he is gtown into some sickness by being

oveı - solitary.

FIR.ST SCHOL. - If it be so, we'lt have physicians to cuıe him. -
'Tis but a surfeit; neveı fear, man.

FAUST. - A surfeit of deadly sin, that hatlı damned both body and soul.
sEC. sCHoL. - Yet, Faustus, Iook up to heaven; ıemembet God's

mercies are infinite.
FAUST. - But Faustus' offence can ne'er be paıdoned: the seıpent

that tempted Eve may be saved, but not Faustus. Ah, gentlemen, heaı me
with patience, and tıemble not at my speeches ! Though my heart pants and
quiveıs to remember that I have been a student here these thirty years, O,
would I had never seen §(/ittenberg, never tead book! and what wonders
I have done, all Germany can witness, yea, a|l the world; forwich Faustus
that lost both Geımany and the wotld, yea, heaven itself, heaven, the seat
of God, the thıone of the blessed, the kingdom of joy; and must ıemain
in hell fot ever, hell, ah, hell, fot ever! sweet friends, what shall become
of Faustus, being in hell fot ever?

THIRD SCHOL. - Yet, Faustus, call on God.
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köprüler kutup okyanusları ordulaıla aşacağım; Aftika kıyılarını çeviıen te-
peleıi birleştirecek Afrika'yı İspanya'ya, her iki ülkeyi de tacıma bağlıyaca-
ğr-; İmparator da, Alamanya'da her hükümdır da ancak benim iznim
olutsa yaşıyabilecek... Madem artık istediğimi elde edebiliyorum, gideyim,
Mephistophilis gelinceye kadar şu bilimin incelikleri üzerinde düşüneyim.

SAHNE xıV

FAUSTUS,UN EVİNDE BİR ODA.

Faustas med.reselilerle gber.

FAUSTUS. - Ah, efendiler!

I. MEDRESELI. - Faustus'un nesi var?

FAUSTUS. - Ah, benim sevgili oda arkadaşım, seninle kalmış olsaydım,
daha yaşıyacaktım! Ama şimdi bir dıha dirilmesi olmıyan bir ölümle ölüyo-
rum. Bak, geliyor, geliyor, değil mi?

2. MEDRESELI. - Faustus ne demek istiyor?

3. MEDRESELİ. - Yalnız yaşrya yaşıya belki de bir illete tutlmuştur.

I. MEDRESELİ. - Öyleyse, hekim getirelim de iyi etsin.-Hazımsızlık,
Faustus, korkulacak bir şey değil.

FAUSTUS. - Evet, öldürücü günahlarımın verdiği hazımsızlık. . . be-
deni de, ruhu da, linete sürükliyen hazımsızlık. . .

2. MEDRESELİ. - Gönlünü Tanrıya bağla, Faustus; bilirsin, rahme-

tine son yoktuı.

FAUSTUS. - Ama Faustus'un suçu, bağışlanacak suç değil ! Havva'yı
kandıran yılan kurtu[abilir, Fıustus kurtulamız... Ah, efendiler! beni sabır-
la dinleyin, söyliyeceklerim<len ürkmeyin! Bıırada otuz yıldır çalıştığımı dü-

şünüyorum da gönlümü tatlı bir ürperme sarıyor, ama keşke §7ittenberg'i
görmeseydim, bir kitap bile açmısaydım! gösterdiğim mucizelere bütün Ala,
maoya, bütün dünya şahit... Fakat, Faustus bu yüzden bütün Alamanya'yı,
bütün dünyayı, ah, cenn3ti, evet...Tınrının yeri, saıdete kavuşmışların tah,
tı, saadet ülkesi cenneti kaybetti... CehennemCen bir daha çıkmak yok onun
için. . . evet, cehennemde. . . bir dıha çıkmımık üzere. . . Sevgili dostlarım,
öyle hep, hep cehennemde... ne olacak Faustus'un hali?

3. MEDRESELİ. - Yalvar Taotıya, Faustus.
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FAUST. _ on God, whom Faustus hath abjured! on God. whom

Faustus hath blasphemed? _ Ah. my God, I would weep! but the devil

dıaws in mytears. Gush forth blood, instead of tears! yes, life and soul_
o, he stays my tongue! I would lift up my hands; butses, they holdthem,

they hold them!
ALL. - §7ho, Faustus?
FAUST. - Lucifer and Mephistophilis. Ah, gentlemen, I gave them

my soul for my cunning !

ALL. - God forbid!
FAU§T. _ God foıbade it, indeed; .but Faustus hath done it: forvain

pleasure of twenty four years hath Faustus lost eteroal |oy and felicity. I

writ them a bill ş,ith mine own blood: the date is expired; the time will
come, and he will fetch me.

FIRST SCHOL. - §[hy did not Faustus tell us of this before, that

divines might have prayed for thee?
FAUST. - Oft have I thought to have done so; but the devil threa,

tened to teat me in pieces if I named God, to fetch both body and soul

if I once gave ear to divinity: and now 'tis too late. Gentlemen, away, lest

you perish with me.

SEC. SCHOL. - O. what shall we do to save Faustus?
FAUST. - Talk not of me, but save youıselves, and depart.
THIRD SCHOL. - God will strengthen me; I will stay with Faustu§.

FIRST SCHOL. - Tempt not God, sweet friend; but let us into ıhe
next ıoom, and theıe pray for him.

FAUST. - Ay, pray fot me, pfay for me; and what noise soeveı ye
hear, come rıot unto me, fot nothİng can rescue me.

SEC.SCHOL. -Pray thou, and we will pray that God may have mercy
uPon thee.

FAUST. Gentlemen, farewell: if I live till morning, I'll visit you; if
oot, Faustus is gone to hell.

ALL. - Faustus, farewell.

Exeunt Scbol,ars. Tbe clock sttikcs eleııen.

FAUST. - Ah, Faustus,
Now hast thou but one bare hour to lİve,
And then thou must be damn'd peıpetually!
Stand still, you eveı-moving spheıes of heaven,
That time may cease, and midnight neveı come;
Faiı Nature's eye, ıise, rise agaio, and make
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FAUSTUS. - Taotı'ya mı? Faustus'un bımktığt, Faustus'un küfıettiği
Taırı'ya mı? Ah, Tanrım! Ağlamak istiyorum,şeytan yaşlarımıtutuyor. Ak
benim kanım, ak! gözyaşlarım akmıyor, baıi sen ak! Siz, canım, ıuhum, siz
akın... Ah, dilimi tutuyor! Elleıimi kaldırmakistiyorum; bakın, tutuyoılaf,
tutuyoılar. . .

MEDRESELİLER. - Kim, Faustus?

FAUSTUS. - Lucifet'le Mephistophitis... Bilimi elde e .nek için, ben,
ruhumu onlara sattım.

MEDRESELİLEn. - Tanrı korusun !

FAUSTUS. - Korudu ! ama Faustus ruhunu sattı. Yirmi dört yıl zevk
edeyim, safa süreyim diye : sonsuz sevinçten, tükenmez saadetten oldu. On-
laıa, kendi kanımla bir senet ya7lp verdim: günü geldi; §aati de yak-
laştı, nerdeyse gelip götüreceklet beni.

I. MEDRESELİ. - Niçin daha önce söylemedin, Faustus? Rahipler
senin için dualar ederdi.

FAUSTUS. - Çok kere söyliyeyim dedim, şeytan komadı, Tanrı adı-
nı ağzına alırsan seni parça parça ederim, Tanrı sözüne kulak veriısen be-

denini, ıuhunu alıp götürürüm, diye beni korkuttu. Şimdi de çok geç artık.
Efendiler, haydi gidinı }oksa benimle siz de mahvoluısunuz.

2. MEDRESELİ. - Ne yapsak da Faustus'u kuıtarsak?

FAUSTUS. - Beni artık düşünmeyin, kendinizi kuıtarın, gidin. .

3. MEDRESELİ. - Tantı bana kuvvet verir : ben Faustus'la kalacağım.

1. MEDRESELİ. - Tanrının gücüne gider, beoim sevgili dostum. Ge-
lin, yandaki odaya gidelim, Faustus için dua ede|im.

FAUSTUS. - Evet dua edin, benim için dua edin... Bir güdltü işi-
tİrsenİz, İçeri gelmeyin, artık beni bir şey kurtaıamaz.

2. MEDRESELI. - Sen de dua et, Faustus, biz de dua edeceğiz. Tann
sana acısın !

FAUSTUS. - Efendiler, elveda ! Sabaha kadar yaşaf§am, gelip sizi
görürüm; gelmezsem, bilin ki Faustus cehenneme gitmiştir.

MEDRESELİLER. - Elveda, Faustus.

Medrescliler çıkor. Saat on biri oatgt.

FAUSTUS, - Ah Faustus, bir saatin kaldı ancakj soora, sonu gelmez
linete gömüleceksin ! Duruo, ey göğün hep dönen küreleri ! durun da va-

-
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Petpetual day; or let this hour be but,

A yeat, a month, a week, a natural day,

That Faustus may repent and save his soul !

O lente, lente currite, noctis equi!

The stars move still, time runs, the clock will sttike,

The devil will come, and Faustus must be damn'd,

O, I'll leap up to my God! -§fho pulls me down? -

See, see, *h"r" Christ's blood streams in the fİrmament !

One drop would save my soul, half a drop: ah, my Christ! ,

Ah, rend not my heırt for naming of my Chirst!
Yet will I call on him: O, §pıre me, Lucifer! ,

§(here is it now?'tis gone: and see, where God
Stretcheth out his arm, and bends his ireful brows!

Mountains and hills, come, come, and fall on me,

And hide me from the heavy wrath of God !

No, no!
Then will I headlong run ioto the earth:
Earth gape ! O, no, it will not harbour me !

Yo, stars that reign'd at my nativity,
§ğhose influence hath alloted death and hell,
Now draw up Faustus, like a foggy mist,

Into the entrails of yon lab'ıing clouds,
That, when you vomit forth into the air,
My limbs may issue from your smoky mouths,
So that my soul may but ascend to heaven !

The clock stükes tbe half bow.

Ah, half the hour is past! 'twill all be Past anon.

O God,
If thou wilt not have mercy on my soul,
Yet for Christ's sake, whose blood hath ranşom'd me

İmpose some end to my incessant pain;
Let Faustus live in hell a thousand yeaıs,
A hundred thousand, and at last be sav'd!
O, no end is limited to damned souls !

§Ühy wert thou not a creature waating soul ?

Or why is this immortal that thou hast?
Ah, Pythagoras' metempsychosİs, were that true,
This soul should fly fıom me, and I be chang'd
IJnto some brutish beast! all beasts aıe h^ppy,

ı

ı
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kit de dursun, gece yarısı gelme bilmesin. Qk, tabiatın güzel nuru, çık! her
tarafı biı daha sonu gelmiyecek ışıklar kaplasın, yahut, şu §aat, ne olur,
bir yıl, bir ay, bir hafta, tam bir gün olsun... Faustus nedamet getirıin,
ruhunu kurtaısın l. o leıtc, lente carrite, noctis eqıi ! |l} Ama, hayır, yıl-
dızlar durmadan yürüyor, z^mao akıyoı, saat da vuracak, şeytan gelecek,
Faustus da cehenneme gömülecek. İçimde Tanrıma <loğru bir hız ıar; kim-
dir beni aşağıya çeken ? Bak, bak... İsa'nın kanı gökte nasıl akıyor. Bir
damlası, yok, yarım damlası ruhumu kurtaıtr ? Tanım|.(Acİzle bağıtır.) Hıııı,
"fanrı adını ettim diye kalbimi parçalama ! Ama gene ona yalvatacağım. Atı !

Lucifer acı bana ! Nerede o kan şimdi ? Kayboldu. Bak, Tanrı nasrl kolunu
uzatmtş, kaşlarını hiddetle nasıl çatnış ! Dağlat, tepeler, gelin, gelin, yığılın
üstüme, Tanrının ağır gazabından saklayın beni... Kımıldamıyoılar bile !

Öyleyse kendimi boylu boyumcatoptağa gömeyim. Açıl, toprak! Yok... beni

o da istemiyof, ona da sığınamıyorum ! Siz, ey yıldızlat, doğuşuma hAkim

olao, tesiıinizle bana ölümü, cehennemi nasibeden yıldızlar, dumanlı biı
sis gibi kaldırın beni, şu fırtrnalar anası bulutların böğrüne gizleyin; sonra,

o duman saçan ağzıoızla kolumu, bacağımı, her yerimi havalara dağıtın da.

ruhum için cennete girmekten başka bir çare kalmasın!

Saat oı bb bııçağa aıfiur.

Ah, saatın yarısı geçti... birazdan hepsi geçecek. Tqnrım! ruhu4a ıner-

hamet etmiyeceksen, bari, İsa aşkına, kanının. beni kuıtatdığı.isa a§kına,

bitip tükenmez acılaırmın biı sonu olsun; bırak Faııstus "cehennemde bin

!l|, fz bin yıl kalsın; ama sonunda selamete ersin- Ah! cehennemlik ruhlaı
için sJn vatmıdırki! Faustus, sen niçinruhsuz yatatılmadın? yahut, bu sen-

deki ruh neden ölümsüz? Ah! Pythagoıas'ın dediği gibi ıuhlar kalıp de-

ğiştiriyoısa, benim ruhum da çıkıp gideı, ben de hissiz bir hayvan olutdum., .

Şu hayvanlar, ne bahtlıdır! Öldlller mi, ruhları uasuılaı içinde dağılır, gi-

der. Ama benimki cehennende bitmez, sonu gelmez acı|at çekecek. . . Linet
olsun beni dünyaya getiıenlere, lönet olsun... Yok, Faustus, sen kendine

linet eİ, Lucifeı'e linet et, seni cennetin saadetinden mahrum eden Lucifer'e.

.)

1ı1 Ah! Yıvaş koşn, ,ıvar.. Ey gccç kiihcylanltı!
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For, when they die,

Their souls are §oon dissolv'd in elements;

But mine must live §till to be plagu'd in heil,

Curs'd be trıe parent§ that engender'd me!

No, Faustus, cufse thyself, curse Lucifer
That hath depriv'd thee of the ioys of heaven,

Tbe clock strikes twelııe,

O, it strikes, it strikes! Now, body, tuın to air,

Or Lucifer will bear thee quick to hell !

Thunder and ligbtning.

O soul, be chang'd into little watet-drops,

And fatl into the ocean, ne'er be found!

Ehıer deııils,

My God, my God, look not so fierce on me!

Adders and serpents, let me breathe a while!
Ugly hell, gape not! come not, Lucifer!
I'll buın my books! Ah, Mephistophilis!

Exeunt deoils uitb Faustut.
Enter Choı,us,

CHOR. Cut is the branch that might have grown full stıaight.

And burned is Apollo's laurel-bough,
That sometime grew ırithin this learned man.

Faustus is gone: regard his hellish fall,
IJ7hose fiendful fortune may exhort the ırise,
Only to wonder at unlawful things,
§fhose deep.ness doth entice such forş,ard wits
To practice more than heavenly poweı permits.

Chriatopher MARLOVE

a
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Saat on ikifi ııaru,

İşte çaııyor, çalıyor... Haydi, bedenim, değişdehava ol! yoksa Lucifeı
seni alır, hemen cehenneme götürür!

Gök gürler, şimşekler çakar.

Ruhum, bir damla su ol da dökül okyanuslara, bulunma bir daha!

Şeytanlar gfuer.

Tantım, Tanrırn, bana öyle gazaplabakma! Yılanlarrengerekler, bıtakın
biraz nefes alayım! lgıenç cehenneh, açma ağzını öyle ! Gelme Lucifeı, gcl,
me! yakacağım bütün kitaplarımı! Ah! Mephistophilis!

Şeytanlar Faustas'a alıP çıkarlar.
Koro giret.

KORO. - Dosdoğru büyüyebilecek dal, artık kıııldı; bu bilgin adanın
içinde Apolton'un bir zamanlaı ycşeren o defne dalları da soldu gitti. Faus-
tus arük öldü: Cehennme düşüşüne bir bakın; akıllı olanlar oııuıı şeytanlarla
yoğurulmuştalihindeo ibret alsınlaı da yasak şeylere ancak uzaktan baksınlar;

çünkü o şeyleı o kadar deıindir ki, böyle ileri zekiları Tanrı kuvvetinin izin
verdiğinden fazlasını yapmağa sürükler.

Tercüme dan İrfaı ŞAHİNBAŞ
D. T. C. Fakült §i Doçcııdcrindco
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IDEEN ZLIR PHILOSOPHIE DER GESCHICHTE DER MENSCHHEIT

lŞZas ist das Hauptgesetz, das wiı bei allen grossen Erscheinungen deı
Geschichte bemerkten? Mich dünkt, dieses: dass allenthalben auf , unserer Erde
werde, was auf ihr werden kann, teils oach Lage und Bedütfnis des Orts,
teils nach Umstönden und Gelegenheiten det Zeit, teils nach dem angeboı-
nen oder sich erzeugenden Charakteı der Völkeı. Setzet lebendige Menschen-
irifte in bestimmte Veıhöltnisse ihres Orts und Zeitmaşses auf der Erde,
und es eıeignen sich alle Verönderung,en der Menschengeschichte. Hier kıis,
tallisieren sich Reiche und Staaten, dort lösen sie sich auf und gewinnen
andre Gestalten; hier wiıd aus einer Nomadeohoıde ein Babylon, dort aus

einem bedringten Ufervolk ein Tyius; hier bildet in Afrika sich ein Agyp,
ten, dort in der '§[üste Arabiens ein Judenstaat, und das alles in einer
§feltgegend, in nachbarlicher Niihe gegeneinander. Nuı Zeiten, ıur Öıtef
und N.tionalcharaktere, kurz das ganze zusammenş,itken lebendigeı kıöfte
in ihrer bestimmteşten Individualitiit entscheidet, wie über alle Erzeugungen
deı Natur, şo über alle Ereigoisse im Menschenreiche. Lasset uns dies heri-
schende Gcsetz der Schöpfung in das Licht stellen, das ihm gebühıet.

, 1. Lebendige Menşchenkröfte sind die Tıiebfeder der Meoschengtschich-
te; und da deı Mensch seinen Ursprung von und in einem Geschlecht
nimmt, so witd hiemit schon seine Bildung, Eıziehung und Denkart geoe,

tisch. Daher jene sonderbaren Nationalchaıaktere, die, den öltesten Völkeın
so tief eingeprigt, sich in allen ihren lüiıkungen auf der Erde unverkeno-
bar zeichnen. §fie eine Quelle von dem Boden, auf dem sie sich sammelte,

Bestandteile, §7irkungskıEfte uod Geschmack annimmt, so eotspıang der alte
Charakter der Völker aus Geschlechtszügen, der Himmelsgegend, der Lebens-
art und Erziehung, aus den frühen Geschiften und Tattn, die diesem Volk
eigen wuıden. Tief drangen die Sitten der Viter ein und wurden des Ge-
schlechtes inniges Voıbild. Eine Probe davon möge die Denkart der Juden
sein, die un§ aus ihıen Büchern und Beispielen ammeisten bekanot ist: im
Lande der Viter wie in deı Mitte andrer Nationen blieben sie, was sie wa-
ten . und sind sogar in deı Vermischung mit andern Völkern einige Ge-
schlechter hinab kenntlich. Mit allen Völkern des Altertuıns, Agyptern, Sıne.
sen, Atabero, Hindus usw. war es und ist's ein Glciches. Je eingeschlosseoer
sie lebten, |a oft je mehr sie bedıiingt wurden, desto fester ward ihr Cha
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iNsaşrır TARiHiNiN rrrsrrrsi üzgRlNn oüşüNcrrm,

' Tarihin bütün büyük olaylarının bize gösteıdiği başlıca kanun nedir?
Bana öyle geliyoı ki bu kanun şdur: Dünyamızın her yerinde, olabilecek
olan her şey, bazen bulunduğu yerin neresi olduğuna ve o yerin ihtiyaçla-
rına, bazen zama;ofiı şartlariyle z^manırı verdiği fırsatlara, bazen de budunların
doğuşta var olan yahut kendi kendini yaratan karakterine göıe, olmaktadıt.
Caıılı insan kuwetleıini dünya üzeıinde, birtakım belirli zamaı ve yeı şaıt-
ları içine koyunuz, insan tarihinin her türlü değişikliklerini elde edersiniz;
biı yerde devletlçı, imparatoıluklar beliıir, başka bir yerde bu gibi vaılıklaı
çözülüp başka başka kılıklara girer; buıada, bir göçebe sürüsünden Babil
çıkar; ötede sıkışık duruma düşürülmüş biı deniz kıyısı budunu, biı
Tyrus (Sur) olur; Afrikada biı Mısrr kurulur; ötede Arabistan çölünde de
bir Yahudi devleti. Bütün bunlar, dünyanın bir köşesinde, biribirine komşu
yeılerde olur. Yalnız zaman, yer ve budun karakteıleri, kısaca, canlı kuwet-
lerin en kesin kişisellikleridiı ki hep bir arada işlemekle, tabiatın yaruttığı
her şeyde olduğu gibi,insanlaf acunununher tütlü oluşuna da sebep oluılaı.'
Yaıadılışın bu hikim kanununu, liyık olduğu ışığın altında tutalım.

1. Canlı insan kuvvetled, insan tarihinin devitkenleridiıleıflJ. İnsanıo
kökü ğir nesilden geldiğinden, bir neslin içinde bulunduğundan, yetişmesi, ter-
biyesi, düşünüşü de genetik olacaktrı. En eşki budunlara bile damgasını bu'
kadat derin vurmuş olan, yeryüzünde gördüğümüz bütün etkileriylef2] kendini
açıkça belli eden o garip ulusal karakterler işte bundan gelir. Nasıl bir pı-
nar, toplandığı yeıden suyunda bulunan şeyled, etki kuvvetledni, tadını alır-
sa, uluslaıın eski karakteıi de, nesillerin özelliklerinden, oturdukları dünya böl-
gesinden, yaşayış ve terbiyeden, önceleri görülmüş ve budunun malı olmuş
işlerden, eylemleıden doğar. Babaların idetleri derince nüfuz etmiş, neslin
içten örneği olmuştur. Yahudilerin - kitaplatı, hikiyeleri sayesinde en iyi ta-
nıdığımız - düşünüşleıi, bunun için bize bir misal veıebilir: Yahudiler, ha-

balarının yurdunda da, başka ulusların ortasında da, ne idiyseler öyle kalmış-
laıdır; başka budunlarla karıştıkları vakit de bitkaç nesil boyunca kendile..
rini belli ederler. Eski çağın bütün budunları: Mısıtlılar, Çinliler, Araplaı,
Hintlilet.... h"p böyle olagelmişlerdir. Ne kadar toplu, hatti nekadar sıkışık

|l7 DcyiıLcı: ııuhaııik
[ıl Eıii., tcsit.
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rıkteı, so dass, wenn iede dieser Nationen auf ihrer Stelle geblieben wiire,

oan die Erde als einen Garten aosehen könnte, ıvo hiçr diese, dort jene

menschliche Nationalpflanze in ihrer eignen Bilduog und Natur blühet, wo
hier diese, dort |ene Tiergattuog, jede nach ihıem Triebe und Chaıakter
iht Geschiift treibet.

Da abeı die Menschen keine festgewurzelten Pflanzen sind, so konnten

und mussten sie mit der Zeit, oft durch harte Zuf|dılle des Hungers, Erdbe,
bcns, Krieges usw., ihren Oıt veıiindern und bauten sich in einer andern

Gcgend mehı odeı minder andeıs an. Denn wenn sie gleich mit einer Hart-
n?İcklgkeit, die fast dem Instinkt deı Tieıe gleichet, bei den Sitten ihrer Vİ,
tcı btieben und ihre neuen Berge, Flüsse, Sıödte und Einrichtuogen auch

sogar mit Namen İhres Urlandes benannten, §o war doch bei eİner grossen

Verindeıung det Luft und des Bodens ein twiges Einerlei in allem nicht.
möglich. Hieı also kam das vefpflanzte Volk dııauf, sich selbst ein Wes,
pcnn'est odet einen Ameishaufen zu bauen nach seiner §ğ'eise. Der Bau waıd
ıus ldeen des Urlandes und ihıcs neuen Landes zusammengbr"trt, und, meis.

tens heisst diese Einrichtung die jugendliche Blüte der Völker. So rıchte-
ten sich die vom Roten Meere gewichenen Phönizieı an der mittellindischen
'İ<ürt" eioİ so wollte Moses diJ Israeliten einıichteo; so ist's mit mehıeten
Völkern Asieos gewe§en; denn fast iede Nation der Erde ist früber odet
§petcı, linger oder kürzer, wenigstens einmal gewandert. Leicht zu eıachten
ist's, dass es hiebei sehr auf die Zeit ankam, ş,enn diese §7anderung ge-

schah, auf die Umsthnde, die solche bewirkten, auf die Liinge des lü(/eges, die
'Art von Kultur, mit der das Volk ausging, die Übereinstimmuog odeı Miss-
helligkeit, die es in seinem neuen Lande antraf usw. Auch bei unvermisch-
ten Völkern wird daher die historische Rechnung bloss schon aus geogra-
phisch - po[itischeo Gründeo so verwickelt, dass es einen lıypothesenfreien
Geist erfodeft, den Faden nicht zu verlieren. Am meisten verliert man ihn,
wenn man irgend einen Stamm der Völker zum Liebling annimot und, was
oicht et ist, veıachtet. Der Geschichtschreiber der Menschheit muss, wie deı
Schöpfeı unsres Geschlechts oder ş,ie der Geniuş der Erde, unparteiısch se-

hen unC leidenschaftlos ıichten. Dem Naturforscher, der zuı Kenntnis und
Ordnung aller Klassen seiner Reiche gelangea will, ist Rose und Distel, das
Stink- und Faultier mit dem Etefanten gleich lieb; er untefsucht das am
mei§ten, wobti ef am meisten lernet. Nun hat die Natut die ganze Erde ih-
;en Menschenkiodeın gegebeo und auf solcher hervorkeimen lassen, was nach
atÇ Zeit und Kraft irgend nur hervoıkeimen koonte. Alles, was sein kann,
ist; alles was werden kann wird, wo nicht heut, so moıgen. Das Jahr der
Natur ist lang; die Blüte ihıet Pflanzen ist so vielfach, als diese Gewichse
gelbst sind und die Elemente, die sie nöhren. In Indien, Agypten, Sina

ı
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yaşamışlarsa, kaıaktetleri de o kadaı , sağlam olmuştuı. Öyloki bu budunların.
her biıi, yeıinde kalmış olsaydı, dünya biı bahçeye benzetilebilirdi; öyle bit
bahçe ki, şurasında.bir insan, burasında başka bir insan budunu bitkisi, kendi'
öz yetişişine, kendi tabiatına göre büyür; şpıasında bir hayvan cinsi, burasında
başka bir hayvan cinsi, kendi öz içtepisine, [1J kendi karakterine göre yaşaı.
' Ama insanlar, kökleşmiş bitkiler olmadıklarrndan, çoğu vakit açlıt<, yet

depremi, savaş filön gibi acı tesadüfler yüzünden, zımanla yerleıini değiştiı-
miş yahut değiştiımek zoıunda kalmış, ve eskisine göre az veya çok
aynlıklarla, başka yeılere yerleşmişlerdir. İnsanlar, hayvanlatın içgüdüsü'ne
yaklaşan bir inatla babalarının idetlerini koıumuş yeni dağ, ırmak,
şehir ve kurumlarına bile, anayurtlarındaki adları vermiş olmalarına rağmen,
havanın, topnğın f,azla değişmesi karşısında, her şeyde hep biı teviye ka-
lamazlaıdı. Böylece yeni yerleşmiş budun kendine göte bir atı kovanı,
yüut karınca J.uvası kurmak işi ile karşılaşmıştır. Yeni yapı, anayurtlariyle
yeni ülkelerinin düşüncelerinden kurulurdu; buna, çoğu zaman, budunların
gençlik çağı, gelişme çağı derler. Kızıldenizden çekilen Fenikeliler Akdeoiz
kıyılaıına işte böylece yerleştiler; Musa da İsıail oğullarını böylece yerleş-
tiımek istedi; Asyanrn birçok budunuııda da böyle oldu; çünkü yeryüzün-
deki ulusların hemen hemen her biri, er yahut geç, kısa yahut uzun olmak
üzere hiç olmazsa biı kere yer değiştiımistir. Kolayca görütüyor ki böyle
bir yeı değiştirmede önemli-olan_şey, göçun zamaıı\ ona sebep olan hallet,
yolun uzunluğu, budun, yola çıktığı aaman beraberinde götilrdllga
külttiıün ne cinsten olduğu, yeni yuıtta taslanan uygunluklar yahut
uygunsuzluklar . . . . falandıı. Onun için, kanşmamış budunlar hak-
kında da tarih hesaplaı, yalnız çoğrafya-.siyasa sebeplerinden ötürü bile.o
kadar karışıktıı ki, ipin ucunu kaçıımamak için hayale kapılmıyan bit
zeki gerekii. İpia ucu, en ziya,Je, bunlaıdan her hangi birini sevgilimiz
olarak seçip ondan olmiyan rie varsa hepsini hor gördüğümüz zamad k"y-
bolur. İnsanlığın tarihçisi, tıpkı türümüzün yafadıcrsr, yahut anatopıağıa ıu-
hu [Z} gibi, tarafsızca görmeli, hırssızca hüküm vermelidir. Tabiat araştı-
rıosı, kavramak istediği alanlardaki bütün sınıfların bilgisine, diizenine eriş.
ınek ister, onun için gül ile devedikeni, pis kokulu bir hayvanla fil, eş de-
recede sevimlidir; tabiat bilgini, neterden en çok şey öğrenirse, onları en

çolİ araştırır. Tabiat ise, biitün yeryüzünü, evlatları insanlara vermiş, üzerin-
de yere, z^mana, kuvvetlere göre ne bitebilirse ona f,iliz sürdürmüştür. Var
olabilen her şey, vardır; olabilecek olan her şey, bugün değilse yarın, olut.
Tabiatın yılı uzundur; bitkilerinin çiçekleri, o bitkiler kadar, onlan besliyeıi
unsurlaı kadaı türlüdür. Hint'te, Mısı.r'da, Çin'de, başka hiçbir zamalı, yeı-

|ıJ lçıcpi: ilcı.
FJ Aslındı, diioyanın «g€oieı si denmiıü.
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geschıh, wa§ sonst nie und nirgend auf der Erde geschehen wiıd, also in
Kaoaao, Griechenland, Rom, Kaıüago. Das Gesetz det Notwendigkeit und

Konvenienz, das aus Kıöften, Oıt und Zeit zusanmenge§etzt ist, bıingt
übeıall andre Früchte.
.. 2, Venn's also voızüglich darauf ankommt, in welche Zeit und Gegend

die Entştehung eines Reichs fiel, aus welchen Teilen es bestand, und ş,elche

iiusseıe Umstİnde es umgaben, so sehen wir, liegt in diesen ZıJ,geı auch ein

gıos§ef Teil von dieses Reiches Schickşal. Eine Monarchie, von Nomaden
gebildet, die ihre Lebensaıt auch politisch fortsetzt, wird schweılich von ei-

ner langen Daueı sein; sie zerstöıt und unterjocht, bis sie selb§t zerstört
yird; die Einnahme der Hauptstadt und oft der Tod eines Königs allein
endet ihre ganze Rhubefszenc. So war's mit Babel und Ninive, mit Persepo-

lis und Ekbatana
Ganz anders ist's mit Staaten, die, aus ihrer §?'uızel erwachsen, auf sich

selbst ıuhen; sie können übeıwiiltigt werden, abeı die Nation daueıt. So

ist's mit Sina; nıan weiss, was deo Überwindern daselbst die Einführung eineı
blossen Sitte, des mongolischen Haarscherens, für Mühe gekostet habe. So

mit den Bramanen und İsraeliten, die bloss ihr Zerenoniengeist von allen
Völkero der Erde auf ewig sondert. So widerstand Agypten lange det Ver-
mischung mit andeın Völkern; und wie schweı wafd'§, die Phönizief aus-

zurotten, bloss weil sie an dieseı Stelle ein gewurzeltes Volk ıııaren! ...
Hieiaus ergibt sich, warum die alten Staatsveıfas§ungen so sehr auf Bil-

dung der Sitten durch die Erziehung sahen, da von dieseı Tıicbfeder ihre
ganze inneıe Störke abhing Neueıe Reiche sind auf Gcld odet mechanische
Staatskünste, jene waıen auf die ganze Denkart der Nation von Kindheit
auf gebauet; und da es für die Kindheit keine wirksanere Triebfeder alc
Religion gibt, so waıen die meisten alten, insonderheit asiatischen Staaten
mehr oder mindeı theokıatisch. Ich weiss, wie sehı man diesen Nameri has-,

se, dem man grö§stenteils alles Übel zuschıeibt, das je die Menschheit ge-

drückt hat; auch werde ich keinem seinet Mişsbriuche das §ü'ott ıeden; aber
das ist zugleich wahr, dass diese Regierungsform der Kindheit unsıes Ge-
schlechts nicht nur angemessen,.sondeın auch notwendig gewesen, son§t hette
şie sich gewiss nicht so weit erstıeckt und so lange eıhalten. Von Agypten
bis Sina, ja beinah in allen Lindern der Erde hat ıie geherıschet, so da§§

Gıiechenland das eıste Land war, das seine Gesetzgebung allmöhlich von
der Religion trennte. Und da eine jede Religion politisch um so viel mehr
wiıket, ie mehr die Gegenstinde deıselben, ihre Götter und Helden mit al-
len ihren Taten Einheimische wareıı, .so sehen wir, dass iede alte, festgewuı-
zelte Nation sogar ihre Kosmogonie und Mythologie dem Lande zugeeignet
hatte, das sie beş,ohnte. Die einzigen Israeliten zeichnen sich auch darin von
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yüzünün haşka hiçbir yerinde, meseli Ken4n'da, Hellas'ta, Roma'dai Kaı-
tıca'da olmıyacak şeyleı olmuştur. Kuvvetı }€ı ve zamandan biıeşmiş [lJ olan
zoıunluluk [Z] ve uygunluk kanunu, her yeıde başka başka neyvalar veıir.

2. O halde, görüyoruz ki, bir devletin, doğumu hangi zamana, nereye düş-,

tiiğü, hangi parçalardan kurulduğu, ne gibi dış durumlarla çevreleodiği esas-

tıt dersek, bunlaı devletin alınyazısının büyük bir parçasıdır demiş oluru?..
Göçebeleıin kuıduğu biı hükümdarlık, göçebe yaşayışınl siyasada,da sürdüıürse,
onuıı uzun ömürlü olması güç olur; yakıp yıkıp, başkalarıoı boyunduıuk altına_

alır, ama günün birinde kendisi de yıkılır. Çoğo zarnıg,_ haşşehrin zapt
yahut bir kıtalın ölümü onun eşkryaca ömrüne son vetmeye yeteı. Babil'de,
Ninova'da, Persepolis'de, Ekbatan'da böyle olmuştut. . - ,

Kendi kökleri iieerinde gelişmiş, kendileıine dayanandevletler büsbütilı
başkadıı; bunlar devrilebilir, ama ulus yaşamaya devam edcr. Çin'de böyle
olmuştuı. Burada sadece bir töre'nin: mogolvari saç kesmenin kabul ettiıil-
mesinin, fitihleıi ne kadar uğraştıımış olduğu bitiniyor. Brahman|arla
İsrail oğullaıında da öyledir. Bunları yeryüzünün bütiin budunlatından ayı.
taa ya|nız tören ruhlarıdıt [3]. Mısıt da, böylece, uzun zaman başka bu-
dunlatla kaıışmaya karşı koymuştur; sonra Fenikeliler, bulundukları yerdc
köklcşmiş biı budun oldukları için, yoketmek ne kadar güç olmuştur.!...

Töıelerin terbiye ile geliştiıilmcsine eski devlet yasalarının, nedcn bu
kadaı önem verdikleri bundan anlaşılır: Onların bütün iç kuvveti, bu
devitkenlere bağlıdıı da ondan. Yeni devletleı, paıa yahut mihanik devlet
hünerleri üzerine, eskilet ise ta çocukluk çağ.ld6n beri ulusun bütün düşü-
nüşü üzerine kuruludur. Çocukluk için dinden daha etkili devitken olmıyacağn:
dan, eski devletleıin, hele Asya devletleıinin çoğu, az çok tanrıerkine [4}
dayanır. lnsanlığa çöken fenalıklaıdan çoğunun sebebi, buna yüktetilmiştir. Onuo
için bu addan nefıet edildiğini bilirim; ben de onun kötii kullanılışlarından
hiçbiıinin müdafaasını ele alacak değilim; fakat şu da doğrudut ki, bu hükümet

şekli, türümüzün çocukluğuna ya|nız uygun değildi, zorunlu idi de; öyle olma-
saydı, ne bu kadar yayı|ıt, ne de bu kadar uzun zaman canlı kalııdı. O, Mı.
sıı'dan Çin'e kadar, hattA dünyanın hemen hemen bütiin memleketlerinde
hikim olmuştur, öyle ki, yasasını yavaş yavaş dinden ayırmrş olan ilk mem-
leket, Hellas olmuştur. Bir dinin içindeki şeyler, tanrılat, kahramanlaı, bü-
tün eylenleriyle memleketin ne kadar yerlisi iseler, o din siyasa bakımındao
o kadar etkili olur; onun için, sağlamca kökleşmiş eski uluslatın her biri-
nin, kosmogoniasını, mitologiasını, oturduğu memlekete mal etmiş olduğunu
görüyoruz. Biticik İsrail oğulları, bunda da bütün komşularından ayrılıyoı-

|ıl Biıışmiş: tcıekküp etmig.

|2'l Zoruılalah: zarıtcı.
fl| Törcı ııbı: «*pırir dc ctı€oooicı
|lf Tanrıabi : «ü6ocrıtici.
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allen ihren Nachbaın aus, dass sie weder die Schöpfung der §(elt noch deş
Menschen ihrem Lande zudichten. Ihr Geseugeber war ein aufgekl2irter Fremd-
ling, der das Land ihıes künftigen Besitzes nicht erreichte; ihıe Vorfahren
hatten anderswo gelebt, ihr Gesetz war ausserhalb des Landes gegeben.Vahr-
scheinlich trug dies nachher nit dazu bei, dass die Juden, wie beinah keine
der alten Nationen, sich auch ausser ihrem Lande so wohl behalfen. . .

3. Endlich sehen wir aus dem çarlzer. Erdstrich, den wir durchwandert
haben, wie hinf?illig alles Menschenwerk, ja wie drückend auch die beste

Einrichtung in wenigen Geschlechtern werde. Die Pflanze blühet und blü-
het ab; euıe Viter starien und verwesen; euer Tempel zerfillt; dein Ora-
kelzelt, deine Gesetztafeln sind nicht mehr; das ewige Band der Menschen,
die Sprache selbst. veraltet. lü(/ie? und eine Menschenverfassung, eine poli-
tische odet Religionseinrichtung, die doch nur auf diese Stücke gebauet seio

kann, sie sollte, sie wollte ewiğ dauern? So ş,ürden dem Flügel deı Zeit
Ketten angelegt, und der rollende Erdball zu einer trigen Eisscholle übeı
dem Abgrunde. . . . Die Tradition ist eine an sich vortreffliche, unserm

Geschlecht unentbehrliche Naturordnung; sobatd sie aber sowohl in prakti
schen Staatsanstalten als im Unterricht alle Denkkraft fessett, allen Fortgang
der Menschenveınunft und Verbesserung nach neuen Umstönden und Zei-
ten hindett, s«ı ist sie das wahre Opium des Geistes sowohl für Staaten als
Sekten und einzelne Menschen. Das grosse Asien, die Mutter aller Aufklii,
ıung unsreı bewohnt8n Erde, hat von diesem süssen Gift viel gekostet und
andern zu kosten gegeben. Grosse Staaten und Sekten in ihm schlafen, wie
nach der Fabel der heitigeJohannes in seinem Grabeschliift; eratmet sanft,

abeı seit fast zweitausend Jahren i§t er ge§torben und harret schlummernd,
bis sein Erwecker kommt.

HERDER
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laı: Acunun, insanın yaradılmasını kendi memleketleıine mal etmiyoflaı.
Kanun vedcileri açık düşünüşlü bir yabancı idi; o, ulusunun sonradan ma-
lı olacak olan mem[ekete erişememiştiı; Yahudileıin aıaları başka yerlerdc
yaşamışlardı, kanuoları yurt dışında verilmişti. Bu, herhalde, Yahudilerin,
eıki ,uluslatın hcmen hemen hepsinden. daha . kolayca yurtları dışında başla-
tıoın çaresine bakabilmeterine yardım etmiş olacaktır.

3. Son olatak, dünyanın dolaştığımız het yanında insan yapısı olan her

şcyio birkaç nesil içinde ne kadar çürüdüğünü, en iyi kurumun bile ne ka-
dar ezici hale girdiğini görüyoruz. Bitki gelişir ve solar; atalannız ölüp çü-'
ıürler, tapıoığınız yıkılıı; senin bilici f lJ çadırın, kanun levhan yok olut;
insanlıı arasındaki ölmez bağ,yani dil bile, eskir. Nasıl? Üstelik, ancak bu
parçalaı iizerine kuıulabilen bir insan yasası, bir siyasa yahut din kuıumu
ölmeden yaşıyacakmış, yaşamalı imiş. Bu olsaydı, zamanrn kanatlan zincire
vuıulmuş, yuvarlanan dünya küresi, uçurum kenarında ruhsuz bir buz kül-

çesi halinb sokulmuş olurdu... Gelenek, özüne bakılırsa çok iyi, türümüz için
çok lüzumlu bir tabiat düzenidit; ama, gelenek, kılgın [Z} devlet işlerin-
de olsun, öğretimde olsun, düşünme kuvvetinin her türlüsünü kendine çeker
çekmez, iıisan aklının, insanın iyileşmesinin yeni durumlara, yeni zamanlara
göıe ileılemesine engel olur olmaz, hem devlet ve toplulukta, hem tek
insanda tuh için halis afyon olut. Büyük . Asya, oturduğumuz dün-
yada aldın düşünüşün anası Asya, bu tatlı zehirden çok tatmış, başkatarına
da tattırmıştır. Onun içindeki büyük devletleı, topluluk,laı, uykuya dalmışlar-
dıt; nasalda, Veli Johannes'in inezaıında uyumasl gibi..: Veli, hafifçe nefe§

almaktadır, fakat iki bin yıla yakıo bir zanaııdan beri ölüdür ve gelip onu
uyandıtacak olanı uykuda beklemektedir.

Terciime deo,: Nrııra HIZIR
D. T. C. Fa&ütesi Doçeotleıinden

J. G. von Herdeı (1744-1803). Alman fcylşoflarıodandır. - Gceüe, Schiller gibi bryrk
Atmn yazarları üzerine etkisi büyiiü< olmuştuı. Herder, J. J. Rousseau'nun fikiılerinin Alman-
yada yayılmasına çok yaıdım etmiş, bir tarih felsefesi sistemi kurmayı denemiştir. Burada çıkaı
yazının başlığı, onun en önemli eserinin adür.

|ıf Bilici: klhid.
(ı] Kıjsız.,ımelt



PETITS POEMES EN PROSE

UN HE}IISPHERE DANS uNE CHEVELURE

Laisşe-moi respirer longtemps, longtemps, l'odeur de tes cheveux, y
plonger tout mon visage, comme un homme alt6r6 dans l'eau d'une souıce,
et les agitef avec ma main comme ıın mouchoir odorant, pour secouer des

souvenirs danş l'air.
Si tu pouvais savoir tout ce que İe vois! tout ce que je sens! tout ce

que j'entends dans tes cheveux. Mon ime voyage sur le parfum comme l'Ame
, des autres hoınmes sui la musique.

Tes cheveux contiennent tout un r6ve. plein de voilures et de mature§;
ils contiennent de gıandes meıs dont les. moussons me poıteııt vers de char-

oants climats, oü l'espace est plus bleu et plus pıofcnd, oü l'atmosphöte
est parfum6e paı les fruits, paı les feuilles et par la peau humaine.

Dans l'oc6an de ta chevelure, İ'entrevoİs un port fourmİllant de chants

m6lancoliques, d'hommes vigoureux de toutes nations et de oavires de touteş

formeş d6coupant leurs architectuıes fines et compliqu6es sur un ciel immense

oü se pr6lasse l'6ternelle chaleur.
Dans les cares§es de ta cheveluıe, ie fetrouve les langueurs des longues

heures pass6es suı un divan, danş la chambre d'un beau navire, berc6es paı
le roulis imperceptible du port, entıe les pots de fleurs et les gaıgoulette§
tafraichissantes.

Dans l'ardent foyer de ta chevelure, je respire l'odeur du tabac m6l6e
. i l'opium et au sucıe; dans la nuit de ta chevelure, je vois resplendir
İtnfİni de l'azuı tıopical; suı les ıivages duvetĞs de ta chevelure, je m'enivre
des odeuıs combin6es du goudron, du musc et de l'huile de coco.

Laisse - moi motdıe longtemps te§ tresses lourdes et noires. Quand ie
motdille tes cheveux 6lastiques et rebelles, il me semble que je mange des

souvenirs.

LES PROJETS

İl se disait, en se pıomenaot dans un grand parc solitaiıe: ((Comme

elle serait belle dans un costume de couı, compliqu6 et fastueux, descendant
i traveıs l'atmosphöre d'un beau soir, les degr6s de marbre d'un palais, en
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ain rRpıN sAçINDA yınııurcürc

Bırak da saçlarınr uzun uzun, uzun uzun koklıyayım, susamrş bir insan

pınara başıııı nasıl daldııırsa, bütün yüzümü saçlarına öylece gömeyim, sonra
hitıraları havaya saçmak için kokulu bir mendil gibi onları elimde
sallıyayım.

Saçlarında neler gördüğümü, neler duyduğumu, neler işittiğimi bir bil-
şen! Başkalarının ruhu nasıl musikide seyahat ederse benim ıuhum,da
kokulaıda seyahat eder.

Saçlarında yelkenleıle, serenlerle dolu bütün bir hulya gizli; saçlann,
meltemleri beni güztl iklimleıe götüren büyük denizler saklar, orada gök-
yüzü daha mavi, daha derindir- oıanın havasıoda meyvaların, yapıaklarıtı.
insan teninin kokusu vardır.

Saçlarının engin denizinde, saoki, hüzünlü şatkıIarın, her milletten güçiü
kuvvetli erkeklerin kaynaştığı bir liman, ince, girift yapılarınr ezeli sıcak-
lığın dinlendiği geniş bir gök üzerioe aksettiren çeşit çeşit gemiler görür
gibiyim.

Saçlarının okşayışında, güzel bir gemi kamarasının sedirinde, çiçek sak-
sılariyle serinletici testiler arasında geçen, limanın hafif dalgalariyle salla-
nao uzun saatlerin rehavetini buluyorum.

Saçlarının ateşli ocağında, afyonla şeker karışık tütün kokusunu içi4e
çekiyor, saçlarının gecesinde, ışıl ışıl medar semasllıın sonsuzluğunu göıü-
yorum; saçlarının ayva tüyleriyle kaplı kıyılarında katran, misk. hindistan-
cevizi yağının biribirine karışan kokulariyle mest pluyoıum.

Bırak da ağır, kara örgülerini uzun uzun ı§ııayım. O kıvrak. o isi saçlİ
rını dişledikçe hitıralar vemiş gibi oluy<ııunr.

HAYALLIjR

Büyük, ıssız bir bahçede gezinirken kendi kendine : <<Güzel bir akşaiı.ı
vakti, sırtında ziynetli, şatafatlı bir saray elbisesi, geniş çimenleıle havuzlaia
katşı bir §arayın mermer merdivenlerinden ineıken kim bilir ne kadar güzel
olurdu ! Çiinkü onda doğuştan bir sultan hali var» diyordu.

(ı] Deıgimizin 8 inci sayısııda Küçüh ltlınııı Şiitlcı'in birkaç parcasını B. Sabüattin Eyüboğlu tcr,
ds..@işıi.
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face des grandes pelouses et des bassins! Car elle a naturellement l'aiı d'une
princesse.»>

En passant plus tard dans une rue, İl s'arı€ta devant une boutİque de
gravure§, et, trouvant dans un carton une e§tamPe reP6§entant un Pay§age
tıopical, il se dit: <<Non! ce n'est pas dans un palais que je voudrais poss€-
der sa chĞıe vie. Nous n'y serioos pas chez nous. D'ailleurs ces murs cribl6s
d'or ne laisseraient pas une place pouı accrocher son image; dans ces solen-
nelles galeries, il n'y a pas un coin pouı l'intimit6. D6cid6ment, c'est liı qu'il
faudrait demeurer pour cultiver le r6ve de ma vie.»>

Et, tout en analysant des yeux les d€tails de la gravure, il continuait
mentalement: «Au bord de la mer, une belle case en bois, enveloppde de

tous ces arbres bizarres et luisants dont |'ai oubli6 les noms. . , dans

l'atmosphöre, une odeur enivrante, indĞfinissable. . . , dans la case, un puis,
sant paıfum de ıose et de nıusc. . . - Plus loİn, derrİĞre notfe petİt domaİne

des bouts de mits balancds paı la houle autour de nous, au deli de la chambre

6clair6e d'une lumiöfe rose tamisde par les stores, d6cor6e de nattes fraiches

et de fleurs capiteuses, avec de rares siĞges d'un rococo poıtugais, d'un bois
lourd et t6n6breux (oiı elle reposerait si calme, si bien 6vent6e, fumant le
tabac l6gÖrement opİac6!), au deliı de la vaıangue, le tapage des oişeaux

ivres de lumiöre, et ie jacassement des petites n6gresses. . . , et, la nuit,
pour servir d'accompagnement i mes §onges, le chant plaintif des arbres 1

musique, des m6lancoliques filaos! Oui en v6rit6. c'est hien liı le d6cor que
je cherchais. Qu'ai - ie iı faire de palais?ı>

Et plus loin, comme il suivait une grande avenue, il aperçut une auberge

proprette, oü d'une fen6tre Ğgay6e par des rideaux d'indienne bariolıie se

penchaient deux t6tes rieuses. Et tout de suite: ((ll faut- se dit-il-que ma

pensde soit une grande vagabonde pour aller cheıcher si loin ce qui est si
prös de moi. Le plaisir et le bonheur §oot dans la premiöre auberge venue,

dans l'auberge du hasard. si f6condc en voluptds. Un grand feu, des faien-

ces voyantes, un §ouPer passable, un vin rude, et un lit trÖs large avec des

draps un peu ipres. mais frais: quoi de mieux?ı»

Et en rentrant seu| chez lui, iı cette heuıe oü les conseils de la Sagesse

ne sont plus 6touff6s par les bourdqnnements de la vie ext6.,ieure, il se dit:
<<J'ai eu aujourd'hui, en röve, trois domiciles oü j'ai trouv6 un 6gal plaisir.
Pourquoi contraindre mon coıps i changer de place, puisque mon ime
voyage si lestement? Et i quoi bon ex6cuter des projets, puisque le projet
est en luİ-m6me une jrıuİssance suffisante?»»
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Daha sonra, bir caddeden geçerken bir resimci dükk§nının önünde dur,

du, bir karton'içinde sıcak memleketleri gösteıen bir basma resim bu,

lunca : ((Hayır, dedi, onun sevgili hayaıına bir sarayda sahip olmak iste.

rnem, orada kend,i eaimizdc olamazdık. Hem o altın kaplı duvarlarda onun

resmini asacak bir yer bile bulunmazdı ; o mükellef salonlarda, baş başa

kalınacak bir köşe yoktur. Evet, ömrümce kurduğum hulyayı getiştirmek
için ben işte burada oturmalıyım.»

Gözleriyle resmin ötesini, beıisini inceleıken içindcn de şöyle devam
ediyordu: <<Deniz kıyısında, adlarını unuttuğum bütün o acaip, parlak
ağaçlatla çevrili, güzel, ahşap bir evcik. . , havada, tarif edilmez,

saıhoş edici bir koku. , evin içinde keskin bir gül ve misk ko-

kusu . . , daha ötede, küçük evimizin arkasında denizin salıntılariyle
kımıldıyan yelken direklerinin uçları . . , etrafımrzda, perdelerden sızan
pembe bir ışıkla aydınlanmış, serin hasırlar, baş döndürücü çiçekler (onun,
hafifçe afyon karışık §ıgara§rnl içerek üzeıinde rahat rahat serinlenip, din-
leneceği) ağır, koyu bir ağaçtan yapılmış, eski Portekiz tanında, eşi ız
bulunur koltuklarla süslü odanın ilerisinde, balkonun öte tarafında ışıkla
.;oşmuş kuşların gürültüsü, küçük zenci kızlarının cıvıltılafı . . . , sonıa
geceleyin musiki yüklü ağaçların, gamlı hurma ağaçlarının hulyalarımla
beraber yükselen hazin şarkısı! Dvet, benim aradığım dekor da işte ba,

§arayla ne işim var benim ?»>

Daha ötede ağaçlıklı, büyük bir caddeden geçerken, çubuklu basmaiarla

şenlenmiş penceresinden güleıyüzlü iki baş saıkan tertemiz biı misafirhane

gördü. Görür görmez de kendi kendine : ((Ne ava-te düşüncen varmış be-

nim! dedi, yanıbaşımdakini gitmiş ta uzaklarda arıyorum. Zevk, şaadet

önümüze çıkan ilk misafirhanede, tesadüfün haz dolu evindedir. Kuwetli
bir ateş, pırıl pırıl tabaklar, iyi kötü bir akşam yemeği, buruk bir şarap,
biraz kaba, ama yeni setilmiş çarşaflariyle ç«ık geniş bir yatak ; daha ne

ıılsun ?»»

Sonunda, Sağduyu öğütlerioin, dış hayatın uğultulariyle artık boğul-

madığı bu saatte yapayalnız evine dönerken : <<Bugün, dedi, hayalimde üç

evim oldu, üçünde de aynı zevkı buldum; mademki ruhum bu kadar kolay

seyahat ediyormuş, ne diye vücudumu yer değiştirmeğe zorlıyayım? Maden-
ki hayal başlıbaşına insana yetecek bir hazmış, kurulan hayalleri gerçekleş-

tirip de ne olacak?»
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«ANY §IHERE OUT OF THE \PORID»
N,IMPoRTE oü HoRs DU ırroNDE

Cette vie est un höpital oü chaque malade est poss6d6 du d6sir de changer
de lit. Celui - ci voudrait souffrir en face du poöle. et celui . li cıoit qu'il
gu6rirait i c6t6 de la fen6tre.

Il me semble que je serais touiours bien lö oü je ne suis pas, et cette
questİon de ddm6nagenıent en est uoe que je dİscute sans cesse avec mon Ame.

<<Dis - moi, mon ime, pauvre ime reftoidie, que pensefais - tu d'habiter
Lisbonne? Il doit y f.aite chaud, et tu t'y ragaillardirais comme un lğzard.
Cette ville est au bord de l'eau on dit qu'elle est batie en marbre, et qüe
le peuple y a une telle haine du'v6g6tal, qu'il arrache tous les aıbres.
. Voili un paysage şelon ton goüt; un paysage fait avec la lumiöre et le
,minĞral, et le liquide pour les ı€fl6chir!»>

.Mon ime ne r6pond pas.
<ıPuİsque tu aİmes tant le fepos, avec le spectacle du mouvement, veux-

tu venir habiter la Hollande, cette terre b6atifiante? Peut-6tre te divertiras-
tu dans cette contr6e dont tu a§ souvent admir6 l'image dans. les mus6es.

Que penseıais-tu de Rottefdam, toi qui aimes les for6ts de mits, et les
navires amarr6s au pied des maisons?»>

Mon ime reste muette
<«Batavİa te sourİraİs peut-6tre davantage? nous y trouverİons d'aİlleuıs

l'esprit de l'Euıope mari6 i la beautıi tfopicale.»
Pas un mot. - Mon ime serait-ellenorte? <<En est-tu doncvenue İ

ce point d'engourdissement que tu ne te plaise que dans ton mal? S'il en

est ainsi, fııyons vers les pays qui §ont les analogies de la Mort. - Je tiens
notıe affaiıe, pauvre ime! Nous ferons nos malles pour Borneo, Allons
plus loin encore, i l'extı6me bout de la Baltique; encore plus loin de la
vie, si c'est possible; installons-nou§ au pöle. Liı le soleil ne frise qu'oblique-
ment la tefre, et les lentes alternatives de la lumiöte et de la nuit supprİ-
ment la varİ6t6 et augmentent la monotonie, cette moİtİ€ du n6ant. Lİ, noqs
pourıons prendre de longs bains de t6nöbres, cependant que, pour nous divertir,
les aurores bÖr6ales nous enverıont de temps en temps leurs gerbes rose$.

comme des ıeflets d'un feu d'artifice de l'Enfer!ıı
Enfin, ınon Ame fait explosion, et sageırıent elle mc cric: «N'impoıte

oü! pourvu que ce soit hors de ce monde!ı>

t]AtjDt l,ArRi.]
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DÜNYADAN ÖTE, NEREYE OLURSA

Bu hayat öyle bir hastahanedir ki orada her hasta yerini değiştiıınek
aızusiyle yaınar, Biıi acısını sobanın karşısında çekmek ister, öbürü pence-
renin yanında iyileşeceğini sanır.

Bana, nerede değilsem işte orada rahat edecekmişim gibi gelir; yer
değiştirme işi de ruhumla durmadan münakaşa ettiğim şeylerden biridir.

<lSöyle bana ruhum, soğumuş zaıallı ruhum, Lizbon'da oturmaya ne
dersin? Orası sıcaktır elbet, sen orada, bir kertenkele gibi, yeniden canlanıp
neşeleniıdin. O şehir su kenarındadır ; yapıları hep mermerdenmiş, ahalisi
nebatlardan öyle nefret edermiş ki bütün ağaçları söküp atarınlş. İşte
§enin zevkıne göıe bir yer ; ışıkla madenden, bir de onlaıı aksettiıecek
şudan kurulmuş biı yeı !»»

Ruhum cevap vefmiyoı.
<<Mademki canlı şeyler seyrederek dinlenmeyi o kadar sevetsin, gel, Fele-

üenk'e gidip insanı bahtiyarlaı arasrna katan o diyaru yerleşelim. Çoğu zaman
nüzelerde resimlerini görüp hayran olduğun o yerlerde belki avunursun.
Sen ki yelken direklerinden ormanları, yalılar önüne bağlanmış gemileri
§evefsin, Rotteıdam için ne düşünürdün?»>

Ruhumdan gene ses /ok.
<<Batavya belki sana daha hoş görünür, zaten oıada, sıcak iklimlerin

güzelliğiyle karrşmış Avrupa ruhunu bulurduk.»>

Tek kelime yok - Ruhum ölmüş mü acaba?
<«Uyuşukluktan o hale mi geldin ki yalnız kendi eleminden hoşlanıyor-

sun? Öyle ise gel, ölüme benziyen memleketlere doğru kaçalım.
İşte tam bize |izım olanı buldum, zava||ı ruhum! Borneo'ya gitmeğe ha-

zıtlanacağız. Daha ızaklata, ta Balttk'ın öbür ucuna gidelim, mümkünse
hayattan daha çok uzaklaşalım ; kurupta yerleşelim. Orada güneş toprağı
ancak yandao sıyıııı, aydınlıkla karanlığın ağıı ağıt sıralanması değişikliği
kaldırıı, yeknesaklığı, o yafl hiçlik olan yeknesaklığı attıfır. Oıada, bizi
eğlendirmek için şimal feciıleri, cehennemin ateş oyunlarından akisler gibi.
zaman zafll'ian pembe demetlerini gönderirken karanlıklarla uzun uzun yıka,
oabileceğiz.»>

Nİhayet ruhum taşarak bana, akıllrca, usluca, şöyle bağırıyor :

«Bu dünyadan öteye olsun da neıeye olursa olsun!ı>

Terciime eden Ziibeyıle BOREN

3
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RUHA vE cEHıiııize oıin
(Ane; Sar l'ime el sar nos ignorances.|

Edindiğimiz bilgilere dayanarak, ruh bizden önce mi yaratılmıştır, teni,

mize havadan mı gelmiştiı? bir mesane i|e coecuııı ve teclıırn bağırsakları
aıasına hangi'yaşta gelip yerleşmiştir? oradan bazı düşünceler mi almış, yok,
sa oraya bazı düşünceler mi getirmiştit ve bu düşünceler nelerdir? onun özü,

bizi bir müddet yaşatıp bizden sonıa da, bu işe artık Tanrı bile karışmadan,
ilksiztik içinde yaşamak mıdır? biı nefha olduğuna, Tanrı da nefhadan başka
bir şey olmadığına göre ikisi de benzer tabiatte midir? [2J gibi sözler
etmeğe kalkışmışız_ Bu sözler yüce görünürleı: ama nedir ki? sanki anadan
doğma körler kalkmış, ışıktan konuşuyorlar.

Eski, yeni bütün filozoflardan nediı öğrendiğimiz? Bir çocuk bile onlar-
dan akıllıdır; bir şeyi kavııyamıyacak mı, düşünmez.

Diyeceksiniz ki doymak bilmiyen meıakımız, tahatlığa olan bitip tüken-
mez susuzluğumuz için böyle kendi kendımizi bilmeyişimiz hazin bir şeydir!
Haklısınızrbundan daha hazin olan şeylerdevar; amasize şu cevabıvereceğim:

Sots tua mortalis, ıon est mortale quod oPtas.
Oıld., Met., 11,56.

Alııyazıların bb iısan oğlınun alıııyazılan,
dilekleüı ise bir Tanrınııı dilekleridir-

Bir kere daba anlaşılıyor ki eşyanın özüne ait her ilke Yaradanın şırıı.
dıı. Nasıl oluyor da ses havada gidiyoı? hayvanlar nasıl peyda oluyorlar?
bızı ğzalanmız her zar.^o isteklerimize göre nasıl haıeket ediyotlar? hangi
e| haf.ızamıza düşüncelet koyuyoı, onlaıı orada bir deftere yazılmış gibi sak.

[ı] Tercümc &etgisiıin 11 inçi sayısında Felıele Sözlfiği haLlında malünat ve Voltaire'iı bu eserin-
dca teıcüme cdilniş, başka ptçdar vardır.

tı] Şüphe yok ki Augustinus böyle düşlnmüyoıdu; Tann Beldesi adlı e*ıinin VltI. bölümiinde şöyle diyor:
<Aeıbçııı, Taırıııı bir ıel oldığını ıö|lemeğe dillerı ıarma\ıp da ıılılarımızıı onank bıı ıabiaııa olduğanı
iıaımı1 olınlaı ağıılarını LaPaııılat, Rıbımızan Tazrı1a Aoıdırımı1acağımız o lanadan değiıebilmeıi, oı-
laııı gEzünı ça7pmamrrrrf ,»

qC.ddn' eı illi eaos cıidem Dıdıil diccre Deım coırıı ersc, 
"eıcmr4flea 

eicsdem naıOa, Ccjıı
illı eıı, an,moı ıorrfo, eİra pırqgelalr. Iız ıon eoı moveı 

'4Iı4 
mıubiliıas aıimo, qlam Dei naııra ııibıcıe

ıılaı cıı.» (Voltaiıe'in notu.)
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layor da, bazen isteğimize göre, bazen de biz istemediğimiz halde çekip
çıkarıyoı? Biz kendimiz nasıl yaratılmışız, hu evıen nasıl yaratılmış, en kü.
çük bir bitki nasıl yaıatılmış? bütün bualaı bizim içio bir kaıaolıklat uçu-
rumunda gömülüoür.

İnsan oğlu işliyen, duyan. düşünen biı varlıktır: işte ona dair bütiin
bildikleıimizi ne bizi, duvao, di§ünen varlıklar haline getiıeni bilmek bize
vergidir, ne de bizi işleten, var eden kuvveti. Bizi düşündüren de, işleten dc
bizim için anlaşılır şey değildir. Asıl zoıluk bu çamurdan vücudun nasıl olup
da birtakım duyguları, düşünceleri olduğuou kavramak değil, heı ne oluısa
olzun, bir varlıkta düşünce, dryg, bulunmasını kavıamaktıı.

İşte bir yanda Atkhimedes'in ruhu, öte yaada da bir budalanınki; iki-
sioin de tabiatı b,ı mi? özleri düşünmekse, ikisi de, onlaısız işliyemiyen ten-
dcn ayrı, başlıbaşlarına hep düşünürler. Yaradılışları geregi düşünüyorlaısa,
biı aıitmetik kuralı kuramıyan ruh, gökleıi ötçmüş bir ruhla aynı tiirdenni[ lJ
olacak? Arkhimedes'i düşündürmüş olan tenin izalatı ise benim Arkhi-
medes'ten dıha iyi gelişmiş, daha dinç, daha iyi hazmeden, bütün işlevleıini
daha iyi yerine getiren budalam neden hiç düşünmüyoı? Beyni o kadaı iyi
değıl de ondan, diyeceksiniz. Diyorsunuz, diyorsunvz ama ne .bi|iyorsunuz?
Sizin de bir şey bildiğiniz-yok. Sağlam beyinli birçok kimseledn kafataslan
açıtınca, aıalaırnda hiçbir zaman fark görülmemiştiı; hatti bir budalanın di-
mağçesi Arkhimedes'iokinden daha iyi bir haldediı, çünki Arkhiınedes onu
son ]deıece yoımuş, belki de yıpratmış, küçültmüştür.

O halde gene deminki neticeye vatacağız: baş ilkeleıin biıini bile bil-
miyoıuz. Hem bir şey bilmiyen,, hem de ukalalığa kalkışanlara gelincg onlar
maymuodan çok daha aşağ,dırlar.

Kızgın kızgın iddiaya giıişeoler! artık istediğiniz kadaı kavga edin, bit
biıinizden istediğiniz kadar divacı olun, sövüp sayın, hükümlet veıin, bil-
miyorsunuz, bir şey bilmiyorsunuz iştq!

YARATİLMİŞ VARLIKLAR ZİNCİRİ
(Cbaine des altes ctöös)

|l') Tir - cıPöcc.
[ı] Görünü - hayalct, .rr.ıiıio,

Eftitun'u ilk okuyuşumda, en küçük zetreden ta Yüce Varlığ'a kadaı o
basamak basamak yükselişi görünce, böyle biı merdivene doğrusu hayrao
olmuştun; bir de dikkatle bakayım dedim, hani sabahleyin horoz ötiince
göıünüler f2J kaçışırmış, hayalin kurduğu o koca yapı da öylece yıkılıverdi.

Llzuvsuz maddeden uzuvlu maddeye, bitkilerden bitkimsi hayvanlaıa, bu
bitkimsi hayvanlardan hayvaolara, onlardan insana, insanlardan cinleıe peri-
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leıe, havadan bir tenceğize bürünmüş cinlerle perİlerden maddesİz, sif cevher,

lcrç o duyulmaz geçişi hayal etmek, o cevherlerin arasında da güzelleşe gü-

zelleşe, yetkinleşe yetkinleşe ta 'fanrı'ya varan binlerce sıra görmek insan

oğlunun pek hoşuna gider. Basit kimseler bu deıece derece diziye bayılır,
sanki en başında papa ile kardinaller bulunan, sonra başpiskoposlarla pisko-

poslar gelen, papaslar, papas yamakları, diyakoslar, diyakos yamakları ile
devam edip keşişler, caPucin'lerle [l] kapanan alayı göımüş gibi olurlar.

Oysaki Tanrı ile yarattığı en kernalli varlıkları arasında papa ile kardi-
naller meclisinin ba-qı arasındaki farktan biraz daha fazla bir faık vardır:
o baş bir gün papa olabilir, ama Tanrının yaratüğı en kemalli deha Tanıı
olamaz; Tanrı ile onun arasında sonsuzluk vardrr.

Bu zincir, ileri sürülen bu derece derece yükseliş bitkilerle hayvanlarda
da yoktur; ispatı da kolay: birtakım bitkiler, hayvanlar varmış ki şimdi kay-

bolmuş. Meseli artık erguvan böceği bulamıyoruz. Yahudilerin tavşancıl ile
çaylak fZJyemeleri yasaktı; Bochart [l] ne derse desin, bu iki tür dünyadan
kaybolmuştur: zincir nerede kaldı?

Bazı türleri kaybetmeseydik bile, onların yok edilebileceği meydandadır.
Aslanlar, geigedanlar git gide azalıyotlat.

Vaktiyle şimdi hiç raslanmıyan insan çeşitlerinin yaşamış olması da pek
muhtemeldir. Ama diyelim ki hepsi de yaşamış, beyaz|ar gibi siyahlar da,
tabiatın, karınlarından baldırlarıoın yarısına kadar sarkan, kendi derilerinden
bir önlük verdiği Kafr |al vahşileri de, kadınlarının memeleıi tatlr bir aba-
nos ıenginde olan Saııoyed'ler [l] de, v. s. v. s.

Maymunla insan arasında apaçık bir boşluk yok mudur? İki ayaklı, tüy"
ıüz, konuşmasını bilmediği, yüzü bizimki gibi olmadığı halde gene de zekin
yola getiıebileceğimiz, işaretleıimize c€vap verecek, bize hizmet edecek bir
hayvan kola1 ca göz önüne getiıilemez mi? bu yeni tüıle insanınki aıasında
daha başkaları da hayal edilemez mi?

Ulu Eflitun, insandan öteye, gökleıe bir dizi yüce varlıklar yerleştiri-
,orsun; hadi biz, dinimiz öyle öğretiyor diye onlaıın bir kısmına inanıyoruz,
ama §en, sen ne diye inanıyoısun? Sen Sokrates'ın cini [6] ile konuşmadrn,

(l] Aziz Francesco (Saint François) trikaonı mensup papızlaı.

['] Aslıodı: Grilİon ile iııoz,, Mukaddes Kitap'ta adı geçen iki lpş. Griİlon'ıı nasıi bir kuş oldu_
ğo biliamiyor; ixion'de yiılıglık|a ixoı icin kullınıloış, tefsirlerde ıkbabaya benzediği söylenm bir kuş
lietnimiıde Mukaddes Kitab'ın Türkçe tercümelerınde gördiiĞümiiz kcşılıkluı muhafaza eİik. (Kiubı Mı.,
ftddeı, Abdi Aıih, Tesniy, xrv, 12, ı3. İstanbul ı878, ı88r).

[ı] Frmsız tanııbilimci, filolog ve coğrafyacısı (1599-|667r.
(rl Aıapça illjr kelimesinden gelen bu ad vaktiyle doğu Afrikanın hcnüz isllm olmamış kaviole-

tiıe vcrilirmiş. Bugün yaloız Mozambik'in cenubunda yaşıyan zencilcı için lrullmılryor.
(!] Sibirya steplerinin Şimal Buz Denizi kıyılaıında yaşıyan göçcbeler.

[ı] Voltaire burada Sokrares'ın içinde duyduğunu, felsefesinde büyük bir yeri olduğmu Dillrun'u
eselerindcn öğıctndiğimiz, tanrı ssini, daimon'ı kasıediyor.
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§ana öteki dünyanın sırlarını öğretmek için, sırf bunun için, dirilen koca He"
tes de, bu varlıklaıdaa bir şey öğretmedi.

O*ayı sürüten o zincir duygun [lJ evıeode de tıpkı böylece parça paı-

çadır.

Neymiş, kuzum, gezegenler fZj arasında o derece derece sıralanma! Ay
bizim küıemizCen kırk defa daha kül:ük. Ay'dan kalkıp boşlukta seyahat edin-
ce, Zühre'yi brılursun: o, aşağı vukarı arz kad,ar büyüktüt. Oradan Utarid'e
yarıf§ın; o, Zühre'nin dolaştığı çevteden bambaşka bir elips [l] içinde da-
nef : o bizden yirmi yedi defa daha küçük, Güneş bir milyon defa daha bü-
yük, Merih beş defa daha küçüktüı; bu sonunctrsu kendi devrini iki yıldı
tımaınlar, komşusu Müşteti on iki, Zlohal de otuz yılda; hem hepsinden
daha uzakta olaa Zıha|, Müşteri kadar büyük de değildir. Vardır denilen
o derece derece sıralanma hani, nerede kaldı ?

Hem nasıl olur da koskoca boşluklarda her şeyi birbirine bağlıyan bit
zincir olabilir? Öyle hir zincit varsa bile muhakkak ki o, Newton'un keş"
fettiği zincirdir; o koca boşlukta gezegenler dünyasının bütün yuvarlaklııını
biribirine kaydıran odur.

Ey herkesin o kadar hayruı olduğu EflAtun!şen bize şadece masal oku-
muş§un, senin zamanında insanların çııılçıplak dolaştıkları Kassiterid'ler
adasında [4} da, seıı ne kadar çocukça şeyler hayal ettinse, hize o kadaı
hüyük hakikatler öğreten bir filozof [5] dünyaya geldi.

TANRl
(Dieu|

Arkadius'un impaıatorluğu zamanında, Konstantiniye'de tanrıbilim öğret-
meni Logomakhos, İskitya'ya gitmişti; Kafkas dağlaıının eteğinde, Kalkhis
sınıılaıındaki bereketli Zephirim ovalarında durdu. iyi kalpli ihtiyar Don-
dindak. büyük ağılı ile geniş samanlığının arasında, büyük avlusundaydı; ka-
ıısı, beş oğlu ile beş kızı, akrabalaıiyle uşaklaıı, hepsi diz çökmüşleı, bir iki
lolma yedikten sonra, Taııtıya hamdediyotlardı. Logomakhos: <<Ne yapıyoı-
sun öyle, puta tapan?>> dedi. Dondindak <<-Ben puta tapan değilimı> dedi. Logo.
makhos: <ü- Yunanlı değil, lskityalısın, demek ki puta tapar§ın, dedi. Söyle banı
bakayım, o yabani dilinte neleı okuyordun?ı> İskityalı: <<-Tanrının kulaklan
için bütün diller birdir, diye ceıap verdi; biz ona hamdediyotduk.» 'fanrı-

[ıJ Duygululı kıvradığımız gçrq - L'cniıets ıcııiblç,

[2I Ggcgcn - Scyrzrc, plaılıı.
|.7 Elllrre karşılığ oluak iar'ı ıahıs 1erioe TürLçe Taiıılcı Ce| Kılavızı'ıd,ı

aJi!ı dcmcği uyguo buldut.

[tJ Eskidm, Bntınyı adasıuıo ceııup doğunndaki takımıdalannı verilcn ıd.
[.], Ncçton.

kabut cdildiğ ıiH



ı68 TERcÜM§,

biliınti bu gefet: «- Bizden ders almadan Tanrıya duı eden bir İskit ailesi!
ıma da tuhaf şey,D dedi. Az sonra iskityalı Dondindak'la şöyle bir konuşma,
yı girişti: tanııbilim öğretmeni iskityalıların dilinden biıaz anlardı, öteki de

biıız Yunanca biliyordu. Bu konuşma Konstantiniye kütiiphanesiıde saklı
dunn bir el yazmasında bulunmuştur.

LOGOMAKHOS

Bıkalım akaidini biliyormusun. Tanrıya niçin yakarıısın?

DONDİNDAK

Her şeyimizi boıçlu olduğumuz bir yüce Varlık vardır, ona tapmak,ge,

rektir de ondan.

LOGOMAKHOS

Bır yıban ağzından hiç de fena cevap dığil! peki, ondan ne diliyorsun?

DONDİNDAK

Faydılandığım nimetleı için, hatti beni içinde denediği üzüotiilcrden

dolıyı da kendisine şükıediyorum; ama oodao biı şey istememeğe de dikkat

edcrim: bize lİzım otanı o bizden daha iyi bilir, hem doğrusu koıtırın,
bctki ben g;üneş isterken komşum yağmuı istiyordur.

LOGOMAKHOS

İşte bu! saçmalıyacağını zaten biliyordum. Ta başından başlıyalım. A
yaban, sana biı Tanrı vardır, diye kim dedi?

DONDİNDAK

Bütün tabiat.

LOGOMAKHOS

O kadarı yetmez. Sence Tanrı nedir?

DONDİNDAK

Beni yaratandır, benim efendimdir, iyilik eedeısem beni mükifatlandırıı,
kötülük ederseoı de cezamı virir.

LOGOMAKHOS

Bütün bunlar boş laflar, acınacak şeyler! Esasa gelelirn. Tanrı dolayısiy-
le mi yoksa özünden ötürü mü sonsuzrlur?



toGoMAKHos

Seni cahil ! Olmuş, bitmiş bir şeyi, olnamış, bitmemiş etmeğe, biı değ:
neğin iki ucu ofmamasını mümkün kılmaya kaadir midiı? Geleceği gelecek gi-
bi mi, yoksa hal gibi mi göıür? Nasıl ediyor da varlığı yoktan vaı, vardan
yok ediyor?

DoNDlNDAK

Bunu hiç incelemedim doğrusu.

LOGOMAKHOS

Ne kaba herif ! Çareyok, küçülelim, kendimizi küçültüp ona uyalım. Söy.
le bakalım, dostum, maddenin ilkşiz olabileceğine inanıyoı musun?

DONDİNDAK

Ha otmuş, ha olmamış, bana ne? Ben, kendim ezelden beri yoğum ki.
Tanrı het aamaıa için benim efendimdir; o bana doğruluk kavıamını vet-
miş, uymam getek; ben filozof değil, insan olmak isteıim.

LOGOMAKHOS

Bu kalın kaf.alın da söz anlatmak ne güç şeymiş. Adım adım gidelim:
Tanrı nedir' 

,.ND.NDAK

Benim efendim, bana hükmeden, benim babam.

LOGOMAKHOS

Ben sana onu §ofmuyorum. Tabiatı nediı, onu soıuyonım.
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DONDİNDAK
Ne dediğini anlamadım.

LoGoMAKHo§

Yontulmamış yaban ! Tanrı bir yeıde midir, her yeıin dışında mıdır,
yoksa her yerde midir?

DONDİNDAK

Bilmem ki,.. Orada olur, burada da!
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DoNDİND,4K
Kıadir vc iyi olmak.

LOGOMAKHOS

Ama Tınıı bir cisim midir, ruh mudurl

DONDİNDAK

Ben ne bileyim?

LOGOMAKHOS

Ne ! sen ruh nedir bilmiyoı musun ?

DONDİNDAK

Bilmem: bileceğim de ne olacak? Bilince daha rnıdoğru olacağım? Kı-
nma, çocuklaııma, uşaklaııma daha mı iyi bakacak, yurduma daha mı fay-

dalı olacağım?

LOGOMAKHOS

Sana ruhun ne olduğunu mutlaka öğretmeli; dinle bak: ıuh, ruh, ıuh..
bunu sana şonra aalatııım.

DoNDtNDAK

Bana öyle geliyot ki ruhun ne olduğunu değil de ne oloadığını söyliye-
ceksin. izin veıiısen ben de sana bir şey soraytın. Vaktiyle bir tapınağınızı
görmüştüm: siz Tanrının ıesmini yapmış§ınız, neye öyle uzun sakallı?

LOGOMAKHOS

O, güç bir meseledir, anlaşılması için önceden biıtakım bilgiler geıek

DONDİNDAK

Sen bana onları öğretmeden önce, bak bir gün başıma ne geldi, ben
§ına onu aalatayım. Bahçemin ta ucuna bir hela yaptııınıştrm. ğit
köstebcğin bir mayıs böceğiyle şöyle konuştuğunu duydum: kösttbek<<-işte
güzcl bir yapı, diyordu, bunu kuran heı halde pek kudretli bir köstebek ol-
malr.» Mayıs böceği : <ı- alay mı ediyorsıın, dedi, bu yapının kurucusu deha şa-

hibi biı mayıs tiiceğidir.» O gün, bugündür kimse ile münakaşa etmen.
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iNsıN rRorııLERiNlN sAHTELiĞi]
(Faussetö d,cs rrcttus buınaİnes.')

I)uc de La Roclıefoucauld özseverlik üzerinc düşiindükleriııi yazıp da
insan oğlunu işleten o duyguyu açığa vurunca, Otatoire [r] üyeleıinden Eş
prit adında bir zat In§an erd.enleriniıı sableliğine dair diyegöz boyıyan
biı kitap yazdı. Bu Esprit, erdem diye bir şey olmadığını söylüyor; ama lüt-
fedip lıer bölümü o hiristiyantık yarlığına bağlıyarak bitiriyor. Böylece, bay
Esprit'ye göre Cato, Aıistides, i\{arcus-Auıelius, Epiktetos iyi adamlar de.

ğillermiş de iyiler yalnız hiristiyanlarda bulunabilirmiş. Hiristiyanlar ara§ın-
da da ancak katoliklerde erdem vaımış; katolikleıdende (Jratoire'cılara düş-

man olan cezüvitleri bir yana htrakmalıymış; hasıIı. ceziivit <lüşmanlaıından

başka., hemeo hemen kimsede ctdem yokıııuş.

Bu bay üsprit söze" ilrtiyatlılığın bir erdeıı olmadığını söylerııekle giıişi-
yor, bulduğu sebep de şu: ihtiyat!ılık çoğu zaman aldatılırmış. Bu tıpkı,
Dyrrakhium'da [2} yeniidi dive. Caesaı'ın hüytik bir komııtan «ılmadığını

söylemeye benzer.

tsay Esprit'de filozofluk olsaydı, ihtiyatlılığı bir erdem olarak değil, bir
istidat, faydalı, mutlu bir nitelik [3} olarak incelerdi: çünkü edepsizin biıi
de pek ihtiyatlı olabilir, böylesini çok gördüm.

Ah! insana: <<Bizimle dostlarımızdan başka kimsede erılenı olama»> de-

dirten o hırs, yok mu!

Dostum, nedir erdem dediğin? İyilik etınek değilnıi: bize iyilik et, ye-

ter. O zaman sebebini de şana bağışlarız. Olur şey değil ! demek sence Re-
is de Thou [4] ne ise Ravaillac [5] da o, Cicero ne ise ölümden kurtardı-

ğı, sonra da para içio kafasını kesen Popilius da o? Bir de kalkıp bizim
akidelerimize uymadılar diye Epiktetos'la Porphyrius'un biıer alçak oldukla-
rını mı söyliyeceksin! Doğrusu küstahlığıo bu kadarı insanı çileden çıkarıı.
Daha söylemiyeyim" yoksa kafam kızacak.

|l7 Oraloirc, 1!6,( te Roma'dı, Aziz Philippe dc Neir tırafındn kurulup 161l de kudinıl dt
8crullı tuıfından Frmsaya taşının yiüsck katolik ruhani meclisi. Bu meclis üyelcıinden büyük vaızlat.
pıofesörleı, bilginler yedimiıtiı.

(ı] Şioüki Drıç.
(rl Nitclik - QıalilÜ.
[.] Pr6sidcnt dc Thou; (lrrr-1617) Frusız hikim ve tgihçileıindcn. [:rince ,azdığı uaııısıı

Tııibi adlı eseri ve şiirleriylc tsrnmı$tr.
[6! Ravaillıc, Fıınıı Krıılı IV. Hcnri'nin katili (1178-1610).
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Papa Vt. Alessandro'nun kızı ,Lvctezia bit oğlan doğurup, Romalılann

çocuk acabı papadan mı, oğlu Valentino dukasından mı, yoksa Lucrezia'nın
ctkektiği yokmuş denilen kocası Aragon'lu Alphonzo'dan mı diye düşündük,
leıi sııada biı gün pıens Pico della Mirandola, kötülerden Emilia'nın evinde
papaya rasgelmiş. Pico della Mirandola ile papanın konuşmalaıı öoce pek
keyifİi olmuş. Kaıdinal Bembo bu konuşmanın bir kısmını anlatır. Papa: «Pi,

co|cuğum, demiş, toruoumun babası kimdir, dersin? »Pico: «-Hct halde da,
nadınız,»ü demiş.-Yok canım! böyle biı budalalığa nasıl inanıısın?- İnan
yoluyla. - Peki ama, eıkekliği olmıyan bir adamın çocuğu olmıyacağını bil-
miyor musun?ı) Pico: «-İnan, olmıyacak şeylere inanmaktan ibarettir, diye ce-

vap vermiş; hem, ocağınızın şerefi vat, Lucrezia babasiyle, yahut kardeşiyle
yatmış da biı oğlan doğutmuş diyemeyiz ya! Siz beni daha anlaşılmaz mu-

cizeleıe inandıııyoısunuz. Yılanın dile geldiğine, o günden beri insanların li-
nete uğradıklarına, Balaam'ın dişi eşeğinin parlak biı nutuk çektiğiıe, |eric-
bo davat|arınıı boru sesleıinden yıkıldığına da inanmam geıekmiyor mu?» Pi
co daha inandığı şaşılacak ne kadar şeyler varsa hepsini bit bir sayıp dök-
müş. Alessandro, gülmekten katılarak mindere seıilmiş. «Bütün bunlata senin
gibi ben de inanınm, demiş, ne yaparsın ! savaplarımla değil, ancak inanım-
lı kurtulabileceğİmi aklım kesiyoı da oodan. «Pico: - Ah! kutsal babamız,
demiş, sizin ne savap işlemeye ihtiyacınız var, ne de inana; öyle şeyleı bi-
zim gibi zavallı günahkörlaı içindiı; ama siz ki Tanrı'nın yeryüzünde göl-
gesisiniz, hem inanabilir, hem de dilediğinizi işliyebilirsiniz. Cennetin anah-
taılaıı sizdedir; Veli Petıus sizin yüzünüze de kapıyr kapıyacak değil ya. Ama
ben, zavallı bir prensten başka bir şey olmadığım halde, kızımla yatıp han-

çeri, ağuyu efendimiz kadar sık kullanqış olsaydım, dtığrusu çok kuv-
vetli biı şefaate ihtiyacım olurdu.» VI. Alessandro şakaya gelir adammış.
,Pıens della Mirandola'ya: <«Cidü konuşalım, demiş. Söylc bakayım bana, ak-
lımızın yatmıyacağı şeyler içia Tanrı'yı aklrmız yatıyor demek bize ne değer
veıiı? Bunun nesi Tanrı'nın hoşuna gider? Söz aıamızda, inanılmıyacak şey-
lete inanıyorum deınek, yalan söylemektir.»»

Pico della Mirandola hemen istavroz çıkararak: ((- Aman Tanrı Baba-
4ıız! diye bağırmış, Kutsal Kişilikleri af buyrusunlaı ama, siz hiristiyan de-

ğilsiniz.» Papa: «- İnan olsun ki değilim», deyince. Pico della Mimndola:
«-Ben de faıkıodaydım ya!» demiş.

VoLTAIRE
Tercünıe edeo: Lı1tJi AY

Mıarif Vekilliği Mütercimlerjndcn
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Seldwyla'lıların sadece Viggi Stöneler dedikleri Victor Störteler, rüat, işleıi yolunda yaşa-
yıp gidiyordu; oldukça gelirli bir eşya ve nakliyat mağazasiyle sıhhatli, iyi huylu bir karıcağız
vardı. Evlend.ikleri zanıan karısı Gritli ona, pek canı yakın olan şahsından başka, uzak akraba_
larından rniras kalan mühimce bir servet de geurmişti ve kocasrnın yanı başında sokulgan, sessiz
bir ömür sürüyordu. Karısının parası, Störteleı'in gayret ve uyanıklıkta idare ettiği işlerini geniş-
tetmesine pek yaramış, ticaretini adamakıltı geüştirmişti. Üstelik Störteler'in, memlekette pek
idet olmamakla beraber şimdilik oldukça işine yarryan bir hususiyeti de vardı. Çıraklık zama-
niyle bunu takibeden birkaç seneyi büyükçe bir şehirde geçirmiş; ilim ve estetik öğrenmeyi gaye

edinen bir «Genç Tezgihtarlar Birliği» ne Lza olarak girmişti. Bu gcnçler tamarnen kendi ha-
valarına bırakıldıkları için, başlarından büyük işlere kalkıyorlaı, türlü minasızlıklar yapıyorlat-
dı. En güıç kitapları <ıkuyup bunlat hakkında karmakarışık müıakaşalara giıişiyorlaı, tiyatrolırın-
da Faıısl'u, lıVallerısıein'i, Hamleı'i Kırul Lear'i ve Ab,ıllı Naıban'ı oynuyorlar, icrası zor kon-
serler tertibediyorlar, biribirlerine koıkunç ınakaleler okuyorlardı; velhasıl cüret edip el uzat-
madıkları şcy yoktu.

Viggi Störteler bilgi ve okumuşluk sevgisini Selduyla'ya buradan alıp getirrnişıi, fakat
bu meyli yüzünden kendisini, heınşerilerinin görenek ve geleneklerine uyamıyacak kadar yiiksek
hissediyordu. Buna mukabil kitaplar tedarik ediyor, baş şehrin bütün kira ile kitap veren mü-
esseselerine ve okurna birliklerine yazılıyor,... mecmua halinde çıkan her şeye, bunlarda devamlı.
iyi taksinı edilmiş bir tetebbu mevzuunun bulunduğunu düşünerek, abone oluyordu.... Gündelik
işleriııi keyfi yolunda ve dikkatle tamamladıktan sonra piposunu yakıyor, burnunu sivriltiyor,
okuvacağı şeyleri önüne alryor ve büyük bir alışkınlıkla bunları karıştırıyordu. Fakat daha da ileri
gitmeye başlamıştı: ıürlü türlü mıkaleler yazıp bunları karısına <<Essaysı> ler diye gösteriyor ve i.;-

ıidadına göre dalra ziyade <<Essayist» olduğunu zannettiğini sık sık tekrarlıyordu. Bununla bera-

b§r, <<Essays» leri, gönderdiği dergilerde basılmayınca hiköyeler yazarak Kuıt von '§7'alde takma

adiyle, aklına gelen bütün haftalık mecmualara yollamaya başladı. Aynı zamanda gizliden gizlive
bütün hikiye müsabakalarına da iştirak ediyor, biiylece münzevi hayatının tatlr heyecanlarını
epeyce artırryordu. Kısa veya uzun iş seyüatlerinde otellere uğrayıp oralarda, şöyle birkaç <<ma-

lünıadı» lif edecek kafadengi insaniara rasladıkça yeniden hız alıyor; bazı viliyet merkezIerin-
deki tanıdık mecmua idarehanelerine uğramak, arasıra bir şişe şarap püasına da olsa, ticaret
işleri arasında, münewerlere liyık bir dinleme oluyordu.

Orta büyüklükıe bir Alman şehrindeki otellerden biıinde, bir akşam vakti, içki masası ba-

şındı, mühiın macetalardan birini yaşadı. Burada gazinonun gcdikli müşterilcr'nden bışka biıkaç
da genç yotcu vardı. Ak saçlı, ağırbaşlı ihtiyarlar edebiyatın her türlüsüne dair babayani bir
bahse girişmişlerdi; Cervantes'ten, Rabelais'den, Sterne ve Jean Paul'den, Gcethe ve Tieck'ten
bahsediyorlar, bir eserin kuruluşundaki esrarI ve üslübunu, anlatılanın zevkını hiç bczmıdın
takibedebilmeırin cazibeleriıri övüyorlardı. Esaslr mukayeseler yapıyorlar, bütün bu eserlerde
müşterek oları ana vasfı araştırıyorlatdr. Bazan her hangi bir hitıraya bol bol gülüyorlar, bızan
yeni keşfedilen bıi güzelliğe, ciddi çehrelerle seviniyorlar, ve bütiin bunları gürültüsüz, heyecan-

sız yapıyorlardı. Nihayet, biri.eayını içtikten, öteki kadehini boşalttıktan sonra, uzun topfak pi-



274 TsRcüMB

polafrnı sitktiler ve biraz rometizmalı bacaklariyle, yatıp uyumaya.gittiler, Yalnız bir tanesi, ga,

,eteyi okuyop bir baıdak punç içmek için, göze çarpmadan bir köşeye çokildi, oturdu.' 
işte o zaman, şimdiye kadar sıdece kulak verip otufmuş olan genç müşteriler aiasrndat bir

korrrş-" başladı. 
'İçlctin.len 

biri, her halde kırk sene cryvel buralann uyanık kafatıları rolünii

oynamlş olan bu ihtiyarların modası geçmiş sohbetleri hakkında alaylı bir şey söyliyerek siize gi
rişti. Bu mütalia pck haıaretle karşılandı ve lif lifı açarak, yenidcn, fakat bambaŞka bir Şed<il,

de, edebi bir bahis başladı. O ihtiyarlann konuştuğu eskimiş mevzular haltkında, kötii edebiyat

ıaıihlerinden bellenmiş, şu ve_§e bu bayat klişeden başka bir şey bildikleri yoktu; buna mukabil

her gün yeııisi çıkan hafif eserler vc binlerce gazete ve mccmuada acayip isimlerle her saat bŞ

tiren kimseler ve kinrsecikler hakkında en geniş ve en keskin bir bilgi gösteriyorlardı. Bunlann

,ryle falan ihtiyar höki1rı veva filön profesör gibi cahillerden olmayıp meslekten kimseler olduğıı

pek çabuk kendini gösterdi. Çiinkü aradan uzrın zaman geçmemişti ki, «telif hakkı», «tabi» «klikı,

«güruh» gibi, bu ııevi insanların hiddetini kabartan veya muhayyilesini coşturan, kelimeleı du,

ynıtmaya başlıdı. Anık yirmi kişi birden konuşuyormuş gibi bir gürültü patırdı yiikseliyor, ku1-

naz gözler parıldıyordu. LTmunıi ve şanlı bir tanışma dahı faz|a gecikemezdi. Herkes'n kim ol,

duğu yavaş yavaş oıtaya dökütdü... O zamanakadar az konuşmuş olan Viggi de dÜa fazla tereddit

.tmeden, kendisinin Kurt von '§üalde adı attında tanındığını, biraz mahçup bir tavırla, ileri sürdü.

Herkes onu tanıycırdu, nasıl ki o da bunlann hepsini tanımıştı; çünkü iyi bir kinbı on senedc

okuyamryan bu <<zatlar»>, kendileri gibilerin yazdığı şeyleri, bütün okuma odalarını dolaşıp bula,

ıak, dcrhal hatmediyorlar, fakat bunu atikalarından değil, biribiılerinin eserlerine karşı uyanıL

bulunmak arzusundan yapryoralrdı.

«Demek siz Kurt von V'alde'siniz?» cliye sesler yükseldi. «Öyleyse hoş geldiniz!» 'Bunuı
üzerine gazinodaki şarapların en ucuzu olan idi, kıymetsiz ve ekşi bir şaraptan birçok şişe ısmır
landı, asıl bundan sonra canlı bir ilem başladı. Artık mesele, çenelerin kudretini göstermekti"

Her hangi bir şekilde başarı elde etmiş olan ve şu anda yüzlerce mil uzakta ve belki de gönül rahat-

lığiyle_uykuya dalmış bulunan biitün insanlara esaslı şekilde veriştirildi. Sınki her biri bunlann ya.

prp ettikleri hakkında en kati haberleri almış bulunuyor, onlara yfülenmiyen hiçbir rezalet bırı-
l«lmıyor, ve her biri üzerindc verilen hüktim, kayıtsız bir eda ile siiylenmek istiyen şu nakarat

ile bitiyordu: «Mamafih kendisi Yahudidir;» bunun iizerine, aynı şekilde kayıtsız bir eda ilq,
i<oro halinde: «Evet, Yahudiymiş» dorıiyordu.

Viggi Störteler memnun bir halde, ellerini uğuşruruyor ve düşiinüyordu: <<İşte tam yerine

düştün; kendin _cibi muharrirler ırasındasın; ne de keskin zekilı adarnlar; ne anlayış, ne düriist
ısabiyet !».

Du gece, bu kötü şara,bın tesiriyle şu kötü dünyayı bir nizam vermek ve yeni bir şafak ha-

zıılamak için, bütiin şan ve şerefiyle <çyeni bir fırtına ve hamle devri» kurulmısı karaılaşnnldı.
Yeni devrin klisiklerini doğuracak tek devir olan bu kaynaşmanın suni şekilde yaratılması bil-
hassa plinlı olarak hedef tutulacak ve başanlacakn.

Fakat bu muazzanı kararı verdikten sonra söze devam etmeyip başlannı önlerine eğdiler ve

dağıldılar. Çünkü bu peygamberler, şarabın kötüsiitrü değil, iyisini bile kaldıramryorlar ve biraı
fazla kaçrdılar mı gevşeyip fenalaşryorlaıdı.

Çekilip gittikleri zaman, biraz ewel orada kalıp onların hallerini seytedeıek eğlenmiş oten
ihtiyar zat garsona bunlarrn ne biçim adamlar olduğunu sordu. Garson: <<İki tanesi tiiccardır,»
dedi, «biri Herr Störteler, öteki Herr Huberl; üçüncüsünün adı da Stalauer, fakat ben yalnıı
dördüncüsünü yakındaıı tantyonım. İsmi Dr, Mewes'miş. Geçen kış birkaç hafta bu şehirde kal-
.ınıştı. O zaman|ar çalıştığım <<Mavi Turnaı> otelinin dans salonunda Alman edebiyan hakkind4
bir kitaptan taml tımlıla yazıp kopye ettiği, konferanslar verdi. Bu kitap, kapağından anlaşıldı-
ğına göre, umumi bir kütüphaneden aşınlmış olacaktı ve sahifeleri kıvrılmış, içersi mürekkep ıe



EEEBİYATÇIİJiR ARASINDA 2i5

yağ lekeleriyle dolmuştu. Eşyası arasında bu kitapmn başka yırtık pırtık bir Fransızca mükaleme
kitabı, biı de, ışığa tutuldtığu zaman müstehcen resimler görünen birtakım iskambil vaıdı. Odap
ısrğna parasr veİmemek için kitabı yatağa girip kopye ederdi; bu yüzden nihayet hokkayı yorgınlo
ve yatak çarşafınrn üsti.itıe devirdi. Kendisinden insaflı bir tazminat iıerıildiği ıaman da, «Ma-
vi Turna» otelini yazılarında ve hikiyelerinde rezil edeceği tehdidini savuıdu. Daha başka çirkio
bulyaları da olduğu için nihayet oıetden yürütüldü. Bununla beıaber, Kunibert von Meerc im-
zasiyle bir süıü scğut< vd taldit şeyler yaııyor.»

İhtiyaı: «Hey Allah,» dedi «Siz bu işlerden meslekten biri gibi bahsediyoısunuu, George
ışta !» 'ı

Garson kızardı, biraz duraladt, sonra:
<<Açıkça söylil,eyim, ben de bir buçuk sene kaiar muharrirlik ettiıı!» dedi. İhtiyar Lrağırdı:
<<Deme yahu? Peki, neler yazaıdınız?>
öteki sözifuıe devam etıi:
«Hani ben de bunu pek doğıu düıüst anlatamıyacağım! Bugünkü miişterilerimiz cinsin-

derı bir sürü adamın bütiin gün otuıduğu bir kahvede garsondum. Bu adamlar orada uzanırlır,
salınıp dolaşırlar, şunu bunu çekişdrirler, gazeteleıi katıştırırlar, başkalarının işi ıast giderse
.içerlerler, başkalarının işi ters gideıse seviniıler, ve ara stra evlerine koşup büyük bir hafiflikle
dü*ünelerce sahifeler karalarlardı. Çünkü, hiçbir şey öğrenmiş olma.lıkları için her hangi bir
mesuliyet fikirleri de yoktu. Bı zatlarla pek çabuk ahbap oldum, onlann hayatı bana, kendi zah-

nıedi işimden daha iyi göründü, ben de muharrir oldum. Yatak odamda, çalıştığım muhtelif ga-

zinolardan topladığını bir paket Fıansızca eski gazete vardı, maksadım içlerindeki yazılan binz
söktürmeye çalışaıak, genç bif garsona lüzumu olduğu kadaı bu dili öğrerımekti. Bu unu:ul-
muş sahifeleıdeıı, bazan hiç tanımadığım şahsiyetleı hakkında, tiirlü hiktyelerle hcr çeşincı ,ı-
veleri biribirine karıştırıp tercüme etmcye başladım. Almancayı pek iyi bilmediğim için sade

birçok Fraıısızca kelime ve cümlcleri bırakmakla kalmıyor, en olmıyacak cümle şekillerini otdu-

ğu gibi muhafaza edi1,or, kendi kafamdan kattığım zırvı|arı da, yine halis muharrirce saydığım
bu acayip dilde yazıyoıdum. Bu şekilde bir kitaplık kiğıdı karalayıp doldurduktan sonıa, bunu
orijinal biı eser diye bu dostlarıma teslim ettim; ne dersiniz? Eseri çok şevklendirici bir alikaylı
karşıladılar çe hemen basrlmasını temin ettilef. Bu kötü muhaırirlerin acayip bir hususiyetleri var.
Di.inyanın eıı geçimsiı. eo ha-"etçi insanlan olduklaıı halde, bir araya gelip kütle halinde ço-
ğalmaya daya-ııılmaz bir meyil gösteriyorlar; kendileıinden yüksek olanlara bu şekilde ldeta
mihaniki bir taz.vık yapmak istiyorlar. Benim kitap derhal, zeki ve genç bir muhaıririn, - her
halde müarririn senclerce paris'te kalmasından doğan - Alman hüküm keskiııliği ile, Fransız
zaıifliğini irleştiren ilk ı,e çok enteresan eseri diye takdim edildi. Hakikaten altı ay kadar bu

şehirde, bir Alman otelcinin yanında ça!ışmıştım. Tercüme ettiğim şeyler arasında birçok doku-
naklı fakat unutulıııuş fıkralar vırdı, bunlar, kitabım zikredilmek suretiyle, bir sürü gazete v..

mecmuada hemen yer almaya başladı. Kitabın üzerine ismimi Georg d'Esen olarak koymuş.
tum, brı benim namuslrı ismim olan Geoıg Nase'nın tersine çevrilmişiydi. Artık her yerde şöyle
satırlar görülü1,ordu: <<Georg Desan enteresan kitabında falan veya filin hakkında şu nol«alan
ınlatıyor...»> Beır de bu yiizden öyle kabarıp şımardıın ki, bir kete başlamış olduğum yolda amk
biç duraklamadan, namludan fıılamış bir meımi gibi, ileri atıldım.

ihtiya. zat:
«İyi An,ıa, Allah müstahakınızı vcrsin,» dedi <<ınevzııu nereden bulurdunuz?» Heı halde hep

o eski gazete paketinden geçinemezdiniz?»

<<Hayır, yazmıktaı başka hemen hemen hiçbir rnevzuum yoktu. Kalemi mürekkebe batını-
ken bu mürt*kep hakkında yazmaye başlıy<ırdum. Kendimi muharrir olmuş göıür görmez, mu-

harri;lik mesleğinin itibarı, vazifeleri, haklan ve ihtiyaçları hakkında; diğer mesleklere kaışı
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bir birlik vücuda getirmenin lüzumu hakkında yazdım, Doğrudan doğruya muhaırir kelimesi hak-

kında yazdım... Bu kelimenin atrlmasınr teklif ederek, daha başka, ve aklımca çok daha Yerinde
ve doğru kelimeler ileri sürdüm; y^zman, yaztınan, betikman, kalemer, betik ustası gibi kelime,

lerden birinin seçilmesini istedim. Aynı zamanda bütün yazı yazanlırın birleşmesi ve tiiylece

özadan her birine güzel ve emin bir irat temin edilmesi için ısrar ettim. Hulisa, bütün bu zev,'

zekliklerle oıtalığı toza dumana kattım ve bir müJdet için bu muharıir taslakları arasında azıiı
biri olarak tanıldrm. Her şeyi kendi mesleğimize bağlıyor, daima muharriılerin <<m:nfaatlerir>

bahsine dönüyoıdum. Dünyanın en az okumuş adamı olduğum hılde, sadece muharrirler h"kkın,
da, ve kendi görüşüme göre, onların karakterlerini tanımadan, yazılar yızryor; «A ile bir saat.»

yahut «Be yiziyarct>> yahut «P ilebir tesadüf» yahut da <<S ninyanında |ıir akşam!»> gibi şeyler
hazrriıyor ve büıiin bunları görülmedik bir ukalilık, pişkinlik ve çocuklukla süslüyordum. Bun-

lardan başka, her çeşit yeni haberleti ve dedikoduları yayarak, «haber aldıklarımrz» adı altınd:ç
her tarafa dal budak salan.kirlı bir işe dalıyordum. İçinde bulunduğumuz zıman h'kkında yaza-

cak bir şey bulamazsam, Gcethe'nin bir şiirini, belki yirminci defa olarak onun güzel dilinden
kendi idi argoma çeviriyor, bunu yeni bir etüt gibi her hangi bir viliyet gazetesine gönderiyor-

dum. Yahut da, meşhur muharıirlerin son zamanlarda pek bahsedilmiyen veya bahsedildiğinden be-

nim haberim olmıyan bazı parçalarını alryor, birkaç minasız mütalia ilive ederek, bir Şey

keşfetmiş gibi ortaya atıyordum. Bazan da yeni neşredilmiş bir kitaptan bir mektup, bir si'r alıyor,
onu el yazmalarında bulmuş gibi ileri sürüyor ve tiiyle bir şeyin her zaman bütün matbuatın sa-

hifeleıinde yer bulup dolaştığını görmekle memnun oluyordum. Bilhassa şair Heine benim için
yağlı bir kuyruk haline gelmişti. Onun hasta yatağı mevzuunda, gübreli yere düşmüş pancar

.gibi, durmadan gelişiyordum.

. İhuya, hayret içinde kalarak:

«Fakat siz tam minasiyle bir dalavereciymişsiniz» diye bağırdı. Georg usta hemen cerıap

verdi:

«Dalaveıeci değil, sadece garsonluk itiyatlaıını, ne doğruluğu ne de eğril:ği hıkkında hiçbir
fikir sahibi olmadığı yeni bir sahaya ve yeni vaziyetlere tatbik eden bir zavallıydım. Sonra yap
tığım işlerin de hiç kimseye süiden bir zaıaıı dokunmamıştıı.»

<tPeki, nasıl oldu da bu güzel hayattan tekrar uzaklaştınız?»

Georg usta:

<<Bu hayata girdiğim kadar kısa ve basit bir şekilde...» diye cevap verdi: «Bütün parlak-
lığrna rağıneo vaziyetimden memnıın değildim ve bilhassa eski mesleğimin daha iyi olan gıda va-

etyetiyle güzel şarap artıklaıına hasret çekiyordum. Kılık kıyafetim de oldukça perişandı.

Adamakıllı yıpfanmlş bir garson fııağının üstüne yaz kış incetik bir pardesu giyerek dolaşıyor.
dum. Bu sırada, memleketten ümidetmediğim bir para aldım; eskiden beri içimde iyi giyinmeye
karşı bir hasret bulunduğundan, hemen kendime yeni biı fırak, güzel bir yelek ısmaıladım, güzcl,
altın kaplaına_ bir köstekle göğsü kırmalı ki,bar bir gömlek satın aldım. Fakat kendimi böyle süs-

lenmiş bir halde aynada görünce, sanki gözlerimden bir Ferde kalktı; muharrir olamıyıcık kadar
iyi vaziyette olduğumu birdenbire fark ettim. Buna mukabil, orta derecede biı otelde başgarson
olmaJ< için tam kemale gelmiştirn, kendime b,tiyle bir yer aradım.»

İhtiyar müşteri tekrar sordu:

«Peki ama, nasıl oluyor da şimdi o işler hakkında bu kadar vukufla ve aklıbaşında hii-
kümler verebiliyorsunuz ?>»

Georg Nase gülerek cevap verdi:
<<Bu her halde şundan dolayı olacak: şimdi artık boş zaınanlaıımda bir şeyler öğrenmeye

çalışıyorum, fakat sırf kendi zevkım için !»....
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Bunun üzetine ihtiyar hesabını gördü ve çıktı, fakat daha ewel garsondan, bundan sonra
müşteıilerin konuşmalaıına kaıışmasınr ve başından geçen eğlenceli hal ve maceraları, aklına
geldiği kadar anlatmayı ihmal etmemesini rica etti. Böylece bu otelin gedikli müşterileriyle gar-
sonu, o saatte aynr çatı altında uyuyan küçük muharrirler kongresinden daha tazla ve derlitop
|u bir bilgi sahibi oldular.

Eıtesi gün muharrilerin her bir.i bir yana dağrldı, yalnız daha evvel toplanıp, kurmayr ka_

rarlaştırdıkları <<Fırtına ve Hamle Devri» hakkında esaslı konuştular. Şimdilik aralarında bazı
rolleri paylaşırken, Viggi Störeler'in şahsında İsviçreliterle münasebetin mükemmel şekilde tesis
cdilmiş olıııasınl mesut bir tesadüf olarak selömtadılar. Viggi ise, İwiçrrye gelecek olan yeıi
Klopstock, '§üieland ve Gcethe'leri karşılayıp ağırlamak üzere, şimdilik Bodmer ve Lavatef rolle.
rini şahsında toplamayr kabul etti....

C,ottfrieil KELLER
Terciime eden: S. lü

Devlct Konservaruvatı Dranıor8u

Gonfried Kclleı (18rF1890) Alnın cdcbiyauoın en büyü hiklyccisi olarıL tmılan İsviçreli bir mu-
hariıdir. «İwiçrenin her hıngi bir ycrindc» bulunduğunu söylcdiği muhayyel «Scldwyla» şehıi üzerine yazdığı bir
hiklye kitıbında memlcketinin insınlınnı vc bu ırada uoumiyetle izıaz rohunu, usta bir kılcm ve dil ilc aı-
tıtoırnr. Alığıye aldığımtz p.ıçı, büscaiğimiz ıSclduılı'ııı inııılııı» adlı kitabındaki «Feoı kullınılmıŞ
ı* ocknıpları» hiklyccinin bış tıııfıdır. Muhııriıin kcskio eöıil$, vuzülu ınlagşı vc incc alıyı hıttııdı
ohııuoılııı biı fildı vcıcbilcccğioi unuroruz.
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Üçü de atelycden indiler, sanattan konuşa konuşa yürüyüp Saint-Michel köprüsü yaktntnda

ıhşap biı eve vardılaı. Poussin dışarda evin süsleıine, oymalarına, kapısının tokmağına, pğıCere-

lerinin çerçeveleıine hayran olmuştu; içeıiye, basık tavanlı geniş bir odaya girince de baktı, ocak,

ta ateş gürül gürül yanıyor, sofraya türlü nefis yemekler dizilmiş... Asıl güzeli, o sofraya dilleri
tatlı, gönülleri temiz iki büyük saıat adamiyle birlikte oturacakıı. Bir tablonun önünde, ağa açık
öyle dura kalmıştı, Porbus:

_ Bu ıesime o kadar bakmaya gelmez, delikanlı, dedi, sonra kendinizden ümidiniz kesilir,
O ıesim Mabuse'iitı, kendisini hapse attırıp uzrın zaman bııaktırmıyan alacaklılann elinden

kumıtmak için yaptğı <<Hazreti Adem» adlı tablo idi: O yüzde öyle biı canlılrk, öyle bir gerçek-

lik kudreti vardı ki Nicolas Poussin ona baktıkça ihtiyarın deminki kanşık sözlerle asıl ne demek

istediğni anlaınaya başlamıştı. İhtiyar da o tabloyu beğenerek bakıyordu ama öyle bir coşkunluk
göstermiyordu: <<Ben daha da iyisini yaptlm» der gibi bir hali vardı.

- Evet, dedi, canlıdır; rahmetli üstadım bu eseriyle denebilir ki kendini de aşmıştı. Fakat
tablonun zemininde geıçeklik daha tam dğl, bir eskiği vaı. İnsan carılı; sanki kalkıverecek, bize
doğru yiitüyecek. Ama hava, gök, riüzgfu, bizim ciğerleıimize giren hava, gördüğümüz gök, duy-
duğumuz ıüzgiı değl. Hem bu tablodaki bayağı bir insan ! Oysaki doğıudan doğruya Tanrı'nın
eüoden çıkmış biricik insanda elbette tanrılık bir hal, bir şey vaıdı; onu gösterememiş. saıhoş
olınadığı günleı bunu Mabuse de siiyler, kendi kendine kızaıdı.

Poussin meraklı meraklı bir ihdyara, biı Poıbus'e bakryordp. Porbus'ün yanına gitti, iiiti,
yarın kim olduğunu soracaktı; fakat ressam: <<Suuussss!ıı der gibi parmağını dudaklanna götür-
mesi üzerine ağzını açmadı; hem kudretli bir ressam, hem de pek zengin bir adam olduğu Por-
bus'iin gösterdiği saygı ile de, odaya toplanmış harikalaıla da unlaşılan ev sahbinin adını çok me_

rak ediyoıdu, ama içinden: «Elbeae ergeç bir söz olur, anlarız» dedi.
Poussin. duvarları örteo koyu meşe kaplama üzeıine asılmış, son derece güzel biı kadın başı

görerek:

- Fevkalide dedi. Giorgione'nin [2J, değl mi?
ihtiyar:
_ Hayır! dedi. O göıdüğünüz resim, benim ilk kaıalamalaıımdan biridir.
poussin o sif hali ile:

- Ya! dedi. Demek ben, resim unnsInın evindeyim!
İhtiyar güliimsedi; Ltiyle övgülere çoktandır alışık olduğu belli idi.
Porbus:

- Üstadım Frenhofet! dedi, hani şu sizin iyi bir Ren şarabınız var, ontlaı biraz getirtemez
miyiz?

- İki şişe getirsinler. 8iri sana boıcuın, bu sabah senin o güzel günahkiı kadın resınine
zevkle baktım; ikinci şişe, sana dostluk hediyesi.

' Porbus:

- Ah! üstadım, dedi, lıep böyle hasta olmasam, siz dc lütfedip bana bir keıeKaagacı Güzel

[lJ Başı gcçco sıydı.
[c] Ünlü İtalyan ıcssıoı (la77-1rll).
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tablonuzu gösteriniz, be&i ben de yüksek, geniş, defin, insanları tabii büyükliüte bir resim yılıı.
bilirdiın.

İhtiyaı birdenbire hcyecanla :

- Eserimi göstermek mi ! dedi. Hayır, hayıı, daha diizelecek yerleıi var, ınükemmel değil.

Dün alşam üstü, artık bitirdim sanryordum. Baktım, gözleıinde tıpkı bir insan gözü gibi ıslaklık,
teninde biı dreme vardı. Örgülü saçlan kımıldamıyor, kendi nefes alıyoıdu. Gerçekteki caolı-

lğı, uzaklığı, yakınlığı düz bir muşamba üzerinde de göstermenin çaresini buldum doğrusu; ama

bu sabah gündüz göziyle baktım, yanılmışım. Ben böyle şanlı bir neticeye varmadan önce, rengin

büyiik üstatlarını derinden derine inceledim, Tiziano'nun, o ışık sultanrnın eseıleıini sınki kat kat

kaldırıp tahlil ettim; o ulu ressarn gibi ben de ıesmime açık bir renk, kıvrak, dolgun bir hamurtı

başladım; çünkü gölge ancık biı drızadır, bunu aklından çıkarma, küçük. Sonra eserimi tekıar ele

ıldım, «yaıı renklerle»>, şeffaflığını ginikçe azalttığım cililarla en sen gölgeleri, hatti en koyu ka-

ıanlıkları gösterdim; orıı ıessamların vuıdukları gölgeler, ışıklı renkletinden büsbütün başka cins-
tendir: tahta<iir, tunçıuf, ne derseniz odur, ama gölgede bir insan teni değildir. Tablolarındaki yüz,

.ler dönecek, yerleıini değiştirecek olsalar, gölgeli kısımların yine de gölgede kalıp ışıklanmıyacağı
ae kadar bellidir. En tinliiler arasında bile nicelerinde bu kusur görülür; benondan kaçındım, benim
eserimde en koyu gölgenin altında daha tenin beyazlığı sezilir. Bir sürü cal,ıil, çizgilerinde pürüz
kalmadı diye, doğru dürüst resim yaptıklarını sanırlar, ben onlara uyup da yaptığım insan resmi-
nin en küçük anatom.i inceliklerini göstermeye kalkmadım. İnsan vücudu öyle çizgileıle bitmez ki !

Bu bakımdan heykeltıraşlar gerçeğe bizlerden çok vaklaşıyor. Tabiatta biribirine karışan, biribirini ,

içine alan cisimler silsilesidir. Dosdoğrusunu isterseniz, çizgi diye biı şey yoktur! Gülmeyin, deli-
kanlı! Bu sözü şimdi tuhaf bulursunuz, ama günü gelir, niçin biiyle dediğimi anlarsrnız. Çzgi,
ışığın eşya üzerindeki tesirini anlamak için insanın uydurduğu bir şeydir; ama tabiatta çizgi yok-

tur, tabiat bir teviyedir; resim yapmak eşyanın kahbını çıkaımak, yani eşyayı çevresinden aytrmak
demektir; vücuda trçöıiinüşünü veren ancak ışığın vaziyeıi, üzerine ışığın serpilmesidir. İşte bunun
için çizgileri kesin olarak göstermedim, srnırlara bulut halinde sarışın, sıcak yarı ıenkler serptim;
tiiylece o sınııların zeminden ayrıldıkları noktayı üzerine parınak koyarak göstermek kabil değil.
ür. Böyle yapılmış bir resme yakından bakıldı ını, karmakarışık, ne olduğu pek anlaşılmaz biı
ş€y sibi gelir; ama iki adım öteden bakın. her yeri kuwetlenir, belirir, bütünden ayrılrı; vücuı
döner, şekiller meydana çıkar, çevrelerinde havaııın estiği duyulur. Ama daha memnun değilim,
birtakım şüphelerim var. Belki de yüziin hiçbir çizgisini çizmemek, önce en ışıklı çıkıntılara bağ-
lanıp sonra en gölgeli yeılerine geçerek orasrndan başlamak daha doğru olur. Güneşin, ki.inatın
o Tanır eşi ressamı öyle yapmıyor mu? Ah! tabiat! Seni o kararsızlıkların içinde kim yakalıyabil_
miştir? İşte bakın, cehil gibi bilginin fazlası da insanı inkira götürüyor. Eeserimden şüphe
ediyoıum !

İhtiyar ,biraz susup yine başladı:

-_ Delikanlı, ben on yıldır çalışryorum; ama insan tabiatla döğüşiince on yıl nedir kiı
ğ,gmalion Efendimizin yaptığı heykel yürüyüverıniş; biliyor muyuz onu kac yılda başarmış?

İhtiyar derin bir hulyaya daldı; gözleri öyle bir yere takılmış, parmakları da ne yaptığını bil_
meden yemek bıçağı ile oynuyordu. Porbus yavaşça:

- Bir eciıııi'si vardır, dedi, yine onunla,konuşuyor!

Bu söz üzerine Nicolas Poussin'i pek şiddetli bir sanatkir merakı, ne olduğu anlaşılmaz
o merak kavradı. Ak gözlerini bir noktaya çevirmiş, dikkatle, sanki alık alık bakan o ihtiyar şimdi
ona ,insandan üstüıı bir varlık, bilinmez bir ilemde yaşıyan acayip biı melek, bir şeytan gibi
göriiırıüyordu. O adam insanın ıuhunda biıı bir perişan düşünce uyandırıyordu. Gurbet ilde vatanı
ındıraıı ir türkünün verdiği heyecanı söyliyebilmek nasıl kabil değilse biı ruhun başka bir ruhu
Ltiyle büyüleınesirıin ne olduğunu anlayıp anlatmak da öylece kabil değildir. O ihtiyarın güzel

4
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5aııat afaştrrıııalarına hafifsiyerek bakması, zenginliği, hali, tavıı, Porbus'ün ona gösterdiği son

derece saygı, yıllardır sabırla çalışıığı eseri hisılı o ihtiyarın her şeyi insan tabiatı sınıılarını
aşıyordu; gerçi eserin.i kimseye göstermiyordu ama onıın bir deha eseıi olduğundan nasıl şüphe-
edilir? Poussin'in denıin hayran iıayran baktığı, Nfabuse'ün Llazrİli Adem ab|osu yanında bile
güzelliğini belli eden Nierycm başı o ihıiyarın sanat sultanlarından olduğuna, onda şahane biı
sınat bi|gisi btılunduğuna şahadet etmiyor muydtı? O tabiat tistü insanı göıünce Nicolas Pous-

sin'in feyizli lıayalinin kavr4,abildiği ,biricik şey, saniltkal, tabiatrnrn özü oldu. Sınatkir tabia-

ıInIn ne olduğunu şimJi tam olırak sezmişti: elindeki kudretleri çok defa yersiz kullanan, soğut
aklı, alelide insanları taşlıkiı binlerce yollardan sürükliyen çılgın bir tabiat... Oralarda soğuk
akıl, alelide insanlar hiçbiı şey bulama.dıklaıı halde o beyaz kanadlı, kendini delice heveslerinc

bıraLaıı kız destarılar, köşkler, sanat escrleri bulup çıkarır. Hem alaycı, hem de meıhametll
hem bereketli. heın de çorak bir tabiat! B<iylece coşkun Poussin'4in göziinde o ihtiyaı bjrden birt
değişerek saoatIn ta kendisi, bütiin sııları, taşkınlıkları, hulyalariyle sanat oluvermişti.

Frenhofer yiıre söylerqeye başladı:

- §ygt, azizim Porbus, bilir ınisin benim eksiğim nedir? Şimdiye kadar güzelliğ şdyle
tam bir kadınla karşılaşmadım. Fiatları kusursuz, tenkid götürmez bir vücut, bir ten ki...

Du başladığı ciimleyi bitirmeden:

- Hani İlk çag sanatkerlarlnın söyledikleri Venus? nerede yaşıyor acaba? Onu o kadaı
aradık, ama güzelliklerine paıça parça ıasladıksa işte o'kadar, dedi. Kendisinde tanrılık olao
o kusursuz, tam tabiatı, yani ülküyü bir an görebilmek için, bir an göıebilmek için varımı yoğumu

vermeye hazrrım. Ey gökterı inen güzellik! doğar doğmaz ölenlerin Alemine gidip seni ta ora-

larda arıyacağım! Orpheus gibi ben de sanatın cehennemine inip oradan hayatı getireceğim"

Porbus Poussin'e:
* Haydi gidelim, dedi. Artık bizi duymuyor. görmüyor.

Büytik bir hayranlık icindc olan delikanlı:

- Atelyesine gidelim, diye cevap verdi.

- Atelyesine mi ? Atclyesine insan mı kor sarııyorsunuz Hazinelerini saklamasını öylc
bilir ki kimse yaklaşamaz. O sırrı elde eımeye girişmek elbette beııim de aklımdan geçti; bunun
için sizin yol gösteımenizi, sizin keyfinizi bekiiyecek değildim ya!...

- Bu işte bir sır mı var?

- Elbette. Bu ihtiyar Frenhofer, Mabuse,ün yetiştirdiği biricik ressamdır; Mabuse başka
kimseye ustalık etmek istemedi. Amı Fıenhofer l{abuse ile dost oldıı, onu kurtardı, ona Adeu
babalık etti, onuıı türlü lıeveslerini yerine getireceğim diye malını, mülkünü esirgemedi. Bu-
na karşılık Mabuse de Frenhofeı'e düz satılıta kabartıları göstermek yolunu, yüzlere fevkalidc
bir canlılık, bir tüiilik verınek sırrınr öğreni; bizlerin bir türlü bulamadığımız, bizi yeislere

düşüren o sırıı Mabuse Liyle bir elde etmişti J<i, bak, bir gün ne oldu: Beşinci Carlos'un [']
şehre girdiği giitı iüabuse, dallı Şam kumaşından bir elbise giyip efendisi ile birlikte karşıcı
gidecekti; kunıaşı satıp paıasınr şaraba veımiş. Bunrın üzerine bir kiğıdı Şam kumaşı gibi bo
yamış, onu kuşanıp gitmiş. İmparator, Mabuse'i.ın srffndaki kumaşın parlaklığına, güzelliğnc
bakıp hayran olmuş, fakat ihtiyar sarhoşu koruyup besliyen Freohofer'i tebrik etmek isteyince
-işin aslını anlamış... Frenhofer biziın sanatımrzı atşle seven bir adaındır, öteki ıessamlaıdan da
daha ilersini, daha yükseğini giirür. Renkler üzerinde, çiz,ginin tam gerçeğe uygun olabilmesi
üzerinde uzun uzun, derin derin düşünıni§üı; aına araştırmalırını o kadar ileri götürdü ki eo
sonunda işi bu araştırmatarın asrl konusundan, çizginin varlığından şüpheye kadıı vardırdı. Yeis
anlarında resim çizmek diye bir şey olmadığını, çizgilerle ancak hendese şekilleri yapılabilece.

[ı] Beşinci Catlos : Charles - Quint, Şulken, Büyük İspanya kıralını. fransrzca adı ile mmaktaosı
böylc «B,cşinci Carlosı> dmek düa doğn olur.
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ğini söyler. Böyle demek, doğrunun sınrrlarından çıknıak oluı, çünkü çizgilerle, gc.ıçckten bir
renk olınıyan kara ile bir yüz yapılabiliyor. Bu da gösterir ki tabiatta olduğu gibi bizim sanau_
mızda da binlerce, sayısız unsuılar vardır. Çizgi, iskeleti gösterir, renk ise candıı; ama iskc_
letsiz can, caısız iskeletten de daha eksik bir şeydir. Hem bütün bunlardan daha doğıu olan bir
şg}- vaı: Bir ressam ıesİm yapa yapa, çevresine baka baka yetişir; onun için asıl olan işte bun_
lardır. Bir yandan düşünce, bir yandan şiir, fırça ile kavsaya girişiıse sonunda insan bu Freııhofer
gibi şüpheye, inköra varır. Frenhofer ıessnm; ressam aına deli. Yüce bir ressam; ne yapalrm ki
bahtsızmış, zengin doğmrış, bu yüzden saçnıalamal,a, sayıklamaya imkin bulmuş. Sakıo onun
gibi blayım demeyin! Çalışın! Ressam dediğiniz düşünür, ama fırçılarını eline alır da öyle
düşiinür !

Poussin artık Porbus'ü dinlemiyor, aklına koyduğu şeyin pekili yapılabileceğinden hiç
şüphe etmiyordu:

- Gireriz! atelyeye giıeriz! dedi.
Porbus, daha iyice tanımadrğı o delikanlının böyle coşmasına gülümsedi; ayıılırken de:
_ Yine gelin. bcklerim, dedi.

Nicolas Poussin La Harpe sokağrna döndü; ağır ağır, dalgın dalgın yüriiyordu, otuıduğu
küçük oteli geçti de farkında olmadı. Geri gelip sallanan, köhne merdivenden merak içinde,
hızlı hızlı.çıktı; en üst katta, tavanı iki yandan basık bir odaya girdi. Eski Paıis evlerinin ça_

tıları işte biiyle b.irer güvercinlik gibi narindir. Odanın biricik, o da pek ışık sızdırmıyan pcrr
ceresi yanında bir kız oturuyordu; kapı tokmığının tutulup çevrilişinden gelenin Poussin o!du-

ğunu anlamıştr, ne kadar sevdiğini gösteıen bir hareketle herrıen yerinden frrladı.

- Nen var? diye soıdu.

Poussin, §elinçten boğulur gibiydi; Adeta bağırdı:

Nem mi var? nemmi var? Nem olacak? Bir ressam olduğumu duydum aftrkl Şimdiye
kadar kendimden şüphe etmiştim; amı bu sabah inandım kendime! Ben büyük bir adam olabi-

lirim! Korkma, Gilletre, zengin olacağız, bıhtiyar o|acağız! Altın var bu fırçalarda.

Ama birdcn susuverdi.

Kurduğu biiyiil_: bül,ük ümitlerin simdiki dar imkinlara hiç uymadığını düşününct o ağıı
bışlı, kuı,vet dolu ,;iizünden sevioç kay,bolmuştu. Duvaıları kaplıyan idi kiğıdın üzerine, kur-

şunkalemle yef yer ta§laklar çizilmişti. Dön tınecik bile temiz muşambasl yoktu. O zamaniaı bo
ya pek palıalıydi; o fukaıa asilzadenin paletinde de heınen bir damla yoktu. Böyle bir yoksullü
içinde Poussin, gönlüııde inanılmaz zcnginlikleriır varlrğını, taşmak istiyen bir dehanın beıekç
tini duyuyordu. Paris'e belki dosıIarındaı bir asilzadenin yaıırnda, belki de sanat kudfetinin çağ-
ıısı ile gelmiş, orada hemen bir sevgili bulmuştu. Asil, cömert ıuhlu kadınlar vardır, büyiij(
bir adamın yı,ıııııda acılara kıılı.nır, <ınuıı yoksulluğunu pıylaşır, türlü huylarını, heveslerini an,

lamaya çalışırlır; bazı kadınlar nasıl pervasızca siislenir, duygusuzluklarınt nasıl pervasızca göı
terirlerse onlar da sevmekten, çekmekten öylece çekinmezler. Gillette işte o kadınlardandı. Du-
daklatında dolaşan giilümseme bu çatı attı odasına bir altın rengi veriyor, sanki gökyiizitıüo
parlaklığı ile boy ölçüşüyordrı. Güncş daima parlamryordu, ama Gillette, sevdasına büriini.ip
saadetine de, ıstırabına da sımsıkı bağlanmış olaıı Gıllette hep orada_vdı, sanatı kavıa,ınadan ön-

ce alsİ(a taşan dehayı avutuytırdu.

-_ f)inle, Gilletıs, sana diyeceğiın var.

O uysal, şen kız, resgaınln kucağına sıçradı. Baştan aşaya kadar şirin, baştan aşaya kadaı
güzeldi; bir büar gibi dilbeıdi; kadınlığın bütün zenginlikleriyle süslenmişti, o zenginlikleri
yüce bir rüun ateşiyle de aydınlatıyordu. Poussin:

--- Aman Tanrım! dedi, söylemeye dilim vatmıyor...
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Gilletıe:
._ Bir sır mı? dedi. Stiyle, stiyle, berı de bileyim.
Poussin, öyle dalgın, duruyordu.

- Söylesene!

- Gillette'im benim! Zavallı sevgilim!

- Yoksa benden bir istediğin mi var?

- Evet.
Gillitte biraz somunarak:
_ Yine geçen günkü gibi öniinde modellik et diyeceksen, dedi, siiyliyeyim sana, bırııa

bir daha razı olmam. Öyle iamanlarda hiç beğenmiyorum gözlerini. Bana bakıyorsıın, bakryor-

srın, ama beni düşiinmüyorsun.

- Ba"ıka bir kadının resmini yaparsam, düa mı iyi olur?

- Belki. Ama iyice çirkin olursa.
Poussin şimdi ciddi konuşuyoıdu:
_ Peki, dedi, ya bcııim getecekteki ünüm için, beni büyük bir ressam etmek için, ba&a

birine modellik edeceksin dersem?

-- Seıı benim ağzımı aııyorsuııl Bilirsin ki gitmem.

Poussin başıni göğsüne eğdi; şimdi onda ruhunun dayanamıyacağı kadar şiddetli biı sğ.

.vinçle mi, yoksa bir kederle mi bil.inmez, ezilmiş bir adam hali vardı. Gillette onu, yıpraruuş

ınintanınrn kolundan çekerek:
-- Dinle beni, Nick, dedi; söyledim sana, senin için canımı veririm; ama ben sağ ka|-

dıkça, aşkımdan vazgeçerim diye sana söz vermedim.
_- Aşkından vazgeçmek mi?

-- Ben kendimi başka birine öyle gösterirsem, sen beni sevmezsin attık. Ben de kendi-
mi bir daha sana l6yık bir kadın saymam. Senin heveslerine uymak benim için tabii pek tabit
değil mi ? Senin her ıstediğini yerine getirmeyi canıma minnet bilirim; içimde bir sevinç,
bir gurur duyarım. Ama başka biriyle! Allah esiıgesin!

Rcssam, kızın öniinde diz çökerek:
--- Affet beni, Gillene'im dedi. Ünlü bir adanı olmaktansa, sevilen bir adam olayım, daha

iyi, ,bin kat daha iyi. Benim için sen zenginlikten de, iinden de giizelsin Hadi, at fııçalarımı,
yak şu resimleıi. Yanrlmışım ben. Benim dünyada göreceğim asıl iş, serıi sevmek. Ressam dğl-
lim ben; 6şığım. Sanat da, bütün sırlaıı da kahrolsun!

Gillene şimdi bahtiyar, memnun, delikanlıya hayran haynı bakıyordu ! Sevdiğnin gönlün-
de bir sultan olduğunu, uğıundr sanatın unutulduğunu, bir parçacık süolük gibi ayaklan alnna
ıtıldığıaı, içgüdüsü ile duyuyordu. Poussin:

_- Ama,dedi, o ihtiyarın biri, Sana sadece bir kadın diye bakacak. Sende güzellik kemale
varmış !

Gillctte, sev,diğinin fedakirlıklaı,ına karşılık kendi de aşkı için duyduğu koıkulaıı hiçc.
iaymxvr, onu böyle bir fedakirlıkla mükafatlandırmaya hazırdı:

-- Peki, dedi, aşk brı| insanı iıer şeye katlandırır,.. Ama bu beni mahvedecek! Senin uğ-
runda mahvolayım! Güzel şey, güzel şey, ama sen beni unııtacaksın. Aklına ne fena şey gelmişI

Poussin utanmIş, 1ıişman bir halde:

-. Evet, dedi, seni sevilıııum, aına u da ııeldi ıklımı. Demek alçak biı insanmışım berı|...

Gillece:

- İstersen bir de Hırdouin babal,a danışalım, dedi.

Yooo! ikimizden başka kimse bilmesin, duymasıo!
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_ peki, gideyim. Amı sen de burada kalma. Eline hançerini al, kapıda bekle; bağırdığ-

mı duyarsan, içeıiye girer, o ıe§saınl öldürüısiin.
' Poussin,in gözü artık sanatrndan başka bir şey görmüyordu; Gillette,e sanldı.

Gillette odada yalnız kalınca: <Sevmiyor beni aınk!» diye düşündü,

Verdiği karara pişman olmuştu bile. Ama az sonra bu pişmanlıktan da daha korkunÇ bir

duygu ile kıvıanmaya başladı; gönlünü saran o çirkin düşünceyi savmaya çalışıyordu. Poussin'in

sayılmaya o kadar da löyık olmadığı şüphesiyle sevgisinin de azaldığını sanıyordu.
(Biırıı€di)

}Ionore ile BALZAC
Tercüme eden: Nabid Sırrı öRİK

Maaıif Vckilliği Memuılııındaı



CORİOLANUS TERCÜMESİ ,

Coriolanııs 1602-1608 seneleıi aıasında, Shakespeare'in sanat ve delıasının en kudredi biı
devresinde yazdığı tragedialardan biıidiı. Bu devirde Shakespeare'in eski neşeli hayat göıiişü kal-
rııamıştlr. Artık hayatı karanlık bir zaviye içinden görmeye başlamıştır. Shakespeare daha ilt
eserlerini yazdığı zamandan beri karakter çiznrek hususunda fevkalide bir kudret göstermişti.
Yaıattığı karakterler tanı minasiyle tabii ve canlıdır. Fakat bu rckamil ve olgunluk devresinde

çizdikleriııde nıahareti büsbütün artmlşür. Kullandığı dil de şüısların hulyalarrna ve mizaçlarına
uygundur. A,nık o eski süslü ve şaiıane gençlik üslübunun yerine daha sade fakat sahneye daha
uygıın ve dramatik tcsire daha fazla hizmet eden kudretli bir dil almıştır.

1608 senesinde yazılnırş olması sebebiyle, Coriolanıı böyle bir devıin mahsulü olduğu için,
meyzu ve his bakımından Shakespeare'in en act, en merhametsiz tragedialarından biridir, ve aynı
zamanda kaıakıer ve dil bakımından da bu devrin bütiin hususiyetlerini taşır.

Eser Bayan Seniha Sami tarafından Tüıkçeye çevrilmiştir. Mütercim kitabın başında Roma'nıo
kuruluşu ile Coriolanus'un yaşadığı devir arasındaki Roma taıihini hulisa etmiş ve sonunda
da Shakespeare zamanındaki sahneden kısaca bahsetmiş metinde adı geçen, tarihi, coğrafi

ve mitoloiik isimlerin izahlı bir listesini veımiş, eserdeki anakrolizmler.len büsetmiş ve Shakes-
peare'in Coriolanus'unun kaıakterini çizmiştir. Bu suıetle değerli bir eser vücuda geıirmiştir.

Fakat tercümede acaba ııe dereceye kadar muvaffak olmuştur? Terciitne ve bilhassa Shakey
peare'den tercüme muhakkak ,ki çok zor bir iştir. Ve ne kadat güzel yapılmış olursa olsun aslın-
daki kıymetinden bir kısnrını kaybetmeye mahkümdur. Bunun başlıca sebebi dillerin biinyeleri-
nin biribirine uynıamasıdır. Bir eseri kelime kelime teıcüme etmekten ziyadc miüim olan onuo
havasını verebilmektedir. Bunun için mütercim kendi dilinin sentaks ve şivesinden fedakirlık eç
meden, tercüme ettiği bir tiyatro eseri ise eşhasın temsil ettikleri hareketlere uygun bir şekilde
konuşmalarına, canlılıklarını ve hayata yakınlıklarını muhataza etmelerine dikkat etmelidir. Ter-
cüme «lilen eserdel<i şahısların konuşma tarzlaıının hususiyetlerini, meseli, CoriolarıJ piyesini
nazarı itibarı alacak <ılursak Coriolanus'un ifadesindeki haşmete vatandaşların konuşmalaıınıo
basitliğini tebarüz ettirmelidir. Bunun için tercünıe ettiği sözleri bir şahsın Türkçe olarak nasıl
ifade edebileceğini ve bunun ayzı dili değilde konuşma dile yani sahne dili olmasını göz önüne tut-

mak mecburiyetindedir.
Coıiolaııs tercümesinde mütercim umumiyetle eserin aslına, sadık kalmış, ye

ayrıı zamtında bazı güzel tibirle: bulmuş ve bazı yerlerde lisanımızın biınyesinin müsaade ettiği
nispetinde esas havayı yaratabilmiştir.

Meseli: Perde I, Sahne I (Tercümede sayf,a 16, Tbe ComPleıe lVorks of IY. SbakeıPeaıı,
Collins edition'da 820) de:

Faiirleri ezmeÜ, elini ayğını bağlamaL içiı gadd,araıe ııizamlar icadedilorlar.
And Prouide nıore Pierciıg .rı,ıııııes dail7, ıo cbain ıP anıl restraiıı lbe Poor.
Burac|ı <<clıain ıP»> tilbirirıin <<eliıi ayağını bağlamak» şeklinde ifade eülişi güzel bir bu-

luştur. Bu buluşlar icin başka misaller de verilebilir:
Perde I, Sahne - (Tercümede sayfa 18, aslında 820):
«Elı beniııle 7el.ı,iicaı oleı dosıların! doğrı!.,.»

fl) Coıioleıaı Fzrlaıı, Shıkespcııe; torcüme cden: Seniha §ami.
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«Trıe is ir, m! irıcd?Poıdrc fıiıııds,.-»
Buradt «iıcorPordre» ın «leAıücaı» şeklinde tercümesi güzel bir buluştuı.
Perde I, Sahne I (Teıcümede sayfa 21-22, aslında 821):
«Dogs mıst eaıü 'ıı «aç rı!, o!ıııım*z» şeklinde Türkçede mevcut bif darbımeselle ifadesi

hoşa gidiyor,
lYhich u,as, ıo ıah,e iı maa! 

'ourrr 
erc, Roıııe sboııld hıouı aıe were atooı.

Roma bizim ayahlaıdığımızı dıyuıcaya hüar biz birLaç şebir İeıbeımiş olacakııh,
«Afooı» ın <<a1aklanma» şcklinde tercümesi güzel.bir ifade taızıdır.
Peıde l, Sahne 4 (Tercümede sıyfa )7-18, aslında 824):

- Söz mij?

- Söz.

- 'Tis done,

- Ayeed
Peıde l, Sahne lO (Tercümede sayfa 18, allında 828):
Peıde 1, Sahne 10 (Tercümede sayfa 58, aslında 828):
Aıasır bahAı için daba yiiz yüze gelirseL 7a ben onııı işini biıireceğim y o beıimhini,:' By ıhe eleıneııs, it der again l meeı lıim beard lo beard, he's mine or I am hiı:
Perde 2, Sahııe 1 (Tercümede sayf.a 65, aslında 829):
<<TbreePence>> in <<beş ParalıA» şeklinde ifadesi güzel bir 6bir.
Perde 4, Sahne 1 (Tercümede sayfa l48, aslında 844):
Feleğin darbeıi (ForıınCı blouı)
Mütercim bazı yerlerde aşağı yplç2r, esas lıavayı yaratabilmiştir:
Perdc 1, Sahne 4 (Tercümede sayta 4l, aslında 825):
Scııin cesameriıde yehPare bir müceuher senin kad,ar kıymeıli olanıaz, Seı Gaıo'nın göıı-

liıce bir asAerdin, darbelerinle ı,abşeı ııe dehşeı saçmakıa kalmıyordun; heıAiıı bah,ışıı, gür ıe-
ıiı d,üşmanlarııı 7ıldıtır, düıyayı sırna!ıı trürülnrıi sibi ıiırelitdi.

Yalnız <<Kalmıyordunı> kelimesini <<kalrnaz» şeklinde düzeltmemiz l6am.
Peıde 2, Salıne 2 (Tercümede sayfa 82-83, aslında 813) :

Oı alıı 1aşııda iAen Tarquiı Roma'7a ıaldıilığı ıırada mıılıarebede lıetkeııeı tazla yaıar-
lıh gülerdi : o zamaıhi d.iLlaıörijnıijz - li keıdiıiıe hürmale işdreı eımelıelim - ııaııl döııüşıj-
gürrü görniiiliir: Amazoı g,ibi ıülıüz çenesi, AarşısındaLi sahalları h,açırdı: bir uaıaıdaşımızı düş-

maılar yere setmişlerdi, Cotiolanı,ç öıiine aııldı, üzerine ıaldıraı üç düşmanı konsülün gözü
önüııd,e öldiirdii: ıoııa Tatqııiı'in Aaqısına çıhlı, yere çüPrr: o zaman ıabnede Aadın ıolü o7-
ııyacah bir yaşıayhen ınıbarebede en yrarlı erkeL o idi, bı şecaaıııa mükiJaen başına meşc çe-
lengi geçiı,ildi. Hetıüz mekleP çocağu iken ba sıırelle ıüşliitıü iıPat edereh deniz gibi blyldü; o
anılan iıibaren on yedi meydan mıbarebesirde dağlşıl ı,e o çelen8i başka bir kılıca bırahmadı.
Brı son mrübatebede Coriolj şebri önijndeki ae içersiıdeAi icraatfiır l,iyıkiyle anlaımahıan ücizim:
haçanlarıdırdıııu; kendi g,ösıerdiği liikseb nisal ile hoıhahları ıeşci eui;yel6eı açmış bir geııi
ıasıl öıiiıCehi yoııııları yarrP geçerse onııı önündeki iısanlar mııhauemellen iciz kalarak 7ere
dötrijlüyorlaü,ı: Aılıcını ııtdıığı yere ölijm damgasııı baııyordı; baştaı aşağıya hadar hanlaı
içiıde haldı, beı bir lıareketiıe ibıizar iıilıileri dem tııayotdı: ölüm aadeden su AaPııııın içiıe
yalıız girereL rıııAadderalın rengiıe boyadı;7iıe yardımsız dışarı çıhıı ııe anide celbeııiği laLııiye
Ilaaliyle şebri yıldırım gibi ıııdı...

Burada mütercim hemen lıemen esas havayı yaratmıştır, denilebilir. Fakat diğer taıaftao
teıcümede pek çok kusurlar da göze çarptyor. Şimdi bunlara birkaç misal vermiye ;alışacağım.

Birkaç yerde tercüme yanlışlıkları var:
Perde 1, Sahne 6 (Terciiınede sayiı 46, aslında 826):
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«İnsanlaıın en şeıeflisi olan Marcius'un lisanını tanımazsaın çoMo, gök giirültiisiinü dd
sesinden ayırdedemez.»

«Tbe shepheil hıouı no, ıhıııdü lrom ıabot more lbaı l bıau lbe soaıd of lılaıclıl
ıaıgıe trom eaef! ,Reanel fn*rı.

Tercifunede cümlenin ilk kısmı aslından farklıdıı.
Perde l, Sahne 7 (Tercümede sayfa 7L, aslında 827):
«Romarı camp», «Romen ordıgilhı» şeklinde teıcüme edileceği yerde «Roma ordıglbı» ol+

rak alınsa daha doğru olurdu; çinki <<Romeı otdıgibı» denince mina değişiyor.

. Perde 2, Sahne 2 (Tercümede sayfa 78, aslında 8}1):
«Come, come1 ıbey are alınoıı bere», <<Gel, gel, şindi bıraddıılar»yerine «Haldi ıeredey

ıe gelirler>> şeklinde tercüme edilse hem Türkçesi daha iyi, hem de aslrna daha uygun oluıdu
Perde 2, Süne 3 (Teıcümede sayfa 9O, aslında 834) :

«Tell aı ıhaı bah broıghı 7oı ıo'l.» <<Bıraya ıaııl seldiğiniü ıöyle1in.»
Burada <<nasıl>> yerine <<neden» deiımesi lAzımdı.
Perde 1, Süge 2 (Tercümede sayfa 2o2, aslında 854):
«lVhaı caııse, do 7oı ıbinL, l haııe lo swooı?» <<Acaba düşüP baylacaA mı7ım derıiıiz?»
Baiı şahıslatda da yanlışlık var. Meseli iki yerde <<Cor;olanus» yerine <<Cominius» deır-

miş. (Perde 1, Sahne 1, teıcümede sayfa 109, aslında 837; Perde 3, Sahne 1 tercümede sayfa 119,

aslında 837), ve biıkaç yeıde de <<Birinci Vatandaş»> yerine <«Üçüncü», «Altıncı Vatandaş» yerine

<Yedinci» v. s. şeklinde karışıklıklar olmuş
Mütercim bazan Türkçeye aykırı gelen, giizel Türkçe diyemiyeceğimiz kelimeler ve cümleler

kullanılmışnr.
Perde 1, Sahne 1 (Tercümede sayfa 22, aslında 821) ve Peıde2. Sahne 1 (Terciiımede sayfı

6t, aslında 829):
«Sboıling llıeir emılalion» ybıı «roariıg» i için kullanılaı «Jar aııaza» ı|kış|amak veye

haykırmak tibiri ideta kulağı tırmalryor.
Perde 2, Sahne 1 (Tercümede sayfa 68. aslında 83O):
Bu hıwel şırııbıııa ıisPeı bayaan müshilidir.
Perde 2, Sahne l (Tercümede sayf.a 7|, aslında 830):
Başında meşe yaprağından bir çelenk giymişıir.
Perde 2, Sahne 1 (Tercümede sayf.a 74, aslında 811):
<Damların sırlına blniyoılar, dolayoılar.»
Perde 2, Sahne 3 (Tercüme sayfa 98, aslında 831):
<Eıki bh idele riayeıen bıa ancah sizin reyleriıizle mümkin olacağı için baıdan dola1ı ıq-

leıinizi isıeıim,» dedi.
Perde 3, Sahne 1 (Tercümede sayfa 115, aslında 838):
<KLJi ıöyledi.»
Perde }, Sahne 1 (Tercümede sayfa 116, aslında 839):
<yoisa ıeni bir silAiıirsem Aemiklerin elimde kalır.»
«Sbahe»> kelimesinin bvada «silkilnıei» şeklinde tercümesi kulağa çok fena geliyor.
Per)e 4, Sahne 6 (Tercümede sayfa 181, aslında 811):
Burada da aynr şey göze çarpıyor:
«Sizin Romayı bir silkiıiP başınıza geçireceİıiı..»
Perde 3, Sahne 3 (Tercümede sayfa l30, aslında 841):
<}Vüliyerneı gösıerdiğiıi ıiçiı isıiyorsıınuz? Tabiaıııa ibaıeı cdcyim mi iııiyorıııız?»
Perde 4, Sahne 5 (Tercümede sayİa 167, aslında 848):
<FaAal ıall garezdeı, beni tıetedeılere 

'am 
bir mııkabclede bılıımah içiı seıin harlıı- .

da dııııyoıım.»
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Terciimede eski kelimelere f.zla yer verilmiştir. Ve bazan şimdi tağııırıcn köklqmiş olaı
telimeler kullanılmış ve diğeı taraftan da birkaç öz Türkçe kelimc araya xlkuşturulmuşiur. Bu
en eski kelimeler, bilhassa en yenilerle yanyana bulununca, lisanda-biı üenksizliğe scbebolılur
rur. Halbuki bütiin bu eski kelimelerin şimdi konuşulan dilde kaşılıkları vardır:

Perde l, Sahne 5 (Tercümede sayfa 11, aslında 825):
«Haımı caıım>> (m7 soııl'ı hale)
Perde 1, Sahne 5 (Tercümede sayfa 44, aslında 821):
«Is'ad erıiği» (sbe placed).

Peıde 1, Sahne 6 (Tercümede sayf.a 45, aslında 82i):
«BeiıJş»> (smilirıs).

' Perde 1, Sahne 9 (Tercümede sayf.a J6, aslında 828):
«Aıiye>> (siİr)
Peıde 2, Salrne } (Tercümede sayfa 88, aslında 834):
«Ilasbelı,azit'e» (fot coıscieıcd sahe).
Perde 2, Sahne 3 (Tercümede sayfa 98, aslında 831):
<Sıııd ediııce>> ( arriaing),
Perde 2, Sahne 3 (Tercümede sayfa 99, aslında 836) i

«Meıalibini serdeıti» (He did solicit you).
Perde 3, Sahne 1 (Tercümede sayfa 1O9, aslında 837):
«iI a7ı i 7eış i keı» ( d is hoıoul d ).
Perde 3, Sohne 1 (Tercümede sayfa l1l, aslnıda 838):
<Tecziye eımek>> 1 Pııish)
Perde 1, Sahne 1 (Tercümede sayfa ll3, aslında 838):
«Vaıanın halbhibı>» (ııaı,al of ıhe Sıaıe)
Perde 3, Sahne 1 (Tercümede sayİı L|4, aslında 818):
«Seıato aleybine biçbb esa.ra da müııeniı olmadan detaalle rcıdclriklei iııibamlaı ık bı

ıeberruıJ isıilzam eımezdi,»
Perde 3, Sahne l (Tercümedc sayİı l27, aslıoda 840) :

«Tetiha çıAacaLııı.» (break oıl)
Perde 1, Sahne 1 (Terci.iırnede sayfa l47, aslında 844) :

«Giiııde bir habbe ile sedd,i.ıamaA ermeL iizerc balıseııiıler.»
Bu köhneleşmiş tibirlere daha pek çok misal verilebilir. Bütün bunlar aıasın& aıasııia eo

yeni Türkçe kelimeler de karışmıştır:
Perde 3, Sahne 1 (Tercümede sayfa |4, aslında 819):
<Saızı»> (worlbl)
Perde 3, Sahne 1 (Teıcümede sayfa 115, aslnıda 818) ve Petde 1, Sahne 2 Tercümede sayfı

11O, aslında 84l):
<<SaglamaA>>

Perde 4, Sahne 6 (Terciimede sayf.a I81, aslında 850):
aiıenmeh»
Nadir olmakla beraber teıcümenin birkaç yerinde eksiklikler var. itiiyle eksik tercüne edi-

len kısımlardan bazıları şunlardır:
Perde I, Sahne I (Tercümede sayfa 2l, aslında 821):
<would ıbe ıobiliıy la1 aside tbeir rarh aıd leı me aıe mine ıwotd, l'd mahe a qııaıry ariıb

ıboıısands of ıhese qaartelde slaııes, as lıigb as l coıld PicA m7 lancc,»
«Asılzaleler-metbameıli bıraLsalar da beıa müıaade eırele? şr. Aöleleti hılıçlaı geçiıirdim.»
Perde 1, Sahne 1 (Tercümede *yta 22, aslında 821) :



2tt TERCÜME

,Tbe1 ıbrew ıbeir caps aı ıhey uoıld baıg ıbem on ıİıe btkıı of lbe mooı, ıboıliıg lbıit
e ıı ılal i o g» terciime edilmemiş.

Perde, 2 Süne 2 (Terciirnede sayfa 81, aslında 8}2) :

Meneıiaı: «... Na1, kee! pır y'/zce», ıercümede yok.

Üçiincü Vaıaıdaş: «.,. lor if be shoıuı ııs his uoındı aıd loll ıı his deedı...», teiciiuıede

*sik.
Peıde 3, Sahne l (Tercümede sayİa l21, aslında 840):

Menenius'un «Heıes's goodfu aıorh!» siizü eksik.

Perde 3, Sahne 3 (Teıcümede wfa |41, aslında 844) :

Coıiolaous'un «There is a u,orld elıewbere»>, sözü terciitnede yok.

Aynen tercüme edilebilecek bazı kelimelerin, hiçbir sebebi olmadığı halde, minalaıı değiŞ,

tiıilmiştir:
Perde 1, Sahne 1 (Terciitnede sayfa 26, aslında 822) ve Peıde 2, Sahne 1 (Tercümede sıy-

fa 66, aslında 829) da «moon»> ğn, «ılr>-olarah kalabileceği balde «Didna>> şeklinde tercümesine

müabil aPhoebıüı» kendi şeklini muhafaza etmiyerek <<Gilneş» (Perde 2, Sahne 2, tercümede say-

fa 74, aslında 811) olarak alınıyor.
Perde 1, Sahne 1 (Tercümede sayf.a 27, aslında 822) | ,

«Bilöhis» (besideı).
Peıde 2, Salıne 2 (Tercümede sayfa 85, aslında 831):
«Senaro seni koısül y7may razıdır,>>

«Tbe seııaıe, Coriolaııs, are uıell - llea|d 
'o 

ma6e ıbee coııııl,»
Halbuki butada «well pleas'd>>, «ıııemııuıiyeıle» şeklinde teıcüme edilse daha iyi olacaktı.
Bazı yerlerde sahneye uymıyacak derecede uzun veya kitabi biı dil kullanryoı:
Perde l, Sahne 6 (Tercümede sayfa 49, aslında 826):
«Bıırala ölleleri ıırsa - ki bıından şijPhe eımeh giinabıır - beıim şıı bulaııdığım allıhlaıı

ıeı]enlü aaısa; canıdaı ziyde kölil ııam bıtahmakıaıı AorAanlaı ııarıa; şerefle ölmeh feıa 7aşo
mailaa yey olğunı düşünenler, nıemlebeıiıi caııııdaı zi1ade ıeaenler ı,arsa; bir l.işi olsıın, biı
hişi olıın, Aabıl elliğini bilditnıek içiı hılıcını şö7le sallasıı, }vlarciııs'ın arhaıııdan gelıiı,»

Peıde 3, Sahne 1 (Terciimede sayfa 1,14-i1.5, aslında 8]8) :

eBı ihizlt idare 
'arzııda 

bir laıa| diğeriııi bibaAbın iııibtaf edethen, diğer ıara! ı,ı biç
ıebePıiz hütredeıAen aıalet, rülbe, ilim aıcah ıımumi cehaleıin ıasdiA ııe reddine bağlı olaruh bir
ğaıaı illibaz edebilirüea - haAih,i ihliyaçlar bizzarıre iArıal edileceL, gayri ıabit bir ihıidarsızlıi,
Aüm olacaAlır; ber gayeıiı kaışııında bayle bir sed çekilirse biçbir gayle ııarıııak miiııh,ijn de-

ğildiı. Biıaenale7h size 7aluaraım, horkıyıı bırah,ıP nıikıİ hareheı eımek isıerseıiz, dea-
leliı lemeliıi sağlıyaraA şiiPbeli bid'allerden çeAixirseniz; asiline laşaflrt!r_ uzın yaşamaya ietcilı
edeııiıiz; ölümdeı kıırlılması içiı başLa çaıe olmıyan bir hasıay ıeblikeli bir iliç ı:eflDele ?4-

zııaııız deıhal şa gürıbaı dilini koPatn; Aeıdiletiıe ıatlı gelen o zehiri yakmasıılar.»
Sık sık gramer yanlışlıklarına tesadüf ediliyoı. Bazen bir fiilin müfret şekli yerine cemi şekli

kullaıılıyor: -
Peıde I, Sıhne I (Tercümede sayfa 2l, aslında 821):
<Öıehi gilrıh ıe di7orlar?»
Perde 3, Sahne 1 (Tercümede sayİa |O7, aslında 837):
ıIIalA oıın alefiinde galeyana geldiler,»>

Perde 3, Sahne 1 (Tercümede sayfa ll4, aslında 837):
ıBı here de Senaloıııı göılerdiği ıezaheri ba gijrııh ıasıl habıl edecehlerfu
Sorgu ifade eden <«miı> , <<mı» ekleri hemen hemen daima. bazen minaya bile tesir edecek

şelcilde cümlede yanlış bir yere konmuştuı -
Perde 1, Sahne l (Tercümede *yfa 24, aslında 822):
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. ,, «Alaİıa ııııılmış mı?» (lYba, arı ıboa sıitt?)
ıA7ağın mı ıılıılmaş?» şeklinde teıcürne edilmesi daha doğru olurdu.
Peıde l, Sahne 6 (Tercümede ayia 46, aslında 826) :

«Geç Aaldım mı?» (Come I ıoo lae?)
«Geç mi kaldını?»» şekli düa giizel.
(Perde 3, §üne 1 (Tercümede sıyf.a L26, aslında 840):
«Şimdi canavar bir ana gibi öz evlidını yiyecek mi?» (Like an unnaıural danı should now

eat up hef own!)
«Öz evli.dını mı yiyecek» şekli tercih edilmeliydi.
Perde 4, Sahne l (Tercümede sıyfa t61, aslındı 4SZ):
«Efendime dokıınuyor ınusun». (Do 7oı meddle uiıb m7 maııer?)
«Efendim mi dokunuyorsun?» şeklinde terciirne edilmesi daha doğru olurdu. i}irkaç ,veıdr

isimlerin sonundaki hal gösteren ekler ihmal edilmiş: -
Perde 1, Sahne 1 (Tercümede sayfa 74, aslında 83l):
«Kılıhlaı nilbıeliİ, faka bepsi onı görmek işıilahifle hemtihir.»
«Kılıkları mıbıelif» şeklinde olması lizımdı.
Perde 3, Sahne 3 (Tercümede sayfa 138. aslında 843):
a,Aılial'laıdan alıııan gaııaim hi,l2 leazi edilnediğini söyleçiı.»
«Aılidlaıdan alııaı ganaimin bül? ıeazi edilnediğini söyleyiı,» şeklinde olması lizımdı.
Perde 4, Sahne 6 (Tercümede sayf.a l82, aslnıda 810):
«Bizim ıoprahlaıa isıilü eımişler.»
Peıde !, Sahne 1) (Teıcümede sıyİa 2|O, aslnıda 8i6):
«Beıim lalebiın bai,ıız oldağaıu sö7le de beıi 7anııdan Loa.»
«Ta|ebemin hakıız oldrığanı sölle» şeklınde olması lizımdı.
Bir iki yeıde hiç lüzumu olmadığı halde, Türkçede kulağa fena gelecek şekilde <<ben»

ıafus zamiri kulIanılruştu: -
Perde 1, Sahne 7 (Tercümede sayfa )|, aslında 127):
«Beı seıdeı başha himse ile ılöğiişmiyeceğim; çüıhü ben ıendeıı güııahı»ı gibi neİıeı

ıdİ7orım,»
Perde 1, Sahne 9 (Tercümede sayfa 52-51, aslında 827) :

«Ben saıa bııgiı ya!ıığın işleri anlaısam hendi 7aPlıklarııa kendin inanmryacakıın: İahaı

bcı ıeıatörlere rdPorımrı aerirken göz laşları lebesıümleıine harışacah.»

Perde 1, Sahne 10 (Tercümede sayfa 18, aslında 828):
«Beıı ıetıiıle beş ıleİa döğüşıln,»
Kiıhi aİııeı hıdmeı etmeh homaıda eımeA, mahabber, lliıa\ gibi bazı kelimeler biiyle earip

bir tallffuz tarzını haizdir.
Fakat bütün bu kusurlara rağmen yukarda söylediğim gibi umumiyetle aslına sadık kaldığı

ye aynr zamanda bazı yerlerde eserin havasını aksettirmeğe gayret ettiği iÇin <<Coriolanu§'ter-

cümesi kıymetli bir eserdir.

B€riı GERÇİN
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yanlışı doğru srıımantn zaıarını, tenkidin de lüzumunu bilenlerdenim. Ancak, doğruYu

yanlış gibi göstermenin de haksızlık olduğuna kaniim. Bu cevap o kanaatan doğdu.

Cemil Meriç'in A7ııı Bibliyogra!1asioda çıkan bir tenkidi, hakkımda bazı iltifatlardan sofii8,

«Meyhane»> adı ile çıkın L',{ısommoit tercümesini didiklemiş. O iltifatlara teşekkür etmeyi borÇ

biliıim. Bu didiklemeye de cevap vetmeyi bir <<nefsimi müdaf.ıa» vazifesi olarak yerine gptirmet

istiyorum.
Yal,nız, bu işe başlamadan ewel, rnüoekkidin şu sözleıi üzerinde dutacağım. Cemil Meıiç

diyor ki: <(..... eser Tercüme Bürosu tarafından tetkik edilmiş olmasaydı, nadir kısıırlar üzeıinde

durmaya lüzum görmiyecek, Türkçeye giizel bir AiıaP kazaıdıran mütercime teşekküıle iktifa ede
cektik. Şurasını da kaydelim ki Tetcüme Bürosu üyelerinin dikkaı nazarfi:ıa arz ettiğimiz bu ha,

aları görebilmek için öyle incedeı iıceye tetkika liizum yokıur, eseri şö1le AarşılaşüıtıaerıneA ki,fiı,
Kusurlar nadirse bunları meydana çıkarmak için eseıi e|bette iııcedeı iıceye tetkika lazı,m

ırııdır. Mademki eseri şöyle AarşılaşıırıaeımeA kAfi imiş, o halde kitap nad.İr hııırlaıı ihtiva et-

.ıniyor, baştan başa hatalıdır. Bu takdirde de Türkçeye güzel bir AilaP kazandırmış değilirn
Bu tezadı böylece belirnikten sonra asıl mevzua girebiliriz.
Ce<nil Meriç diyor ki:
«Sahife 21 de, çocıh parlaA sesiyle bağırdı denmiş, Türkçede parlak ses dendiğini yeni

duyuyorum. Fıansızcası L'eıfanı cria de sa ııoix claire'dir, üılıö'ye müıacaat edilirse görülik ki
claire kelimesi ses, seda tavsifinde kullanıldığı zamaı ince ııe ıe' miıası ifade eder-»

C.evabım:

Türkçede, parlak ses dendiğini münekkit yeni duymuş olabilir. Müaııirin ifade etmek i*
tediği fikri bu kelime veıiyorsa - kanaatimce veriyor - bu <<parlak ses»> tibirini, bütün salihiyetsiz-
liğime rağmen, benden s6dır olmuş bir ıöologisme telikki etmek, okuyucu için de. münekkit için
de bir fedakirlık teşkil etmezdi. Kıldıki sesin pürüzsüzlüğünü anlatabilmek için Türkçede bundao
başka keüme bulunduğunu bilmiyorum. Bizzat münekkidin işhadettiği Littr6, <<claire» tibirinirı,
ses bahsindeki minasını «aiguö et nette» yani <<tiz ve berrak» diye vermiştir. <<Çocuk, dz ve beırğ
yahut, ince ve net sesiyle bağırdı>> demek <<parlak sesiyle bağırdı» demekten daha iyi, kulağa dahı
lıoş, Tüıkçeye daha uygun gelmezdi sanlrIm. Bütün bu mülihazaları bir taraf,a bırakıp sayın mü_
nekkide, sadece, Türkçede <.parlak sesı> tibirinin zaten mevcut olduğunu, dilimin ucuna kenü_
liğinden gelen bu vasfı «claire»> in karşılığı olarak kullanıImakta hiçbiı mahzur görmediğini ı,ii-
lemekle iktifa edeceğim

Münekkit yine diyor ki: «Sahife 34 te, ,JzıJı azan düşündühıeı soilıa kafasında bıı işi ıc
ıaıladığı anlaşılılordı demiş. Halbuki burada tasarlanan bir iş yok, veıilen bir karar var.>>

Sayın Cemil Meriç'in tasarlamak karşılığı ile Türkçeye nakledilişine idrazda bulunduğu ke.
lime «arr6ter» dir. Bu tasarlamak fiilinde ben, münekkidin zanneniği gibi taslak minası atamış
değilim. Esasen tasırlamak taslak yapmak değildir. Münekkit, bu noktada zülıul ediyor. Vaktiyle,
Arap harfleri kullandığımız devirde <.tasarlamakı> ıe-saı-elif-rı-limeli|-ınim-kaf ile yazılırdı. Ta*
lağı ise ıe-elit-ıin-lümeliİ-kaİ ile yazardık. Binaenaleyh münekkidin iddiası gibi resimden kompo
zisyondan bahsedilince «taslak yapmakı> ınAnasını «tasarlamak» hiçbiı zaman vermez. «Karat ver_

ı
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mek» minasına tasarlamak kelimesinin kullanılması caiz olduğunu ispat etmek için, hiç idetim
olınadığı halde, ben de sayın ııiinekkit gibi bir iki lügat kiıabını öne süreceğm. Cemil Meriç
bu lügat kitaplarında tasarlamak keiimesini arıyacak olursa şu mAnalaıı bulacaktır:

Tasarlamak: Kırınak, las*larr eımek, zibinde hazırlamak, ıerıibetmek (Kamıı-i Tiirİi -

Şemsettin Sami)
Tasarlamak: Zihinde bir şey tertibedip bazılamak, Aarmak, Aaıarlanah, ııs*aıjrlr etmek (Ye.

ıi Türkçe Ligaı - M. Bahaetıin)
Tasarlama: Tasarlayış: Tasavvur etmek, kasıt, tasmim, düşünüp hazırlama (Büyiih Tirl

Ijgal - Hüseyin Kizım).
Biı nokta daha: Sayın Cemil Meıiç'e şunu hatırlatmak isterim: Yeni dil cereyanı içinde

«tasarlamakı> tibiri, Pünı&cliıaıioı (tasmim) mukabili olarak, ceza kanunu lisanında yer almaktadır.
Münekkit: «Fabrikanııı yolunu tutmak tenezzülünde bulunuyorlardıı> Fransızcası: <<Ils se

&cidaient i reprendre le chemin de l'atelier» diyeıek 38 inci sahifeden bir cümleyi 4ldıktan sonra
burada iki noktaya itiraz ediyor. tsiri aıelieı}yi İabrila diye tercüme edişim, ikincisi de ıc
lğcideı' den, len ezzijl ijnde bal ıııı y oı lardı minasını çıkarışım.

Bu cümlenin başında <<uzakta fabr.ika çanları çalınıyordu» diye bir söz geçer. Aıelier mıkı-
blli tabrikalı imılhılıaıeye rnüreccah bulduğum için oradan aldım. Sayın münekkidin tasviye et-
ciği gibi: «işlerinin başına» demek belki daha iyi oluıdu. Fakat her yazıcr, eserinin her hangi biı
miitıekkit gözünden geçerken alacağı şekli etıelden hesabetmek. kelimelerini o miirıekkidin içtiha-
dına, zevkına göre kullanmık mecburiyetinde olsaydı kalemi elinden bırakması icabederdi. Her
miinekkidin aklına gelen her sözü her rnulıarrir, her mütercim elbette ki önceden keşfetmek kud-
ıetinde ve kullanmak mecburiyetinde değildir.

Se döcider katşılığı «ıenezzülünde bulunmak»> tibirine gelince, o kanaatteyim ki Zola'nın
bu cümle ile tasvir ettiği aylak, geveze işçileıin, istemiye istemiye işbaşıııa dönüşlerini bundao daha
iyi anlatacak kelime yokıur. Burada <<tenezzül»ün, Paı exreısion kullanıldığını; üstün bir kimse
oin, aşağılık bir işe lütfen razı oluşu mAnasında kullanılmadığını tasrihe lüzum var mı?' 

Acaba cümlenin rüunu, o çok canlı tasviıi, Türk okurunun, zevkına varacağı o şekilde
ifade edeceğim yerde <<karar,veriyorlardı», yahıt <razı oluyorlardı»» gibi bir karşılıkla, kelimeye
sadık kalarak tercüme etseydim daha Türkçe, daha edebi, daha minalı mı olurdu? <<Se döcider»> IVIey-

baneniı muhtelif yerlerinde birçok defa geçer. Cemil Meriç, bu kelimeye, başka sahifelerde ne

karşılık kullandığımı da araştırmak zahmetine girseydi, oralarda da lügatin çorak sahifeleri dışın-
da, sözüıı gelişine göre ıercüme etıiğimi görecekti. Tercümede, söze değil, öze değer vermek li-
zımdır kanaatındayım.

Niünekkiı, 24 üncü sa.lıifede <tfou» ya «kovui» diyeceğim yerde <rkuyuı> veya <<delikı» desem

dahı iyi etmiş olacağımı xiylüyor. I]en bu fikirde değilim. Delik, burada aranılan mlnayı vermez.

«Kuyu» caizdir. Ldljn <<k.ıvuk» kelimesinde hem çukur, hem karanlık. hem derin minasını, keli-
nıenin kulağa akseden okunuş tarzından, daha iyi anlarız. Bunu da bırakalım; acaba kuyu desey-

üm bu sefer de <<çukur» vel,a «l:endek» tavsiyesiyle karşılaşmıyacak mıydım? O mAnada o kadar

çok kelime var ki!
Sahife 23 teki şu cünıleyi ben de beğeıımedim: «Hakikatta ise Adel ile Viriiıni'nin paralııı

eılduğu zanıan, kahıeyi çoğu zanıan onlaıda içerdi.»
Yalnız şu var ki, bu ec;ş bücüş ciimlc bir kazı neticesinde bu şekle girmişti._. Bunun ilk şekli

şöyle idi. «Hakikatta ise Aılel ile Viıiini'nin paralatı olduğı zamaı kahveyi onlarda içerdi»> Sonıa,
prova tashihleri yapılırkcn cümleye şu şekli verdiın: <<Hakikatta ise Adel ile Viriini'nin paralan

bılııdıılça kahveyi çoğu zamaa onlarda içeıdi.ı> Birinci şekitdeki zamaıla ikincideki zamaı göz-

den kaçarak çiftleşmiş, cümle bu biçime eiımiş. Bu,kadar sakat bir ifadenin kendini bilen hiç-
bir kalenıden cıkmıyacağını Cemil lvieriç'in takdir etmesi, hiç olmazsa bi yazıcı, sıfatiyle, hepi-
miztn zaman zanıan kurbanı olduğumuz dizgi yanlışı salgınını düşünmesi lizımdı.

-
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Aynı sahifedeki «çok hayret» tibiri Cemil Meriç'in iddia eniği gibi Türkçede mevcut olıru-
yan bir tibir değildiı. Olsa olsa bu tibirden soora gelen <«içinde» sözü, «çok hayret» kelimesinİ
kul.ığı hoş göstermiyoı. Eğeı bu ibare <<çok hayret içindeıı olacağı yerde <(etti)) veya «eairr4> gibi

bir fiil ite bitseydi buna yanlış demek kolay olmazdı. Cemil Meıiç'i, buna daır olan tenkidinde

bu bakımdan haklı göımekle beraber Türkçede çok hayret tibirinin bulunmadığı iddiasını reddet,
ınek zorundayım. <<Az hayreo> deııeyiz ama «çok hayret» hıtti «pek çok hayretı> sık sık kullan
dığımız sözlerdendir.

I(itapta birçok defa geçen camisole keümesini üç yeıde ayr, ayil mlnalaila kullanmışım.
Tek kelime ile ifadesi hayli tereddüt veren <<kadınlara mahsus kollu ve lasa gömlek» minasındaki
bu kelime, o tek mukabili arayıp bulmak endişesi arasında, son tashihleıde bilc gözden kaçmış.
Cemil Meriç haklıdır.

Sahife 136 da iki yerde Beçer. pipe kelimesini bir defa <<pipo» bir defa da «çubuk» diyc
tercüme etmişim. <«Pipo», pipe'iı Tirkçeleştirilmiş şekli, çubuk da Türkçe mukabili olduğuna görc
iıata nerede? anlıyamadım. İlk satırda, kısa çubuk diye Guje'nin içtiği çubuk, şekil bakımındao
ıarif ediliyor. İkinci ciimlede ise anlatılan hddise çabıh içm.ekıir, Tüıkçede «çubuk içmek» kul-
lanılan bir özdür. Kulağa «pipo içmekten» daha iyi geliyoı,. İkir.ci cümlede ise çubuğun bir pipo
olduğunu anJatmış olmak için «pipo»> demişim. Kaldıki yukarda da söylediğim gibi pipo dı
çubuk da nihayet aynı şeydir. Tenkide sebep değil, olsa olsa bahane teşkil edebiliı.

Sahife 75 te «qü allumait les milliers de vitres de Ia rive gauche d'ün pdtillement d'€tin-
celles» cümlesini, «bir kıvılcım çıtırdısiyle tutuşturuyor)) şeklinde tercüme etmişim. Sayın mü-
nekkit: <<kulenin üstünden karşı sahildeki penceıe camlarının çatırdısı duyulmazı> diyor. Bu ka-
darını, kulağım çok delik olmamak|a beraber ben de biliıim; aksini de iddia etmiyoıum. Fakat,

çıtırdı mutlaka işitilmez, görülür de. Çok uzakta yanan bir mangalın saçüğr klvllclmları gördü-

ğümüz zaman bu manzarayı, kıvılcımın fışkırması demek olan biricik, <«çıtırdıı> kelimesinden baş_

ka ne ile ifade edebiliriz? Zola'nırı, buradaki pötillemeıı kelimşine, münekkidin iddia eniği gibi
keskin parlaklık minası vermek istediğini zannetmiyoıum. Nitekim Cemil Meriç'in, Semsettın,Saüi
lügatını ileıi sürerek bu kelimeye bu minayı verişinde bir ufak dalgınlık eseri var. Gerçek,
Pölillemenl kelimesi bu minaya da gelebilir; ama yanında d'öıincelle.ç gibi açıktan ilöve edilmiş
iıir başka t6biı bulunmamak gerektir.

Giineşin pencere camlarında tıtrek, yıldız yıldız ışıklar tutuşturduğu bir anı anlatan
P4lillemenl'ı. hele yanında llinceLles bulunursa, ben, bu.nu kıvılcım çıtırdısından başka bir tibirle
anlatamam. Han6 biıaz dikkadi, insaflı olmak şartiyle bizzat Cemil Meriç de anlatamaz.

78 inci sahifedeki şu: «ideta tıürmetkirane bir derıceye varan l:ayretı> cümlesinin, miinek_
kidin tavsiye etti, «nerede ise hürmet derecesine varan hayret»> cümlesinden daha az Tüıkçe olup
olmadığını insaf lı okuyucuların takdirine bırakıyorum.

Sahife 70 te <<Ils trouvaient tout ça trös vilain, on travaillait joliment mieux la pierre
eujourd'hui» cümlesi tercüme edilmemiş deniyor. Edilmemiş olması için hiçbir sebep yolc
Yukarda diğer bir maddede geçen tertip sehvi kazasına bu cümlenin de kurban gittiği meydandı
Müsveddelerimi saklamak itiyadında olsai,dıın sayın cen,ı.il Meriç'e bu çok ,basit ibarenin teıciiınc
cdilmiş şeklini gösterebilirdim.

Sahife 74 te <<Un jeııne homme qu'elle pleufait encoıe)) cümlcsinin pleıreı, iıiliıi, «hasred-
ni çektiği» ibaresiyle tercüme etmek niçiır yanlış olsun? Hasreti çekilen delikanlının öldüğüne
dair bir kayıt yok ki arkasından ağlansın. Kaldı ki hasıetini çekmek, buradaki pleırer'yi düa ge-

niş bir mlnada karşılıyabiliyor.
Sahife 70 te raideıır hıöraliqae, <<ruhani katılık» diye Türkçeye çevrilmiş. Ne demek oldu.

ğunu bizim de bildiğimiz bu tibiri münekkit bir kere daha anlatmak zahmetine giıdikten sonrı
susuyor. Beğenmediği bu tibirin yerine ne kullanmamı münasilı gördüğünü söyleseydi belki
kcndisini haklı bulabilirdim.
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Sahife 71 de cbeıaleı'ye <<sehpa» dememişiın de aynen <ışövaleı> tibirini kullanmışım. Res.
samlaı şövaleye, şövale derlet. Sehpa ender olarak kullanılr. Çünkü şövale sehpalar içinde mu-
ayyen bir tip ifade eder. Bu itirazda da bir isabet göremiyorum.

Sahife 71 ıe Ponı-Royal'ı «Ruvayal Köprüsü» diye Türkçelştirmişim, münekkit bunu da
kusur sayıyor; <<Şaşmamak nıümkün mü?» sualini soruyor. Mümkiin. İzah edeyiıı. Tercümesi caiz
olınıyan şey, has isimlerdir. Berı Ponı-Royal'ı <ıKıraliyet Köprüsü» diye tercüme etseydim o za-
man ha.kikatan bir acibe yaratmlş oluıdum. Paris-Soir gazetesi, lllıısıratioa tnecmrıası yerine «Pa-
tis Akşam Gazetesiı> <<Resinı Mecmuasıı> deıneyiz. Nitekim «Juroal Paris Soir'da okudum» «Iiluş
ııadon revüsünde gördüm» de demeyiz. Kaldı ki, Poıı-Royal'ı Tiirk okuruna anlatmak için adı ilk
defa geçtiği zanıan Ruvayal Köprüsü di.ve tercüme etmiş, sonraki cümlelerde alem olarak aynen
kullanmışım.

Cemil Meriçin ıenkideri, benim cevaplarım burada bitiyoı.

*a*

Crnıil lüeriç: «Tenkidimizin 1ayesi Melhdrre'nin Tercüme Bürosu'nun tetkikrndğıı geçm€kle

biiyii& bir şey kazanmadığını ıebarüz ettirmektedir» diyor. Mütercimi mi, yoksa müdekkikı mi terıkid
ettiği anlaşılamlyan muarrzımlz eweli şu noktayı unutmuş: Maarif Vekilliği Tercüme Bürosu'nun
vazifesi vc rnecburiyeti, keııdi te*ikıne arz edilen eserlere bir şey kazandırmak değil; kelimeler
iizerinde. mütercimin kanaatini, içtihadını bozup kendi telikkisine göre şekiller veımek de dğl,
sadece o eserin beyeti ı.ımuıniyesin.i, asıl metne, d,ile uygunluk bakımından artmaktır. Bir eser sa-

hitıine: «Ben ıılsam şu kelimenin yerine falan kelimeyi kullanırdım; yazını ona göıe değiştir» de-

mek ne teıkik edenin, ne de münekkidin vazifesi, salfüiyeti içindedir. Tercüme Bürosu bunu yap-

maya mecbur da değildir. Esasen hiçbir eseıi satır satır, kelime kelime aslı ile kaçılaştırıp bir
hiiıküm vermeye ınaddeten imkin yoktur. Tercümenin kıymeti, eserin aslındaki havayı bozmamış
olmasiyle ölçülür. Mütercimin vazifesi siyaha beyaz, hatti esmer ve hatti bulanık diyecek kadaı'
fahiş hata işleınemek, cümleleri kendi diline naklederken anlaşılmaz şekillere sokmamaknr. Bunun
<!ışında, biıkaç kelimenin, aıütercimle münekkit arasında, görüş, kanaat, içıihat ayrılığına melzu
tcşkil etnıesi, eseıin hücuma uğranıasını bilmem icabettirir mi?

L'AsıomınoiıJı terciime ederken, hedefjm, münekkidin de söylediği gibi, Fransız argosıınu iyi
c.özmek, eseıin havasını muhafaza etmekti. Buna muvaffak olduğumu sanryorum. Ama, Sayıı Ce,
mil Meriç kendi kanaatlarıoı taşımakta serbesttir. Ben de kendiminkileri.

Hdr\di VARoĞLü



Y abancı dillerdeki der giler :

HARBDEN KAÇINMAK KABİLDİR

<;1ıew Repablio> dergisinin eylil 1P42 sayısında çıhaıı bir yazıdan bıliıa edilmişliı:

Lg14_|9|8 harbinin harblere son vereceği, artık ebedi bir sulh devıinin ıçı|acağı, bize sık

sık ıekrar edilmişti. Halbuki 2' sene sonra işte yine haıbıeyiz.

Bu Liiylece devam mı edecek? Her 2G-]0 senede, biribirinden korkunç harblere mi Sıı€-
ceğiz? Bu meseleyi ,biraz olsun aydınlatmak için Birlşik Devletlerin erı salAhiyetli ilim ve Sİ,

yaset adamlaıiyte konuştum. Eğer bu mesele hakkında bir şey öğıenmek mümkünse, bu da tı,
rihçiletden, psikologlaıdan, sosyologlardarı, ekonomistlerden, siyaset adamlarından öğrenilebilir....

İşte ben onlarla konuştum. Hepsine de aynı sualleri sordum: diiırıyamızda harbi doğuran sebep-

ler giderilebilir mi? Harbe karşı yönseme insan yaıadılışının belli başh, giderilmez bir vasfı mıdır?

Aldığım cevaplar biribirine yakındır. Mütehassısların hemen hemen hepsi harblere bir soı
veril$ileceğinde birleşiyorlar. Onlar olaylara dayanarak insanda bir dövüş içgildüsü bulunmadığını,
medeni ilemimizde harbin kaçınılmaz bir şey olmadığını söylüyorlar. Bu harb belki de son haıb
olacaktır. İleriye sürdükleri sebepleri aşağıya sıralıyoruz.

L - Harb hirlı bir iş değildir. Tarihçilere göre haıbin gerçekten kirlı bir iş olduğu z-
manlaı olmuştur,Zaferi kazanaa|ar mağlüplaiın toprağını, sürülerini, kadınlarını alıılardı. Kay-
beden her şeyi kaybederdi, kazanan da çok şey kazanırdı. Halbuki |9|4_|918 harbinde galipler,
mağlüplar kadar zarat görmüşlerdit. Mağlfıplardan tazmroat istenmişse de bu tazminatı teminat
altrna almaırrn ancak bir işgal ordusu ile miimkün olduğu anlaşılmıştır. Halbuki tıtiyle biı ordunun
masrafları da alınacal< paradan daha'az olınıyacaktı.

Mağiüpların mallarını müsadere etmc* de harbi kirlı kılmaz. Müsadere edilen mallaı galip
milletin pazarlarını doldurur ve sonunda da işsizliğe yol açar.

Mağlüpları köle olarak çalıştırmak birçok kimselerin zannetdkleri kadar kirlı değitdir.
İlk ve Orn çağda mevcut olan kölelik sistemi kirlı olmadığı için bırakılmıştır. Yeni makineleıi
kullanan serbest işçileı köleleıden çok daha m|razzam istihsal kabiliyetine sahiptirler. Köleleriı
başındı bulunan askerler de serbest işçi olarak çalrştırılrtsa kölelerden çok daha verimli olabilirler.

2 - Niilus İazlılığı harbi meşra h,ılmaz. Nld;f.us kesafeti çol defı haıbi kaçınılmaz l«lan
esas sebeplerden biri olarak gösteıilmiştir. Çok tekıar edilen bu iddia tanıamen asılsızdır. Çin
ve Hindisun gibi nüfusu çok olan memleketleı hiç de haıbci değillerdir. Belçika ve Hollanda
gibi nüfusları en kesif olan memleketler keza. Zaten «hayat sahaları» nın darlığından şikiyeı
edenler, memleketlerinde doğumu artırmak için ellerinden geleni yapıyoılaı.

Diinyamız kolayca bugiinkü nüfusun 2-3 mislini barındırabiliı. Diğer taraftan niifus aruşı

şu sın seneleıde yavaş yavaş azalmaktadır ve nüfusun sabit kalacağı zamaı da uzak değildir,

§inıdiki nüfus kesafeti ise harbi hiçbir şekilde rıeşıu kılmaz.

5 - İPlidai maddeler ibtiyacı harb içfu hnt'i bir sebep değildir, İptidai maddelerin yoklqğu
harbi meşru kılmaktan çok uzaktır. ilarbden ewel hemen hemen bütiitı iptidai maddelerin bolluğu
vaıdı. Bütün bu ııaddeler alıcı bekliyen hususi şahısların elinde idi.., Zaten iptidai maddelerin

çoğunu suni bir şekilde yapmak mümkündür. Liboratuvaılarda bu iş epey ilerlemi§dr; yalnız
hatb esnasında lüzum]u olan fabrikaları kuımak pek zordur. Harbden sonra ise bu iş hiçbiı zor-

lıık arz etmiyecektir. İlim ve te}nik. iptidai maddelerin önemini hcr giirı biraz daha azaltmaktaCıf.
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Heı millet haıb hazıriıklan için feda ettiği paıaların bir kısmını bu çeşit fabıikalarİn kurulmasına

sarf etseydi iptidai maddc meselesi hemen lıemen halledilmiş sayılabilirdi.
4 - Yeıi alıcı bıılmaL arzısı haıbi neşrı hılmaz. Ticareıi için yeni saha bulmak birçok

defa harbin esas sebeplerinden biri gibi gösteıilmiştir. Konuştuğum iktisatçıların hepsi bu fikrin
iptidai bir ikdsat devresine ait olduğunu söylemekte müttefiktiıler. İhracatın iüalittan daha bü-

yiü olması zannedildiği kadar iyi bir şey değildir. Bu ancak borç ödeyen ve bundan dolayı parı
bulmak mecburiyetinde olan milletleıe lizımdır. Zaten harble elde edilmiş bir pazarın ne önemi
vardır? Bugünkü harbin tahribatı uzun zaman mağlüp milletin bütün alıcılık kudretini kıraı.
İktisadi kudreti geri getdikten sonra da kendi ihtiyaçlarInI onu mağlübeden değil, başka yer"

den temin etmeye çalışacaktır. Eğer galip mağltbu bu işıe zorlamak isterse büyük bir ordunun
bütiin masıaflarına katlanmalıdır. Elde edilen kazançlar da bıiiylece yok olur.

5 - Bir harb içgüdiisii yokıır, İnsaı,l,a harbi kaçınılmaz bir şey kılan bir içgüdü yoktut.

İnsandaki mücadeleci yihseme muhite göre değişmektedir. Düellonun moda olduğu zamanlarda
en sakin bir adam bile kavga ettiği adamı öldürmeye kalkışırdı. Topluluğun düelloyu artık hoş
görmediği şu zamanlarda €n cesuf bir adam bile kavgasını kanuni bir yoldan halletmeye çalışır.

Aynı şekilde milletlerin, guruplaıın saldırganlık yönsemelerini daha tehlikesiz bir şekle
sokmak mümkündür. Meseli, gençlerin maceıa, faaliyet ihtiyacı aıtık nadiren topluluklara karşi

şekilleı almaktadır. Spor, bu faaliyet başka bir yola sevk etmektedir. Milleder afasrndaki ıakabet de

tıiiylece başka sahalara intika] ettirilebilir. Sporda, sanatta, sanayide birinci olmak, ıakibini yenmek
«yenmek afzurnuzu)) daha az tatmin edecektir? Ruhbilimden biıaz anlıyan veya milletler arası
bir futbol maçı seyredc,n her kimse bu mesele hakkında hiç tereddüt duymaz. Zaten İsveç gibi
en ileri milletlerin hiç de harbci milleder olmaması minidaı değil midir?.

6 - Heyecanlarımızı tontrol eıınei miimkündiir, Eğer bu harbden sonra devamlı bir sullı
istiyorsak dünya işlerinde hel,ccanların oyııadığı muazzam rolü tehdidetmeliyiz. Bugünkü insan-
lar bir mcsele hakkında düşünmezler. Onlar ilk önce heyecanlarına, duygularına dayanarak vazi-
yİt alırlar, ondan sonra da bu vaziyeti ınantrki bir şekilde izah etmeye çalışırlar,

1918 sulhunü yapanların büyük hatası şu olmuştur: onlar mağlüp milletlerin fabrikalarını,
bankalarını, ordularını kontrol altına aldılar ama okullarını serbest bııaktılar. Aksini yapsalaıdı

çok düa iyi ederleıdi.
Kin ve harb ideolojisiyle yed§ririlenleıin fikirlerini değiştirmek mümkündür. Bu ideoloiiyi

müdafaa edenlerin yenilgisi bunu büsbiitün mümkün kılacaknı.
İnsan ilııiyle uğraşaıılar, insandan anlıyanlar, mağlüpların okullarına gidip birkaç seıe

içiçıde sulh ve hürriyet seven bir nesil yetiştireceklerdir. Bütün dünyada btiyle biı nesil meydana
geldikten sonra devamlı bir su]hün temeli atıInıış olacaktır. Böyle bir nesil meydana gelmeden

önce de devamlı bir sulh imkAnsızdır.
Harbin mesuller'ı tabii cezalarını bulmalıdırlar. Fakat biz bu harbden sonıa tekraı haro mi

yoksa hakikaten sulh mü istiyoruz, karar verip ona göre hareket etmeliyiz. Eğer sulh istiyorsak
geleceği düşman memlekederinde kalan sulhperver insanlarla kurmalıyız. Bu memleketlerdeki
halk, gençleıden başlıyarak, hür ve refahlı bir dünyada yaşamak içln terbiye edilmelidir. Kin ve
öliiıın için çalışan zeki bir propagandanrn ııeler yapabileceği göziirnüzün önündedir; sulh ve Adalet

için çalışacak zeki bir propaganda ondan geri mi kalıı?

DÜNYAMIZDA SAADET

. Büyük Fraısız yzarı !ıles Romain!ııı Londra'da çıhan«La Marseillaise» dctgiıiün ı

8 iAiıcileşriı 1942 ıayısındaki yazısınd,an hıllıa edilmişıir.
:::. ...Şu.gtie yaşlaiiyle, kanla dolu diinyada saadetten bahsetmek belki de ayıp görüniit. Diinya-
mızda olup bitenleıi göreı bir insan nasıl dili vanr da «ben mesudüm» deı?

5
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öyte olduğu halde saadetten bahsetmeliyiz: onu her zaman gözümüzün önİinde tutmalı,

heı zaman, her münakaşada, her kavgada, her savaşta <<saadet meselesini» ortaya atmalıYu. Çinkü
diinyayı kana boğan bugiinkü mücadele hep saadetin, hep onun etıafında dönüyor.

Saadeti istiyen, ona inanan, onu esas gaye olarak seçen bizdendir; onu hor gören, devl«e,
yurttaşların saadetini temin etmekten başka bir ödev yükliyen herkes düşnıanımızdır.

Ye'se düşen, saadete karşı imanıru kaybeden bir insanlık birçoğunun işleıine gelir. Umut,

suzluğa düşen bir insanlık ya haline razı olup boyunduruk altında başını eğer, ya dayanılmaz vazi,
yetinden kurtulmak için her türlü maceralara atılır. Her iki şık da hükümdarların işine gelir,

Eski ve yeni hükümdarların programlarında saadetin yeri yokıur. XVIll yüzyıla kadar milleÇ

lerin saadeti hükümdarların pıopogandasına giremezdi. Hükümdarların arzusu, şant, şerefi devleUn
yegine yasası idi. Büyük Fransız İhtilili bu tehlikeye son verir gibi oldu. Uzun zaman kırallaı
bile milletlerinin refah ve saadetinin yegine vazifeleri olduğunu söylemişlerdir.

Ama yeni hiikümdarlır buna son vermeye kalkıştılar. Vatandaşların saadeti onları alikadar
eımez oldu; onu istihfaf bile eniler. Onlara göre bu eski, ölmüş bir fikirdir. Önem verdikleri şey
devledn büvüklüğü, devledn şanıdır. Saadetin esas şartı olan sulh hoşlarına gitmiyor. Zanıedi-
yoılar ki dev]etin büyüklüğü ancak savaşın bir neticesi olabilir. Bu mücadele şüphesiz birçok insan
'hayatına 

riıal olacaktır. Fakat oolar devleıin büyüklüğiioü insan hayatiyle ödemeye razıdırlar.
Demokrasiler, ıksine olaıak, en tehlikeli anlarında-bile en büyük ısuraplarında bile, saadeti

unutmazlar. Saadeı onlarla beıaberdir; bu düoyada demokıasilerin geleceği, saadeıin geleceğine
bağ!ıdır. Saadet, şimdilik bu dünyadan sürgün edilmişse de dem<ıkrasilerin en büyük müttefiki-
Jir. Bizi birleşıiren de zaıcıı o değil mii'Şu dünya üzerinde lıütiin insanlaı için mümkii,n olan
saadeti isıiyen, onun için çalışan herkes, bizimle beraberdiı.

Dünya tarihi bir bakııııdan sıadetin macerasıdır; uzun zaman unutulmuş, anlaştlmamrş,
sonra kısmen hüı bırakılmış, sonra tekrar düşmanları rarafından ezilmiş, bütün cinayetlerle
iniham edilmiş, birkaç defı darağacına çekilmiş saadetin trajik macerası....

Belki de saadet hiçbir zaman bugünkü kadaı ıehlikeye girmedi.., Ama o, insanlık kadar,
insanlığın ümidi kadar ölmez b.ir şeydiı. Geçirdiğimiz tecrübelerden, hele asıl bu son tecrübeden,
öyle dersler aldık ki, artık saadeti dünyaya sağlamca yeıleşıiımek imkinlarını öğrendik, diyebiliriz.

oKUMAK... tmrMAK..

Aragoı'ıı, «Foxraiıe» dergiıinin eylül l94Z saLııııda çıkai bir mahaleıiıdeı a!ıımıştıı:

Kitapları, uykuya dalıyormuşuz gibi okuruz. İlk önce kitapla kari arasında bir mücadele
başlar; kari heı günkü meşguliyetleriyle, sıkıntılariyle kitaba dalar... Satırlar göziirıiin öniitıde
dans eder; belki okuduğunu zanneders.iniz. Ama öyle değit; kari kendi hayatını, kendi küçü
tragediasını devam ettirmektedir.

Nasıl olur da birden bire okuyanla eser arasında münasebet peyda oluyor? Attık yazann
rüyasr ıüyamızın yerini ıutmüştuf ; okuma ismi verdiğimiz uykuya dalmışızdır.

Okurken kendimize sahip değiliz. Bizi elimizden tutup götürüyorlar. Küçük bir çocuk gi_
biyiz; nereye götütüiürsek oraya gideriz. Bu ne büyük bir zevktir; ne tereddüde ne de seçmeye
lüzum var.

Her şeyin bizim için tertibedildiğini biliriz; çocukluğumuzda duyduğumuz, olgun yaşta timit_
sizce aıadığımız bu emniyet duygusunu, okuıken tekra^- duyarız. Soğuk, kelimede kalan bir okumedaı
kelimelere artık hemen hemen ihtiyaç gösıermiyen bir okumaya işte btiytece geçilir. İhtiyaç gösteı-
miYen diYoıurrı, Çiinkü eser bizde yaşar, fikiıleri bizdedir ve kendinizi ,süsak eseri, yüzarrıı
yardımı olmadan devao.etüi.riz.

i
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AMERİKA VE ŞİİR

Max Easlman'ın <<The SalırdaY Reaieu of üıeraııre» dergiıiniıı 19 eilil 1942 salısınla
çıkaı bir yazısııdan halüıa edilmişlir:

Amerika'nın, yaşaylş tarzlnln iyi olduğu kadar kötü arafları da vardır. Esas kıymetimiz
pratik olmamızda. esas kusurumuz da yalnız pratik olmamızdadır.. Biz sanayi inkılibiyle, tek-
niğin, ilmin zaf.eriyle doğmuşuz. Efsanemiz yok, hayalimizi zenginleştirebilen şaiıimiz de yoktur.
tski tarihimizde yarı ilih bulunmuyor. Heraktes, Kırat Arthur, Goliath'ı öldüren Davut bizim
tarihimize ait değillerdir. Arkamızda paratonerle yeni bir soba cinsi icabeden ve şairlere «kiğıt
israfçılaıı» ismini veren bir Benjamin Franklin var.

Millet olarak biz şiir okumasını, hele şiir yazmaslnı bitmiyoruz. Şiirden de mutlaka biı
fikir. bir malimat edinmek isteriz. Şiirden belki de bir ders çıkarılabilir. Fakat şiiıde ders arı-
yan ne dersi bulur ne de şiirin özüne varrr...

Ben bir zaman şair ve pratik hu.vlu insanları biribirinden aylrmak için kimyevi denebilecek
bir usul teklif etmişim. Usul pek basitti: Deniz veya nehir üzerinde bir yerdeo diğer yakın bir
yere giden küçük bir vapura binin ve etrafınıza bakın. Yolcuların bazılırı güverteye çıkıp denize,
göğe, toprağa bakarlar. Diğerleri ise salonlıra kapanıp, varacakları yere vardlktan sonra neler
yapacaklarInı düşünürler. Bazıları yolculuğa, diğerleri, yalnız ıaracıklart yeıe ilgi duyarlar... Dün-
yanın bütün insanlarını bu şekilde taksim edebiliriz. Bazıları gayeye varmak, diğerleri daha çok
intiba edinmek isterler.

Biz Amerikalılar het,zaman ancak gayeye varmak istemişiz. Bunun için de o kadar seri
vasrtaları icadetmişiz ki zaten seyahatten inriba edinmek çok zorlışmıştır.

Şiir dili aşk diline benzetilebilir. Şair lıer şeyden, bir işık sevgilisinden nısıl konuşursa öyle
konuşur. Vasıflarını sayar, ona takma isimler verir, ondan durmadan bahseder; öyle ki eşyaya
işık olmanın ne demek olduğunu bilmiyeıılerin canları sıkılmaya başlar.

Şiir diyebiliriz ki isim takmak sanattır. Şiirin dünyası öyle bir dünya olmalıdır ki orada
her hangi bir eşyadan bahseniğimiz zaman ona yeni bir isim verilebilsin, öyle bir isim ki eşya gö-

zümiizün önünde, ruhumuzda canlanabilsin... Eşyaya komik isimler vermek sanatında çok ileriyiz
ama onlara ciddi isimler veımek ve bu isimleıden bir eseı kurmak işinJe çok geri katmışız.
Lski kültürlerin hepsi de bir çocukluk devrinden geçmiş ve mantığa doğru yürümüşlerdir. Biz
ise mantığın remzi altıada doğmuşuz ve şiiıe doğru gitmeliyiz. Bu da eski medeniyetlerin takibet-
tiği yoldan daha kolay cieğildir...

MEDENİYET VE VAHŞET

«I-a France übre»> dergisiııin 15 Ağııloı 1942 laribli saLııında çıİan bir yazıdan alıımışıır,

Mythos yaratmıdan, efsane kurmıd.|n yaşryamIyoruz. En iptidai cemiyetler kadar en ileri
cemiyet'er de onları kurmakla meşguldür. Bunu görmek için şu son senelerin olaylarına bir göz
atmak yeter.

Mythos'lar arası:da yaşrycfuz. Devlet, sınıf, ırk ve sayısız diğer mythos'laı için yaşryor ve

ölüyoruz.... Efsınelerin bu mürhiş kuwetine razı olmak gerektir. Saf mantık üzerine kurulmuş
topluluk yoktur ve olamaz. Fıkaı mythos'ları kullanmısını öğrenmeliyiz.

İnsanların kendi:ine kurban editmesini istiyen putlafdan çok daha fazla kurban istiyen
bugüıkü mythos'lara kadır insanlar hep mythos'lara fedı edilmiştir. Halbuki onların kudretini
insan saadeti, insan refahı için de kullanmak mümkıindür.

ı
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Andr€ Malraux'nun dediği gibi: «Hiçbir medeniyet, hiçbir vahşet yok ki insanları myüos'lar-
dan kurtarabils:n; mlthos'lar insaniyetin en eski kuwetleridir. Fakat baı,barlık insanlarr myüos'-
lara feda atmektedir; biz ise öyle bir medeniyet istiyoruz ki onda mythos'laı insanlara boyun

eğsin.»

AYNAYA DEĞİL rAĞİOa BAKIN

Henri ]Vichaıx'ıın «Calıiers dıı Sıd» dergisinin mdf' 1942 sayısında çıAaı bir ,*zııırrddı
alınmışiır:

Kaleminizi, düşünmeden, gayesizce, kiğıtta gezdirin. Hemen her zaman çizdİğiniz
çizgiler insan yüzü ıeşkil eder. Hepimiz insan yüzü afıyoruz, insan yüzü yaratııay^ ihtiyao-
mlz va[.

Bütün bu yüzler benim.vüziim müdür? Yoksa başkalaıının yüzü müdür? Bu yüzler nere-

den çıktılar?
Kaybolmuş, feda edilmiş şahsiyetlerin. <<ben» lerin yüzü! Siz bsnde idiniz, siz b:nim yü-

ziim ol-bilirdiniz! Ama hayatım, iradem, ihtirasım, sizi boğdu... Siz ancak kalemimin ucunda
diriliyorsuııuz. Sizi tamamen bcığınak, nmamen öldürmek zordur.

Yüzler, arzularım sizde, istediklerim sizdedir. Ben sizin olmak isterdim..., Olmak iste-
diğim şahıs bana bugünkü <<ben»> den daha yakın... İnsan, kendini aynadı arama, kiğıtta ara!

(. . .) Chesterton diyordu ki «Ben ise ineğin ruhunu resmetmek isterdim»ı. İnsanın bur_

ounu, gözlerini, saçlarını değil, onun iç ruhunu, kemikleıle alikası olrnryan varlığını vefmek
lizım.

Eğer <<izmı> leri sevseydim resimde ı<psikolojizm» mektebini kurardım. Aynada, fotoğ_
rafta göıülen yüzler ııe umurumda. Beıı, onun alnndaki esas ruhu resmedeceğim. Renklerini
görüyorum. Kırmızı olan, dudakları değil, ateşli olan yeridir; eğer liyıksa alnı mavi olacak.
Aynı ruh bir gün pembe oiur, bir gi.'ın siyah... Daha ileriye gidelim. Aşkın, kinin, evliyalığm
Portresini çizeceğirru Patlıyan evliyalığı gördükten sonra evliya olmayı kim istemiyecek?

Erol GÜNEY
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TERCÜMEYE DAİR NOTLAR

Ylbano ülde yıalmış biı eseri Türkçcye çevirirken kuiandığımız dil, çok zaman, doğtu-
dan doğruya kendi dilimizde bif şey kateme aldğor:z ?araı. kulladğnız dildeo başlıa w daha
fena oluyor. Gaİbın ana eserlefini memleketimize yaymak, ve ğenç nesillerin biisilğini şı'kısa
bir yoldan artırmak için onları zevkle okunur eserleı haline gedrmek çok faydatı oluri İşte bu
bal«mdan terclime eserleri tetkik ile zevkımize, şivemize yabancı gelen cümle ve kelime şekille
rini bu sütunlarda inceleyip bunlardan korunma çarelerini a:,ayacağıu Maarif Vekitliği Terciiıae
Burosunda giküşüldükten sonra burbda neşredilecök olan bu bahisler her halde büttiıı Türk ay-
dınlarıoı ilgilendirecektir. Burada gösterilecek nümuneler hiçbir zaman kati mahiyette olmı-
yacak, ancak güçlükleri kolaylaştıracak çaıeler, teklifler halinde kalacaktır.

Muhtelif lisanlaıla Türkçe aıasındaki benzerlikleı ve ayıılıklar burada karşılaşuntacak {e
nihayet yabıno üllerüÖ di[miz arasında bir mukayeseli sentak§ araştirmalaıının başlangıcına bir ze,

min olabitecektir.

. Diinyada hiçbir kelime yoktur ki ikinci bir dtlde tıpkı aynı minaya gelebilen bir kelime-
nin tam mukabili olsun;'evetl ve_'hayır'kelimeleri bile bundan kurtulamaz: MeselA biıi gelip
kapıyı vursa içerdeki bir İngilizse, 'Yes; deı, biz, 'Evet' diye seslenirsek güliinç olur.- Oalann,
'Yes' dediği yerde biz, 'Buyrun' yahut, 'Girin' deriz. Bir İngilize, 'Fred di§tü ayağını t«rdı' desek,
gözlerini açarak, 'No' der. Biz de buradaki 'No'ya mukabil 'Hayır' dersek Tiirkçeden başka bir
şcr §iiylememiş oluruz. Bir Fransız kadıru kızına sesleıse kız'Oui maman'..diye cevap verir, biz
'Efendim anae' deriz.

Mevcut tercümeleıde gözümüze çarpan bu tiirlü aykınlıkları tetkik edecçğimiz gibi aslmda
edSt olup da teıcümede diyalekt, yahut aslında atgo olup da tercümede fenni tibirler var§a on-

laıı da göz öniinde bulunduracağz. Bilhassa sahne eseılerinin tercilnesinde yaz ülioe benzer bir
lisan daima tehliketidir. Bir noterin, bir müddeiumuminin, bir baokıonın kolaylıkla yazaıağı me!-

uliyet ve faiüyet rabıtalı cümleler konuşma ülimizde çok çirkin olur. Bu bal«ımdın bütiio ocde
ni dillerde olduğu eibi dilimizin kelimelerini de yızı üli, konuşma dili diye ikiye }iiloelç ko-

nuşma dilini 1, T€knik, 2, Argo,3, Kaba, 4, Diyalekt diye dört kısına;yazı dilini de 1, Fenıi, 2, Ya-
bano, 1,, Tarihl diye üç kısma tiilınek faydalı olur.

Bu sayıda Malüm, Meçhul ciimle farklaıı üzerinde afaşüım:ılıııda bulıınac4ğıa

, l *

YcıdiĞifri2 ilk ii,ıneLhr<le ['J meçhul ciimlelerin çok ağır olduğu göze çarpmaktadır. Bir.
-.Şttırln ııeıüıl cü4hli bjr metni terciiııe edetkeı mutlaka metne sadtk kalmak için 'tarafın-'

:ian' ü §ctli ıcıcü e*. çrl zaman ıesmi yazı diline benzer bir ifadeye kaçar. Sufıa oukadil'
jİü+F+ ffii grli üt, ciiınteler konuşma dilimizin z",]8;nliklerindeodir. İşa birinci'araşor,

[ı] Bıı ıaıdıtci öracLlcr hcıüz yerınlınoını, .tltrciüciçıdco ılıooırur. vcrdiğiniz öroctlc& dıioı
oıtılııb.. ıdı ııı& ouoaıalıtiylç bildiıilcccktiı,
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I - Yoı uİll ba Probably lold lbaı ıhh man, uhom I hold ııp 
'.o 

lou as d peeflesr *cror
did sııcb and ıııcb a ıbing... cümlesini olduğu g'bi tercümeye kalkarsak, 'Sizin karşınıza, eşsiz bit
aktör diye çıkardığım bu adam hakkında şöyle şöyle şeyler yapnğı size söylenebilir,..' gibi gaıip
bır ciirnleyi hemen yadırgarız: 'karşınıza eşsiz bir aktör diye çıkardığım bu adam hakkında şöyle

şöyle şeyler yaptığrnı söyliyenler olabilir.' gibi.

(Goıdoı Cıaiı, On ıbe Atı oi ıhe Tbeaıte, P. 6}

, 2 - l haııe beex sbouı b!,o corır|eıarı,aııd uotlbl,acrress - lıoaı-'IVlrı Siddwıs 
'laıü 

Ladı
lrtacbcıb. Bu cüınkyi &. m€çhul ciimleye sada*nde tercüme etmek son deıece şivesizlik oluı:
Salnbba ıüibi ac,değerli bir ahıeriı ıaptından bııa Mrl, Silloıfıı Lıly lı|ııbııb'i ııııl o7,-.
,ıadrğı silıte?illi.' Hılbuki mılüm cümleye çevirirsek cümle ana d.limizin öz malı olır: Salibi-
ıe' süibi değe;li bir aAıcris baııa iylıs, Sidloıı'ıı Lady iulaebeılli aaııl olrıadığın, göıterdi,

(Goıdoı Crais; On ıbc Arı ot ıbe Tbeaıre, P.6. 29.-)

. 1 - Tbis, it is claimed, is a work o-1 arı ( Cıig) . Bu, Türkçeye faili zikredilmiyefi müphem cümle

şeklinde, tercüme edilirse, yakışır: Baıan bir 54n4' işi ollığına idd,ia edeıler: Cümleyi: Bı iddia
edil,'r Ai bir sanaı eseridiı.Yahıt: Bıııın sanaı eseri oldıJğu iddia edilir. demek de kabildir - fakat
hiçbiri birinci ciimle kadar zevkımize uygun değil, çünkü birinci cümle konuşma- dilimizin gelenek-

leıine tibidir.

4 - le m'öloigadis de lıi ğcoeıröe Par l'od,ear İade eıJi sorıaiı de ron corr, cümlesirıde ıa-
rafııüaı'a hiç lüzum olmadığı pek aşikirdır.

Viicııdıııdan lalılar, İeı4 hokadan midem bılaıır ondan azaklaşırdını,

Şiındi bu cümleyi: Vücadıııdan çıhaı tena boLa taratından midem bılanmış olılığı halde

ondan ızaAlaşırdım. demek ne kadar fena geliyor. (Tbörğse Raqain; E. Zola, Flammarion, P. 17)

5 - Iı shall be ıaid bis jadgerrrı'nı rıled our baıdı, ciilm|esinde iki mesele de bir arada:
1meçhu!,2 iktibas; şimdi bunu: Bizim mıbahememizin onıı elleıi ıara|ııdaı idare.edileceği sö1-

leıeceh. diye tercüme etsek hiçbir Türkün-hiçbir vesileyle ağzııa almryacağı bir cümle olur; hal-
buki ciimleyi şelıli meçhullükten kurtarınca: Bizim ellerimize onrJı mııbahemeıiniı bükmeııiğini,
ıöylerlen dcmekte o yabanohk yok. (Jııliıs Caasar: IL i, 147. SbaüeıPeare)

6 . I ıell yrı 
'o 

do ıbis becaıse yoı will ıoı bdıe it ıold yoa b1 loar mıırıagef. Bu cümlede
ıneçhul cümleye hiç tahammül edilemez: Reiisörijıijz tarafından bunuı size söylenildiğini islemi.
yceğiniz için ben sö\lüıorım. demek ne zevlomize ne şivemize ııyar: Reiiıörünüze ıö\leınek iı-
ıemiyceğiıiz için böyle llqrnarızı beı ıöyli,yorım. Demek dıha uygun olır, Bıını ıize ben sö7-

liiyorıım çiinAü rejisörünüze ıöylelmeA islemezsiniz. demek de kabilse de becaııse'daı ewel virgül
olmadıkça çüılii demeaek daha doğrudır. (Oı ıbe Arı o| ıhe Tbeaıre: Cordon Craig).

7 - Hayır ceıedi mezara ko7mıyacah ııe AöPeAlerle Aıışlar ıarutından iğrenç bir şekilde yeıecek.
Gi6i cümleleri her halde malfıma çevirmek lizımdır; ze de lüzumsuz: Hayır cesedi mezara hon-
mıyacaL, onı höpehlerle kışlar iğrenç biı şehilde yiyecek, (Anıigoıe 18. lr.)

8 - İşk Marcıı Aııoniııı ıaralından maleni ıırııldrı cesedi geliyor. cümlesi belki, Heıe comes
biı bob moarıed, b7 Maıh Anıony metnine sadık gibi g'örilnilr, litin Türkçe olamazi burada da
bclki ciimleyi değiştirmck ve yeniden yazmak icabeder: İşıe cescdi geliyor, ond Iıı, ırııan Anıonias
tı önijnıle e$i. (],Jliıaı 6aesaı Şhakespeıro. IlL.ü. 4!) 

N, §.
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Sophoklo
Sophokleı
Sophoklcs
Sophoklcı
Sophokles
Sophokles
Sopholıleı
Ef|itun
Eflitun
Eftltuı
Eflttuı
Eflitun
Eflttun- Eftifun
Eflttun

.Bcdıtttin Tunccl
Nurullah Ataç
Şaziyc Berin Kurt
Azrı Erbıt
§. Aıİ
Suıt Sinınoğlu
Nurullah Atıç
pertev Boratay
Nipzi Bcrkeı
Zafcr Taşlıklıoğlu

-İhsan Bozkurt
Adnıı Cemgil
İrfan Şüinbaş
.Nurcttln Şazi K6ıen,ihıl
Sabahattin Eyuboğlu
Pr. Rohde'nin nozireıti altında D.
ve T- C. Fıkültesi klisik Filoloji
en§titüsü doktorı talebelcrl
Lotft Ay ve- Erol l3üney
Burhın Toprılı

Erıl.Oidlpuı
philokteıes
Tııkhis kadınlcrı
Eleliıra.
Anıigone
Aiıı
Oidipuı Kolonbs'tı
Euthyphıoıi
§okrateı'in Müdaafııı
Kriton
Ion
Menon
Allıibiadeı l.
[.akhee
Lyıiı
Devlet I.

Dcvtet IL
Kıitlıı
Düıiinceler ve Sohbetleı

ı

Eilttuı

Eflttun
Epictctog

Jultuı Cıcııt
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ilııılt Dertll

LATıNOE KLA'ıKLER

Nusrct itızır
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Gılliı Sıva;ı

t}cliliğa Methtye

ı
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Erıııouş



Dcgcarte*

Moliğe
Moliğre

Perrault
Bcaumırchalı
Stendhıl
Honor€ de Balzac ı

Honor€ dc Balzıc:
Alfred dc Mucset ,

Alfrcd de Muıset

Mırctl prouıt

ğdmoıd' Rostırı(ı

üoethc
Ooethç

Iıııtng

§iıLespeırc

ERANSIZ KLASİKLERİ

,tllehmet kırısaı
Ali Süha Delltbaşı
Sababattin Eyuboğlu vı Bedretün

Tuncel
Vlldaı Aşır
Reşıt Nuri Dıraco
Nurullah Atıç
Nahld Sırrı ÖriL
Nasuhi Baydar
Sabahattin Eyuboğlu vc Bedrcttlr
Tunccl
Sabahattin Eyuboğlu ve Bcdrcttin
Tuncel
Yalıup l(adrl Kıraosmanoğlu

ileiıfizik Dügünceler
AdamcıI
kadmlılıı melıtebi

Geçmiş Günlerin Masıllırı
Figaro'nun Düğünü
Kırmıa ve Siyah. cllt. l, ll
vsdideki zambak
Köy Hekimi
Mariannc'ın Kalhi

Şamdıncı

Gegmiç ?.amaı Pçşinde

FRANS I Z E D E B İ YATI SERrS,

Sıbrt Fsat Siyavuşgll

ALMAN KLASİKLERı

Recai Bilgiu.
cımıl köprüifı ıc
Atılı
§ebahattla Alt

Cyıano de Eergeıai

i,'augt. I inci clll
Şfilırl] Vilhelm Meisteı

Minna von Barnheln

Juliuc Caeı*ı

i-orı

lNaıLlz KLASıKLER|

Nurettin scvın

İSKANDıNAV KLASİKLERİ

ibseı Cıvıd Memdü Altır


