
BM.E.

ao

TERC{JME
Sayı 38 19 Temmuz 1946 Cilt: 7

TERCÜMELER
Şiirlcr
iki mektup
Aydede'nin anlattıkları
Bir ara oyunu
DnieBt
Slavcılık, Avrupacılık

YENİ GÖRÜŞLER
Dcscartes'ın 350 nci yıl dönümü dolayısiyle:

Descartes'1 okurken
Bir Dcscartes tasviri
Descartes üzerine
Descartes dünyasının ekslkleri
Yaşıyan Descartes
Descırtes ve devrimiz

Amerika'nın iki yüzü
insanlığın çıkmazı
İnsanlık çıkaazda değildir
Aıap ve Greko - Lötin metinleri II

cATULLUS
DESC/tRTE§
/NDERSEN

G. B. SHAV
GoGoL

/. ,. GERT§EN

ANDRE OIDE
PAUL VALERY

İ{ENRI 8fRosorv
J. P VALL

RENE LALOU
M. THoREz

E. LINDSAY
A. KOESTLER

A. BERNAL
MlssrGNoN

İNCELEMELER
Kltstkler arasında: Acıopas'an Masalları, llctot üzcriıc Koıarma, lhl Amphitrron,

Kadınlar Mchtcbi ıc Tınkidi.

Yurtta tercüme: Blzdc Dcscartcs lırcümclcri - Macar cdıblyatından tcrcllmclcr

- Bibliıoğraİya - lhtlbcsla".

Mllll Eğitim Bakan-
!ığı tarafından lkl

ayda bir çıkarılır

Sayıs,. l!i'uğ

Abonesi. lş

l

ı
t
t



SAFFET KORKUT
(1 9o9_1946)

Arkadaşımız Prof. Saffet K O R K U T'U 4 Temmuz 1946 da kaybeilik. 37
yaşında ve hayatının en verimli çağında aramızdan bu acı ayrılışı ile bilgi ve
tercüme sahasında yeri güç doldurulacak bir boşluk bıraktı. Saffet KORKUT,
Tercüme Bürosunun en faa| üyelerindendi. Büronun kuruluşundan beri geçen
yedi yıl içinde türlü torcüme incelemeleri arasında, İngiliz klAsiklerinden güzel tercü-
me örnekleri de vermişti. Bacon'dan Denemeler, Shakespeare'den Antoniuş ile Kleo-
patra, Eugene O'Neİll'den Araya (iiren Garip Oyıın, Galsworthy'den Sadakat Bağ_
lıırı, Synge'den Babayiğit, Milli Eğitim Bakanlığı Dünya KlAsikleri ve Konservatuvar
Serisinde yayınladığı değerli eserlerdir. Bundan başka, J. Barrie'den çevlrdiği
Mury Rose ile lrlanda tiyıtrosundan birkaç ötnek çeşitli yayın evleri tarafından
basılmıştır. Saffet KORKUT'UN, çağdaş kısmı kendi telifi o|an, kısa bir İngiliz
Edebiyatı Tırihi tercümesi de vardır.

Saffet KORKUT, tercüme faaliyetimize yalnız kendi iştirakle kalmamış, Dil
ve Tarih - Coğraıya Fakültesinde ve Hasanoğlan Köy Enstitüsünde yetiştirmiş
olduğu öğrencileri de bu yolda teşvik etmiş, onlaıa yardım etmiştir. Butün, bu
öğrenciler gerek kendi müeşseselerinin dergilerinde, gerek Dünya klAsikleri ser,-
5inğg İngilizceden tercümeIer yaparak öğretmenlerinin gösterdiği aydın yol üze-
rindc yürüyor;ar.

Terciime, Büro arkadaş|arına, Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesine
yakınları ve dost|arına başsağlığı diler.
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C A T U L L U s
Bu sagfalarda okugacağınız Catullus tercümeleri derğmizin şiiı tercümclerindc

arad,ığı ıasıfları haiz olmamakla beıaber, okuguculara, Catullus hakkında bir likir
q.,erebilecektir. Bu terciimelerin bu sagıya konmasının sebebi dc budur.

Gaius Valerius Cat_ullue İsa'dan önce yaşamıştır. Vorona'da doğmuş, crkoiden Ro.
ma'ya gelorek orada serÜest bir şair hayatı sürmüştür, Neotcrici (modernler) adıyla anı_
lan yeni bir çığırın dahi mümessilli olaa Catullus şiirlorindc kcndi hayıtını çok kuv_
vctti vo katkısrz olaıak aksettiren ilk Romatı şairdir. Şiire İskendoriyo'İi Grek şairlo-
rinin, bilhaesa Kallimakhos'un bilgili ve ıanat dolu şiirlcrini tercüme vo taklid ederek
başlamıştır. Kendi içini döktüğü şiirlori çok daha değerli vc canlıdır. Bu şiirlerde gonç
ve hassag bir yüreğin bütün duyguları olduğu gibi açığa vurulmuştur. Aaıl ismi
Cloaudia olen Romalı kibar bir kadın için Lesbia adına yazdığı sevgi şiirleri ötekiler
aragında önemli bir yor alır. Hiç güçlük çokmeden yazılıvermişe bcnziyon, fakat çok
sanatkirca olan mısralarr o zamana kadar aort olan l6tin dilinc, çeşitli Grck vezinlo-
rine uyabilecek bir yumuşaklık vermiştir. Şiirlcrinde içle şekil araıında Catulluı gibi
kusıırsuz bir anlaşma gösteren ikinci bir Romalı yetişmomiştir.

Dr. S. Y. BAYDUR.

1. iTHAF ı

Kime armağan edeyim bu sevimli kitapcığı,
Kuru sünger taşının 2 henüz düzeltip parlattığı?
Sana, ey Corneliusl zira her zaman sendin
Pek boş olmadığını söyliyen gevezeliklerimin,
Sonra yalnız sendin italyalılardan
Üç ciltte bütün tarihimizi anlatmaya kalkan;
Tanrı şahit, bilgi ve zahmet dolu bir iş.
Bununçün al bu kitapcığı nasılsa öylece.
Ey şiir perisi genç kız, lütfunla
Yaşasın bu kitapçık yüz yıl ve daha fazla.

ı Catullus şiir kitabını kendindcn yaşlı olau hemşorisi tarihçi Cornolinı Ncpos'a
ithaf ediyor; Cornelius l ciltlik bir umumi tarih yazmıştı.

2 Sünger trşr, yrr".tanarak sarılan eski kitapların kcaarlarını dizeltmck içiı
kullaııhrdı.
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2. sEVGıLlNlN SERÇESİ

Serçecik, sevgilimin eğlencesi.
Hep oynadı&, hep göğsüne bastırdığı,
Verip gagasına parmaSnın ucunu
İyice ısırtmak için kızdırüğı,
Biricik dileğim, şsiz güzelim
Hoş bir şeyle oynamak isteyince
Tesellicik olacak kederine.
Hafiflerdi beni yakan ateş herhalde
Oynıyabilsem onun gibi seninle beıı de;
Bir deva olurdu yüreğimdeki derde.

3. SERÇENİN ÖLüMÜ

Ey sevgi tanrıları, yas utun.
Serçeciği öldü sevgilimin,
Serçecik eğlencesi sevgilimin,
Güzel gözlerinden kıymetlisi sevgilimin,
Pek şeker şeydi, tanımaz belki
Bir kız annesini, onun tanıdığı gibi sevgilimi.
Hiç ayrılmazdı kucağından
Döner sıçrardı bir oradan, bir buradan,
Bakıp hanımına cıvıldardı durmadan.
Yolcusu o şimdi karanlık bir yolun,
Geri dönmediği hiç bir kulun.
Lönet sana l batsın karanlığın
Ey ö|üm l güzel şeylere düşmanlığın.
Kıydın canına o güzel varlığn.
O, ne fena l O, zavallı serçecik.
Anıyor seııi yaslı sevgiiimin sözleri.
Kızarıyordu ağlanıaktan güzel gözleri.

4. YELKENLİ

Gördüğünüz yelkenlicik ey ziyaretçiler,
Gemilerin en hızlısıymış bakıhrsa söztine:
Atılarak ileri yüzen hiçbir tekne
Geçememiş önüne, ister kürekle
Uçmaya çahşsın, isterse yelkenle

ı
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Ürkütücü Adriyatik kıyılarına
Gitmem dememiş kyklad'Iara
Unlü Rhodos'a, korkunç Thrakya'ya.
Marmara'ya, ne de sonradan yelkenlicik
Önce gür saçlı bir orman otarak bulunduğu
Sert koyu'na Kara Deniz'in.
Kytorus tepesinde fısıldaşmış, ıslık çalmış.
Kara Deniz Amasrası, ey şimşir ağaçlı Kytorus t

Şimdi de, eskiden de iyice bildiğini
Söylüyor yelkenlicik bunları; ta başlangıçta
Dikili durmuş senin tepelerinde,
Küreklerini ıslatmış eteklerindeki denizde;
Azgın denizleri aşarak oradan
Sahibini taşımış, ister essin sağdan,
İster soldan, isterse uygun yelle
Iupiter üflesin iyice şişen yelkene.
Hiç bir adak kıyı tanrılarına
Adamamış, denizleri aşıp son seferinde
Gelinciyedek bu berrak göle.
Bunlar eskidendi; bir köşecikte şimdi
Kocamış dinleniyor, adıyor sana kendini,
Ey Kastor, ey Kastor'un ikiz kardeşi l

S. ÖPÜCÜKLER

Soruyorsun kaç öpücüğtin bana
Yeter de artar diye, ey Lesbia l
Kyrene'de ne kadar Liblr1 kumu varsa
Güneşte kavrulmuş, Ammon tapınağıyla
Eski Battus'un kutsal mezarı arasında,
Yahut ne kadar yıldız, sessiz gecede
Gizli sevgilerini insanların görürse

4. Şiiı: Catullus yolkenliyi Garda gölüno getirrniş onu orada gemicilerin Loruyucu
tanrıları olan ikiz kardeşlor Cagtor ilg Pollıiı a ithaf otmiş; şimdi bu ithafın 

"obİbınianlatıyor. 6. gatır: yelkonlinin gcçtiği yorlerin adtarı gorçİkte yolculuktıki sırııın
torsino olarak söyleniyor. 12. gatır: Kytorus Paphlagonia'nın kıyı ,ehri amaıra
(Amaıtriı) yak,nındıki dağ olup o zamanlar şimşir ağaçlariyla ünlüymüş. 22. ıatır:
kazaıız goçen bütün yolculuğunda deniz ve kıyı tanrılarına adak adamak gcrok-
memiş.
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O kadar öpücük, o kddar öpmek
Yeter de artar mecnun Catullus'a;
Sayamasınlar gizliden gizJiye,
Kötü diller varamasın büyüye.

6. GÜÇ KARAR

Zavallı Catullus, bırak budalalığı,
Kaybolmuş bil kaybolanı.
Parlaktı vaktiyle günlerin,
Seni çektiği yere koşarken sevgilinin.
Daha hiçbir kimsenin sevmediği kadar sevdiğin.
Ne oyunlar, ne ldtifeler vardı orada,
Senin istediğin, istemem demediği kızın da t

Güneşli günler güldüler gerçek sana,
Artık o istemiyor ey idaresiz, sen de isteme;
Kaçanı kovalama, zavallı olma!
Katlan, dayan, boyun eğmel
Güle güle, sevgiliml Sağlam Catullus'un idaresi;
Seni aramıyacak, sormıyacak istemiyeni;
lçin sızlıyacak, sormayınca kimse seni.
Vay haline, hainl Nasıl bir hayat bekliyor seni,
Kim yanııra gelecek şimdi, kim beğenecek seni,
Kinıin olacaksın, kimi seveceksin şimdi,
Kimi öpekceksin, kimin ısıracaksın dudaklarını ?
Fakat sen, ey Çatullus; dayan, bozma kararını.

7. ızNlK,E VEDA

Artık bahar getiriyor ılık havaları,
Artık çekiliyor kış sonunun azgın fırtınalaıı,
Yatıştırıyor onları zephyr'in tatlı solukları.
.Arkada kalıyor, ey; Catullus, Phrygia ova|arı,
Bunaltıcı İznik'in zengin toprakları.

5. Şiir. satır 3: Kyreno: Libyada Kyrenaika'nın başkeıti; Pazaryerinde Battue'un
mezarı vardı: Battos şohıi kuran Heros (yarı tanrı kahraman) olup kondieine burada
tapılırdr. Satır 10: bir şeye büyü yapabilmek için saytstDt bilmek gerekmiş.

ı00
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Gidiyorsun Küçük Asya'nın ünlü kentlerine.
Artık heyecanh yürek yolculuk için sabırsızlanıyor,
Artık sevinçli ayaklar gezmek istiyor.
Ey sevgili yoldaş alayı, allaha ısmarladık,
Uzak yurttan gelmiş olan bİzleri
Başka başka yollar götürüyor geri.

Çoviıcn ı Dr, S, Y. BAYDUR

a

7. Şiirı Catulluı Bithynia'dan dönmoL üzcreyLcn yazılmış. İznik: Bithynia'nın beş-
kcıti. Şair 57 yılında proprotor c. Mcmniuı'la birlikte Bithynia ey§lctino gitmiştİ.

o



DESCARTES A ELISABETH
Egmond, 15 septembre 1645

Madame,

votre Altesse a si exactement remarqu6 toutes les causes qui ont

empöchğ SĞnöque de nous exposer clairement son opinion touchant le

souverain bieı, et vous avez pris la peine de lire son livre avec tant

de soin, que je craindrais de me rendre importun, si je continuais ici
ö examiner par ordre-tous ses chapitres, et que cela me flt diffğrer de
rĞpondre ö la difficultğ qu'il vous a plu me proposer, touchant les
moyens de se fortifier l'entendement pour discerner ce qui est le meilleırr
en toutes les actions de la vie. C'est pourquoi, sans m'arr6ter maintenant
ö suivre S6nöque, ie ticherai seulement d'expliquer m<İn opinion touchant
cette matıöre.

Il ne peut, ce me semble, y avoir que deux choses qui soient requises
pour 6tre touiours disposĞ 6 bien juger: l'une est la conııaissance de
la vĞrit6, et l'autre l'habitude qui fait qu'on se souvient et qu'on acqu-
iesce ö cette connaissance, toutes les fois que l'occasion le "requiert.
Mais, pour ce qu'il n'y a que Dieu seul qui sache parfaitement toutes
choses, il est besoin que nous nous contentions de savoir celles qui
sont le plus i notre usage.

Entre lesquelles, la premiöre et la principale est qu'il y a un Dieu,
de qui toutes choses ddpendent, dont les perfections sont infinies, dont
le pouvoir est immense, dont les ddcrets sont infaillibles: car cela nous
apprend ö recevoir en bonne part toutes les choses qui nous arrivent,
comme nous 6tant expressdment envoydes de f)ieu; et pour ce que le
vrai obiet de l'amour est la perfection, lorsque nous Ğlevons notre esprit
} le considğre tel qu'il est, nous nous trouvons naturellement si enclins
ö l'aimer, quiı nous tirons möme de la joie de nos afflictions, en pensant
que sa volontĞ s'exdcute en ce que nous les recevons.

La seconde chose, qu'il faut connaitre, est la nature de notre 6me,
en tant qu'elle subsiste dans le corps, et est beaucoup' plus noble que

a



DESCARTES,DAN ELISABETH,E
15 Eglül 1645

Madam

Altesiniz, Seneca'yı üstün iyi üzeriııe kanaatini açıkça anlatmaktan
alıkoyan bütün sebepleri o kadar doğru gürmiişler, ve kitabını o kadar
büyük bir dikkatle okumuşlar ki, burada kitabın büttin bahislerini sıra
ile incelemeğe devam etmekle. sizi boş yere taciz elmekten, ve hayatın
bütiin işlerinde eı,ı iviyi a3 ırt edebilmek için anlayışı kuvvetlendirme
yolları üzerine sormak lütııfnda bulunduğunuz meseleye cevap vermemi
geciktirmekten korkarım. Bundan ötürü, şimdi seneca üzerinde dur-
maksızın, yalnız bu konu üzerinde kanaatimi açıklamıy.a çalışacağım.

Her zaman iyi hüküm vermeğe hazır bir durumda bulunmak için an.
cak iki şey gerektiğini sanıyorum: biri hakikatın bilgisi, öteki de, gerek-
tiği her defada, bu bilgiyi hatırlamak ve doğrulamak alışkanlısdır. Fakat
yalnız tanrı her şeyi tam olarak bildiği için, bizim sadece en çok işimi-
ze elverİşli şe},leri bilmekle 1,etinmemiz gerekir.

Bu şeylerin de birincisi ve başlıcası şudur: bir Tanrı vardır, her
şey ona bağlıdır, olgunlukları sonsuzdur, gücü pek büyük ve geniştir,
kararları şaşmazdır: zira bu bize, başımıza gelen bütün şeyleri, Tanrının
sırf bizim için gönderdiği şeyler olarak, i_vi karşılapağı öğretir; aşkın
gerçek konusu olgunluk olduğuna göre de, zihnimizi, Tanrıyı olduğu
gibi gözden geçirmek için yukarıya çevirdiğimiz zaman, tabii olarak
onu sevmiye siirüklenivoruz; o derecede ki, başımıza gelen şeylerde ira-
desinin yerine geldiğini düşünerek, kederlerimizden bile bir sevinç payı
çıkarıyoruz.

Bilinmesi gereken ikinci şey riıhumuzıın tabiatıdır, bu da bize öğre-
tir ki, ruh vücudun içindedir, ondan çok daha asildir, bu hal.atta mev-
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lui, et capable de iouir d'une infinitğ de contentements qui ne se trouvent
point en cette vie: car cela nous emp6che de craindre la mort, et d6-'
tache tellement notre affection des choses du monde, que nous ne

regardons qu'avec mdpris tout ce qui est au pouvoir de la fortune.
A quoi peut aussi beaucoup servir qu'on juge dignernent des euvres

de Dieu, et qu'on ait cette vaste id6e de l'dtendue de l'univers, que i'ai
tAchğ de faire concevoir au 3" livre de mes Principes: car si on s'ima-
gine qu'au delö des cieux il n'y a rien Que des espaces imaginaires, et
que tous ces cieux ne sont faits que pour le service de la terre, ni la
terre que pour l'homme, cela fait qu'on est enclin i penser que cette
terre est notre principale demeure, et cette vie notre meilleure; et qu'au
lieu de connaitre les perfections qui sont vğritablement en nous, on
attribue aux autres cröatures des imperfections qu'elles n'ont pas, pour
s'ğlever au-dessus d'elles, et entrant en une prdsomption impertinente,
on veut 6tre du conseil de Dieu, et prendre avec lui la charge de con,
duire le monde, ce qui cause une infinitğ de vaines inquietudes et

fAcheries.

Aprös qu'on a ainsi reconnu la bont6 cle Dieu, l'immortalitĞ de nos

imes et la grandeur de l'univers il y a encore une v6ritö dont la connais-
sance me semble fort uti]e: qui est que, bien que chacun de nous soit
une personne sĞparğe des autres, et dont, par consğquent, les int6r6ts
sont en quelque façon distincts de ceux du reste du monde, on doit
toutefois penser qu'on ne saurait subsister seul, et qu'on est, en effet,

l'une des parties de cette terre, l'une des parties de cet Etat, de cette

socidt6, de cette famille, ö laquelle on est ioint par sa demeure, par
son serment, par sa naissance. Et,il faut toujours prdfdrer les int6r6ts
du tout, dont on est partie, ö ceux de sa personne en partieulier;
toutefois avec mesure et discr6tion, car on aurait tort de s'exposer ö

un grand mal, pour procurer seulement un petit bien ö ses parents ou

ö son pays; et si un homme vaut plus, lui seul,' que tout le reste de

sa ville, il n'aurait pas raison de se vouloir perdre pour la sauver. Mais
si on rapportait tout ö soi - möme, on ne craindrait pas de nuire beau,

coup aux autres hommes, lorsqu'on croirait en retirer. quelque petite

commoditö, et on n'aurait aucune vraie amiti6, ni aucune fid6lit6, ni
gğnğralement aucune vertu; au lieu qu'en se consid6rant comme une
partie du public, on prend plaisir ö faire du bien ö tout le monde, et

möme on ne craint pas d'exposer sa vie pour le service d'autrui, lorsque
l'occasion s'en prdsente; voire on voudrait perdre son ime,. s'il se po-
uvait, pour sauver les autres. En sorte que cette considdration est la
source et l'origine de toutes les plus hörotques actions que fassent les
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cut olmıyan birçok zevk ve memnunlukları duyup tadabilir: zira bu,
ölümden korkmamızın önüne geçtiği gibi, sevgimizi de dünya şeylerin-
den ayırır, öyle ki, ancak ta]ihin elinde o]an her şeye hor bir gözle ba-
karız,

Burada Tanrının eserleri üzerine gerektiği gibi hüküm vermek, ve
llkeler'imin üçüncü kitabında anlatmayı çalıştıgım veçhile, evrenin büyük-
lüğü üzerine geniş bir fikir edinmek de çok işe yarayabilir: zira gökle
rin ötesinde ancak mevhum mekdnlar vardır, bütün gökler yerin işine
yaramak, yer de ancak insanın işine yaramak için yaratılır,ıştır, dil,e
hayal edecek olursıık, o zaman yer yüzünün esas yerimiz, bu hayatın
da en ii,i hayat olduğunu sanıııava meylederiz; böylece de, bizde geıçek
ten mevcut olan bütün olgunlukları biiecek yerde, kendimizi başka var-
lıkların üstünde göstermek için, onlara kendilerinde bulunmıyan, birçok
eksiklikler yükleriz; bununla da yersiz bir böbürlenmeye kapılarak, Tın-
rının divanından olmak, ve onunla bi/likte dün.yanın idaresini elimize
almak isteriz, bunun da sonü bir sürii endişe ve üzüntüdür.

Tanrının iyiliği, ruhlarımızın ölmezliği, ve evrenin büyüklüğünü bu
şekilde tanıdıktan sonra, bilinmesi pek faydalı bir hakikat daha vardır
ki o da şudur: her nekadar, her birimiz başkalarından ayrı bir şahsiyetolsak, dolaysiyle, menfaatlarımız başkalarının menfaatından ayrı
bulunsa, gene de yalnız yaşıyamıyacağımızı, ve gerçekde bu ev-
renin bölümlerinden biri, ayrıca da, yer yüzünün bölümlerinden biri,
bu devletin, şu cemiyetin, o ailenin bölümlerinden biri olduğumuzu,
sonra onlara evimiz, sözümüz ve doğuşumuzla bağlı bulunduğumuzu dü-
şünmeli-viz. ve bölümü bulunduğumuz bütünün menfaatlarını her zaman
kendi şahsi menfaatlarımıza tercih etmeliyiz, ama bunun için ölçü ve
tedbiri de elden bırakmamalıyız: zira ailesine veya memleketine yanlız
ufak bir iyilik sağlamak için, kendisini büyük bir felikete atmak dogru
değildir; böylece tek başına, şehrinin bütün insanlarından değerli olan
bir adamın, şehri kurtarmak maksadiyle, keudini feda etmesi için bir
sebep yoktur. Fakat her şeyi kendimize çektigimizde de, ufak bir kolay-
lık elde edeceğimizi sanarak başka insanlara zarar vermekten sakınmalı-
yız, aksi halde, ne bir gerçek dost|uk, ne bir sadakat, genel olarak, ne
de bir fazilet mevcut olabilir; halbuki kendimize halkın bir parçası
gözüyle bakınca, herkese iyilik etmekten zevk alırız, hatta gerekirse,
başkasının iyiliği için, hayatımızı tehlikeye koymaktan bile sakınmayız;
ve daha da ileri giderek, başkalarını,kurtarmak için, elimizde olsa, ruhu-
muzu bile feda etmek isteriz. İnsanların yaptığı bütün kahramanlıkların
kaynağı ve kökü işte bu düşüncedir; zira, bence, öğüimeyi umdukları için,
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hommes; car pour ceux qui s'exposent Ö la mort par vanitö, pour ce

qu,ils espörçnt cn ötre lou6s, ou par stupiditö, pour ce qu,ils n,appr6,

hendent pas le danger, !e crois qu,ils sont plus ö plaindre qu,ö priser.

Mais, lorsque quelqu'un s'y expose, pour ce qu'il croit que c'est de son

devoir, ou biİn lorsqu'il souffre quelque autre mal, afin qu'il en revienne

du bien aux autres, encore qu'il ııe considöre peut, ötre pas avec r6flexi,

on qu,il fait cela pour ce qu'il doit plus au public, dont il est partie,

qu'ö soi-m6me en son particulier, il le fait toutefois en vertu de cette

consiCdration, qui est confusğment en sa pens6e. Et on est naturellement

portö i l'avoir, lorsqu'on connait et qu'on aime Dieu comme il faut:
car alors, s'abanConnant du tout ö sa volont6, on se rlğpouille de ses

propres int6röts, et on n'a point d'autre passion que de faıre ce qu'on

croit lui 6tre agrdable; en suite de quoi on a des satisfactions d'esprit

et des contentements, qui valent incomparablement davantage que toutes

les petites joies passagöres qui d6pendent des sens.

Outre ces vĞritĞs, qui regardent en g6n6ral touteı nos actions, il
en faut aussi savoir plusieurs autres, qui se rapportent plus particuliö_

rement .ö chacune d'elles. Dont les principales me semblent 6tre celles

que !,ai remarqu6es en ma derniöre lettre: ir savoir que toutes nos

passions nous reprdsentcnt les biens, iı ]a recherche desquels elles nous

İncitent, beaucoup pius grands qu'ils ne sont vdritablement; et que les

plaisirs dü corps ne sont iamais si durables que ceux de l'Ame, ni si
grands, quand on les possöde, qu'ils paraissent, quand on les espöre.

Ce que nous devons soigneusement remarquer, afin que, lorsque nous

nous sentons 6rnus de quelque passion, nous suspendions notre iugement,

iusques iı ce qu'elle soit apais6e; et que nous ne nous laissions pas aisö,

ment tromper par la fausse apparence des biens de ce monde.

A quoi je ne puis ajouter autre chose, sinon qu,il faut aussi exami_

ner en particulier toutes les meurs des lieux oü nous vivons, pour

savoir jusques oü elles doivent 6tre suivies. Et bien que nous ne puissi_

ons avoir des dömonstrations certaines deİout,.nous devons nğanmoins

prendre parti, et embrasser les opinions qui nous paraissent les plus

vraisemblables, touchant toutes ies choses qui viennent en usage, afin
que, lorsqu'il est question d'agir, nous ne soyons jamais irrdsolus. car
il n'y a que la seule irrğsolution qui cause les regrets et les repentirs.

Au reste, i'ai dit ci-dessus qu'outre la connaissance de la vörit6,

l'habitude est aussi requise, pour 6tre touiours dispos6 ö bien juger.

Car, d'autant que nous ne pouvons 6tre continuellement attentifs i
möme chosp, quelques claires et dvidentes qu'aient 6t6 les raisons qui
nous ont persuadd ci - devant quelque v6rit6, nouns pouvons, par aprös,
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gururla, yahut da tehlikeye aldırış etmedikleri için, körü körüne ölümü
göze alanlar, beğenilmekten çok acınmağa löyık kimselerdiı., fakat bir
kimse, vazifesi olduğuna inanarak, hayatını tehlikeye koyduğu, yahutta
başkalarnın iyiliği için, herhangi bir kötülüğe katlandığı zaman,
bunu kendisinden çok, bir olduğu millete borçlu olduğu için
yaptığını düşünmese bile bunu, belirsiz bir şekilde düşünce-
sinde bulunan bu düşünceye göre yapmaktadır. Tanrıyı gerektiği
gibi bildiğimiz ve sevdiğimiz zaman, tabii olarak bu düşünceyi edinnıeye
meylederiz; zira o zaman, kendimizi her şeyde onun iradesine bırakarak,
kendi menfaatlarımızdan sıyrılmış oluruz, ve biricik ihtirasımız da, onun

'hoşuna gideni yapmak olur; bunun sonunda da duyulardan gelen bütün
geçici sevinçIerden ölçüImez derecede değerli olan bir takım ruh hoş-
nutluk ve memnunluklarına kawşuruz.

Genel olarak bütün işlerimizle ilgili olan bu hakikatlardan sonra, iş-
lerimizin herbirini özel olarak ilgilendiren başka hakikatları da bilmek
lizımdır. Bunlarında başlıcaları son mektubumda gösterdiklerimdir,
sanırım.

Demiştim ki, bütün ihtiraslarımız bize bazı nimetleri gerçekte oldu-
ğundan daha büyük gösterir, ve bizi onların pşinden koşmağa kışkırtır,
vücut zevkleri hiçbir zaman ruh zevkleri kadar devamlı olmadığr gıbi,
elde edildikleri zaman da, umuldukları zamanda göründüı<lerl kaaaınt-
yük değildirler. Herhangi bir ihtiraıın bizi heyecana düşürdüğünü hissetti-
ğimiz anda heyecan sükünet buluncaya kadar hükrnümüzü talik etmek,
ve dünya nimetlerinin sahte görünüşüne kendimizi kaptırmamak için, bu
noktayı iyice göz önünde bulundurmak liamdır.

Buna ancak şunu da ilave edebilirim ki, yaşadığımız muhite ne dere-
ceyÖ kadar uymamız gerektiğini bilmek için, onun- ahlök ve idetle$ni
de iyice incelemek l6amdır. Hepsinin şüphesiz isbatlarını elde edemesek
de, bir karar vermek, ve iş görmek gerektigi yerde, hiçbir zaman
kararsız kalmamak için de, 6det olan bütün şeyler hakkında, bize en
doğruya yakın görünen kanaatları kabul etmek zorundayız, üta esefve
nedarnetlerimizin biricik sebebi kararsızlıktır.

Hulösa, 5,ukanda, her zaman iyi hüküm verebilmek için, hakikatın
bilgisinden başka alışkanhk da geıektigini söylemiştim. Zira ayni şeye
devamlı olarak dikkat edemediğimiz ğöz önüne alınırsa, önce bize bir
hakikatı ispat eden kanıtlar ne kadar açık ve apaçık. olursa olsun,
uzun ve devamlı bir düşünce ile, alışkanlık haline gelecek derecede zih-
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6tre d6tourn6s de la croire par de fausses apparences, si ce n'est que,
par une loıigue et.frĞquente m6ditation, nous-l'ayons tellement impriınĞe
en notre esprit, qu'elle soit tournde en habitude. Et en ce sens on a
raison, dans l'Ecole, de dire que les vertus sont des habitudes; car, en

effet, on ne manque guöre, faute d'avoir, en'th6orie, la connaissance de
ce qu'on doit faire, mais seulement faute de l'avoir en pratique, c'est-ö,
dire faute d'avoir une ferrne habitude de la croire. Et pour ce que,

pendant que i'examine ici ces vĞrit6s, j'en augmente aussi en moi l'ha,
bitude, !'ai particuliörement obligation ö Votre Altesse, de ce qu'elle
permet que ie l'en entretienne, et il n'y a rien en quoi j'estime mon loisir
mieux employğ, qu'en ce oü ie puis töınoigner que ie suis,

Madame;
De Votre Altesse,

Le trös humble et trös obdissant
Serviteur,

Descartes

l

ı
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nimizde yer etmedikçe, soırra yanlış görünüşlerle ona inanmaktan vaz-
geçebiliriz. Bu anlamda lskolastikte erdem]er bir takım alışkan|ıkiardır,
diyenler hakhdır; zira, gerçekten yapılması gerekenin bilgisini teorik
olarak bilmediğimiz için değil, ama bunu yalnız pratik olarak kullanma-
dığımız için hata işleriz; burada bu hakikatları incelerken, onları kullan-
mak alışkanlığını da artırdığı için, kendilerine onlardan bahsetmeme
müsaade buyurduklarından do|ayı, altesinize ayrıca şükran borçluyum,
ve boş zamanımı da ancak emirlerinizi yerine getirdiğim zaman en iyi
kullandığıma eminim.

Madam,
Altesinizin

Pek saygılı ve pek itaatli
Kölesi

Descartes 1

I Descartesin eserleri arasındı fuIektuptar büyiik bir yer tutar. Bugünün gazete ve mec-
'ınuacılığının heniiz gelişmediği . XVII yüzyılda, ınektuplaşma, bilginler arasında iyi bir fikir
ulaŞtırmı vıısıtası idi. Oıun için Descartes'ın fikjrlerini il,i kıvramakta ınektuplarının payı pek
önemlidir. Bıınların en meşhurları, dostu P}re Mersenııc ile Prazs,ıs Elisabeth'e yazdıklarıdır.,
Elisabeth. 16l8 de Bohemya Kıralı olduğıı halde, patlayan din harpleri yüzünden tacını kaybe-
den, Frbderik'in büyük kızıdır. Zamanının bilimlerini kavrayan, birçok dil bilen, bilgin bir pren_
sesti. Desc4rtes'ı }lollanda'da tanımış. ve oradan ayrıldıktan sQnra, onunla mektuplaşmıştır.
Bu mektuplar, bilhass Descartes'ın ahllk üzerine görüşlerini belirtmeİi bakımından önemlidir.
Burada onlardan ikisini sunuyoruz.

ı



DESCARTES A ELISABETH
Egmond, septembre 1646

Madame,

J,ai lu ie livre dont votre Altesse m'a command6 de lui öcrire mon

opinion, et !'y trouve plusieurs prğceptes qui me semblent fort bons;

comtne entre autres au 19 et 20" chapitres: Qu'un Prİnce doit toujours
Eoıter la haıne et le möprıs de ses sujefs, et que l,amour du peuple

ııaut mİeux que les forteresses. Mais il y en a aussi plusieurs autres que

je ne saurais approuver. Et je crois que ce en quoi l,Auteur a le plus

manquö, est qu'il n'a pas mis assez de distinction entre les Princes qui

ont acquis un Etat par des voies justes, gt ceux qİıi l'ont usurp€ par
des moyens illdgitimes; et qu'il a donnö ö tous, gönğralement, les

prdceptes qui ne sont propres qu,ö ces derniers. car comme, en bitis_
sant une maison dont les fondements sont si mauvais qu'ils ne sauraient

soutenir des murailles hautes et ğpaisses, on est obligğ de les faire
faibies et basses, ainsi ceux qui ont commencö ö s'ötablir par des crimes

sont ordinairement contraints de continuer i con:ımettre des crimes, et

ne se pourraient maintenir s'ils voulaient ötre vertueux.

C'est au regard de tels Princes qu'il a.pu dire, au chapitre 3: Qa'ils
ne sauraİent manguer d'6tre hqİs de plusİeurs; et qu'İIs ont soaoent
plus d'aaantage d faire beaucoup de mal gu'd en faire moins, pour ce

gue les lögöres offenses suffisent pour donner Ia oolontö de se oenger,

et gue les grandes en 6tent le pouııoir. Puis, au chapitre 15: Que, s'i/s
goulaİent 6tre gens de bİen, İl seraİt İmpossİble qu'İls ne se ruinassent
parmi le grand nombre de möchants gu'on trouııe partout. Et au chapitre
19ı Qu'on peut €tre hai pour de bonnes actions aussi bien que pour de

mauoaises,

Sur lesqueis fondements il appuie des prdceptes trös tyranniques,
comme de vouloir qu'on ruine tout un pags, afin ten demeurer le
maitre; qu'on exerce de grandes cruautösı pou7llu gue ce soit prompte,
ment et tout d la Jois; gu'on tdche de paraitre homme de bien, mais



DESCARTES,DAN ELISABETH,E
Egmond, Eglfrl 1646

Madam,

Altesinizin okumamı ve kendileıine hakkındaki kanaatimi yazmamı
emir buyurdukları kitabı 1 okurlum, içiııde bana pek i;i görünen birçok
öğütler buldunı; meselA, 19 ncu ve 20 nci bahislerde rasladıklbrım bun_
lardan bir kaçıdırz Bir hükümdar her zaman tebaasının kin oe nefre.
tinden sakınmalıdır; halkın seogisi kalelerden daha değerlidir. Fakat
başka bir çokları da var ki doğru bulamam. Müellifin en çok aldandığı
nokta, doğru yollarla devletin başına geçen hükümdarlarla gayri meşru
yollardan giderek zorla devletin başır,a geçen hükümdarlar arasında
yeterce ayrılık kurmamış; ve ancak bu sonunculara uygun gelen öğütleri
genel olarak hepşine vermiş olmasıdır sanırım; zira nasıl, kalın ve yük-
sek duvarları tutamıyacak kadar kijtü temeller üzerine dayarıan bir ev
yaparken, duvarları ince ve alçak yapnıak zorluğu varsa, aynı suretle,
cinayetlerle devletin başına geçenler de, cinayet işlemekte devaına mec-
burduilar, faziletli olmak isteyince de _verlerinde tutur,aınaz_.lar.

3 ncü bahisdeki şu sözleri bu tür}ii hükümdarlar için söylemiş ola_
caktır sanırım z Bir çoklarının kin_ae nefıetinden kıırtulamazlar; çok
zaman az kötülıik gapmaktan zıgade çok kötülük gapmakta kdrları
ııardır, çünkü hafif fenalıklar öc alnı,ak arzusunu dağurobildiği halde,
biiyük zulümler öc alma gücünü gok eder.Sonra, 15 nci bahisbe: ıyf
kimseler olmak isterlerse, her tarafta raslanan bir stiri kötü arasında
mohaolmamaları imk1nsızdır.19 ncu bahiste de: igi' hareketler için
olduğu kadar kötti işler için de kin oe nefret kazanılabilir.

Bu temeller üzerine pek tiranca kurullar kuruyor, nıeseii ''hıikimi
olmak için, btitün bir memleket- harap edilmelidir; çabuk oe h"p
birden gapıImak şartigle, bügük zulümler işlenmelidir; igi adam gibi
görünmege çalışmalı, fakat şerQekte igi olmamalı; fagdalı olduğu müd-

' ı Machiaveli'nin It Priıcipe:Hükümdar adlı eseri. 1532 dÖ İtaüyanca olarak çıkmış, 1553
de fransızcayı, l560 da da lAtinceye çevrilmiştir. Tefsircilere göre, Descartes eseri itılyanca-
sından okumuştur.
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gıı'on ne le soit pas oEritablemeııt; gu'on ne tienne sa parole gu'aussi
longtemps gu'elle sera utile; gu'on dissimule, gu'on trahisse; et enfin
9u€, pour rögner, on se döpouille de toute humanitö, et gu'on deoienne
Ie plus farouche de tous les animaux.

Mais c'est un trös mauvais suİet pour faire des livres, que d'entre-
prendre,d'y donner de tels prdceptes, qui, au bout du compte, ne sauraient
assurer ceux auxquels il les donne; car, comme il avoue lui,m6me, İJs

ne se peucaent. garder du premier gui ooudra ,nögliger sa gie pour se

oenger üeux, Au lieu que, pour instruire un bon Prince, quoique nou-
vellement entr6 dans un Etat, il me semble qu'on lui doit proposer des

maximes toutes contraires, et supposer que les moyens dont il s'est

servi.pour s'6tablir ont 6t6 justes; comme, en effet, je crois qu'ils le
sont presque tous, lorsque les Princes qui les pratiquent les estiment

tels; car la justice entre les Souverains a d'autres limites qu'entre les

particuiiers, et il semble qu'en ces rencontres Dieu donne le droit ö

ceux auxquels il donne la force. Mais les plus justes actions deviennent

injustes, quand ceux qui les font les pensent telles.

on doit aussi distinguer entre les sujets, les amis ou alli6s et les

ennemis. car, au regard de ces derniers, on a quasi permission de tout

faire, pourvu qu'orİ en tire quelque avantage pour soi. ou pour ses su_

jets; et je. ne ddsapprouve pas, en cette occasion, qu'on accouple le

ienard avec le lion, et qu'on loigne l'artifice iı la force. M6me je com-

prends, sous le nom d,ennemis, tous ceux qui ne sont point amis ou

uııi6r, pow ce qu,on a droit de leur faire la guerre, quand on y trouve

son avantage, et que, commcnçant i devenir suspects et redoutables,

on a ]ieu de s,en d6fier. Mais i,excepte une espöce de tromperie, qui

est si directement contraire ö la sociĞtö, que je ne crois pas qu'il soit

iamais permis de s,en servir, bien que notre Auteur l,approuve en divers

endroits, et qu'elle ne soit que trop en pratique: c'est de feindre d'ötre

ami de ceux qu'on veut perdre, afin de les pouvoir mieux surprendre,

L'amiti6 est une chose trop sainte pour en abuser de la sorte; et celui

qui aura pu feindre d'aimer quelqu'un, pour le trahir, m6rite que ceux

qu'il voudra par aprös aimer vöritablement, ,n'en croient rien et le
haissent.

Pour ce qui regarde les a]liğs, un Prince leur doit teırir exactement

sa parole, m6nıe loisque cela lui est pr6iudiciable; car il ne le saurait

6tre tant, que la röputation de ne manquer point 5 faire ce qu,il a

promis ıui esi utile; it il ne peut acquğrir cette rğputation que par de

İelles occasions, oü il y va pour lui de quelque perte; mais en celles

qui le ruineraient tout ö fait, le droit des gens le dispense de sa pro,
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detçe oerilen sözü tutmalı; gizlemeli, aldatmalı, ," ,onundo, hükmet-
mek için, bütün insanlıktan sılrılmalı ııe bıitün. hagoanlaruı €fl cafla-
oarı kesilmelidir,> diyor.

F'akat bu türlü öğütler vermek için kitap yazmaya kalkmak pek
kötü bir şeydir, çünkü, bunlar sonunda, öğüt verdiği kimselere güven-
lik veremez; zira, kendinin de dediği gibi, onlardan öc almak için ha-
yatına kıvmarı göze alır_ıak istiyenin elinden kurtulamazlar. Halbuki,
bir milletin başına yeni geçmiş oisa bile, bir hükümdara öğüt vermek
için, tamamiyle tersi kurallar öğretmek, ve devletin başına gelmek için
kullandığı vasıtaların meşru olduğunu farzetmek l6zımdır; nitekim, bu
vasıtaları kullanan hükümdarlar, onları doğru buldukları takdirde, he-
men hepsinin, gerçekten, doğru oldul{larını sanıyorum; zira adaletin hü-
kümdarlar arasındaki sınırı, şahıslar arasındaki sınırdan başkadır: ve
öyle görünüyor ki bu hallerde tanrı, kuvveti verdiğine hakkı da veriyor.
Fakat, işliyenler eğri düşündüğü zaman, en doğru hareketler bile eğri
olur.

Tebaalar, dostlar ve müttefiklerle düşmanları da biribirinden ayırma-
nralıdır, zira, düşmanlari karşı, hemen hemen her şeyi yapmaya cevaz
vardır, yeter ki bundan hükümdar veya tebaaları için bir fayda elde edil-
sin; bu takdirde, tilki ile kurdu birleştirmeyi ve kuwetin yanıııa hile-
yİ de katmai,ı yanlış bulmu;.,9rurn. HattA ben, dost veya müttefik olmı_

" 
yanların hepsini, düşman adı altında topluyorum, çünkü, işimize geldiği
zanan, onlara karşı harb açmakta hak!ı olduğuıııuz gibi, şüpheli ve
korkulu olmaya başlaylnc6 da güvenmemek hakkımıldır. Fakat bir hile
var ki istisna ediyorum, bu hile, müellifin birçok yerlerde doğrulamasına,
ve hayatta da haddinden fazla revaçta olmasına rağmen, cemiyete öyle
taban tabana zıddır ki kuilanılmasına hiçbir zaman cevaz yoktur sanı-
rını; o da, daha i3 i avlamak için, mahvını istediği kimselerİn yalandan
dostu görünmektir. Dostluk bu şekilde kötüye kullanılmıyacak kadar
kutsal bir'şeydir; ve bir kimseyi, aldatmak için, yalandan sever görü-
nen bir adam, sonradan gerçekten sevmek isteyeceği kimselerin, kendi-
sine inanamamasını ve kendisinden nefret etmesini hakeder.

. Mütteiiklere gelince, bir hükümdar, kendisine zararlı olduğu takdir-
de bile, tamamiyle sözünü tutmalıdır; zira, sözünü tutmak şöhretinin
kendisine sağladığı fay6lu göz önüne alınırsa, bundan gördüğü zarat
o kadar büyük olarnaz. O da bu şöhreti ancak, biraz zarar göreceği,
böyle fırsatlarda kazanabilir. Fakat kendisini tamamiyle mahvedecek
hallerde, devletler hukuku onu sözünü tutmakta serbest bırakır. Sözünü.

.,

?
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messe. Il doit aussi user de beaucoup de circonspection, avant que de
promettre, afin de pouvoir toujdurs garder sa foi. Et bien qu'il soit
bon d'avoir amitid avec la plupart de ses voisins, ie crois ndanmoins
que le meilleur est de n'avoir point d'6troites alliances, qu'avec ceux
qui sont moins puissants. Car, quelque fid6lit6 qu'on se propose d'avoir,
on ne doit pas attendre la pareille des autres, mais faire son compte
qu'on en sera trompö, toutes les fois qu'ils y trouveront leur avantage;
et ceux qui sont plus puissants l'y peuvent trouver, quand ils veulent,
mais non pas ceux qui le sont moins.

Pour ce qui est des suiets, il y en a de deux sortes: ö savoir les
grands et Ie peuple. Je comprends, sous ]e nom de grands, tous ceux
qui peuvent former ıles partis contre le Prince, de Ia fid6lit6 desquels
il doit 6tre trös assur6; ou, s'il ne l'est pas, tous les politiques sont
d'accord qu'il doit employer tous ses soins ö les abaisser, et qu'en tant
qu'ils sont enc]ins ö brouiller l'Etat, iI ne les doit considdrer que com.
me ennemis. Mais, pour ses autres sujets, il doit surtout Ğviter leur
haine et leur nrepris ; ce que je crois qu'il peut toujours faire, pourvu
qu'il observe exactement la justice ö leur mode (c'est-ö-dire suivant les
lois auxquelies ils sont accoutum6s), sans ötre trop rigoureux aux pu-
nitions, ni trop indulgent aux gr6.ces, et qu'il ne se remette pas de tout
iı ses Ministres, mais que, Ieur laissant seulement la charge des condam-
nations plus oCieuses, ii tömoigne avoir lui - ın6me le soin dö tout le
reste; puis aussi, qu'il retienne tellement sa dignild, qu'il ne quitte rien
des honneurs et des d6f6rences que le peuple croit lui ötre dues, mais'
qu'il n'en demande point davantage, et qu'il ne fasse paraitre en public
que §es plus sdrieuses actions, ou celles qui peuvent 6tre approuvdes,
de tous, rğseıvant ö prendre ses plaisirs en particulier, sans que ce
soit jamais au ddpens de p:rscnne; et enfin qı:'il soit immuable et in-
flexibl:, noıı pas aux premiers desseins qu'ii aura formĞs en soi.möme,
car d'autant qu'il ne peut avoir l'eil partout, il est nğcessaire qu'il
demande conseil, et eı teı;de les raisons de plusieurs, avant. que de se
rdsorıdre; mais qu'il soit inflexib]e touchant les choses qu'il aura t6mo-
igr-6 avoir rdsolues, encore mörne qu'elles lui fussent nuisib]es; car ma_
laisöment le peuvent.eiles 6tre tant que serait la rdputation d'6tre l6ger
et variable.

Ainsi je ddsapprouve la maxime du chapitre 15: Qu", le monde
ötant fort corrompu, il est impossible gu'on ne se ruine, si l'on <ıeut
ötre toujours homme de bien; et gu'un Prince, pour se maintenir, doit
apprendre d 6tre mEchant, lorsque l'occasion le reguiert. si ce n'est
peut-ötre que, par un homme de bien, il entende un homme superstitieux
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her zaman tutabilmek iÇin'de, söz vermeden önce, çokca düşünmesi
lizımdır. Komşuların çoğu ile dost geçinmek iyi olsa da, en i_visi

ancak az kuvvetli olanlarla sıkı ittifaklar yapmaktır. .Zira, sözümüze
ne kadar sadık kalmak istersek istiyelim, aynı şeyi başkalarından bek-
lememeliyiz, fakat ınenfaat}arını buldukları her defada, aldatılacakmışız
gibi hesabınıızı yapmalıyız Az kuvvetli olanlar değil, çok kuvvetli
olanlar, istedikleri zaman, bunda bir menfaat bulabilirler.

Tebaalara gelince, bunlar da iki türlüdür: büyükler ile halk. Bü-
yüklerden, hükümdara karşı partiler kurabilenlerin hepsini anlıyorum,

.- hükümdar onların sadakatinden emin olmalıdır; yahutta emin değiise,
onları yatıştırmak için her türlü vasıtaya baş vurmak gerektiginde bü-
tün devlet idaresi bilginleri mutabıktır, ve devleti karıştırmıya meylet-
tikleri takdirde, onlara düşmanları gözüyle bakması l6zımdır. Fakat,
öteki tebalarına gelince, onların bilhassa kin ve nefretinden sakınmalıdır;' bunu da, zannederim her, zaman yapabiJir, ı,eterki şu şartları 3,erine
getirsin: kendi tarzlarında, yani alıştıkları kanunlara göre, adalete riayet
etmelidir. Ne cezalarında sert, ne de lütufiarında gevşek olmalıdır, her

şeyi nazırlarına bırakmamah, fakat, yalnız çirkin hükümlerin ytikünü
onlara bırakarak, geri kalan işlerin hepsiyle uğraştığını göstermelidir;

''sonra, şeref ve asaletini öyle muhafaza etmelidir ki halkın .kendisine
. borçlu olduğunu sandığı hürmet ve itibardan hiçbirini terketmemeli,

fakat fazlasını. da istememeli, ve asla kimsenin zar^rına oimaksızın, zevk

. ve safasını hususi hayatı için saklıyarak, umumi hayatında en ciddi
. hareketlerini, yahut da herkesin doğru bulacağı hareke tleri gösternieli-

dir. Ve nihayet hareketlerinde sabit ve bükülmez oimalıdır, tek başına
kurduğu iJk tasarılarda değil, zira her yerde gözü olmı_vacağı için, ka_
rar venıeden önce dinışması ve bir çoklarının fikirlerini alması ldzımdır;
fakat, kendisine zaratı da olsa, karar vedığini s5ylediği şeyleıde sabit

. ve bükülmez olmalıdı,; zira, ne de oisa, kararsız ve deği§gen olmak
şöhreti kadar zaraıh olamazlar.

Bör,lece 15 inci ba.histeki şu kuralı doğru bulmuyorum : Diinga pek
bozuk olduğundan, her zaman igi insan olmak istenince, mahvolmamak
imkdnsızdır; bir hükümdar, tutunmak için, durum g,rektirdiği zaman,
kötü olmasını öğ,enmelidir,, meğer ki iyi adamdan, Sebt sabahı savaş-
mağa cesaret edemiyen, ve milletinin dinini değiştirrnedikçe vicdanı
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et simple, qui n'ose donner bataille au jour du Sabbat, et dont la con-
science ne puisse 6tie en repos, s'il ne change la religion de son peuple.
Mais, pensant qu'un homme de bien est celui qui fait tout ce que lui
dicte Ia vraie raison, il est certain que le meilleur est de töcher ö l'6tre
toujours.

Je ne crois pas aussi ce qui est au chapitre 79ı Qu'on peut autant
€tre hai pour les bonnes cctio'ns, gue pour les mauııaises, sinon en tant
que l'envie est une espöce de haine; mais cela n'est pas le sens de
l'Auteur. Et les Princes n'ont pas coutume d'6tre enviös par le conımun
de leurs sujets; ils le sont seulement par les grands, ou par leurs voi-
sins, auxquels les mömes vertus qui leur donnent de l'envie, leur donnent
aussi de la crainte; c'est pourquoi jamais on ne doit s'abstenir de bien
faire, pour 6viter cette sorte de haine; et il n'y en a point qui leur '

puisse nuire, que celle qui vient de l'injustice ou de l'arrogance que le
peuple juge ötre en euıi. On voit m6me que ceux qui ont 6t6

condamnds ö la mort, n'ont point coutume de hair leurs juges,

quand ils pensent l'avoir m6rit6e; et on souffre aussi avec
patience les maux qu'on n'a point m6rit6s, quand on croit que Ie Prince,
de qui on les reçoit, est en quelque façon contraint de les faire, et qu'il
en a du ddplaisir; pour ce qu'on estime qu'il est juste qu'il prdföre
l'utilitö publique ö ce]le des particuliers. Il y a seulement de la difficultö,
lorsqu'on est oblig6 de satisfaire ö deux partis qui jııgent diffdremment
de ce qui est iustg comme lorsque les Empereurs Romains avaient i
contenter les Citoyens et les Soldats; auquel cas il est raisonnabls d'ac-
corder quelque chose aux uns et aux autres, et ori ne doit pas entre- .
prendre de faire venir tout d'un coup ö la raison ceux qui ne sont pas
accoutumds de l'entendre; mais il faut töcher peu ö peu, soit par des
ğcrits'publics, soit par les voix des Pr6dicateurs, soit par tels autres
moyens, ö la leur faire concevoir. Car. enfin le peuple souffre tout ce
qu'on lui peut persuader 6tre iuste, et s'offense de tout ce qu'il imagine
d'6tre injuste; et l'arrogance des Princes, c'est-ö-dire l'usurpation de
quelque autoritd, de quelques droits, ou de quelques honneurs qü'il
croit ne leur ötre point dus, ne lui est odieuse, Qu€ pour ce qu'il Ia
considöre çomme une espöce d'injustice.

Au reste, je ne suis pas aussi de l'opinion de cet Auteur, en ce qu'il dit
en sa.Priface., Que, comme il faut 6tre dans la plaine, pour mieux ııoir
la figure des montagnes, lorsgu'on en ııeut lirer le cragon, ainsı on doit
6tre de condition prioöe, pour bien connattre l'of/ice d'un prince. Car
le crayon ne reprdsente que les choses qui se voient de loin; mais les
principaux motifs des actions des Princes sont soÜvent des circonstances
si particuliöres que, si ce n'est qu'on soit Prince soi - möme, ou bien
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rahat etmiyen hurafeperest, basit bir adam anlıya. Fakat iyi bir insan,
gerçek aklın buyurduğu her şeyi yapan kimse olduğunu düşünerek, en
ilisinin her zaman iyi adam olmağa çalışmak olduğu şüphesizdir.

19 uncu bahisdeki, igi işler kadar kötü işlerden dolagı da kin ııe
nefret kazanılabilir, sözüne de inanmıyorum, meğer ki hasetlik bir nevi
kin olsun; fakat müellifin anladığı m6na bu değildir. sonra hükümdar-
Iar halk tabakasının hasedini çekemezler; onları yalnız bülükler yahut
komşuları kıskanır, çünkü onlara kıskançlık veren ayni meziyetler kor-
ku da verir; bundan dola; ı, bu türlü kinden sakınmak için hiçbir za-
man iyilik etnıekten vazgeçmemelidir; onlara zarar verebilecek biricik
şey kin.ve nefret, halkın kendisine karşı işlediklerine hükmettiği haksız-
]ık ve hakarettir. zira belli bir şeydir ki, ölüme mahküm edilenler bile,
hakettik]erini sandıkları zaman, hdkimlerine karşı kin beslemezler; ayni
suretle, halk da haketmediği feliketlere, hükümdarın bunu zorla yap-
tığına ve bundan nefret duyduğuna inandığı zaman, sabırla katlanır;
çünkü kamu menfaatini özel menfaatlara. tercih etmesini doğru bulur.
Yalnız, doğru olan hakkında, başka başka hüküm veren iki tarafı mem-
nun etmek zorunda kalındığı zaman güçIük vardır; yurttaşlarla asker.
leri memnun etmek zorunda kalan Roma imparatorları bu durumda
idiler. Bu durumda her iki tarafa da bir şeyler vermek mikuldür, ve
akıl ve mantıkı dinlemeğe alışmamış olanları bir hamlede akıi ve man-
tıkla hareket ettirmeğe kalkmamalıdır; fakat yavaş yavaş gerek ya-
1,ımlanan yazılar, gerek öğütcülerin ağzı, gerekse başka vasıtalarla
onlara akıl ve mantıkın buyurduğunu anlatmağa çalışmalıdır. Zira halk
doğru olduğuna inandığı şeye katlanır, eğri olduğunu hayal ettiği her
şeye de kızar; hükümdarların zorbalığı ise, yani halkın, hükümdarların
hakkı olmadığına inandığı, herhangi bir otoriteyi, bazı hakları ve bazı
şerefleri zorla alması ise, onda sadece nefret uyandırır, çünktı o bunu
bir haksızhk olarak görür.

Hulisa, ön sözünde söylediği şeyler üzerinde de, müellifle ayni
fikirde değilirn: nasıl bir d.ağın kurşun kalemle resmini çizmek istediğimiz
zaman, şeklini daha igi görmek için, oaada bulunmak ldsımsa, agni
suretle, bir hüktimdarın işini igi tanınak için de, deııletle ilgisiz iususi
bir durumda bulunmak ldzımdır. Zira kalem ancak uzaktan görünen
şeyleri gösterir. Fakat hükümdarların hareketlerinin başlıca sebepleri
çok zaman o kadar özel hal ve şartlara bağlıdır ki, asıl hükümdarların
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qu'on ait öt6 fort. longtemps participant de leurs secrets, on ne les
saurait imaginer.

C'est pourquoi je mdriterais d'6tre moquö, si ie pensais pouvoir
enseigner qııelque chose i Votre Altesse en cette matiöre; ııssi n'est,ce
pas mon dessein, ,mais seulement de faire que mes lettres lui donnent
quelque sorte de divertissement, qui soit diffğrent de ceux que ie m'i,
magine qu'elle a en son voyage, lequel ie lui souhaite parfaitement heu-
reux: comme sans doute il le sera, si Votre. Altesse se rğsout de pra-
tiquer ces maximes qui enseignent que la f6licit6 d'un chacun dğpend
de lui-möme, et qu'il faut tellement se tenir hors de l'empire de la
Fortune, que, bien qu'on ne perde pas les occasions de retenir les avan_

tages qu'elle peut donner, on ne pense pas toutefois ötre malheureux

lorsqu'elle les refuse; et pour ce qu'en toutes les affaires du monde il
y a quantitğ de raisons pour et contre, qu'on s'arröte principalement ö

conriİ6r"r celles qui servent ö faire qu'on approuve les choses qu'on

voit arriver. Tout ce que j'estime le plus inövitable sont les maladies

du corps, desquelles |e prie Dieu qu'il vous prğserve; et ie suis avec

toute la d6votion que je puis avoir,
Madame,

De Votre Altesse,
Le trös humble et trös obdissant

Serviteur,
Descartes
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kendisi, yahut da uzun zaman sırlarına ortak olmuş birisi olmadıkça,
onları tasarlamak imkdnsızdır.

Bunun içindir ki, bu konu üzerinde Altesinize herhangi bir şey
öğretebileceğimi düşünmekle pek güIünç olurum; maksadım hiç de
bu değildir, sadece mektupiarımıır kendilerine tamamiyle uğurlu
olmasını dilediğim seyahatlarının verdiği t ğlencelerden başka bir eğlence
sağlamasıdır: eğer Altesiniz herkesin saadeti kendi elindedir, ve talihin
hükmünden o kadar dışarda kalmalıyız ki, verebildiği faydaları sakla-
mak fırsatlarını kaybetmemekle beraber, vermediği zaman da kendimizi
bahtsız saymamalı_,ız; dün,aclaki bütün işlerde lehtc ve aleyhte birçok
sepepler bulunduğu için, biıhassa meJ dana geldiğini g.ırdüğümüz şerleri
dÖgru çıkarmağa yarıyan şeyleıi gözden geçirmeliyiz, diye öğüt veren
düsturları tatbik etmeğe karar verirs€, ,s€lıafiaflarır,ıır uğurlu olacağına
Şüphe etmi, orum. En sakını]ııaz o|anları bence - vücut lıastalıklarıdır,
Tanrının sizi onlardan korumaıı için dua edeıim, ve bütün sadakatimle,

Madam,
Altesinizin

Pek saygılı ve pek itaatli
Kölesi,

Descartes.

Çeviren : Mehmct KARASAN
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«Die letzte Nacht r, so erzihlte der Mond, usandte ich meine St-
rahlen durch Indien's klare Luft und spiegelte mich in den lü/assern

des Ganges. Mein Schein drang durch das dichte Gewirr der alten
Platanen, deren Geöst sich wölbte wie Schildkrötenschalen. Da glitt ein
Hindumödchen durch das Dickicht, leichtfüssig wie eine Gazelle, schön
wie Eva selbst. Es war ein ötherisches, doch voll entwickeites ıü(esen,

und ich konnte durch "die zarte Haut ilıre Gedanken lesen. Die dornigen
Lianen zerrissen ihre Sandalen, aber unbekümmert ging sie rasch ihres
§feges. Das §7ild, das am Flusse seinen Durst gestillt hatte, sprang
sclıeu an ihr vorüber, denn das Mödchen trug eirıe brennende Lampe
in der Hand. Ich sah das rote Blut in den feinen Fingern schimrnern,
die sie schützend vor die Flamme hielt. Sie schritt bis an den Fluss, ,

stellte die Lampe auf die \[ogen, und die Lampe sank nicht unter,
sondern wurde fortgetragen wie ein Kahn. Die F]amme flakkerte, als
wenn sie eriöschen wollte. Doch sie brannte weiter, und die schwarzen
funkelnden Augen des Mödchens folgten ihr mit einern seelenvollen Blick. -
Sie wusste: liüürde die Lampe solange brennen, als sie sie sehen konnte,
so war ihr Geliebter noch am, Leben. Erlosch die Flamme, sö war er
tot. Und die Lampe brannte mit zuckender Flamme, und ihr Herz
brannte und zitterte l Sie sank auf die Knie und sprach ein Gebet. An
ihrer Seite lag im Gras eine züngelnde Schlange, doch ihre Gedanken
weilten bei Brahma und ihrem Bröutigam. u Er lebt », jubelte sie. Und
von den Bergen hal]te es wieder: "Er lebtl,

Z\ÜYEI UNDZWANZIGSTER ABEND

"Ich sah,,, sag,te der Mond, oein kleines Miidchen weinen. !üeinen
über die Schlechtigkeit der \)ielt. Es hatte die schönste Puppe zum
Geburtstage bekommen, so zart und fein, dass sie bestimmt nicht ge_

schaffen war, Böses-zu ertragen. Abçr darauf nahmen die Brüder des
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giniNci GEcE

A,ydede anlatıyordu:

"Dün gece Hind'in berrak havasını aydınlatı5ıor ve Cani suların-
daki aksimi seyrediyorduın. Işığım, birbiriyıe haşır neşir olmuı tepeleri
kaplumbağa sırtr gibi top top, yaşlı çınarların arasından süzülerek yere
iniyordu. ceylan kadar çevik, Havva Anamız gibi güzel bir hintli kızın
çalılatın arasından ka-rdığını göıdüm. Bu, hem esiri andırır, hem olgun
vücutlu mahlükun nazik teni, düşüncelerini benden gizliyeıniyordu. Di-
kenli sarmaşıklar, ayağındaki sandalları yırtıyordu; ama o, bana bak-
madan, hızla yoluna devam ediyordu.

_ Dereden su içen hayvanlar onu görünce sıçrayatak kaçıştılar, çün-
kü elinde bir yanar kandil vardı. sönmesin diye kandilin önüne tuttuğu
narin parmaklarına taze kanının kızıllığı vurmuştu. kız dereye varınca
kandili usulcacık suyun üzerine bıraktı. kandil de batmadan, bir kayık'
gibi yüzerek kıyıdan uzaklaştı. kandilin mini mini alevi bir kaç defa
söner gibi oldu, likin sönmedi. sahibi, parıl parıl parlayan mina dolu
kara gözleriyle onu takip ediyordu; ve biliyordu ki kandil gözden
kayboluncaya kadar sönmezse sevgilisi hdl6 sağdır, sönerse artık ha-
yatta değildir.

kandilin alevi çok ürpermeler geçirdi, ama sönmedi ve kıyıda bıt
gçnç kalb yana yana titredi durdu.

şimdi kız diz çökmüş, dua ediyordu. yanıbaşında, otların arasına
yatmış bir zehirli yılan dilini oynatıyordu. .Fakat genç kızın aklı fikri
Brahma ile nişanlısında idi. Sevincinden "yhşıyormuş,, diye haykırdı.
DağIar «yaşıyormuş, diye cevap verdiler.

yinııi iriııci GEcE

Aydede oBir küçük kız gördüın ki ağlıyordu, dedi, ve onu ağta-
tan dünyanın kötülüğü idi. kızcağıza doğum gününde nefis bir bebek
vermişlerdi. Bu bebek o kadar güzel, o kadar ince idi ki, gören ona
kimseden bir kemlik gelemez diye düşünürdü. Fakat küçük kızın erkek
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kleihen Mddchens weing Rücksicht. Die langen Beııgel warfen die schöne
Puppe auf den höchsten Baum im Garten und rannten davon !

- Die kleine konnte natürlich mit ihren Armchen die puppe nicht
erreichen, gechweige denıı sie herunterho]en. Destıalb weinte sie. §üahr-
scheinlich weinte die puppe auch. Jedenfalls steckte sie ihre Hönde
durch die grünen zweige und machte ein sehr ur:glückliches Gesicht.

Das war also der Kumıner des Lebens, von dem Mama so oft
gesprochen hattet lhn musste die arme Puppe jetz' durchleiden. Es
wurde schon duırkel. und wenn es nun erst vollends Nacht würde.
sollte sie dann ınutterseelenal]ein oben auf dem Baum sitzen müssen ?
Schrecklich l Nein, das hatte die Kieine nicht übers Herz gebracht.
ulch b]eibe bei dir,, fliisterte sie hinauf, obwc,hl ihr gar nicht wohl
zumute war bei dem Gedanken. Sie sah schon die Zwerge im Gebüsch
kauern; die hatten hohe, spitze Mützen auf, und weiter hinten auf den

dunklen \[egen, tanzten schrecklich lange Gespenster. Ach Gott, sie

kamen ja immer nöher, und jetzt streckten sie die Hönde aus und

zeigten mit den Fingern auf die Puppe und lachten höhnisch dazu. Der
Kleinen schlug das Herz. u Aber, , dachte sie, "wen man keine Sünde

begangen hat, kann einem auch kein Leids geschehen. Habe ich schon

|irımal eine Sünde begangen?,, Und sie sann angestrengt nach. "Ach
Gott, ja t lch habe ja die arme Ente mit dem roten Lappen am Bein

ausgelacht, weil sie İo drollig watschelte. Öarüber habe ich so lachen

müssen, und es ist eine Sünde, über die Tiere zu lachen.,, Dabei sah

sie die Puppe an. "Hast du auch schon ein Tier ausgelacht?, fragte

sie. Da ,"hİ"n es, als schüttelte die Puppe energisch mit dem Kopfe.,

FÜNFUNDZWANZIGSTER ABEND

o Es. war in Frankfurt. Dort sah ich , , so sprach der Mond, "ein
seltsames Bild. Mein Blick fiel auf ein altes Haus. Es war nicht das

Haus, in dem Goethe geboren ward, auch nicht das alte Rathaus mit

seinen vergitterten Fenstern, hinter denen noch immer die gehörnten

Schğdel der Ochsen bleichea, die bei der Kaiserkrön!ıng am Spiess

gebraten wurden. Nein-es war ein ganz gewöhniiches, grün angestrich,
nes Bürgerhaus, und es lag in der Nehe der engen Judengasse. Es war

Rotschilds Haus.

Ich sah durch die geöffnete Türe. Die Treppe war hell erleuchtet.

Bediente, die brennende Keızen in schweren Siiberleuchtern trugen,

?
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kardeşleri vardı. Bu afacanlar, güzelliğine, inceliğine bakmadan, o
cantm bebeği yakalayınca bahçedeki en yüksek ağacın tepesine attılar,
sonra da birer tarafa sıvıştılar. Kız için bebeğini kurtarmak imkinsızdı.
O, mini mini kollarıyla, zavallıya yetişemiyordu bile.. Zaten ağlamasının
sebebi de bu idi. kim bilir, belki bebek de ağlıyordu. Ağlamıyorsa bile
yeşil dalların arasından sarkan elleriyle pek kederli görünüyordu.

Demek ki Annenin dilinden düşmi_yen keder ke]imesinin m6,nası bu
idi. Demek onu acı acı öğtenmek sırası şinıdi bebekciğe gelmişti. Karan,
Iık büsbütün basınca ne olacaktı? Zava|lı bebek geceyi bir başına ağacın
tepesinde mi geçirecekli? Bu koıkunç bİr şe;,di. Hai,ır hayır, küçük kız
buna razı olamazdı. Onun için, başını kaldırarak, ağaca .doğru "merak
etme, seni yalnız bıraknıı_vacağım,,, diye fısıldadı. Fakat, doğrusunu
ararsanız, bu kararı verdiğine için için hiç te memnun değildi.

Çatıların arasrna çöınelmiş cüceler artık gözie görülüyordu. Başla,

rında yüksek, sivri külAhlar vardı. Gerideki karanlık yollarda da kazık
gibi hayalet]er dans ediyordu. Gittikçe yaklaşan bu hayaletler, elleriyle
birbirine bebeği ,gösterip onunla alay ediyor, gülüşüyorlardı. Kızcağızın
yüreği küt kiit atıyordu. Kendi kendine, «Fakat günah işlemiyenlere
onlardan bir fenalık gelmez ki, dedi, «yoksa benim de işlenmiş bir
gllnahım mı var?» Derin derin düşündükten sonra devam etti: .Buldum,
buldum... Bacağı kırmizı bir paçavra ile sarrlı, şu zavallı ördek yok mu,

yürürken tuhaf tuhaf yalpaladığını görünce çok gülmüştüm. Halbuki
hayvanların hatine gülmek günahtır,. Sonra,,bebeğine bakarak sordu;
«sakın sen de bir hayvanla alay etmiş olmıyasın?,.

Bana öyle geldi ki, bu sorguya muhatap olan bebek ohayır, hayır,
demek istiyorrnuş gibi, mini mini başını bir müddet hızlı hızlı salladı
durdu.,

yinıııi BEşiNci GEcE

Aydede "Frankfurt'ta tuhaf bir manzara ile karşılaşmıştım, diye
söze başladı. Gözüme eski tıir ev ilişmişti. Bu, ne Gethe'nin doğCuğu
evdi, ne de pencerelerinin beri tarafında İmparatorun taç giyme töre,
ninde şişte kızartılan öküzlerin boynuzlu ke]leleri asılı duran, eski Be-
lediye Dairesi. Bu, yeşil boyalı, alelide bir konaktı ve o dap daracık
Yahudi Sokağı'nın yanı başında idi. Burası; Rotschild'lerin evi idi.

Evin açık duran kapısından içeriye baktım. Merdiveni gündüz gibi
aydınhktı. Ellerinde, mumJarı yanık, ağır gümüş şamdanlar bulunan

o
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standen auf den Stufen und verneigten sich vor einer alten Frau, die
in einem Sessel die Treppe hinunter getragen wurde. Der Herr des
Hauses stand mit entblösstem Kopfe und küsste der alten Frau ehr-
furchtsvoll die Hand. Es war seine Mutter. Sie nickte ihm und den
Bedienten freudlich zu, und die Diener geleiteten sie in die schmale,
düsteıe Gasse, bis an ein bescheidenes kieines Haus. Hier wohnte sie.
Hier hatte sie ihre Kinder geboren, und von hier aus war ihr Glück
erblüht. §(enn sie die verachtete Gasse und ihr kleines Haus verschmğhte,
so würde auch das Glück sich von ihr wenden: das war ihr fester
Glaube., --

Der Mond, erzöhlte nicht weiter. Er hatte mir heute abend nur
einen kurzen Besuch gernacht. Aber ich musste lange an die alte Frau
in der schmalen dunklen Gasse denken. Nur ein §üort.und ihr glön-
zendes Haus stönde an der Themse ! Ein §uink nur-und die herrlichste
Villa am Golf von Neapel wöre ihr Eigen l

«'§üenn ich das niedrige kleine Haus verschmöhte, in dem das Glück
meiner Söhne wurze]t, so würde ihr guter Stern vertöschen , - das
war der Glaube, der ihr Handeln bestimmte. Ein Aberglaube? Vielleicht;
Doch jedenfalls ein Aberglaube von besonderer Art. Und wenn .man
die Geschichte kennt und das Bi]d vor Augen hat, das der Mond mir
malte, genügen zwei \)üorte, um sdinen Inhalt zu verstehen, die §[orte
Eine Mutter.

ANDERsEN

ı
ı
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uşak]ar, basamaklara dizilmişler, bir koltuğun içinde aşağnya indirilen
ihtiyar bir kadını yerlere kadar eğilerek selamtıyorlardı, Evin efendisi
ayakta duruyordu. Başı açıktı Bliylik saygıyla ihtii,ar kadının elini
öptü. Bu kadın anası idi. Kadın da oğlunu ve uşakları, gülümseyerek,
başıyla seldmladı; uşaklar o kuytu, daracık sokaktaki bir eve kadar
kendisine refakat ettiler. lhtiyar kadın işte bu evde oturu;,ordu. Çocuk-
larını bu-evde doğurmuş, talihin güler yüzünü ilkönce bu evde gör-
müştü. Biliyordu ki herkesin hakir gördüğü bu sokaktan, bu küçük
evden ayrıldığı gtin, talih-de kendisinden yüz. çevirecekti. Buna tam
mAnasiyle iman etmişti.»

Aydede buraya gelince sustu. Bu gece uzunbo,vlu görüşmek için
gelmiş değildi. Fakat ben uzun zaman o karanlık ve dar sokakta oturan
ihtiyar kadını düşündüm durdum. Taymis kıyısında muhteşem bir kona-
ğın, Napoli körfezindeki en zengiır villanın, onun olması, ağzından
çıkacak tek bir kelimeie bağtı idi.

.Çocuklarının bahtı bu küçücük, basık evde açılmış, buradan etrafa
kök salmıştı. Bu evden çıkacak olursa körleşiverecekti., ihtiyar kadının
büttln hareket|erine işte bu inanç hnkimdi. Acaba bu inanç batİl değil-
mi idi? Belki öyle idi. Lnkin ö; le olsa bile, eşine pek de sık ıastlanmayan
bir .ğn111 inanç,11.

İnsan bunun b5yle olduğunu bitir, Aydedenin bana tasvir ettiği
manzara}ı da göz önüne getirirse, şu kelimevi kendi kendine tekrarlar
tekrarlamaz işin iç yüziinü anlar: Analık.

Çeviren : Orhan Tahsin CÜNDEN

a

No!: ANDERSEN (Hanı Christian), Masalları bütün dünyacı tanınmış bir Daıi-
marka'lı şair (l805-1875) Almancosı aslına pek yalııa olduğu için buradaki pırçıların
aılından tcrcüme cdilmemiş olmasıuı kuıur saymadık.
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AN INTERLLJDE

orınthıa,s boudoıraat half_past fıfteen on the same dag. sheıs at
her wrİtİng table scrİbbling notes.,Sie İs romanticallg, and beautifuug
dressed. As the table .is agaİnst the wall near a corner, wİth the other

_wall on her left, her back alone is oisible from the middle of the

rooqı. The door is near '_the corner diagonallg opposite. There is a
large settee in the middle of the room,

The King enters and waits on thg threshold.
ORINTHIA. |crosslg, without'Iodilng round| Who is that?
MAGNUS. His Majesty the King
ORINTHIA. I dont want to see him.
MAGNUS. How soon will you be disengaged?
ORINTHIA. I didnt say I was engaged. Tell the king I dont want

to see him.



EI_,^lvLA AE?AEt.ASI
ADLI piyrsiN ARA oyUNuNDAN ALıNMIş nARçALAR

Aşağıdaki parçalar, doğumunun 90 ncı yılı kutlenmakta olan
Beınaıd Shaşy'un, Elnıa Aıabaıı adlı komedyasının ara oyunundan
alrnmıştır. Shaw komedyasına bu ismi veımekle, düzeltilmesine çalışıl-
dıkça kötüleşen biı .durumu kasdetmiştir. Onun için, başlığı dilimize

. Çorap Jökiiği' diye çeviımek belki daha uygun oluı.
Komedyanın konusu şuduı: D6a-7O İngilteresinde, salihİ'yetlerinin

sınırını.hşmak istiyen demokrat bir başvekil.ile, hür fikiıli, uysal, ltkin
önemli işlerde istediğini yaptıımanln yolunu bilen bir Kıtal arisında
çıkan ihtilAfın Kııalın zafcriyle neticelenmesi. Seçim yolu ile iktidat
mevkiine gelmiş olan başveki.l, Kıralın en önenıli hakkını kullanmasııa
engel olmak istemektedir. Bu, doğtudan doğruya halka hitap suretiyle

- efkiıı umumiye üzerine müessir olmak hakkıCır. Başvekilin gayesi, Kıralı
bir kukla halioe, getiımektir. Kıral ise kendi isteğiyle tacını tahtını
tefketmeği, Başvekilin oyuncağı olınağa tercih etnıektediı. Çünkü böyle
yaparsa,halktan bir adamgibi seçimleıe iştirak edip başvekil olabilecektir.
Kıralın kabiliyetletini biien ve siyasi rakip olarak karşısına çıktığı tak-
dirde kendisini yeneceğini anlayan başvekil, sonunda davayı kaybetmeyi,
her şeyi kaybermeğe-tercih eder.

Kıral ev]idir; kiırrsını hem seyer, hem de sayar. Fakat kendisine
plitonik bir aşkla bağlı olduğu, Orintlıia adlı biı gözdesi vardır ki
yanından bir türlü ayıramamaktadır, Çünkü, ruhen, bu bir az sathi fakat

çok zeki kıdının verdiği heyecana mülıtaçtır. Yukarda balısi geçen aıa
oyunıı, Kırıılı Başvekil ile ve Nazırlarıy|a bir araya getiren birinci
perdeyi tıkip eder.

Orinthia'nın budtıarı. Saat onbeş buçuktur. Yazı masasının başında
bir şegler karalıgan Orinthia, insanı düşündürücti bir güzellikte, güzel
giyinmiş bir kadındır. lVıosa soğ duıoara bitişik oe köşege gakındır.
Orinthio, sahnenin arka kısmını soluna alacak şekilde oturduğu için,
odanın ortasında duran bir adam ancak sırtını görebilir. Kapı öteki.
köşege gakındır. Orta gerde brgük bir kanepe oa?dır. KıraI kapıaın
eşiğinde görünür.

ORİNTHIA, başını çeüirmeden, öfkeli öfkeli. - Kim o?
MAGNUS. - Maİeste Kırai.
OF.İNTHİA. - Şimdi göremem.
MAGNUS. - lşiniz ne zaman bitecek?
ORİNTHIA. - İşirn var demedim. Kırala söyleyin, şimdi göremem

kendisini.
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MAGNUS He awaits your pleasure|he comes in and seats himself
on the settee|.

ORINTHIA. Go away. fA pause]. I wont speak to you. f Another
pausğ,If my private rooms are to be broken into at any moment
because'they arq in the palace, and the king is not a gentleman, I must
take a house outsi.li. I am writing to the agents about one now.

MAGNUS. §[hat is our quarrel today, belovğd?

ORINTHIA. Ask your conscience.

. MAGNUS. I have none when you are concerned. You inust tell me.

she takes a book from the table and, rises; then sweeps superblg
foraıard to the settee and flings the book into his hands,

ORINTHIA. Theret

MAGNUS. §[hat is this ?

ORINTHIA. Page 16. Look at it.

_ MAGNUS. |looking at the title on the back of the book| oSongs
of our Great Great Grandparents». şYhu' page did you say?

ORINTHIA , |between her teeth| Sixteen.

MAGNUS. |opening the book and. find,ing the page, his ege lıgh,tıng
up with recognition as he laoks at 

'r] 
Ab l The Pilgrim of Lovei

ORINTHIA. Read the first three words - if you dare.

MAGNUS. fsmiling as he caresses the phrasef.Orinthia, my belov6d».

ORINTHIA. The name you pretended to invent specially for me,
the only woman in the world for you. Picked up out of the rubbish
basket in a secondhand bookseller's ! And I thought you were a poet t

. MAGNUS. §[ell, one poet may consecrate a name for another.
orinthia i§ a namd full of magic for me. It could not be that if I had
invented it myself. I heard it at a concert of ancient music when I was
a child; and I have treasured it ever since.

ORINTHIA. You always have a pretty excuse. Ybu are the King
of liars and humbugs. you cannot understand how a falsehood like
that wounds me. i
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MAGNUS. - Kıra} emirlerinizi bekliyor (bögle diğerek içe1i girip
kanepege oturur).

ORİNTHİA - Ç,k bııradan (bir an duraklıgarak) seni görmek
istemiyorum işte. (Yine bir an durakladıktan 'sonra) . Eğer, sarayın
içinde oturuyorum di}"e her dakika hususi dairemin kapısı zorlanacaksa,
ve eğer centilmenlik Kıralımızın elinden gelmiyecekse, bir ev tutup
dışarda oturmak benim için daha iyi olacak. Zaten simsara mektup
yazıyordum şimdi.

MAGNUS. - Bugünkü kavgamızın sebebi nedir, sevgiliın?
ORİNTHİA - Sen onu kendi vicdanına sor.
MAGNUS. - İşin ucu sana dokununca vicdanını yok oluveriyor.

Onun için, yine sana soracağın.
(Orinthio, masanın izerinde duran bir kitabı alarak agağa kalkar;

sonra gürümügorınuş da kagıgormuş gibi, azametle kanepege doğru
ilerligerek kitabı Kıralın elleri arasına atar. )

ORİNTHİA.'- Buyurun l

MAGNUS.- Neymiş o?
ORİNTHIA. _- Onaltıncı saı,fayı açınca görürsün. 

t

MAGNUS, kitabın arkasına bakarak. - u Atalarımızın, türküleri».
Kaçıncı sayfa demiştin ?

ORİNTHİA, dişlerini sıkarak. - Onaltı.
MAGNUS, Kitabı açarak onaltıncı sagfagı bulur. Bakışının birden

bİre canlanmasındcn, oradakİ türkünün k"ndisİne hİç te gabancı gelme-

diği,anlaşıImaktadır. - Bak ne çıktıl uAşk hacısının türküsür.

ORİNTHİHA. - Şunun ilk üç keiimesini oku da göreyim seni.

MAGNUS, ibaregi gü!ümsege güIümsege <ıe okşagıcı bir sesle tek,
rarlar.- "Orinthia'm, benim biİiclk sevgilim,,.

6RİNTHİA _ İşte, yeryüzünde seni ilgilendiren biricik kadına
verdiğin ad. İşte, güya sırf benim için icat ettiğin isim. onu bitpazarın-
daki kitapçıiardan birinin kiğıt sepetinde bulduğun anlaşıldı. Ben de

seni şair sanmıştım.

MAGNUS. _ Ö.yle deme, isim vardır ki bir şair tarafından kulla_

nıldıktan sonra bir başkası için kutsai olur. Orinthia benim için sihir
dolu bir isim olmuştur. Halbuki kendini bulmuş olsaydım kabil değil

böyle olamazdı. onu ben ilk defa çocukluğun,da gittigim bir eski zamao

havaları konserinde duymuştum. Ogün bugündür, üzerine titrerim.

oRINTHİA. _ Haksız çıkınca bir mazeret bı lmakta hiç te güçlük

çekmezsin. Sen, yalancılarla şarlatanların Kıralısın. Hem, böyle bir yala,

nın bana ne kadar eza vereceğini hiç düşünmüyorsun.
9

a
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' MA,GNUS. |remorsefullg, stretching out his arms towards hr;r|
Beloved: I am sorry.

ORINTHIA. Put your hand in your pockets: they shall not touch
me ever again.

MAGNUS. |obeging| Dont pretend to be hurt unless you really
are, dearest. It wrings my heart ?

ORINTHIA. Since when have you set up a heart? Did you buy
that, too, secondhand ?

MAGNUS. I have something in me that winces when you are
hurt - or pretend to be.

ORINTHIA. |contemptuouslg| Yes: l have only to squeal, and you
will take me up and pet me as you would a puppy run ever by a car.
fSitting down besid.e him, but begond Qrm's length|. That is what you
give me when my heart demands love.

MAGNUS. It is wonderful how subtle your mind is, as far as it goes.

QRINTHIA. It does not go as far as yours, I suppose.
. MAGNUS. I dont know. Our minds go together half way. Vhet-
her it is that your mind stops.there or e]se that the road forks, and
you take the high rcad and I take the low road, I cannot say; but
somehow after a certain point we lose one another.

ORINTHIA. And then you go back to your Amandas and Lysist-
ratas: creatures whose idea of romance is a minister,in love with a
department, and whose bedside books ars blue books.

'MAGNUS. They are not always thinking of some man or other.
That is a rather desirab]e extension of their interests, in my oııinion.

ORINTHIA. §(ell, go to her: I am not detaining you. But dont
tell her that I have nothing to ta]k about but men; foı that is a lie;
iııd you know it.

MAGNUS. It is, as you say, a lie; and I know it. But I did not
say it.

ORINTHIA. You implied it. You meant it. When those ridiculous
political women are with us you talk to them all the time, and never
şay a word to me.
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MAGNUS, pişmanlıkla kollarını muhatabına' doğru uzatarak.-
Sevgilim. §enden af dilerim.

ORİNTHİA.- Ellerini cebine sok. Onlar bir daha bana değmiyecek.
MAGNUS, Orinthia'nın dedigini gaparak.- Gerçekten bana kırıl-

rnış değilsen kırgın durma, ruhum. Seni öyle görünce kalbim burkuluyor.
ORİNTHİA.- Ay, sen ne zamandan beri bir kalb.sahibisin? Yoksa

onun da kullanılmışını mı aldın ?
'MAGNUS. 

- Sen bir şeye kırılınca yahut kırgın görününce içimde
bir şey kı,ılır gibi oluyor

ORİNTHİA, bu söze hiç değer oermediğini belli eden bir eda ile,-
Belli ; canım ysnıp ta |,azara ay demiyeyim hiç. Sanki insan değil de
araba altında kalmış bir köpep yavrusu imişim gibi, hemen kucağına
alarhk seı,ip okşama'ğa başlarsın beni (böyle digerek Kıralın ganına
oturur, Fakat qralarında kolun uzanabileceğinden fazla mesofe kal-
masına dikkat eder.) Bak, senden aşk bek]erken ne buluyorum ben.

MAGNUS. _. Zekdnın inceiiğine hayret edi1.,orum Bir hadde kadar
çok iyi işliyor o.

ORİNTHİA. - Zannetmem ki seninkine yetişpbilsin.
MAGNUS. - lki zekA ancak vojun yarlsına kadar başabaş gidi-

yorlar. Seninki orada kalıp daha ileri gitmediğiııden mi, yoksa, yolun
altlı üstlü iki ko]a ayrıldığını görünce, o üsttekine, benimki de alttakine
saptığı için rni böyle oluyor, orasını pek bilemiyorun]. Her halde bir
noktadan sonra biribiyimizi kaybediıoruz.

ORİNTHİA. - Ve ondan sonra sen Amanda'larına, Llrsistrata'larına
dönüyorsun: O mahlüklara ki oniarca saadet demek, bir Nazırın bir
Devlet dairesine aşık olması denıektir. ts5yleleri yataklarında roman
yerine Parlamento zabıt]arı oLurlar.

MAGNUS. - Tabii, çünkü onların zihinleri bir düziye şu veya bu
erkekle meşgui değildir. Haibuki bir az b5i,le şeylerle meşgul olmaları,
hayatla ilgiierinin çoğalması bakımından hiç te fena olmazdı sar.ırım.

ORİNTHIA. -- Öyle ise kalk, Li,sistrata'cığının yanına git: Merak
etme, gitme demem. Lökin, benim için erkeklerden başka'bir şei,in 16-
fını et miyen bir kadındır deme ona. Dersen yalan söylemiş olursun.
Buı,ıu sen de bilirsin.

MAGNUS. - Etbet yalan söylerniş olurum. Fakat böyle bir şey
dedİğim },ok ki benim.

ORİNTHİA. - Demediir ama demek istedin, demek istediğini an_
lattın. Bu gülünç, politikacı kadınlarla beraber olunca hep onlarla konu-
şuyorsun. Bana bir tek söz bile söylemiyorsun.
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MAGNUS. Nor you to me. 'We cannot talk to one another in
public: we have nothing to say that could be said before other people.
Yet we find enough to say to one another when we are alone together.
ıüüould you change that if you could ?

ORINTHIA. You are as slippery as an eel; but you shall not .slip
through my fingers. §(/hy do you surround yourself with political'bores
and frumps and dowdy busybodies who cant talk: they can only de,
bate about their duil' departments and. their fads and their election
chances. [Rising impatientlg] §7ho could talk to such people? If it
were not for the nonentities of wives and husbands. they drag about
with them, there would be rıobody to talk to at all And even they
can talk of nothing but the servants and the baby. fSuddenlg returning
to her seaf] Listen to me, Magnus. \[hy can 3zou not be a real king ?

. MAGNUS. In what way, belovddest ?

ORINTHIA. Send all these stupid people backing. Make them do
their drudgeries in their departinents without bothering you about it,
as you make your servants here sweep the floors and dust the furniture.
Live a really noble and betutiful iife - a kingly life - with me. What
you need to make )/ou a real king is a real queen.

MAGNUS. But I have got one.

ORINTHIA. Oh, you are blind. You are worse than blind: you
have low tastes. Heaven is offering you a rose; and you cling to a
cabbage.

MAGNUS |Iauughing] That is a very apt metaphor, belovİd But
what wise man, if you force him to chQose between doing without
roses and doing without cabbages, would not secure the cabbages ?
Besides, all these old married cabbages were once roses; and, though
young things like y,ou dont remember that, thdir husbands do

BERNARD SHA§U
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MAGNUS. - Sanki sen bana söylüyormusun ? Ne yapalım, halk
karşısında biribirimizle konuşamaz oluyoruz işte. Galiba bir tek diyece-
ğimiz yok ki başkalarının yanında söylenebilecek neviden olsun. Halbuki
yalnız kalınca pek5l6 biribirimize söyliyecek şeyler buluyoruz. Doğru-
sunu söyle, elinde olsaydı bu hali bir başkasıyla değişirmi idin?

ORİNTHİA. - Yılan balığı gibi kaıpak bir adamsın,ama bu sefer
elimden kurtulamıyacaksıİı. Bir takım, doğru dürüst konuşmaktan aciz,
kıIık kıyafet düşkünü zevzekleri etrafına toplamaktan maksadın nedir ?
On]ar i,yalnız, daire]eıinin can sıkıcı işleıinden, meraklısı oldukları şey-
Ierden, bir de seçimleri kazanıp kazanmılacaklarından bahsetmesini
bilirler. (sabırsızlıkla ogağa kalkarak) Böylileri ile de nasıl ahpapiık
edilir, anlı_ı,amayorum. Peşlerinde sürükledikleri . karılarıyla kocaları da
olmasa insan bir çift söz söylil,ecek kimse bulamıyacak karşısında. Bu
Baylarla Bay6p|6. da ya çocuklarından bahsederler, ya hizmetçilerinden.
(ansızın gerine dönerek) Kuzum Maguus, söylesene, tam manasıyla Kıral
olmak niçin elinden gelmiyor senin ?

MAGNUS. - Nasıl olayım, ruhum ?
ORINTHİA. - Şu sersemlerin hepsini başından atarak.. Hizmetçi-

lerine nasıl yerleri süpürtüyor, saraydaki eşyanın tozunu aldırıyorsan,
onlara da, seni sıkmalarına meydan vermeden, Dairelerinin işlerini gör-
dür. Gerçekten bir Kırala yaraşır asil ve güzel bir hayat geçir ve bu
haı,atı benimle geçir, çünkü seni gerçekteıı Kıral yapacak kimse, ger-

çekten Kıraliçe olan kimsedir.

MAGNUS. - Fakat benim Kıraliçem yok değil ki.

ORİNTHİA. - Sen hiçbir şeyi göremez olmuşsun, yavrum. Se-

ninki körlükten de beter. Senin zevkin bayağılaşmış. Tanrı sana bir gril

vetmek istiyor_; sen "lahanam da lahanam,, diye tutturuyolsun.

MAGNUS, gülerek. - Allah için çok yerinde bir benzetiş, sevgilim.
Fakat birinden b'rini feda etmek zoründa kalan hangi akh başında
adam "ben lahanayı güle feda ederim,, der? Sonra, unutmayalım ki
bütün bu çoluk çocuğa karışmış, yaşını başını almış "lahana,,lar vaktiyle
birer "gül,, düler. Senin yaşındakiler bunu hatırlayamazlar ama kocalarrı
pek iyi hatırlarlar.

Çeviren;
Orhan Tahsin GÜNDEN
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Sakin havalarda Dniepr ne güzeldir ! kabarao sulaıı oımanların, dağlaıın
aıasındao sessiz sedasız akat.Ne bir hareket vardır, ne de bir gürü[tü. İnsan
bakaı bakar da, o koca varlığın kımıldayıp kımıldamadığını bir tüılü fark
edemez; şaşarkalıt: Bfu ayoa akıyor gibidir. Gök yeşili bir yol, ölçüsüz de,
recede geniş, sonsuz derecede uzun biı yol, yeşil biı dünya arasında ızat, dal-
ga|aoıt. Gök yüzünün ta yüksekleıinden sularının ayn:ısına vuran kızgın gü-
neşin ışıkları billüı suyun serinliğine karışır. Kıyılaıını kaplıyan ormanların
aksi pırıl pırıldır; güneş de, orman da bundan haz duyarlar. Kır çiçekleıiyle
sarmaş dolaş olmuş yeşil saçlı fundalar eğilir, sulaıa bakaılar. Bakatlar, ba-
karlar, bakmaya doyamaz|ar; kendi akislerine gülümser, onlarla, da|larını sal-
lıyaıak, cilveleşirler. Ama Dniepr'in oıtasına bakıııaya onlar da cesarĞt ede-
mezler. Sade onlar değil, gökyüzü ile güneş müstesna, hiçbir şey. Kuşun
bile Dniepr'in ortasına kadar uçtuğu seytektiı. Muhteşem bir nehirdiı o.
Yeıyüzünde hiçbir nehir onunla kıyas edilmez.

Dniepı, sıcak yZz gecelerinde de harikuiAdedir. insan , hayvan, kuş, hepsi
uyktıya dalar. Yeryüzünü dç, gökyüzünü de, seyreden bir Allahtır; ihtişam-
la bakir, cübbesini ihtişamla silkeler; cübbenin içioden yıldızlaı dökülür.
Yıldızlar dünyaoın üzeıinde çil paıalaı gibi saçılır; hepsi Dniepı'in içiİde-
dir.'Dniepr, hepsini, loş bağrına çeker. Hiç biri, şönmedikçe bundan kuttu-
lamaz. İçinde kargaların uyuduğu kara bir oıman, zamanla aşınmış dağ|ar,
hepsi eğilir, uzun gölgeleıi,vle Dniepı'i örtmeye çalışırlar. Ama boşunadır.
Dünyada hiçbir şey Dniepı'i örtemez. 

-Mavi 
sulair her zamaa mavi akar.

Geceleyin de, gün ışığıoda olduğu gibi mavidir. İnsan gözünün göıebileceği
kadar yetden mutlaka göıülür. Bazı bazı, gece 

^yazlndan'kaçıp 
nazla gümüş

bir şetit halinde kıyılaıı ıokulduğu zaman|at, gümü1 kakmalı paılak bir Şam
kılıcına benzer. Ama bu çok sürmez, tekraı mavileşir, tekfar uykuya dalar

ı Bu paıça Gogol'ün ilk escrlerindcn otan Dikanka Akşamları adlı kitabındakı
Koıkunç intikam hikiyeıindeı alınmıştır,
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Doiepı o sıcak yaz gecel,etinde de bir hirikadit. yeryüzünde hiçbir nehir
bnunla kıyas edilmez,
' kimi zaman da bulutlat dağlaıın üzeıinde toplanır; karanlık oıman,
köklerine kadaı sarsılır1 koca koca meşeleı çatırdar1 bulutların aıasından
pıtııyan bir yıldırım, biı anda, bütün ğünyayı aydınlatır; işte o zatn^n, Dniept
korkunçtuı. Buyük su yığınları uğuldar, dağ|ara çarpaı; iniltiler, güıültület
içinde tersiı:c tersine kabatt; uzaktan ızağa, ağlar, hal,kırır. Bir kazak ana-
sı da, ccı--,c giden oğlunun arkasından, ayıl şekilde ağlayıp,sızlar. oğlu ce-
ıuıduı, i,içbir şeye aldırış -etmez, yağız atına atlar, yumruğu- böğtünde, kal-
pağı yana yatmrş, sürer gidet atln,; ama o, iki gözü iki çeşme, peşi sııa ko-
şar, atının üzengisİnden yal;alar, gemİnde-r totaı, ağ[ar, paralanır.

N. GoGoL' 
Çeviren ı Aliyc Erhan

)
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(1812-ı870)

Getisen on dokuzuncu yüzyılda, Rusya'nın siyaset ve toplum işleriyle
uğıaşan en büyük yazatıdir. Biıçok defalar sürgün edildikten son-

ıa |8&7 de memleketten temelli ayrılıyor. Londra'da, İsviçre'de,
Paris'te oturuyor. Çıkıırdığı «Çan»> <<ŞimalYıldızıı> gibi gazeleler,

alınan bütün tedbirlere rağmen Rusya'ya' giriyor, halkı isııbdada
kaşı savaşmaya çağırıyoıdu. Geıtsen'in yayrmlaıı Rus halkınırı
uyanlşına pek çok yardım etmiş, hükümeti titretmişt;ı. O, en çok
köleliği tutanlarla savaşmIş, liberalizmi aşarak daha ileri bir. de-

mokrasi, biı çeşit ütopik sosyalizim uğrunda çalışmıştır. Birçok
esetler yazmıştır. BaşIıcalatı <<Doktor Krupov»> <<Sorumluı, olan
kim?» adlt romanları, Rusya,ile Avrupa'nın on dokuzuncu yüzyıl
oıtası hayatinı anlatan hitıralarıdır. Gördüğü tanıdığı insanlhrı,
cereyanları,olaylaıı, bütün canlıIığı ile vernriş, ama bu arada

lıiçbir zaman sınat, üslüp kaygılarını hir yanı. bıraknıamıştır.

... . Gericilik, Büyük Petro'nun yeniliklerine karşı aiairlannrada gecikme-
di. Hükümet, ana ilke olaıak kabul .cttiği Garp medeoiyetinden ıızaklaştl; me-

denileştirmek bahanesiyie halktan ay§aıak yetiştirdiğ;. aydl.ılafl, tam me denile,

şip Avrupa'nın ileıi fikirleıini beninısedikletizamafi, aıfraya ba.şladı. Büvük,
Petro, .Garp medeniyeti adına eski fikirleri, gelenekleıi ezn,ıi,ıti. Eskiye, ge,

leneğe yöneliş, şöyle bit soıuyu ortaya atıyordu: düştüğümüz kötü duıum,
dan kurtulmak için tanımadığımız, bu yüzCen de hor gördüğünıüz eskiye,

geleneğe döçmek gerekmez mi? Bize zoı{a kabul ettiıilen yabancı medeni-
yetin yolundan ayrılıp kendi benliğimize daha uygun bir toplum düzenine
dönmek doğru olmaz mı?

Böyle bir soıupun oüaya atılması bile Petersburg çağı dediğimiz o par-
lak çağa göre bit geıileme idi. Bugün de canlılığını kaybetmiyen bu soru-

ya müspet karşılık vereıı bir guıÜp insan çıktı. Oolar kuıdukları dat siste-

oii, yalnız sistem gibi değit, bir din gibi tuttular. Geıiliğin mantığı da, dev-

ıimin mantığı gibi hızlı yürür.

Slavcılar, cevabı doğtudan doğruya soıtınun içinde ataylp bulaıak, in,
könı hakikatla kaııştırarak büyük biı yanılmaya düşmüşleıdir. Gerçi büyük
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hakikatlara giden, bugünkü olaylat karşısında görüşümüzü değiştiren bir
yol üzeıinde olduklarını anlamışIardı. Arna ileıiye gidip çalışacak yeıde ol-
dukları noktada durup kaldılar, böylece olaylatıdeğiştiımeye çalışaıak anlayışta-
ıını körlettileı. Attık kaf,alan hüı değildi, hiçbir güçlükle kaışılaşn.ıyoılarü.
Heı şey onlaıa kesin olarak çözümlenmiş, çizilmiş göıünüyoıdu. Artık ha.
kikatı değil, sedece hasımlaıına veıilecek cevapları aııyorlardı. Taıtışmalan
hırslai kaflştl. Slavcılar, büyük bir taşkınlıkla bütün Petersburg çağına,
Büyük Petro'nun bütün eserlerine, en sonra Avrupalı, medeoi olan her şeye
saldııdılar. tsu ölçüsüzlük, siyaset alanında kalınca bit muhaliflik betirtisi
sayıIıp bir_ dereceye kadaı hakiı görülebilit. Yazık ki bu mubatiflik, pek
ileriye götiirüldü. İşin garibi, Slavcılar, hükümetle işbirliği edeıek kendile.
rinin de güttükleri hürıiyet divasına karşı cephe aldılar. Alaııantardan 1 ge-
len her şey a Priori olarak kötülendi, tıor görüldii. Slavcılar, eski Moskova
hükümetinin katı, daı kalıplarını hayran!ıkla alıp §grıim5ediler. Akıllarından,
bilgilerinden, hürriyetlerinden uzaklaşarak Rum kilisesinin haçına doğıu can
ataıcasrna koşuştular. Biz, karşı cephedekileı, bu tiir!ü kaPılışlap hoş göre-
mezdik. Çürıkü Slavcılar, Ilfoskova hükümetinin teşkilAtı üzeıinde de pek
yanlış kanaatleıe saplanmışlardı. Oıtodoks Rum Kilisesine hiçbiı zamafl
hak etmediği bir önem veriyorlardı. Şüphe yok ki, istibdada karşı büyük biı
öfke duyuyorlar, ama gene de fikirleriyle siyaset, ahlAk köleliğine sürükleni-
yorlardı. Bu yüzden. kendi kendilerine, yani pek sevdikleıi Slavcılığa karşı
da cephe almaktan geri kalmadılar. Çünkii din sevgisi onlacı Slavcılığa de-

ğil Bizansçılığa götüriiyordu. Garbın şekli, ruhu, Rusva'fa uygun gelmez,
diyoılardı. Peki ama Rusya ile Doğu Roına İmpaıatorluğu arasında ortak olan
ne gibi noktalar vardı acaba? Genç olduklarr içiıı batbar olan Slavlarla,
ihtiyat olduklatı içirı batbai olan Rumlar arasındaki bağlılık, yakınlık ne idi?
Ortodoks kilisesinin iyi tatafı ne idi? Bu kilisenin dördüncü yüzyıldan bugü-
ne kadar medenileştirdiği, bağımsızlık kazandııdığı bir millet var mıdır? Oı.
todoks Rum Kilisesi de Rusya'ya o patlak Kiyef çağıo{a, Büyük Prens Vla-
dimir zamanında giınıişti. Kilise, millet hürriyetine karşı alınao bütün
tedbirleri haklı göımekle, . takdis etmekie Rusya'yı bu acınacak hale
düşürdü. Çailara Bizans istibdadını öğretti. Halkı, köte gibi topıağa bağlı
tutulduğu aamao da köıükörüne boyun eğoeğe alıştlrdı. Büyük
Petıo'nun en büyük başatılarından biri, din adamlaıının dünya işlerine
karışmasına meydan'veımemesidir. Slavcılaı, eski toplum, din kutum.
larını yenibaştan kurup canlandırmakla .Rusya'yı hüıriyete kavuş-
tutmak şöyle dursua, daha çok bağladılar; ileıi değil, geıi gittileı.
GarpÇrlaıa gelince, Alaman boyunduruğu yeıine, Slavcılık, dincilik bo-

ı O zaman Rıııya'da (Alaman) sözünün aşağı yııkaıi biıdeki (Fıenk) ıözü gibi
bir aalamı vardı.

ı
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yundufuğuou vurmayı değil, her türlü boyuodutuktan kuttulmayı istiyot-
lardı. Büyük Petıo zamaniy|e ondan sonıa gelen bütün biı çağı, birçok
emeklerle, başarılarla dolu bir yüzyılı, taıihten söküp atmak istiyenleıe
karşı koyuyorlat, bunca acı|aı, kaolar bahasına kazaıılan şeyleri bırakıp
milli deoilen, dar, eski bir toplum düzenine, ruhsuz bir kiliseye bağlanmak
istemiyorlardı. Slavcılar, eski düzenin iyisi seçilip kotüsü atılabileceğine
inanmakla pek büyük bir yanılmaya saplanmış oluyorlardı. Bundan 'başka

bütün geıicileıde görülen şu büyük yanılma, onlaıda da göze çaıpıyordu:
tarih ilkesini tanrdıkları halde Büyük Petro'dan sonıa gelip geçen şeyleıin de
tarihin malı olduğunu, dünyada hiçbiı kuvvetin geçen olaylau silip sonuç-
larını ortadan kaldrramıyacağını unutuyorlard1.

İşte bu mesele üzerinde Slavcılarla garpçıiaı arasında bir çekişme
başladı. Öyle bir çekişme ki, bunun yanında gazetelerde tattışılan öbür
meseleler, gölgede ka!dı. Tartışma kcnusu gerçektcn pek önemli idi. Gaıp.
çrların başına geçen Belinski, bu savaşta Slavcılare zafer ümidi verıhiyen,
cevhetli, canlı, sinirli, fikitlerine candan bağlı yıtmaz biı adamdı; 1841 den
L847 ye kadar, altı yıI Rus gazeteciiiğinin başı,oldu. 1848 de bir eı gibi,
bütün kuvvetlerini harcadıktan §onıa, Rus gazeteciliğiyle birtikte can verdi.
Aydın gençlik, onun yazıIariyle besleniyoıdu. Belinski, hem halkın sanat
duygtısunu teıbiye etmiş, hem de gerçek Rus düşüncesine kuvvet vermişti.
Dünyanın en hür adamlarındandı; ne din, ne gelenek,. onu bağlamıyordu.
Hiçbir yetke tanımıyor, arkadaşlarıoın öfkesine de, kamoyun kinine de
aldırış etmiyordu.'Gerilik denilen het şeyi kıyasıya vuımaktan çekinmiyordu.
Slavcılarin pek kutsal saydıkları şeyler, onca ağıı bir zincirdi.

Ama garpçılar karşısoda Slavcıların büyük, öldürücü bir üstünlüğü
vaıdı. Onlar, dini, devleti koruyoıI'ar, garpçılaı ise dinc, devlete saldııı-
yorlardı. Böylece Slavcılar, mevki, tütbe, nişao ı ptrta, tekaüdiye kaybet-
meden hemeş her şeyi söyliyebilirlerdi. Belinski'yle aıkadaşlan ise fikirle-
rini açıkça anlatnaktan çekiniyorlardı. Dikkatsizce söylenen bir cümle,
pek açık bir söz, zindana atılmalatrna, dergilerinin kapatılmasına sebe.
bolabiliıdi. Ama yine bu yüzden bütün göoülleı, zindan korkusu kaışısında
bile, hürriyetten yana i<İi. Bütün tiksinmeler, diş bilemeleı de aıkalarını
Peteısburg idatecilerine dayıyaolara, Kremlin'in, Uspenski katedıalinin
aıkasrna gizlenip her yana ağız dolusu sövüp sayanlara çevrilmişti. Belinski
ile atkadaşlaıının açıkça söylemekten çekindiklert şeyleıi, okuyucular,
tahminle buluyoılaı, kendileri tamamlıyorlatdı; Slavcılaıın sözleıini ise
hiçbir bakımdan gönül açıcı, .hoş sözler saymıyorlardı. Şunu da söyli-
yelim ki, slavcılıı hiçbiı zaııaa hükümetten yana olmamışlardır. Hükümet-
ten yana olan birtakıırı Slavcılaı, zateo kölelikten yana idiler. onlat het
şeyden önce, ,Rus malı olanı, ne olursa olsun, heı şeyden üstün tutmaya

a
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kaıar vermişterdi. Ama hükümet, fikirlerini ıesmen kabul etmemekle beıaber

onlara her tüılü yardımı, kolaylığı gösteriyordu. Öz §lavcılaia gelince,

hİıkümetle anlaşınak, onİurı nıaksatlarındanuzaklaştıtmaklakalmamlŞ, fel6kcte

de sürüklemiştİ. Beylik kuvvete dayanan her fikıin sonu böyle olmuşıur.

Böyle bir fikir, bit bakımdan devıimci de olabilir, ama başka bakrmdan

ister istemez yerinde sayar. Böylece zoıuolu olaıak şu iki kötü yoldan biri
tutuluı: ya düşman safına geçitir, yahut öz ülküleıe hayınlık edilir.

Belinski ile atkadaşları, Slavcıların kaışısına adamakıllı hazırlanmıŞ bir
sistemle çıkmıyorlaıdı. Sadece bugünün iıısanınr'harekete getiıen, coştuıan
her şeyi candan benimsemişlerdi. Fikir hürriyetine büyük bir sevgiyle
bağlınıyoılar, ona karşı gelen her şeyden, beylik kuvvetten, zoıbalıktan,
dinden tiksinerek yüz çeviriyorlardı. Bir defa Rus meselesiyle Avıupa
meselesinı bambaşka biı göıüşle ele alıyorlardı. Onlara göre Rusya'yı geıileten,
söndüren köleliğin ana .sebepleıinden biıi, insan hürriyetinin eksikliğiydi;
hükümetin de, fertlerin de insan hürriyetine saygı gösteıneresi idi. Hükü-
metin lrinizmi de, halkın tevekkülü de bundan ileti geliyoıdu. İnsan hürıiyeti
fikri, memlekete giıip.de gereği gibi yerleşmezse, Rusya'nın ilerisi, kendisi
iğin feliketlerle, Avrupa için de tehlikelerle dolu olacaktır. Bugünkü zoıbalık
çağı, yizyı| daha süterse, Rus halkıoın bütün iyi özellikleıi ortadan.
kaybolup gidecektir. Halbuki Rusya, bu feıt hürriyeti meselesi bakımından
Avrupa'ya bak4a çok daha elverişli bir duıumdadır. Hürriyete doğru

-gitnıek için geıekAvrupa, geıek Rusya, eskiden kuıdukları biıçok kurumlarır
geçmişlerinin büyük bit kısmıııı iokir etmek, atmak zorunda idiler. Anıa
Avrupa, bir ümit ıığruna, parlak, zeagin geçmişine kıymaya tazt değildi.
Avrupa, kendi roenfaatlefine aykırı da olsa geçmişine bağIı kalmak ister.

Çünkü biı devıimin ne kadar pahalıya mal olacağııı bilir. Çünkü bugünkü
hali ile de yerine kolay kolay yenilerini koyamıyacağı birçok değerleri
vardır. Devıiıİılerin.tarihini okuıken tenkid,etmek kolaydır. Ama Avıupa, bu

devrimleri kendi kaniyle yazmrştlf. Avıupa milletleri, ülküleri yolunda,
her zamın önümüzde öınek olarak duran sayısız kutbanlar vermişlerdir. İn,

san, onlardan ders, örnek almadan, kendilerine minnet boıcu duymadan bir
adım bile atafraz. Avrupa'nın heı adımı, ileıi bir adİmdır, zamarrı içia
zaferdir. Ama öbür yandan bıı ilerlemeler, zaooaala, yavaş yavaş yeni biı
ziodanın duvarlatını yükseltmişteıdir. 19 uncu yüz;ıılın başlangıcında, fikir
adamlaıı, bu zindanlaıı da, duvarl4troın kalınlığını da görmüşleıdir, onları
yıkmak için ne kadaı savaşmak gerektiğini anlamışlardır.

Rusya ise büsbütün başka bir duıumdadır. Burada zindan duvaılaıı ilk
vuıuşta çökmüştür. Biz Avtupa'ya bakışa geçmişin zincirlerinden daha ko-

lay sıytılnışızdır. Şüphesiz, bu, büyük bir üstünlüktür. Yalnız övünmeye değ_

mez menfi bir meziyet olan bu üstüolüğü görüp alçakgöoüllüğü biı an bile
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elden bııakmak doğıu olmaz, Geçmişten kolay kuıtulduk, çünkü boş, zayıf,
yoksul, dar bir geçmişimiz vaıdı. Eski kuıumlaıa bağlanmayı sevmeyız. Bu ku-
ıumlaıı açıkIaınak, yeni bir geleceğin tohunlarını, onların içinde atayıp bulmak,
güç bir şey değildir. Aına asıl gerekli, faydalı olan, tıpkı kundağından sil-
kinip kuıtulan bir çocuk gibi, bu kurumlardan kutulmamııdır. Slavcılar,
AvruPaYı tenkid ederken insan hüıriyetiyledevletarasındakibiribirine aykın
münasebetleti nasıl çözecek!eıini bitdiımiyotlar. Slavcıtar, bizdeki «oİtak-
laŞa toPrak iŞletmesi» ni göıüp öııe k diye ileıi sürerek eski kutumlaııfrtzın
Avıupa'nııkileıden üstün olduğunu söylüloıIar. Arna bu kurumların köytü.
müzü kölelikten kuıtarmadığını hiç hesaba kaımıyoilat. Sonra şu önemli nok-
tayı da gözden uzak tutmaıııalı: bu ti.iıtü biı işletmeyi eskiden bilmiyen Av-
ıupa, şimdi onun değerini anlamıştır. Bin yıldan beıi böyle biı kurumu olan
Rusya ise, Avrupa gelip bu kurumun önemini-anlatmadan önce, içinde böy-
le bir hazine olduğundan lıabersizdi, Ruslar, eski Slavlaıdaki bu oıtaklaşa
işletmenin değerini ancak sosyalizm dünyaya yayıldıktan sonra anlanıışlardır.
Bunun aksini ispat etme! güçtür. Avrupa, feıtle devlet münaşebetleri atasın-
daki aykırıhğı çözümlememiş, ama bu meseleyi oıtaya atmışttf. Meseleyi ta-
mamiyle ters tarafrndan ele aldığı halde Rusya da çözümliyememiştir. Avtupa
ile aramızdaki eşitlik buradan başlıyor. Henüz işin başında olduğumuz için
bizim ümidimiz daha f.azlaı!ır. Ama ümit biraz da olmıyabilecek bir şeydir.
Ne tabiatta, ne tarihte geleceğe pek güıenmemeli. Bit tohum, mutlaka ol_
gunlaşnıaz. Bazı şartlar alıında gelişebilecek §ervteıin bir toplulukta, bir in-
sanda gelişmediği de olur. Hürriyetsizlik, kötüköıüne boyıın eğme, zorbalık
ottasttıda milletimizdeki kabitiyetlerin geiişebileceğine nasıl ilıtimal verilebi-
lir? Sürekli bir hüııiyetsizlık, ıasgele meydana getmiş biı şey değildiı, her
halde millet karaktarindöki. bir özelliğin karşı!ığıdır. Bu özetliği, diğer özel-
liklet yenebiliı, ama aksi de olur. Milletimiz, işleıin bugünkü duıu-'
mu ile uzlaşabilirse umduğumuz cı parlak geleceğe kolay kolay ulaşamaz.
Bugünkü berbat yolda gider, garpçıiıktaıı vüz çevirip içine kapanırsa, yani

, eski Moskova gelenekleıine dönetse, bir gün yarı barbaı bir ordu ile mutla-
ka Avtupa'ya saldııacak, medeoi memleketleri yakıp yıkacak, en soııa bu
genel yıkılış ortasında kendi de yok olup gidecektir.'

Rus milletine uıçine düştüğün kötü durumu görüp anla.»> diye seslen-
menin z^fianı gelmemiş midir? Bu işi memleket aydınlaıından daha iyi kim
yapabilit? Aydınlaıın sayısr çok otmuş, az otmuş, iş değişmez. Büyük Petro,
tek baŞıoa idi, Dekabıistlet, bir avuç insandı. Kişileıin tesiri, sanıldığı kadar
küçük d.eğildir. kişilik canlı bit kuvvettir, çoğu zaman ölümün bile tükete-
mediği bir kuvvet. Oysaki Slavcılar, tam'tersine, boyun eğme öğüdü
veriyotlar. Rusya'nın içinde yüzdüğü kaıanlığı dağıtabilecek olan gaıbı kü-
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çümsemeyi talkın ediyorlar. Gatbın, da, şarkın da malı olacak olan biı ge,
lecek adına geçmişten ayrılmak getekirken, milletin getiye dönmesini istiyorlar,

Bugüo memleket.sevgimizde bir hınç, biı öfke var. Kötü durumumuz,
dan hükümeti de, milleti de soıumlu tutuyor, en korkunç hakikatları söylemek,
ten çekinmiyofuz. Ama milletimiZi "sevdiğimiz için böyle yapıyoruz. Biz, bu-
günden geçmişe dönmek istemiyoruz, çünkü önümüzdeki tarihin son yap-

rağı, bugün yaşadığımız olaylar olduğunu biliyoruz. Halkın çektikleri,
iniltileri karşısında kulaklarımızı tıkamıyoruz. KöI.eliğin halkı, ahlAkça
ne kadar düşüıdüğünü söylemekten korkmuyoruz. Bu acı hakikatları
gizlemek, kendimizi sevmek değil, boşuboşuna övmek olur. Gözümiizün
önünde kölelik, bütün çıplaklığiyle, bütüıı korkunçluğiyle duruyor da bizi
yine iftira etınekle suçluyorlar, Kişizadelerin, hükümetin soyduğu, alıp sattığı,
dövüp sövdüğü, kanun dışı ettiği mujiğin yürekleı acrsı hali karşİsında
gece gündüz vicdan azıbı çekmemizi, bir suçlanmı duygusiyle tahatsız olmaınızı
'istiyorlar. Slavcılar, Vladimir za,maoı mısaIlarIiı okumaktan hoşianıyorlar.
Katerina, Peteısburg'dan Kırıma gidetken gözünü boyamak için yol boyunca
yapılan köyleı gibi, kattondan yapılma köyler istiyotlar.

Koıkuırç geçmişi gözlerimizde canlaııCrta,o, bugünkü durumu bütiin
açıklığiyle belirterek bizi öfkenlendiren Rus e<lebiyatlnın ortaya attığı büyük
suçlama, bizim tıiriçik ümidimizdir, kırtuluşumuzdur, Rus toplumünun
ileıi kuvvetidir.

Rusya'da Imparatoı tatafııda kalmıkla ne yapılabilit? Biiyük çar
Petro'nun zaaaiıı' geçti. Obüyük adam,artık Ktş sarayıoda değit.içimizdedir.
Avrupa'nıo toplum düzeni, her an devrilebilir. Bu devrim, Rusya'yı da
firtınalı akışına süıükliyebilir. Şimdi kardeş kavgasına sürüklenecek zaman
değildir. Biribirini k<ıvalıyao, alabil<liğine yütüyen olıyların ard ıoda
kİlmamalıyız7 boşuiıoşuna savaşmavı bııakarak, Rusya aclıua, kurtuluş adıaa,
el ele veterek yürümeli, ileılerneliYiz 
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DESCARTES,I OKURKEN

Bugün Descaıtes,ı tekrar ve tam bir zevkle okurken dine göster,

diği saygıya hayran olmamaz]ık edemiyorum. Ese{erinde en softa ruh-

ları bile tatmin edebilecek birçok dini parçalar bulmak mümkündür.
Ben uzun zaman Descartes'ın kiliseyi sırf rahatının bo4ulmaması, fıkir_
lerinin gelişmesine engel olmamasr için saydığını sanmıştım. Halbuki
samimi olduğu kanaatine varı}/orum. Dine saygısı dürüst olmakla kal-
mıyarak çok yerde heyecanlı bir çeşit iman haline geliyor. O kadar ki,
Baillet'nin. Descartes'ın öjüm döşeğindeki halini anlatan satır]arı insanı
pek fazla şaşırtmıl or :

" Herkesin Felsefe ve Matematikten başka şey düşünmez sandığı bu
insan son günlerinde umulmadık bir hal gösterdi. Bütün düşüncesi dine,

Tanrının büyüklüğüne, insan oğlunun sefaletine çevriidi.,, Bu haller bir,

çok katoliklerin ona lAnet yağdırışlariyle onu yola getirmeğe çahşmak
istemeyişleriyle biribiıini tutmuyor. Fakat, Descartes bütün inancına rağ-
men onlarİa zaten anlaşamazdı. Katolikler onu kabul etmemekte, hatt6
onu çok tehlike]i bir dütrman saynıakta haklıydılar.

Descartes'ın seıbest- dişüncesi dogmalara saygı gösteriyor, çünkü
zoru onlarla değil; ilkin ve yekten onlar]a çatışmak istemiyor. Spinoza
öyle değil, o dogmaiarla uğraşıyor. Descartes rahip Mersenne'e yazdığı
bir mektupta: " Mektı,bunuzun 4,5,6,8. 9 ve sonuncu noktaları hep

teolojiye aittir; onun için, müsaadenizle, bir şey söylemiyeceğim,, diyor-
Descartes bir yandan böyle hareket _ederken, öte yandan da dünyaya

Metot üzerine konuşmasını bırakı5,or. Bu kitabın yetiştirdiği insanlarsa

dine Descartes gibi saygı göstermediler. Bugün dünyaya gelse acaba

bu saygısızlığa vahlanır nıydı ? Hiç sanmıyorum, İnsan zekflsının onun

ardrndan ister istemez gireceği yolu her halde kestirmişti.
Descartes düşünceye şahane bir yol açıyor. Bu bakımdan hiç,

bir Fransız yazafl ondan daha ehemmiyetli sayıIamaz. onun fena
yazdığını kimler söylüyor? Bir kaç sanatçr. Descartes güzel yazma

şanatını küçümsüyordu. Bununla beraber onun cümlesi kadar iyi
kurulmuş, açık söylenmiş cümle de bilmiyorum; dikkat etmediği şey
yalnız ölçü. Fakat Balzac'a mektup yazdığı zaman, kendisi için "Şiir
aşıkr,, diyen Descartes birden bire değişiveriyor ve isbat ediyor ki en
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ince_ üslüp özenişIerine gücü yetiyormuş ve bu çeşit ustalığı küçümse-
mesi aczinden geimiyormuş. 17 nci yüzyıIın puriul nesrinde ş, birkuç
satırlaki güzelliği, inceliği ve şiiri güç bulurui: . Burada her- gece on
saat uyuyorum,; beni uyandıracak hiçbir dert yok. uyku, dtlüncemi
uzun uzun ormanlarda, bahçeierde, sihirii sara-vlarda dolaştırrp bana
masallarda hayal,edilen bütün hazları verdikten sonra gündüzümün ha-
Yaileri, ben hiç farkına varmadan, gecernin hai,allerine klrışıyor. Uyan-
dığımın farkına varmak yalnız hazımın daha iam ol.asına, duyularimın
da bu hazza katılmalarına !,arıror; çünkü ben o kadar dtin;aya kapİiı
değilim; duyularımı, tir filozofun, vicdaıııııı rahatsız etmeden taclabiie_
ceği'hiçbir hazdan mahrunr etmek istemiyorum. »

Fakat Descartes'ın vicdanını asıi rahatsız edecek şey, bu hazlarda
gecikmek olurdu. o hazlar ki ak]ın kurtulması yoiundaki gayretinin
yanında sönük ve boş kalıyordu.

A. GIDE
Çeviren: ,S. E.

BiR DEscARTES TASviRi
Bence Descaıtes, Descaıtes'ın biiyükiüğü, bışlıca iki noktada göşteıi-

lebilir.
o, aaüranına ka«lar dogmatik şekilde ele'aJ.ınan, geleneğin hükmü

altında olan şeyi kendi divası olarak oıtaya atü. Öğrettiklerioin saçma-
lığını meydaoa cıkaracak herbangi biı fikri değer<len düşüretilen bir yet-
keyi tanımamağa kaıar veıdi. Descaftes, §adece apaçık blr hakikat, inceden
inceyö gerçeklenebilir bit gözlem istiyotdu. Bu da dile yalnız iosanlaıdan,
kitaplardaıı gelen biı değeı vermeyi kabul etmem ek clcmekti. Böylece
Descartes, bir kefesi ondan önceki felsefelerie dolu olaq bir terazinin öbür
kefesine doğrudan doğruya kendi vaılığ,rrİ koyırruş oluyor, Ben, iain ağıt
bastığına da inanıyot. Yalnız olduğu zamao keodini çok kııvvetli göıüyor,
ama altına çevrilmesine asla imkin olmıyan lıiı köğıt para gibi çağdao
çağa geçip ancak, felsefe okulları arasındaki çekişmelerde kendioi gösteıen
bir sürü tamamiyle sözde doktriıılete, düstutIaia, açıklamalaıa aykııı
olatak düşündüğü şeyleıin sorunluluğuou yalnızken duyuyor,. keıdiııi yalnız-
ken görüyor, çıkarıyot, tanlmilyoı.

De§carte§, het şeyden önce bit iradedir; bu varlık, en başta kendinde
butdüğu atza kaynağından, zihin gücü kaynağından yararlanmak isteı,
başka bir şeL d,e istiyemez. işie bu nokta, Descaıtes'çı felscfe duıumunun
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Onun felsefesine başka bir ilke atamaktemel noktasıdır, anahtaııdıı,
boştur.

Zekd yetisiıde görülen, üslübunda, küçümsemelerinde beliren bu duy-

gur'yalıız umutlartna, öz değerine beslediği aldatıcı biı inancrn des,

teklemesine verilemiyecek kadar açık ve ihtiyatlı olan bu büyük güven, ona

nerden geliyor?
Descartes, düşüunıe kuvvetinin daha önce geonetri bilgileriyle edin,

diği görgüden ileıi geldiğine inanıyor. Üstünlük gurutuou bu düşünceden

almıştır. Bu türlü araştırmalarda «Cİcero'nun belİgatİ çocuklaıın alfabesİn-

den ne kadar üstünse, bitinen geometriden o kadaı üştünıı göıünen biı
metodun !ıutucusu olduğuna inanıyordu. Gençliğinde yaıattığı bu buluş,

bütün fikir hayatına-hökim oldu. Bu yolda kazaıdığı başarıdan asla şüp,

hesi yoktu. O, uzayı soyut olaıak çözümlemede pek mutlu, pek, paılak
başarı elde etmiş olan aİnı adamın, aynı an|ığı kullanarak dış dünyayı,

daha'sonra hayat problemleıini ele alnası gerektiğni, bu yolda da ayıı
önemde soııuçlar elde etmeraesinİn imki,ısız oldağıınu ileti süımüştür.

Descartes, o ,^^ui bir earen, bir de hayoan yat^tlyof, ikisini de açık,

ladığı hayaline kapılıyor. Yanılsarnalaıı ıe oluısa olsun bu alandaki uğtaş_

malarının pek büyük bir değeti vardır. İşte benim söylediğim ikinci nokta

da budur. Descartes'ın evreni, bilinen, tasarlanabilen bütün evienleiin

ikıbetine uğramışsa da <«medeniy€ö) imizin içinde yaşadığı dünya, bugünc

bugün yukarda sözü geçen iradenin, düşünme taİzııln damgasını taşımak,

tadıİ,
Bu dünya, ötçünün türlü alanlarda kullanılmasiyle aolaştlmlştır. Haya,

tımız, ıakamlı belirlemelere göte gitgide yoluna giriyor; sayı ile gösteri,

lemiyen her şey, ölçülemiyeo her bilgi, ergeç değeıden_ di!şecektir. <<Bilim»>

adı, ıakam içine sokulamlyan her bilgiden gittikçe uzaklaşıyor,

şimdi şu gaıip işatetle sözümü bitireyim: yalıız saylya, büyüklüğe

göre düzenlenebilen bu yaşama taıaıırııo baş özeltiği, olabildiği kadaı kat,

kısız bir nesııellik, bir kişisizliktir, öyte ki yeni zama§ düşünüılerinde,

tabiat üzetindeki çalışma güçlerine sıkı sıkıya bağlı olan, doğru kavramının

hayal gücümüzle duygulartmlzın doğru olınasıııı islediklerİ şeyden gittikÇe

"yrldrg, 
anlaşılıyor. Ama denildiği gibi, insan dünyasındaki bu olağanüstü

değişmenin temelinde bit Ben vaıdlı, bu da felsefesi bugün belki de bize

,.İalgl haşmetli, unutulmaz o kadar değe r taşımıyan De§cartes'ın kuvvetli,

atılgan kişiliğidiı' 
paat VALBRy

Çeviren ı Oğaı PELTEK

a

t0
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DESCARTES ÜZERİNE tıl

. Discarte s spöculatiön deh6sının ta kendisi idi. kiinata şamil
olan zek6sı insan tefekkürünü yeni bir kalıba soktu. Öyle bir matematik
icadetti ki, L6tin şairinin dediği gibi, anasız doğmuİ bir çocuktu...
Descartes'ın Metot Üzerine konuşma'sı evrensel m-atematiğin veya daha
ziyade her şeri kavramağa . elverişIi ayni cinsten bir İImin İahlil ve
tefsiridir. o, kiinattaki genel mihanikliğin ana hatlarını çizerek fizikilminin idealini yarattı. o, ruhla bedenin, hürriyetle zaruretin ve dünya
ile Tanrının iştirakini cesaretle kabul ve müdafaa etti; sonrakı açıl.
ayrılışlara rağmen, ilerisi için örnek bir spirituatizme icaıetti. zek6ları,
kendinin yarı yolda kaldığı, fakat başkalarının sontına kadar gittiği;
bir idEalisme yoluna soktu, modern ,n"turırıgı yarattı. o, hiçbir ,"*İn
gözden kaçırmamak_g_ereken bir eğitim ülkü;ü yarattı. Hüıia (Bellek)
nın işini hafifietti. Fikirlerini herkese yaymak için Litinceyi tıiaktı.
Hakikaten, Descartes'ın gözünde ası faiiıet hayırseverıikte vı alicenap-
lıkta idi. Hele basma kalıp fikirlerle zihni doldurin terimleri mümkün
olduğu kadar bir yana atarak ve o zaman kullanılan kelimelere önemlibir yumuşaklık kazandırarak filozofu y.eni kelimeler icadına davet
e_tti ve böyle yapmak suretiyie filozofa biilıazar olmasını öğütledi.
Kendi de biyle bir yazardı. Her şei,in tisttınde o, zihni, felsefJye de,ilme de kendini imposer etme§ icabeden bir durum yarattı. Bu
durum, tefekkürün gelenek karşısında olduğu kadar tabıat .ur""o
hesinde de sağlam, hatt6 gururlu bir kalkınmisı, hiç eğilmeyen bağım-
sızhk iradesi, zekönın iktidarına sonsuz bir inanışıı. En son o, spö-
.cu atıf alanda icadetmek ihtiyacını, yani incelenen konuda önceden
hazırlanmış şeyleri ]<abul edecek yerde, tefekkür vasıtasiyle yeniden bir
şe7ler canlandırmak lüzumunu keşfetti. onun tahiilı ğeomeırisi bun-
dan başka bir.şey değıldir. Fikıimizi iki kelime ile hu]ösa edeiim: Her
felsefe doğrudan doğruya veya dolayısiyle Descartes'a dayanır. onun
felsefesini yakından incelemiş olanlar bu kuramsal zekanın (çağdaşı,
filozof cassandi de orıa, alay edcrek bu adı veriyordu} bugtın 

-uırı*
gibi bir sergi [2] iie pek az ilgiieneceğine hükınedecektir. Be; ü;;

tffiuluelararasısergido(Jsalhakkınd,anutak,ııbasılışnın
üç yüzüncü yı| dönümü dolayısiyle bir de Dcscartes sarayı açılmıştı. Bu saıayda utuı-lararası fclsofo kongresi de toplantıya çağrıldı. Kongro 

-H. 
B"rg"or.rn başkanlığııdaişe başlıyacaktı. Başkan hastaIığı yüzünden açılış -ıutkunu eöyliy-emedi. Bir mektuptaDcscartcs hakkındadaki fikirlcrini bildirdi. Bo 

",itr.lu. 
o -"Ür;İ"o kısaltılaıak çov_rilmiştir.

, [2J.1937 Paris sergisi. .Bu yazı eergi dolayısiylo toplanan felsefe konferagında
oİuDmuştur.
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sağ olsaydı, o da bu sergiyi ilgi ile gezerdi, zira evrensel bir bilgi
içinde ilmi ve felsefeyi meczeden Descartes, bilhassa hayat bilği-
sini ve tıbbı düşünerek bizi tabiatın hikim ve efendisi kıtmayı
hedef ediniyordu. Bu çalışmalarda da fiziğimizin' metafiziğ'tmizden daha
önce geleceğini kabul cdiyordu. Bundan dolayı, Descartes'ın bugünkü
yorumbuları daha ileri giderek, Descartes'da teori tatbikatıa bğlıdır,
dediler. Bunlardan biri uAristo'nun fiziği bir artist fiziğidİr, Descar-
tes'ınki ise bir mühendis fiziğidip diyor. Bu görüş tamami,vle doğru
mudur? Buna hem evet diyeceğim, hem de hayır. Eğer gaye koı,for,
iyi yaşamak, hatti Descartes'a göre fiziğe ve mekaniğe irca edilmiş
bir biyolojinin yardımiyle filozofinin bize vereceği bir hayat uzunluğu
olacaksa, h"yırl Yok, eğer maddi faydalarından başka ilmi, tatbika.
tındaki bunca başarılariyle kendi kuvvetlerimizi isbat ediyorsa, ba-
ğımsızlığımızı, hatta egemenliğimizi tanıtıyorsa, evet... Descartes zihni,
Aristocuiuktan kurtardı. onu boş levha hdline getirdi. Netice olarak da
önceden kabul edilmiş kuraliarla çalışan mctodu bıraktı. zihnin ku]lana-
cağı yeni unsiırlar (açık ve seçik) fikirler blma]ıdır dedi. Tabiati,le
Descartes'a göre zihin, etmeır've etkindir. Öıle ki bilimi kucaklı_l,an ç"1-
sefe yavaş yavaş bizi tabiata hAkim kılacak ve bu hdkimlik zamanla
gelişerek felsefi spöculation'a tamamlanmış bir konu hazırlayacal.tır.
Thdorie ve , tatbikat bir bakımdan ve bir 'nisbet altında rnetafizik bir
pragmatisme denilebilecek bir hal içinde, karşılıklı olarak, belirti şartlara
töbi kalacaklardır.

Şimdi izafilik thöorie'siıin (Bağıntıhk kuraını) fizik ilmimizi Des_
cartes bir yöne sokmadan çok zaman önce, dikkata değer bir haide
bulunan descart'cılığın modernliğiııi düşünelim. Müellifin filozof ve felsefe
telikki;inde z4manııııi) çok iierisine geçmek -hususundaki moderniiğini
de düşüneiim. Eş;anın kendisinden başka bir şeyle uğraşmamak için
o, eşya hakkında_söyienen şö_ leri de bır yana attı. Önce asker olarak,
sonra da zevki içinAlmanr.a'5ı,Macaristan'ı, Holıanda'lı ve başka mem_
leketieri dolaşınak suretir]e, bü ük se,yahiığı kendi nefsinde t"tbik etti.
Uluslararası fikir yardımlaşması için milletier cemi,,eti Cenevre'de, Paris'te
merkezler kurdu. Descartes ise birçok memleketlerin i]im adamlari_,le
münasebtt peyda ettiği,bir prense;ie mektuplaşiTıaJa giriştiği ve bir kıra-
liçel e ders verdıği zaman da bu yardımiaşmanın lüzumunu sezmişti. O,
daha çok huzura ve istiklöle kavuşmak niyetiyle bir yabancı memlekette
oturmak, orada da yer değiştirmek suretirle, ha_, atını en verimli bir tarzda
tanzim etıı,işti. Bölle yapmak da memlekttine hizmet için en güzel bir
çare idi. Ö, kitopç, ilme tenezzül etmedi, iliyalektigi kabule mecbur
olduysa bile, bundan hiç hoşlannİadı. Prof essionel iikir adamlarının

E

İ



ı{E lln,cüııl

bir arada tartıştıkları sıkrcı çevrelerde, kapah salonlarda o, oraya çağ_

rılmadan gelen sıkılgan bir dahi amatör halinde kaldı. Kapılaıı, pence,

releri arkasına kadaİ açtı. Hava ve ışık istedi, herkesi serbestçe tenef,

füs etmeğe davet ve ıtıecbur etti. Vaktiyle Françis Bacon bu kabİl

şeyler yğmıştı, fakat Descartes buna eıı güzel ,örneği verdi. şahsını
İur"*uru çalİştığım zaman, oııu önce Almanya'daki meşhur sobası ba,

şında fikirlerivie başbaşa kalmış görürüm, fakat onu soymak ve sahile

atmat için mavnacıiar tuzak kurmuşken, hileyi sezerek kılıcını çektigi
ve hırsızları hürmete ve itaata mecbur ettiği mavna içinde de tahayyül

ederim. Biliyorum ki işle fikir arasındaki münasebetler üzerine birçok

tartışmalar yapılabilir. Fakat benim,.filozof için, hatt6 herkes için, teklif

edecegim dİstur bütün düstrırların en basiti ve zannederim Descartes'a

"n çoi yakışanıdır: Fikir adamı gibi hareket etmek, iş ddamı gibi de

düşünmek l6zım. 
Henri BERGS)N

Kısaltarak çeviren ı Mehmet Naci ECER

DESCARTES DÜNYASININ EKSIKLİKLERi

Dcscartls,ın doğaaaıun 350 ncİ dönüm yıIı minascbctiyle Thc Listaıer dcrglsindc
'çıhan bİr yazıdan özctlcımİştlr, lngİlteıe ıı Amerihadı Dcscartcs'ın ,tünia'görlişüıe haışı

yapılan tııhldlcri vcrmek bahımından dikhalc dcğer,

Bundan 350 yıl önce yeni zaman insanına dünya göriişünü ve ınetodunu verecek bir

Fransız doğmuştu. Descartes'ın beşeriyet için ister bir felaket <ılsun, ister bir saadet, tesirinin

müthiş. olduğu irikör e<lilemcz. Biı kere Orta Çağtı atAkn kesmeyi ıı temin etmiştir. İnsaıı aklının

tı"ii"ıugtı"ıı ,e.tabiat kanunlarının değişmezliğini ortaya ataıak bilimimizi kuıanlardan biri

olrnuştut. Descaıtes sonraları soısuz iler]eme fıkrinin yeşereceği toprağı hazırlamıŞtıı. Hattö

denilebilir ki bu fikıi o oftaya atmıştlr. İnsan tabiatının durmadan mükemmeleŞebileceği fik-

ri de onundur. Böylece ioaan oğluna kendi kendine imanını veınıiştir.

. Bütüo bunlar onun doğumunu büyük biı heyecan va sevinçle kutlamamız için yeter

sebeplirdir. Kırk- elli yıl önce de onu böyle kutlayacaktık. Ama şımdi birtakım şüphelet

oru*rş,rr. Birçok kimseler Descartes'rn kuıduğu dünyanın artık sonuna 'yaklaŞmak üzere ol-

doğuo" inanıyorlar. Descartes için insan esas itibariyle düşünen bir varlıktır, <<aıe chose qıi

\eıs"rr, dünya esas itibariyle riyazidit. Sanat, şiir, din, bir gurubun güzelliği, bir çocuğun gü,

ıümse..ri ona ve talebelerine gö:e hoş bir heyecandı, bu kadar. Bunlar kitle, haıeket gibi

gerçek değilleıdi. Röyte bir dünya görüşünün zıfeti gözleümizin öniiııdedir. Elektrik düğmesi-

İı İ.r.r..ıı., otobüse binrıekle, atom enetjisine sahibolmakla hep Descartes'ın bize göster-

diği metodun, dünya.göıüşünün taıbikıni yapıoış oluyoruz, Böyle bir dünya görüünün fay,

dalaıını gördük; ama zararlarıoı da görüyoruz. Bu felsefe yüziinden zatrıanımızın insanı

ikiye bölünmüş bir dünyada yaşıyor. Bir taraftan bilim ve makine, öte yandan da aızuları,

temayülleıi, heyccanları. Bunlar kendisine ne kadar önemli görünürse göıünst\felsefe ona

buılaıın hakiki geıçekle pek alikası olmadığını. söylüyor. İşte zamin zaman bu hor göriilcn

heyecbn ve içgüdüler isyan ediyor, aklın kuıduğu dünyayı yıkmak istiyor. İşte Faşizm de bu

a
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isYaıılardan biridir. Biıleşmiş L{illetlerin zaferi bir bakımdaa Descartes'ın zafeıi<iir. Amı asıl
iŞ faŞizmi Yıkmak değil,'onu meydana getiren sebepleri ortadan kaldırmadadır. şüphesiz Des-
cartes'ln dünYa göıüŞü insanın heyecanlarına, temiyülleıine az ehemmiyet veıdiği içio, onlaıı
akla Yeter derecede bağlıyamadığı için faşizmin tepkisine ıebebotmuştur. Mesele insandaki
heYecao tarafını Yıkmak, hoı görmek değil, onu akıl'a bağlamak, içine mantığı da, hissiyatı
da alan bir dtinya görüşü kurmaknt.

Tabiata hikim olmak yetmez. Hıyat yalnız fizikten ibaret değildir. İnsan da yalnız dii-
Şünen bir varlık değildir. Bunlar aletade hakikatlar gibi görünür ama bu haıb, bu son yıllar,
bize bunlaıın ne kadar mühim şeyler olduğunu öğretmiştir. Böylece hayatın trajik mlnasını
anlamış oluyotuz. İnsanrn durmadan iyiliğe doğru gideceği hiç de muhakkak değildir. Des.
cartes'ın büYük halefi Newton yart yaşInt dolduıduktan sonra bilim ça1ışma1arını kırakmış,
aıtık bu alanr faYdalı bir alan saymamıştır. Newton insanlığı deniz' kenarında çekıl taşı
toplıyan çocuklar gibi gördü, önlerindeki hakikat okyanusunu görmiyen çocuklar gibi.
NeıYton Descartes'ın metotlarıyle, hesaplarıyle keşfeditemiyecck çakıl taşlarından başka taşlar
da, mevcut olduğunu tahmin etmişti. Aradan üç yüz yıl geçtiı biz de aynı şeyi tahmin
etmeğe başlıyoruz.

Bu son Yılların korkunÇ olayları bize yalnız hissiyata dayanan felsefeletin yanlışlığını
gösterdiği gibi, Yalnız akla dayanan felsefelerin de kifayetsizliğini göstermiştir. Daha tam,in_
sanın büıününü kavrıYan, aklı da, hissiyatr da tatmin eden bir fetsefeye ihtiyacımız var.

Y. P. Wald

YAŞIYAN DESCARTES
Reıö Laloı'ııı .<Eıoiıes» dergiıiıde çıAan bir |azısııdan özeılenınişıir:
BirÇok kimseler iÇin Descaıtes otsa olsa şerefli bir isimdir; ona saygı gösteriliyor,

<<Yeni felsgfe»nin babısı deniliyor, o kadar. Halbuki Descartes yalnız bir isim, yalnız bir sistem
değildir, belki de feylesoflaıın en canlısıdır.

<<Kendimizi antaınak iÇin bir tek yol vardır; kendi kendimizi yarataak», işte Descartes,ı
anlamak, geÇirdiği garip hayat yolunu takibedebilmek içın bu cümleyi her zaman gözöniiode
bulunduımatıYız. Bu kendi kendini yiıatmak arzusu lıayatının garip değişikliklerini anlatır.

Descaıtes hukuk talısil ediyor ama kendisi en çok Galiteo'nun keşifleıiyle alİkalı. Tahsitini
bitiıince subay oluyor, Bavyera dükünün oıdusuıa yazılıyor, Meşhur 10 kasım 1619 gecesinde
metoduiıu buluyor. Tabii olan, bir yere kapanıp metodunu tatbik etmeğe çalışmasıydı. Hal-buki o AvruPa'Yı dolaŞıyor, Paris'e gelip bir zhmane kibaıı hayatı strğo..' Hatti bir kadıniçiıı diiello ediyor. sonra kılkıp Felemenk'e gidiyor, ama orada evine kapanıp çalışıyor mu
sanrYorsunrız? Ne gezer! ArkadaŞlariyle geziyor, resmi kabulleıe gidiyor, güzel ka<lınlarla ta_
nıŞıYor! -ancak <<zamanrn lrüÇük bir kısmrnı ilme, felsefeye aylıIyof. Feİemenk,te iken hiçdeğilse ona. yakın yer değiştiriyor, üç dcfa Fransa'ya gidiyor, nihayet bir daha geri dönemi-yeceği stockholm seyyahatine çıkıyoı Descartes feylesof olmaktan daha çok iyi yaşamayı
seven bir adamdı...

Descartes eser vermeseydi de yalnız onun hayatını tanısaydık, onu bir tüıIü durup din_lenmesini bilmiyen tam bir serseri olarak tanırdık. Descartes'ı böyte göımek hiç de yantış
olmaz, Descartes bir isYankirdır, okuldan çıkar çıkmaz tetbiyede bir istilhat yapmak afzusunu
duYar. Sonradan bu ihtiltti bütün bilgilere teşmil eder. Hegel,in dediği gibi: <(Descartes
biı kahramandı; heışeyi baştan ele aldı,» Descaıtes bizzat keodisl d. ..rİr".ioi müdrikti. Dv_

,



TERCğMB
150

velce kabul ettiği şeyleri sonradan ıeddetmek her babayiğitin harcı değildir. Ama o önünde

açılan her maceraya atılmaktan koıkmuyordu,

Descaıtes hakikatı bulmakla yerinmiyordu; hakikatı <<kadınların dahi okuYabileceği»ı ki-

taplarda gösletmek istiyordu. <<Yazdığım şeyleı btnden önce yazılııirş mı, yazrlmamıŞ ml

biİmiyorum, benim istediğim doğru şeyleı yazmaktır, o kadarı> diyordu,

Bu yüzden başına az şey mi geıiyor? Bütün hayıtı bir miicadele i.çinde geçiyor_ öyle

biı mücadele ki ancak.çok kurnaz olduğu takdirde nıuzaffer çıkabilir. Öıümünd,n dört ay

;;..- İ.; kıtaliçesi Clıristine'den de uzaklışmayı düşüoüyor: <<Böylece tekrar inzivaYa Çe-

kilmek ve ancak orada hakikatın atanmasIna dair düşündüklerimi söylcmek'istiyorum, Ha-

yaıta en biiyük servetim de bu olacaktıı.» diyor,

**t

Descartes,ımız yalnız yeni felsefenin babası değildiı. Descartes'ın kuvvetli ve cesuf

kişiliği yalnız sayglya değil, sevgiye de liyıktlı. Descartes,ı sevmek, ıabiaıa birkaç pencere

açıp insanlara <<tabiatın efcndileri olmak»> r öğreten insanın, gilzel ve kahıamanca maceıa§rnı

onunla berabeı yaşamak demektiı.

DESCARTES VE DEVRİMİZ

Descarres,ıı iloğımıııın :.50 ıci doniim 7ılııda Soıbonıe'da İvl. Tborez'ın söİedİği

ıı! ı l}atı özeılen mi şı iı :

Düşünüş tarihinde Ren6 Descarıes'bir devir açmrşttt. Descartes mantığa ve aÇık fikre

dayanan İerkesin babasıdır. Böylece sosyalizmin esas kaynaklaıından biıi olan rasyonalızmle

ilim zihniyetinin belli başlı kurucusu olmuşfur,
,Descartes çalışkan, maddeten ve minen zengin, yeni fetihler peşinde koŞan. boYuna

yükselen burluva sınıfının ruh cüretini temsil eder. Ona müthiş bir kurtuluŞ silihı olan me-

todun, veri., insana çalışma ve bilim sayesinde öbür dünyada saadet vadeden ilk modeın

felsefeyi kurmuş sayılır.

.Descartes Avrupayı dolaştıktan sonra Felenmenk'te yerleşiyoı. İnsan emeği ve altn teri

sayesinde denizden kurtardığı bu toprakta, serbest teşebbüsiin hüküm sürdüğü bu ülkede, fel,

sefesioe uygun bir hava buluyor. çünkii bu felsefe şu cümle ile hulisa. edilebilir: tabiat

kuwetlerini insanın emrine.amade kılmek.

Hayatın het alanı insan oğluna açıktır ve her inceleme ve ataytş tabiatı insana boyun

eğdirir. Bilimler arasındaki eski barailİt yıkılmıştır, Bir tek metot vardır: Bilim tc&niğe,.tıP

ahlika, fikir aksiyona, fetsefe ha,ata bağlıdır,

_ Tecrübe ile akıl üzeıine kurulan böyle biı fetsefe esaslı bir iyimserliğe dayanır. Hakiki

felsefe bize her zaman, en kötü şartlaf içinde, ıztıraplaıta kıvranııken bile aklımızı kullandıkÇa

mesut olabileceğimizi öğretir.

Descartes mesut bif adamdı. Çüiıkü insanın ve toplumun iteıleyeceğine inanıyordu.

IWeıoı HaAkııda Koııışma'nın altıncı kısmında makineler sayesinde ınua2zaın bir fabrikaya

benziyen bir dünya tasawur İdiyor; o dünyada insan «ıopıağın verimlerinden kolaYca faYda,

lanacak, tıbbın ilerleyişi sayesiıde uzun ve ıahat biı önür süıecek,»
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Descartes felsefeyi bir zümrcnin elinden kuıtarmak istiyor. İstiyor ki «köylüter .günü-
müzün feylesoflarından daha gerçek hükümleı versinler.»

f)escaıtes, insanı, yalnız kendi aklına inanmaya davet ediyor. Bu davctte ne müıhiş bir
ihtililci kuwet vardır: yijryıllatca dayanmış olan bütün önyatğılat tuzla buz oluvetiyot.
Descattes insanlatın eşit olduklarına inanıyor: (<sağduyu dünyada en iyi pay edılmiş'bir şey-
dir.» diYor, Bir de Şunu ilive ediyör: <ıBaşkalarına faydası olmıyan insanın kıymeti yoktur.»

BöYlece Descartes aklın lıüııiyetini, insan aklının eşitliğini, insanlar atasında dayanışık_
lığın lüzumunu bel.irtiyor. Hüıriyet, eşitlik, katdeşlik; işte büyük ihıilitin prensipleıi...
Bunlar ilk defa Descartes'ta görülüyor,

Descartes, Saint-Simon, Fourier, Cabet, böylece, Marx gibi, sosyalistterin }abasıdırlar.
Descaıtes ve Marx yalnız dünyayı anlamak değil, değiştirmek de isteıler. ikisi de çalışmada,
Pıatik ihtiYaÇlaıda fe]sefenin temel,ini göıürler. Descartes büıün insanları serbest kilmağa,
mesut kılmağa çalışır. Bilimin olsun, felsefenin olsun, ıayesi bu değil de neclir?

Bütün bunlar niÇin fxşlr.lr, Descarrts'a cephe aldığını çok iyi izah eder. Gebbels ve
Rosenberg, Descartes'ın ve Pransız İh,iıaı;nin altığı devrin sonuna yaklaşı|,Jığını resmen
söYlemiŞlerdi. VicİıY hükümeıinin lviaarjf Nazııl Abel Bonnard şun|arı yazıyordu: <<Devrilmesi
gereken ilk Put Descaıtes'tır. Onu bize Fransız ıuhunun en mükernmel ıemsilcisi o1arak kabul
ettiımek isıedller. Onu Ycık eımek ilk işimiz olmalıdır.ı> İşte bunun ıçindir ki faşizme karşı
ka.zanılan zafer Descaıtes'ın zaferidir.

Descartes bize ümit verivo1, insana yarıoına güvenmesini öğıeıiyoı, çatışma sevıisi aşı.
lıyor. Kurduğu felsefe bizi faaliyete zorliıyor, kendi kendimizin efendisi olabiteceğimizi ihsas
ediYor, Descartes insanları karanlıklaı ve fııtınalar aıasından gııze| yatınlara götürüyor.

ÖNCÜ DESCARTES

lean Cassoıi'ıın Sorboııae'd-, söllıd,ği nırakıoı alınmışııı;
Descartes, sistemlerini manıık üzerine kuran büıün fikir al!mların,n babasıdır. Daha

ilerigideceğim: Descarıes yalnız felsefe ve bilim alanında değil, sanat alanında da eıerini
yenİ temeller üzerine kurmak istiyenlerın babasıdır. Bir Mallarmğ, bir C6zanne, şiirde, resim-
de, mus,ikide, her alahda meseteleri yeniden ele alan, yeni biı temel üzerine yehi binalar
kuranların büyük öncüsü, büyük örneği Ren6 Descartes'tır.

DESCARTES,IN İKİ GAYESİ

pro|esör Heııri lvallon'un sorbonne'd ı ıöylediği ııııuAraı alınmıçıır:
Descartes'ın iki gayesi vardı: İnsanın halini iyileştiımek, tabiaıı insanın emrine koymak.

Descartes tıp sayesinde insanın ömrünü uzatmayı ümit ediyor, fizik sayesınde insanı dünyaya
h6kim kılmağa ÇalıŞıyordu. Tekn.ikle bitgi Descartes'ta birleşmiştir. Dünyayı anlamak yrr5nİr,
onu degiŞtirmek de lizımdır. Bilim ancak dünyayı değiştirmekle kendi doğruluğunu ispat eder.
Devrimizin en ileıi düsturu Descaıtes lanfından bundan tam üç yüz y,l öo..or,"y"atılmıştı.

Çevircı: Erol GÜNEY
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AMERİKA,NıN iri yüzü

Neu-Yoı,L Timeı'ıe çıAaı biı yazıdan özeılenmişıirı

Amerika edebiyatının birbirine zıt iki yüzü vaıdır: birine esas çizgilerini '§fhitman,

diğerine birçol Amerikan yazarlatı veımiştir. '§?'hitman'a göre Amerika istikbalin ınemleketi,

dir. Onda Vhitman'ın dediği gibi <<d6mocratie, ma femme vardıf.)) Onda vahşi, insan ayağı

değmemiş böl8elere giden, çiflikleı, şehiıleı kuran öncüleı vardır. Amerika oımanlarla, Çayır-

,lar|a, miazzam nehirlerlc, şehirlerle dolu zengin bir memlekettir. İçinde yaştyan adamlar da

birbirine benzeı: Hepsi nikbindir, hepsi terakkiye ve bir nevi aıkadaşlık dinine inanırlar.

Hepsi maddi ilerlemenin büyüklüğüne kanidirler. Amerikan kadınları mesut anneletdir.

Ameıikan işçileıi, milli opera korolarında otduğu gibi, bir kollarını yanırıdakinin omuzuna

koyar, yüzleri güleıck ıesmi geçit yıparlar.

V'hitman' şiirlerini Amerika'nırı' coğrafyasına benzetmek istiyor. Onlaıİ Rockies dağları

gibi sarp, batının ovaları kadar geniş, bakir ormanlar gibi derin, Missisipi nehıi gibi heybetli

kılmak istiyor, onun rcsmettiği Amerika yalnız tarih bakınıından genç değildir. İnsanlaı

psikolojisiyle, düşiincesiyle de gençtir. Vhitman vatandaşlarınb zarafetterı, incelikten, medeni,

yetten saktnmalaıını söylemişti. Bütün bu vasıftar inhitat alimetleridir, inhitatı hazırlaılar.

Biz geaciz, diyordu, gençliğimizi muhafaza edelim,

Bu, Amerika'nın gençlik nazaüyesi Avrupalılaırn çok hoşuna gitti. Çünkü onlar böylece

kendileıini yoıguo, tecrübeli gitmeye hak t<azanıyorlaıdı. Fakat bu nazariye onlaıın Ameıikan

edebiyatçıtaıı, Amerikan siyiset adamlariyle münasebette bulunduklail z^man korkunÇ hatalaı

işlemİleıine sebebolmuştur. Bir milletin yaşı onu teşkit eden fertlerin yaşınt veya kültüıünü

tayin etmez.

,§rhitman ve en büyük talebesi Crane'in Amerika'dan çizdikleri tablo en geniş, en gerçek

tablo değildir. poe'dan başlıyarak Hawthoıne, Melville, James, Eliot, Hemingway, Faulkner,

Steinbeck,in Amerika'dan çizdikleri tablotar'Whitman'dan çok farklıJır. Bunların eserleri Ame-

rika,yı bütiin genişliğiyle"antatmaya matuf değildir. Onlar §9'hitman gibi biı balona ÇıkıP

A-erik",ya yukardan bakmazlaı. Onlaı genişlik değil, derinlik; arartar dahd çok, bildikleri

toprıklaıt işlemeğe gayret ederler. Bu yazarlar insan ıuhunu milll tiplerde değil, feıtlerde

arırlar. Ontarda çok defa biı taşra kokusu vardır ama bir gençlik kokusu yoktur.

Bundan başka bu yızaılar'§Ohitman gibi şekle ehemmiyet vermemek istemezler. Her

eseıde bir miikemmeliyet idealine bağlılıkarı götülmektedir. Onların hiÇbiri §ğhitnıan gibi

Amerika,nın birbirini seven bir arkadaş"demokrasisi olduğunu veya olmak üzere olduğunu

söylerıezler. Tam tersi, Ameıikalıyı bedbaht, yalnız göstBrirler,

Son yirmi yılın Ametikan romantarında eski Yunan tıagedyasına benziyeo bir hava eser,

yunan tragedyalaıında fertteı talihin, ilihlaıın elinde birer oyuncaktılar. Her zaman baŞlaıına

gelebilecek feliketleıi bekleyip duran bir halleri vardı. Amerika şehirlçrindeki insanlar da

İorıedır. 1929 daki büyii.k, koıkunç buhrandan beri hepsi de kcndilerini kör ekonomik kuv,

,etletio elinde birer oyuncak gibi görürler. Baştarında işsizlik, korkunç bir sefalet asılı

duıur. Artık eski nikbiılikten eser kalmamıştır, §fhitman'rı teıenniim ettiği adamın

kendi kendine bir emniyeti vardı. İnsanın gayfetine karşı koyabitecek ne bir tabiat, ne de bir

sosyal kuvvet mevcut olduğuna inanıyordu. Fautkner'in adamı, bunun akşine, hiÇbiı kuvvete

kafa trıaoryor aıtrk. Yalnız bazı yazaılarda, nese!ıiı Steinbeck'te, insanın tabiİ olmaktan
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Çıkıp ekonomiye efendi olabileceğine dair ümiıleı vardır. Steinbeck'in Aiskhilos'tan farkı işte
buradadır.

Auden'in dediği gibi, Amerikan edebiyatı münzevi, tek başına kalmış insanlaıın edebi_
y4tıJır. Bir Çok Amcıikan kitaptarı Moby Dicl.: gibi başlıyabilir: «Bana Ishmael dcyin.»
Ametikan edebi geleneji Tolstoy'a değil, Dostoyevski'ye yakındır.

E. LINDSAY

irusarıııĞıN çIKMAzI
Zamanımızı en igi temsil eden zekdlardan biri sagıIan Arthur I\o-

estler'in radgoda söglediği oe The Listener dergisinde gagımlailığz bir
konuşmadan çeorilmiştir :

Bir vaka hikAye ederek hemen meseleye girelim: 18 ocak 7912 de
Scott ve dört arkadaşı Güney Kutbu'na varmışlardı. Dönüşte bu dört
arkadaştan, Evans hastalandı. Scott için iki yol vardı: ya Evansl taşı-
mak, böylece yürüyüşü ağırlaştırmak ve bütün gurupu tehlikeye sokmak;
yahut Evans'ı bırakmak ve kalanları kurtarmağa çalışmak. Scott birinci
yolu seçti. Evans'ı ta ölünceye kadar taşıdı. Fakat bu hal yürüyüşü
geciktirdi, bu gecikme gurupun mahvına sebeboldu. Donırıuş cesetler, en
yakın malzeme deposundan on beş kilometrelik bir mesafede bulundu.
Scott, Evans'ı bırakmış olsaydı şüphesiz kurtulurdu.

Scott'un Güney Kutbunda halline çalıştığı mesele insanlığın traiik
meselesinin pek tipik bir misa]idir. Bugün siyasetle ahlökın ihtilah bütün
açıklığiyle ortadadır. Bu ihtilnf sosyal ve siyasi buhranımızın temel
taşını teşkil ediyor.

Scott iki yol güdebilirdi; birinci yol pratik yoldu, gayeyi vasıtadan
üstün tutan yol. Bu yol Evans'ı kurtlara bırakmakla başlar. Çünkü
dört adamı kurtarmak için bir kişi feda edilebilir. lş siyaset alanına dö-
kü]ünce bu yol Chamberlain'in yolu oluyor, Evans Çekoslovakya'dır. Bu
küçiik rnilleti feda edersek Avrupa sulhünü kurtarmış oluruz. Nitekim Rus-
ya aynı mantığı takibederek Polonya'yı fedaediyor. Hitler de gene yüksek
saydığ,ı gayeleri uğruna milyonlarca insanı öldürüyor: hastaları, delileri,
Çingeneleri, Yahudileri. Batı demokrasileri de harbi bir an önce bitirmek
gibi büyük bir gaye uğruna Hiroshima ve Nagasaki'ye atom bombası
attılar, masum halktan binlerce kişiyi öldürdüler. Böylece de top yekün,
harbin prensiplerini kabul etmiş oldular.

lç siyaset alanında bu yol bizi nereye götürür ? Bir siyaset adamı
rakibinin ıhemleketi mahva götürdüğünü, yeni bir dünya harbine sürük-

ı
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lediğini söyler, elindeki bütün imkinları, vasıta]arı kullanarak rakibini
susturmak ister. HattA gerekirse onu ö]dürür. Niha7et öldürdüğüm bir
veya birkaç kişidir ama kurtardığım milyonlarca insandır, der. Rakibi
de aynı şeyleri düşünür, o da ötekinin muzır olduğuna inanır ve aynl

şeylere başvurur.
Görülüyor ki bu pratik mantık, sonunda her çeşit ah]ika son ver,

mektedir. Ya ikinci yol ? lnsanı daha iyi mantıki neticelere götürür rnü
sanıyorsunuz ? Hiç de değil. Bu yol Scott'un takibettiği yoldur. Bu
yolda ferde saygı gösteriiir, şiddetten kaçııiılır, vasıta]ar gayeye tibi
kılınmaz. Ama bu ço]un Scott'u nereye götiirdiğünü gördük. Gandi'ye
Japonlara karşı şiCdttle mukavemet etmemek fikrini tatbik etmek için
izin veıilseydi Hindistan'ın hali nice olurdu ? Ya bu memleket pasifizmi
kabul etseydi ne olurdu sonra? Bugiin Gestapo Londraya hükmederdi.

lki yol da çıkmaza varı-yor. Bu ikilem fey]esofların uydurduğu bir
şey değil, her adımda karşımıza çıkan bir hakikattır. Hepimiz hayatı-
mızda bir Evans feda etmişizdir. Belki küçük meselelerde ortalama bir
yol vardır. Fakat esas meselelerde bir ortalama r ol bu]unamaz. Ne scott,
ne de Chamberlain böyle bir uzlaştırma yolu bu]amadılar.

Işgal ettiğiniz mevki ne kadar önemli olursa bu ikilem o kadar ka
çınıImaz bir hal alıyor. Teknik iJerleı iş insanların verdigi kararların ne-
ticeİerini büyütmüş ve insanlığırr ikihmine muazzarn ölçüler katmıştır.
Bu sebepledir ki artık buhranı i, ice seziyoruz. İlk defa olarak kaibin
intizamsız vuruşlarını hoparlörde duyan bir hastaya benziyorız.

Bu ikilemi tam bir şekiide halletmek mümkün değildir, dedim, Fa-.
kat her devir yaşadığı şartlara uygun geçici bir hal çaresi bulmağa
teşebbiis etme]idir. Bence teşebbüsümüz iki rnertebeli olmalıdır. Önce
şunu kabul etmeli.ı iz : insanlığın ilerlemesi için sertlik bir dereceye kadar
kaçınılmaz bir şeydir. Baronların isyanı olmasaydı Magna Charta o|-
mazdı; Bastille'e hücum edilmeıeydi İnsan Hakları Beyannamesi çıkarıla-
mazdı. İkinci ve belki de zamanımız için daha önemli olan adım şudur:
gaye ancak pek yakın olduğu zaman vasıtaları meşru ,kılar, Bir opera-
tör hastasına ıstırap vermekte hak]ıdır. Çünkü ameliyatın neticesini in.
ceden inceye tahnin etrnesi kuvvetle mümkündür; fakat toplum üzerinde
yapılacak büyük ameliyatlar önceden tahmini mü.mkün olmıyan birçok
şeylere temas ettiği için neticeleri hiçbir zaman önceden tiyin edilemez.
Burada ıztırap çektirmek rneşru değildir. Hangi noktada operatörün
neşterini bir kasap bıçağı gibi kullanacağını tiyin edemezsiniz. Yahut
şöyle söyliyelim: sert hareketler arseniğe benzer, az dozla kullanılırsa
sosyal bünyeyi canlandırır; çok miktarda kulianı]ırsa k6rkunç bir ze-
hirdir. Bugün de biz arsenikten, bir ahlAki zeh-iılenmeden muztaribiz.



lıısaııııĞn!ı çıKMAZı !65

Bu hastahğın örazı sosyal ve siyasi alanda çok bellidir. Bilim ve
felsefe alanında o kadar belli olmamakla beraber, gene de görülür.
Meselö bizim ünlü fizikçilerimizden, profesör Bernal'den bir parça oku-
yalıİn: o Yeni içtimai münasebetler ahl6k alanında tam bir 'değişmeye

Iüzum gösteriyor; insanlığın ferdi ahlAktan kollektif ahiAka geçmesi
l6zım geliyor. Kollektif faali_yet tek tesir]i faali3,et olduğu'için tek erdem]i
faaliyettir ,, Bu sözlerin neticesi ne olur bilir misiniz? Tom, Jean,ve Hans'ın
yararlı bir iş görmek için mutlaka bir ordunun, bir İiyasi partinin veya
bir teşkilitın üyesi olmaları l6zınıdır. Seçtiği teşkiiita girciikten sonra,
fert kendisini grupunun veya partisinin menfaatlerinin emrine koymalıdır.

İşte Alman te.neıküz kamptarınln gözcülerinin yaptıkları müdafaa da
bu neviden bir müdafaadır. Onlar da milyonlarca masum insanı, gaztı
odalara, mensup olduk]arı partiye sadakat]erinden dolal ı, ferdi sorum-
luluğu, kollektif sorumluluğun ,emrine koydukları için, kapayıp yakma-
dılar mı? Profesir Bernal nazilerin düşmanıdır ama ahldka dair dü-
şündükleri, sövlediği sözler, bu gözcüleri müdafaa eden avukatlar tara-
fından zikredi]ebilirdi.

Profesör Bernal'in hakkııı yememek lizım, profesör emirlere körü
körüne itaat edilmemeli, divor. Fakat koliektif fİaliyet yegine erdemli
faalivet olduğuna .göre, insan neye da1..anarak bu emte itaat etmiy,ebi-
lecektir? Bana öyle sdlilıqr ki bazı fizikçiler elektronlarda kalıp insan
varlığının riyazi muadelelere girmiyeceğini kavrar]arsp birçok karışıkhk-
ların önüne.geçilmiş olur.

Tekrar başladığım noktaya pratik siyasetle ahlik arasındaki ikileme
döneyim; Scott'un kızağı, yazımızda, insan ilerle, işinin ekspres treni
olmuştur. Bu trende pratik siyaset lokomotif, ahl6k da frendir. İkisinin
tesiri her zaman biribirine zıddır. Hiçbir zaman birinin veya ötekinin
lehine mücerret bir karar veremeyiz. Ama trenin bulunduğu yola göre
geçici birta}<ım kararlar verebiiiriz. Bundan iki yüzyıl önce tren, çürü-
müş feodal Fransa'dan insan haklarına doğru zoru zoruna yol a]ırken
tabii kararımız lokomotif lehihe ve fren aleyhineydi. Ama on dokuzuncu
yüzyılın yarısınddn beri ahl6k frenimiz durmadan ihmal edilmiş ve nihai et
totaliter dünyamız, lokomotifi başı boş bırakmıştır. Şimdi lokomotif düz
yolda hızla ilerliyor. Bunu frenlemeliyiz. Aksi halde trenimiz bir yere

çarpacak, tuzla buz olacak.

Feylesofların ahlikın mutlak kaideleri dire ad verdikleri şeyin mev-
cut 'olup olmadığını bilmiyorum. Yalnız bir şeyden eminim: onlar mev.
cutmuş gibi hareket etmemiz l6zım. Ahlak bir vasıta olmaktan çıkma-

r



1§6 TlRclrME

lıdır. Şimdi her kelimeyi uzak ve müphem gayelere ettiği hizmetlere
göre kıymetlendiriyoruz. Halbuki onlara yainız kendi kıymetlerini
vermeliyiz. Her türlü vasıtalarla gayeye ulaşılmaz, çürümüş bir tahta
merdiven, bizi cennete götüremez.

Çcvirtn ı EroI GÜNEY

ixsaı,ıııK çIKMAZD A DEĞILDİR

Pıof. Beinaln'ın Koestler'e radyoda verdiği ve Tbe Lilre?rel dergisinde yayımladığı ce_
vaptan özetleomiştir:

Koestler'le beı:ıber zamanrmrzrn buhranının medeniyetin şimdiye kadar geçirdiği birçok
buhraolardan faıklı olduğuna inanıyoıum. Yeniliği de bilimin aıtık olgun bir hale gelrne_
sindeodir. Bilim vaktiyle birtakım şeyleri izah eder, birtakım işleıde yardım ederdi, Şimdi
her şey bilimin elindedir. Atom eıerjisini bulmakla insan oğlu en bliyük fethini yapmıştır.
Ziraatten, ateşten, buhaıdan daha büyük bir fetih.

Bugün büyük feliketler ve tehlikeler önünde olduğumuz nispeıte daha büyük imkinlar
ve ümitleı önündeyiz de. Şimdi elimize biıtakım kuwetler geçmiştir ve insanlık tarihinde
ilk defa olarak insan bugün ne yapacdğtnı, ne yapmasl geıektiğini bitiyot. Üstelik bunlaıı
YaPmak iÇin biıtakını kuwetlere malik bulunuyor. Bugün bütün mesele insanlığın dünyayı
idare etmek sorumluluğunu üzerine,alıp almıyacağıdır. Bu, b.ilhassa, bilim adamının sorum-
luluğudur. Çüokü ne yapmak geıektiğini ilk goren odur. Ama gene de bu iş yalnız
biligı adamının göreceği iş değildir.

Bazı kimselere bu soıumluluk korkunç geliyor, fazla geliyor.. Onlar eski ,zamanların
gelenek ve irnanlarrna dönmek istiyorlar. Bilmiyortar ki bu zarnanlaıa dönüleınez artık. Bir.
tek dünyada yaşıyofuz, onu idare etmeyi öğtenmeliyiz. Binlerce yıldanberi d kendi kendini
idarö etmiştir, daha doğrusu küçük küçük parçalau kendi kendini idare edegetmiştir. Şim-
diye kadaı köyleıiı ve şehirlerin kendilerine göıe bir hayatı vardı. Harbler, salgrn hastalıktar,
aÇlık bu hayatı bozuyor, ama büsbiitün mahvetmiyoıdu. Bugün böyle nebati bir hayat sürmek
mümkün değiIdir. §imdiye kadar yaşamakta olduğumuz dünyayı öncederı plinlaştıracağız,
Yahut da bu dünva ölüme mahkömduı. Bazı kİmseler zannediyoılar ki dünyayı akıltıca,
bilime göre idare edersek insani kıymetlerin başına korkuıç bir şey gelecek, insan ııdkiııe
olacak, insan cemiyeti bir karınca cemiyetine benziyecektir. Bu saçma bir fikirdiı. Bunun
tam teısini söylemek lAzım, Bugiinkü sosyal bünyemiz, düşüncesizce menfaat peşinde koşma_
mız sanayi şehiıleıinıizi korkunç biıhale getiımiştir. Şeh.irlerimizde insanlar makine hatine
geliyor, onlardan ne fikir, ne iyi niyet, ne de teşebbüs istcniyoı. Halbukj düoyayı şuurlu bir
şekilde idaıe etmek o kadar muazzam, o kadar karışık bir iş ki heı insandan iyi niyetle,
gaYretle ÇalıŞmasını ister. Yeni dünyaCa ferdin durumu eski dünyaya göre çok daha önemli
olacaktır. İnsanlarıo bir arada çalışma tarzı şimdiye kadar bildiğimiz çalışma tarzından çok
daha demoklatça olacaktır.

İki milyar insana iş, ev, rahat, sıhhat temin etmek teknik bakımdan mümkündiir. onu
nasıl yaPacağımıİı da biliyoıuz. Yalnız bu iş emirle yapılmaz. Bu iş çiftlikterde, fabpikalirda,
münıkalİt işlerlnde bir atada çattşen yüzleıce grupun seve seve çalışoasiyle miimkündür.
BaY Koestleı'e diyorum ki içtimai sorumluluğu müdrik olan bilim adamtırı .bu mesejeleri
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'O'biliYoılar, Bilim Yalnız elektronla uğıaşmaz. insantaıın bütün sosyal ve ekonomik meseleterini

xAvİar.

Bu haıbi, bunu jn]<6r 9den de yoktur, bilim adamlarının heı alanda yaptıklaıı çalışma_lar]a kazandık. Bilim'adamlarr niçin sulhu da kazanmasınlar? Ben hiçbir zaman biı millete
veYa bir ParıiYe köıü köıüne itaaat edin demedim. B."l. ,oyİ.,o;-;;,;Ü;;.yKitabı Mukad_
dcs;n de dediği gibi: ((Biz biribirimizin uzvuyuz» un bir tekrarıdıı, ıığım;, şuurla, istekle
kendi kurtuluŞuınuz, kendi muvaffakıyetimiz için değit, yeni ve müşteıek bir medeniyetin
nıeYdana getiıilmesinde çalışacağız. Bu yeni dünyada bir işçi, işçi olİuğu kadar bir teşkil6tçı
da olmalıdır. Lenin'ın dediği gibi her jşçi devteti idaıe eımeyi öğrenmelidir.

ko,stler'in önümüze koyduğu ikilem bence vaıjt değildir. Bilim adamı plin yapınca
vasıtaları gaYeleıden ay$amaz. Bir fabrikanın plAnında istihsal etıiği mallaıın miktarıolduğu lcadar orada çalışan işçilerin sağlığı, rahatı da vardır. Tabii büıüo hareketlerimizin
neticelerini bilemeYiz. Fakat, işimizi öoceden tahmin edebileceğimizi, önceden tahmin
edebileceğimiz ŞeYleıe göıe hazırlamayı, plinımızı bekIennıiyen zorluktaıa iarşı ayaılamayı,
yaptığımız hatilardan deıs almayı öğrenmetiyiz. Tehlike şuurtu çalışmada. değildir, böylebir ÇalıŞma ile beıtaraf edilmesi kolay açlıkta; cehaletıe, hastalıklardadır. şuuılu bir
faaliYet bazao yanlış, kötü neticeler doğurabiliir. Fakat faaliyetsizlik l.ıer zaman kötü neti_
celer doğuıur.

DünYa Çıkmazı diye bir şey yoktur. Varsa bile biz saııki mevcut değilmiş gibi hareliet
etnıeliYiz. Çıkmazı kabul edeısek orıdan lıiçbir zaman kurtulamıyacağız, kabul etmezsek belki
kuıtuluruz.

Elimize geÇen kuvvetleri kullannıaktarı koıkmamalıyız. Korku her çeşit faaliyeti fe1ce
uğtatır, ŞüPhe uyandııır ve yeni korkulaıa yol ıçar. Atom bombasından korkrnamalıyız. Asıl
korkulacak ŞeY onu kuttanmaya sevkedebilecek dünyanın durumudur. Kiın id<lia edebilir ki
bu duıum düzelemez?

Ben düzelebileceğine inanıyofum ve bunda yalııız değilim. Bilim araştırmalarını durdur_
mak istiyen, size yeisleı, şüpheler veren insanları diolemeyin.

Koestler insanlığın ileıleyişini bir eksprese benzetiyor. Bu trende pıatik siyaset lokomotif,
ahlAk fıendir. Koestlet'e göre Fransız ihtilili sırasışda kar^rımız lokomotif lehine, frco
aleyhine olmalıydı, şimdi ise aksine.

. Bence hakiki vaziyet şöyledir: lokomotif pratik siyaset değil, ilmi zihniyettir; tteniırıiz
bu lokomotifin peşinde yeni yola çıkmıştır. vagonlatın çoğu şuıada burada, ara hatlad.ı
ıakılı kaldı. Bazıları uzun bir yol, bazılırı pek kısa bir yol aldıiaı. Şimdi onlaıı toplayş.
lokomotifin PeŞine takmalı, medeniyet treninin bütün vagonlatInın aynr süratle aynı yoldan
gitmesini sağIama|ıyız.

Fransız ihtitili sırasında çıkmaya başladığımız yokuş, insan hakları yokuşu biırıiş
değil ki fıeoleıimizi kullanmanın vakti getmiş olsun. Aksine bu çıkış , sııasııda yokuşun
daha da sarplaştığını gördük. Tıenimiz bu son yıllarda geıiye doğru epiyce kaymıştıl. §imdi
lot<ı.ımotifimiz ilmi zihniyetin keridisine veıdiği müthiş takviye kuwetiyle, geıçek insan hakla_
ıının tepesioe yol almak iizeıediı. Ödevimiz medeniyetin bütün vagonlaıını, dünyanın bütün
milletlerini, Lütün sınıflarını bu lokomotifin peşine takmaktıı.

Çcviron z EroI GÜNEY
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(Geçen sayıdan)

lll. Arapça)ıı mühıedi hal| ıoiılılıAları zibıiyeıinin kllllrel inşilahı üzeıindehi iıli,
Lame' ı,crici ııc nıüme7liz ıesiıi,

Arapça metinlerin etüdü, bizim geıiye, bu medeniyet dilinin teşekkülündeki ilk merha,

lelere bakarak, bu dili kih tezyinat usullerinin basit bir zaıflanması, kih teşekküle ait hakiki

küitür imtizaçları [r] ve ana maksatların,aynı'noktaya teveccühü şeklinde Ari (Hint. İran

ve bilhassa Yunan) unsurların teı'eşşüh ederek giımiş olduğu sezip görmemizi mümkün kıl-

dığı sibi, bizim ileriye doğru bakarak, ibadet dili olan Arapçanın yayılma alanı çemberinde,

feıhedilmiş halk topluluklarının zihniyetinde ve kendi hali hazırda yenileşmekte olan ana dil-

Ierinin teknik, gr.mer ,'e beligat hususun<laki tertibatında mümeyyiz inşikaklar görmemizi de

mümkün kılmıştıı. Buna mütenazır olarak, Arap olmamakla beraber Arapça düşünme ve AıaP-_

ça yazmağa ahşmış olan Müslüman müeliiflerde de, kendi asli ana topraklatrnı belli eden ve

İ.rİ" orgun bazı alttabakalar göze çarpmaktadıı. Filhakika, Garp Hıristiyanİaıında Lltince,

şırk Hıristiyanlarında Yunanca olduğu gibi, mühtediierde de Arapça medçnileştiıici bir ıol
oynamaktadır; hatti daha fazla bir ölçüde, çünkü Aıap dili onların yalrıız ıuhani alanda de-

ğil, cismaoi alanda da mürebbileridir IZ].

Arap dili, aruz, beligat, inşa, dil feisefesi y,oliyle, isli.l"şm,ş memteketlerdeki yeıli
dilleı üzerinde hikim bir tesir yapmlştlr, bunların asli zihniyeıleri yavaş yavaş, Arapçanın

kendine has olan çerçevesi içerisiı,de ve arz ve takdim kalıplatiyle kendini izhar eımeğe baŞ-

l.ıyor_ Ve bütün müslüman dünyasının, yalnız, başlarken işaret ettiğimiz nevi, dİsiplin ve

-müelliflere göre kaydettiği edebi başerılaıında değil, sanat alanındaki metot ve başarılarında

dı Aıapçayı zam11fla (tarihinin 300 yıl kıdemi vardıı) ve mekina (İslimlır, Dakar'dan Pe-

kin'e ve Kazaa'dan Timor'a kadar yayılmıştır) göıe zihniyeti anlatma ve kavrama vasttası

olarak öğrenmeyi tavsiye etmesiııin en kuvveıli saiki de belki bu noktada bulunmakıadır.

Ne uzak Doğudaki 70 mily<ın Miislüman için büyük önemi ölan il{alaya dilinin istihalesi, ne

de, Orta Afiika Bantu çevrelerinin tekimülü bakımından esaslı bir konu olan Sevahili dilinin
istihalesi burada ele alrnmıyacaktır. Burada yalnız, Arapça ile mukayesede esaslı olarak,

[1] Bk. Voguğ'nin Kudüs'teki Emevi Sakhta'nın orijinalliği, G. Maı€ais'nin Faumi'lerin «Afrike
ıoman» sanıtı, Sauvageı'nin Halep'teki Müslüoan şehircilik sanarı üzerinde Selçukoğullarınıo (B6rğe) br
rakıığı iz, Gıbriel'in de Selçuklular tarafından Bizans temalarııın İstaobul şeh.iıciliğiyle Anadadolu ibide
sanatına orijinal bir şekildc mai .cdilişi hakkıodaki tezatlı ıezlai

[2] Bk. bizim «Elements eııbes et foyers d'arabisation; leur role dans le monde musulnaı actuel»

bıılıklı mıkalemiz,' Reııe dz Moıde lyluıulmaı ıdlı dereidc, cilı LVıI, 1924, s, l,L57 ,

iri rüı-
EsASA
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Müslüman edebiyatlarınıo öbür ikisi olan Fatsça ilc TÜrkçe alınıcıktırı ve AtıpÇı ysıan

Müslüman müellifterin, ana dilleri Arapça yeıine Farsça veyı Türkçe olduğuna göre eserle,

rinde tetkik edilebilen tehalüf ve tezatlar bütün genişlikleriyle derhal görülecektir.

. Başlarken dediğimiz gibi, fikiılerin arz ve takdimi bakrmından Arap zihniyeti Sami

gramerine, Faıs zihniyeti Hind_Avrupa .gıamerine, Türk zihniyeti de Tuıancanın fıramerioe

bağlıdır. Sami sintaksı icazlıdır; fikiıleri biıdenbiıe cedeli ve kasdi biı sıraya icbar eder;

sabit ceziıli, konson esaslı kelimeter camittir, minayı da tasrifİ vokal değiŞimleıi tiYin edeı,

Bii-l zamanları mutlak olup yalnız, hareketin kendine taallük edeı; kelime sırası lirik, saısııtılı

vo kesintilidir.
Hind-Avrupa sintakası perifrazlıdır. Mefhumlaıı, oantıki ve katl biı sıraya icbaı edeı.

Kelimeler, şekilce kaypak, ince farklaıla çeşitlenmiştir. §on kısımları ddil edilebilir, tezat ve

terkibe elverişlidir. Fiil zamaıları, hareketin amaline taallük eder, kelime sııası taliml, tahlill,

ve meratip silsilesine tİbi'kılııııııştır,
İltisaki dillerde, burada bizi itgilendiren Tüıkçede, sintaks tabloluduı. Telkin edileni,

hllfıza tekniğine urgun ve tezyini bir sıraya göre zihnimize sokar; kelimelcrde konson tesel,

sül, vokal sistemleıine srk, ve cezıi bir mutabakatla bağlıdıı; şellleve«bölmeli moıaYik» [1]

şeklini alan birçok sonekler vatdıı; fiil zamanlaır inidir, ve vakaya, o andaki harekete taal-

' İük .d.r; kelime. sıtası iltisaki. ıerkibidir, tetabulu mütemmim unsur, mekina ait zatfi uı,
surdan, cümlei muteıiza da cümlei asliyeden ewel gelir,

Eğeı her dilde, kelimelerin, 
-cezirlere 

tınniyet veren. vokallilenmesinde baŞlıca 6mil

maksatsa, o zamafl Arapçada vokallilenme insirafın harici lrızasıdır; halbqki Hind-AvıuPa

dillerinde vokallilenme yalnız şekliyet ve tasrif sonekleıiyle beraber tahavvül edeı; TürkÇede

de, vokallilenqe ceziı konsontarına bağlıdır. Arapçada, aynı cezir, aldığı göıev rolleiine göre,

her türlü vokallilenebitiı; Hind,Avrupa diıerinde, vokal nöbetle§mesi gsıek isimletde gerek

fiillerde cezıin minasını devamlı biı şekilde tadil eder, Türkçede, değiŞmez bir ahenge tibi

olan vokaller nöbeıleşmesi, bizzat cezirdeki.konsonların ctvherine bağlıdır.

Vokal ıolünün tetkiki, bizi Müslüman öleminde musikinin tekimülü konusuna yaklaŞ-

tırır. Bu alanda, İslİmın coğrafi genişliği s,ebebiyle, . Arapça metinlerl bu hususta en az üç

farklı tellkki kaydetmekle, bizim için büyük kıymet kazanrt. Farati gibi, Arap musikisinin

ilk nazariyecileri, hellenistik tesir eltında, kendilerini her şeyden eçve,l sese, hanende takım_

larıne; notlaıın pcıde bakımındarı biıbirleriyte yaptığı tezat|arı bağlamışlaısa, bu, hemzaman

ti,ir polifoniye, vokal esaslı bir ahenge doğıu teveccüh eden ,Hind,Avrupa temayülünü gös,

ıerir.
Fakat, çalgıcılırın hüneri daha ziyade ses lihnine (timbre), sürtmeli iletleıe bağlı bu,

lunmuş, tamamıyle makami (nodal) [2] nağmeleı yaratma istidadını göstermiştir, ki bu da

daha çok iltisaki dillere tabi bir iştir' 
vurularak çhlınan. Nihayet, dinleyici küılesi, bilhassa taktili musikiye, ıaks havalarına.

çalgılara müsaittir; k.youş-rş olmamakla beraber birbirleriyle kih mat (tik), kih tanoaa

i,rrrr) şeklindeki darbeleıie örülü olan riımih patroı|ar üzerine kurulmuş, takti sükütlariyle

kesili ve birbiıine çok yakrn olan norlar aıasındaki perde tahawüllerine çok ehemmiyet ver_

miyen bir musiki; bu vasfın h6kim olması, Güney Arabistanın ilkel sekenesindeki Habe§

altabakasına, bugün de Mısır'daki Nubya'lı alttabakaya racidir,

[1] Bu tibir J. Deny'ye airtiı,
[2] Bu makamlardan çoğunun (rası, nehavend, segah. , ,) adı Fars dilinden alınmıştır, fakat oa,ı»

kaomllikı> (oodalisme), hızını bilhassa Selçukileıle kazanmışrır, Bunlaıın sathi olarak irhnilc§mcsi esas

olan Türk özelliklerini unutruımamalıdır (siyasi vc hukuki teşkilit v, s,) bk, Özbck dşıindeki Fııisl dq,

nilen, fıtat kültürel havası Türk olan oinyarilıleı,



ı60 rıRClrME

Eski dünyanın Asya, Afıika ve Avrupa arasındaki içtimai mübadelelerinin dört-
yol ağzında yer almış bulunan Arap edebiyatı, böylece türlü değişiklikleri'içinden, insantaıın
sanat eserleıinde başvurdukları türlü metodlaf arasındaki tezatları ı'dıAk etmemizi mümkün
kılar. Tipolojik psikoloji ve-mukayeseli morfoloii alanındaki son tetkiklerden, filhakika sanat
icatlarrnın biıçok ayırtlı (distinct) ve mudiİ sisteınlerinin daimiliğiniki ayııtlı kültüılerin mümey_
yiz vasıflarındandır-istidlil edebiliriz. Bir kelime ve cümlç serisini takip ederek bir fikrin
va§ıta§Iz olarak maddileşti(ilmesi için, bunları, başiaıken buıada yapmak istediğimiz gibi,
münhasıran, dil hususiyetleri heyeti umumiyesine bağlamak kabil olmıyacaktır. Yunanca'da ve
Çince'de olduğu gibi, Arapça'da sanat icatları sapık bir hel alarak, kendini fikiıleri aız ve
taktim etmek hususunda oofm ve grameıe ait modellerinden kaçınmağa sevkeden ve böylece de
bizi ızaklara sürükliyen (tamamiyle kasdi olan) teşkil hilelerine başvurabilir. Gazali'den son-
ra İbni Rüşd, deliller iradının Aıisto Organon'un<ia [ı] mülihaza edilen muhtelif kıdeme-
leri münasebetiyle, bu meseleyi tetkik etmiştir. BuıaCa tamim etmek istediğimiz de işte budur.

Deliller iradının ilk kademesi olan menfi cedele göre, cüzi kalan ve sonuna kadar
kendi dıŞında bırakılan nesneye, yukaııdan aşağı bir bakışla yapılan hamle ile, bit «noktai_
D,azai>>a göıe nesneleıin yao görünüşünü çizen kuşbakışı menızırla, hani bir mübarezede
isabet eıtirilir; ki bahçe sanatında bize, Joponya'da olduğu kadar Tüıkiye'de (Eyub) de dai-
ma ideal sayılmış olan ve tezyinatın değişmez hutut ve düğümleri tesadüfi bir şekilde yan-
Yana konulmuş bulunan Çin manzara bahçelerini verir. Tıpkı, haritacılıkta, Hind Okyanusun_
daki AlaP kılavuzlaırnın, yapı mihveri bulunmıyan sahilnımeleri eibi. Tıptç1, şark minya-
türünde, mağşuş renkler içerisinden parlak madenleıin ışıldayıp göründüğü lvfanihai <<arma

tersimi» gibi. <<Meflıumi üf'uleler»> (fonctions conceptuetles) [z] için, <<ideolojik 
. saha)>nın

bu birinci nevinde, heyeıi umumiyenin tekimülü, karşılaşan sahalaıda hatti temasların teki_
süfiine doğru meyleder: mübateze kütlevi cephe tarruzu hdlini alıı, bahçe sanatı renkli, küt_
elerin tevazününü tasarlak (vaziyet hendesesi); haritacılık, buudları telifi ettireıek kara ve
denizleri Çerçeveler. Bu tasavvuftaki, müstekreh, ye reddedilen şeylere kaışı duyulan cezrin
alAkasızlığa (Kuı'anda İbrahim'in hayaline gelen üç yıldızı hatırlamalı) tekabül eder.

";İ,fu
,DıPJ

Şekil I [3) ŞeLil II [a] Şekil III [ı]
Dcliller iıadının jkinci kademesi olan kıyas bilgisinde, yandan hücum ediliı (bir

ıefıium quid ithal edilir: Aıisıo, Elealılara karşı,) tahlil. mailen delinir, istilicı bahsi bit
muhıkeme ile nesnenin içinde manııki biı ıahne açılır; tıpkı bahçe sanatında, Medici'lerin
bahçeleriylc Versailles'da (Merrakeş'teki Agdal da bu araya katılabiliı) ufuka kadar sııa

[ı] Oıganon'a ıopiqne ||e 2oöliqıe'io dercedilmesinden iribarcn (Van den Bergh); İbni Rüşd:
iılııabirül edilre, 19: kaışılaştır: Gazeli: Mahaıid,9, ve Kısıaş,23, J8; Ahdaıi Luciani teıcümesi (bk.
Rev. M. Mus. L. 181 Tauler, Insti. XXV, §. Juan de laCıuz, teıc., l9O], max. No.244 (= g16al6g, J1,
ı.11- ı3ı ouit, I, s, 9).

(2] Tabir G, DumĞzil'indir.
[3] l. Safakusi sıhilomcsi <|r51) | B^z süili, Sal6 Taıca, Cota, Yelez.
t,l] Il. 6 iklimin müstıril şeklindeki iıtismı (Yakut'ı cöte Büldan |,29),

. [r] IIII, 7 kişver'in irtisamı (aynı eser t, 27, ve Biruni. Tefbirı,24O).

I
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§ekil lV (l) Ş€kil V (2) Şekil lV (3)

ve dereceyle tanzim edilmiş su pirterıe'leriyle, budanmış korular (ars topiara) gibi. TıPkı
haritacılıkta amudi koordinatiara göre yapılan (rüzgAr gülü, denizci pusulasının ıüzgar kerte,

Ieıi) ve böylece çerçevenin namütenahi genişlemesini mümkün kılan (Ptolemaios'tan taklit

edilen Arap haritaları) irtisam gibi. Tıpkı, Garp ıesim sanatında, çok-renkliliğin şekillerin
merİez ışıklığına tabi tutulduğu gibi (Greko-Romen detirden itibaren). Mutasavvıflarrn yer

tertibinde de, bu; meratip silsilesine göre ekmelin tedricen.artıcı araştırılmasına tekabül eder.

Delilleı iridının üçüncü kademesi olan tasavvufi bir tarzda ıefsir edici ve <<birleşıirici»

§iir sanatı, özneye çifte kuşatımla, muhasara ilmine göre taaıruz edilmesi, müttahidülmeıkez

ve fasılalı bir şekilde h:rpalanması (Bedevi'lerin kerr ve ferr'i) demektir, tıpkı göçebe atlı-

larrn hücumu gibi, ve bu sanat incizabı bizi kendi benliğimizden çıkararak nesnenin tİ mer-

kezine nakleder; çünkü biz onun sadece hudutlarını çizmek ve onu tanlmakla ikıifa etmiyerek
'onu anlamak ve onun merkezinde, fikrimızin onu ropladığı. yerde (bk. Plotinus) [4] bizi
onunla aynrlaştırmakla onun lezzetini tatmak isteriz. Tıpkı bahçe sanatında, beşeı ağaçlık

ıarhları, tuzağa düşen tefekkürün kendini toplamasını istiğrak ayn4sında merkezlendirmek

amaciyle yapılmış olan ortadaki köşküo ve havuzun ettafında kümeliyen ilkel BAbil (ve Fars)

cennetleri gibi [5J. Tıpkı haıitacılıkta, Sasaniterin 7 kişver arkaik usulü olan ve buoların

ilk Arap şakirtlerince (İstahıi) [O] kabul edilen dairevi temsil gibi; bütün dünya, biri orta-

da, öbür altısı da çevrede bulunan,'aynı kuturda ve birbirine mümas olan 7 daire,şeklinde

irtisam ettirilmiştir; bir fezii koordinatlar sisteminden müstakil bit bünye tahakkuk ettjrme-

ğe müteveccih ve yalnız bir menşe vazetmekle işini bitiıebilen bir usul, Tıpk'ı Bizans musav-

. viıliğinde, renklerin, kırmızı altın zemini vasıtasiyle şekil ve suret ileğiştirdikleri gibi; tasav-

vufta, buna, vecitte teemmülün asıl mümeyyiz vasıflarından bulunan ve b[ııün bahsi mürake-

benin terkedilmesi demek olan nehiy tekabül eder.

Arap dil ve edebiyatı yayılışının coğrafi ve tarihi şartları, bu dil ve edebiyatı, böylece,

bizim için, bu ayırtlı temayüllefi, mümeyyiz ana çizgileri bulunan resimler şeklinde inikİs ettir-

_ meğe sevketmiştir, ki bunlarıiı mümkün kılınan tetkiki, kültürleri mukayese etmek için'esa-
sidir. Bütün Müslüman dünyasında müşterek olan ve ayrıca edebiyatında gösteıdiği gibi, bu

[1] ıV. Gayrı muntızım bir seıpi|iş ,}apon mıqzara bahçesi: bk. 1._Kyotodaki Ryoan_ii; 2.-Kyo_
ıo,dıki Hoio, Dıitoku_ji: pllnlar Tsuyorhi T4muıa'ya göredfu, At' oİ lbe lzıdıcaPe Gardenı, |916,s.2r,4lr.

i2] V."Kllsikbahçe (Vcrsailles; bk. Parahlbld (Ackeımann; Pope'un Sçge! oİ Petıiaı Arİt ıd|ı
cserinde, cilt II, S. 14]r)

[3] Vt. Kapalı bahçe.

[4] Bk, Grabar'ın Piotinus estetiği ve onun Bizans sanat ideali üıerindeki tesiri hıkkındaki nifiz
ıaitıım ılaıı.

''tr] Bk. bizim «MĞüodes de ıdalisattion aıdstique des peuples de l'Islam» adlı makılemiz Slriı
dcıgisinde. Pıtis, l92l,

{6] Yakut: Mıcem-ül Büldaı, |,27ı Diıuni, Tetbjm, Yrieht,ncrıi, r, 240, 
l l
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ÇeŞitli temayül v.' yönelmeleıi izhar eden sanaıça şekil çizme usulleıi vaıdır. Biz buntardan
yı|nız birini, fakat çok cazip bir örneğini brırada zikredeceğiz: ,vazı, hiisxihat, Aıap alfabesi
bütün Müslüman memleketleıi, İranı, Hindistanı, Malayayı, Türkiyeyi, Balkanları, Sevahilileıi
fethetmiŞ, kollekıif (ııklar) mizaçlatın arizi olmasıoa rağmen hüsnühattı, şahsi (fertler)
karakterleri ifşa etmesine rağmende grafoloiiyi -ki bunlaıın ikiside28 Arap haıfinedayanır_
tamim etmiŞtiı. Arap yazısı, bize bütün Müslümırn miltetleri alanııda, morfolojik ve psikolojik
takdir iÇin müŞterek bir esas temin 'etmekıedir. 

Böylece. <ında şunları butuyoruz: evveli,
aifabenin her lıarfini ferdileştirnıek hususrındaki esas Sami temayülü: ilkel Endülüs'ün (An_
dalüsiya) (ıilİ temayüIü, ki bununta, aslında. birbirinden ayrı o|an kelime sonu harfteri.
(t, z; n, b) gitgide birbirinden daha farklılaşmış, neticede Katınaıi ı(ı?li şeklini almış, ve
noktalama ihtiyacı da kalmamış (grafolojide, btı, lenfavilerdeki kelinıe sonu kerıikli yazıdan
asabİlerdeki keliıne sonu.dik çubuklu yazıya geçiş demektir). Sonra, gitgide önemi artan tili
bir ıemayül gelir, yazının açık haıti .irtisam prensibini maddileştiren ıesib ıenıayülü,ki tecride
ve istenografiye (ilmi tesir olduğu için yabancı, hellenistiktir) doğru mantıki bir ilerlemeyle,
neticede,.muhtelif harflerin inhinala.ıını tesviye eıınek suı,etiyle bunları gittikçe artan bir öl_
Çüde temsil etmiŞtir: bunları birbirinden ayırt etrnek için de, üste veya alta konan hat veya
noktalara başvrırmuşıur (grafoloiide, safravilerdeki kelime sonu Il] ufki hatlara tekabül
eder). Nihayet, sultanlaı devri hüsnülıattında (tıraz'ların alazlı karmati'si; rcsmi diyaıı ve
Türk tuğralaıı), Çtık ırkaik olan başka bir İemayül yeniden belirmiştir: çizgiyi daire şekiinde
bükerek, biıÇok haıften müteşekkil kalimei,i mürekkip harflerin nihai kıvrımları örülüp
birleŞmiŞ ve bir ideogram gibi camitleşmiş. ptıligonal ve hemen hemen kapalı bir mohogram
haline sokmak temayülü (grafoloiide, demeviletdeki kıvrınılı ve zikzak kelime sonlarına'
tekabül eder).
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. Şekil VII [2] Şekil VIII [3]

Tefekkürün, misallerini hat sanaundan, haritacılıktan, musavvirlikten ve bahçe sanatln-
dan aİdı5ımız türlü tibiye oyıınları hakkında verdiğimiz şu ınukayeseli notlaf, Arapça metin-
lerin, yazıldıkları dilin şematik ve icazlılık vısfından dolayı, bize bu tefekkiire yaklaşmağı
yaidrm ettiğini tebarüz etıirmektediı. Deliller iradının muhtelif kadeneleri (Yunan filozoftatı
bunları nasıl vazetmiş, Arap filozofları da ne şekilde tel-sif eımişIerse) hakkındaki incelemeyi
bitirirken, btı yazıya başladığımız zaman aradığımız müşıerek esası işte tam burada etde
ettiğimize işaıet edebiliriz.

[ı] Hakikİ grafolojik i'ıab.
t2] VII, Arapça biımillaj foımülü: A) Kufi yaıiylc; B) nesih yazıylc; C) monogram şek§nde(bk. lslim Aosiklopddisi; Asabisıaıı maddesi, tevha V; Kahire Kur'anı, 1437 neşıi, s. l; lUİl Abi Cemre,

yazrıa, Paris 69r, yeşr^k 23o b.
[3] VIIL Ngıevrileıin Arapca foımülü; «Ali-Muhammed-Salmin»> (yazoa, Paris l450, yapıak 6t a).
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AvıuPa'da SanskritÇc etüdlerinin. ileıleyişlerini Gıeko.Liıin etüdleıinin ilerlel.işi üzerine
müessir bir Şekilde kalıPlıyabitmeleri. Sanskritçe'de, Yunanca'da ve Litince'de müşterek olan
Hind-AvruPaİ ilkel kökler üzerine nazariyecilik etmekle olmamıştıt; bu, Hint tefekkürünün,
sanskrit dili vasıtasiyle yunan kıyas ilminin (Nyaya ekotü) ve yuniın estetik akidĞsinin
(Greko-BaktriYen heykelciliği) tettibini değiştirmek ve bunlatdan faydalanmak yolunu bilmesi,
bizde de SanskritÇe uzmanlarımızın Hint ekollerinin psikolojik teşekkülünü meydanı çıkara-ıak bunu adam akıIlı öğrenmeleri sayesinde 9|6uştuf.

AYnı veÇhile, AvruPa'da Arap külti.irünün metin etüdlerini aramızd.a üiaha yüksek bir
mevkie çıkarabilmek için, yunanca ile Arapça'lia tatbik editen tefekkür metodlarının muka-
yesesi esasidir [1].

İlk mukaYeseli graıner taslağı, Elhad ha Dani'ye ait lelıçevi vesikalaıın yeh, Kureyş
ıarafından tenkit edilmesiyle, IX.'yüz yıl sonunda, Fas'ta, Müs|üman havası içinde oıtaya
atılmıŞttr (bk. aYnı devirde, Arapça'da ifade vasıtiılarınrn yetersizliği hakkında tabip Razi,nin
notlaıı; aynı konü XII. yüzyılda, Nuseybin'li Eljsa'ın Arapçayı Aramca iü. .'rk;;;;;.
yeniden ele alınmışnr). Muhtar bir disiplin olarak dinler ilmi, ibni Hazım münısebetiyle
Asin Palacios'un haklı olarak belirttiği gibi, dalilet mezhepleri alanında Arapça eser yazmış

o lan Müsti.imanlar tarafından sistemleştirilmiştir.

Türkçeye çeviren
A. DİLAÇAR

Türk Dil Kurumu Bdşuzmını

[1] Yunanca felscfl merinleji Süryancaya ve Aıapçaya çeviren müreıcimlcrdeki düsrurları mcydıoa
Çıkırmak yolunda Ryssel'in. Baumstark'ın ve Tkatrh'ın araşrırmalaıı bu bakımdan öncmlidir; Çince.dcn
kıptıceye kıdar yıyılan blr alandı. Maniheni yazılaıın trümeleri üzerinde cumont'un, pellioı'nun, schı-
eder'in vc Polotsky'nin araştırmaları da bu cümledendir.
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klisikler arasında

AESOPUS,UN MASALLARI

' İsadan önce, kimine göre yedinci asfln sonu ile altıncı asrın başlirında, kimine 8öre

de beşinci asrın oıtalarında iaşadığı rivayet edilen Aesopus hakkında kitaPlar Pek 'sır
vermiyof. Hayati etrafında söylenenler ve yazılanlar, tıpkı kendi eserleri gibi bir masal,

bir cfsane olmaktan öteye geçemiyot. Doğduğu meınleket belli değildir. Esir olduğu söy-

lenir. Plutaıkhos'un rivayetine göre, çiıkin, kekeme, kambür, bir yandan da, çok zeki imiş.

Kendini azat ettirmeye muvaffak olduktan sonra Mısırı, Babili, şarkın bazı ülkelerini ziyatet

etmiş. Günün bitinde Delphoi tapınağındaki Apollo rahiplerinin hilelerine, hırsızlıklaıına kız,

dığı için onları acr acı hicvetmiş. Onlar da öialmak için gene bir hileye baŞVurmuŞlar:

Tanrıya ait bir altın kupayı Aesopus'un eşyalarıntn arastna sıkıştırmışlar ve onu hırsızlıkla

suçlandıımışlar. Bunun üzerine De|bhoi'liler Aesopus'u yüksek bir dağın tepesinden atılmaya '

mahküm etmişIeı. Böylece Sokrates gibi o da bir iftiranın kurbanı olarak geÇip gitmiŞ. İŞte

efsaneci Aesopus'un hayan haltkında dolaşan efsanelerden biri.

Söylendiğine göre Aesopus, masallaıını kitap halinde toplamamış, Onlıı çok daha son,

ra, İsa,dan önce ]20 yıllaıında Atina'lı Demetrius Pha|eıeus adında biri tarafından biı
aıaya getirilmiş. Aesopus. masallarını dost meclislerinde, büyük' kalabalıklar önünde, Yolda.

bir duvar dibinde, kısaca aralarında yaşadığı insanlara nerede raslarsa orada, anlatır gezermiŞ.

Sapio,nun şair kardeşi Fabrius bu masalları naima sokınak istiyenlerin ilkidir. Diba

şo.rr"l"r, aynı tecıübeye Sokıates te girişmiş, fakat muvaffak olamarıiış. İsa'dan sonra birinci

yüzyılda phaedrus adında biri, masallatı Litinceye çevirmiş, bu arada onların içine kendi

masaltarını da katmıştır. Halk arasında Aesopus diye anıtanın daha ziyade Phaedrus olması

ihtimali vafmtş.
Bu söylentilere göre, Aesopus'un }lasalları adı altında dünyada dolaşan eserlerin hangisi,

Aesopus,un kendisinindir, hangisi değildir, pek tabii ayırdetmiye imkin yoktur. Phaedrus'un

Lötince tercümes.i, daha sonra yapılan çeşitli dillerdeki teıcümelere her halde esas olafak

kabul edilmiş olsa gerek.

, Aesopus'un masalları kök, kaynak bakımından şarklıdır. Bu köklerden ve kaYnaklardan

aldığı unsurlaıı t<endi dehasiyle yuğurmuş, biiylece kolay kolay taklit edilemez eserler meydana

8etiİmiştir,
Aesopus, ınasallaıına a|dığı Pigıre leıi -ne yazık kişileri. kahramanları diyemiyoruz-

çoğunlukla hayvantar arasından seçmiştir. Her masalda eğitimci, ibret verici bit ilke sezilir.

İnsanoğlu yedisinden yetmişine kadar bu masallafdan payına düşen dersi, sooucu Çıkarmak-

tadır; nitekim de asırlardıt çıkaragelmiş.- İşte birkaç örnek:

rİtxi ıvıİ KİBAR? MAYlvlı]I,i Mı]?

Tilki ile maymun birlikte yola çıkmışlaı, ama yotdı kibarlıkıan açıp çe[işmeye başla,

mışlar. Tilki demiş ben kibarım, Jn4ymun demiş ben senden kibaıım. Gitmişler, gitmiŞleı, bir

me74Ilrğ7. varmışlar. Maymun sağına bakmış, soluna bakmış, derin derin iÇini ÇekmiŞ. Tilki:
«Ne otdun öyle?» diye §ormıış. Maymun: «Nasıl çekmem içimi ? Şu gördüğün mezatlar
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yok mu? Heı birinin al,nda yatan benim babamın ya bir köles.i, ya bir azatlısı;» demiş.Tilki: «At ata bildiğin kadat kadar; biri kalkıp ta yalanını çıkaracak'değil7a!» demiş. insan-lar dı böYlcdir; Yalancılar, ayıplarını yüzlerine vuracak kimse olmadı ,İr, 
'"rrı 

o zaman baş-larlar övünmeye.

insaxta AıLAN
Biı aslanla bir insan bir|ikte yola çıkmışlar. ikisi de koltuklarını kabaıta kabaıta kendi

soYlarını övüYorlaımış. Bir yere gelmişler, bakmıştar bİr heykelı Bir adam, bi, 
".ı;.; a;;;_zından YakalamıŞ, boğuYor, İnsan o heykeli.aslana gösteımiş: <«Göıüyorsun ya; biz sizden nekadar güçlüYüz!ı> demiş.. Astan bıyık altından. gülerek: «Biz heykeİ yepmaslıu bılmeyiz de

onun için; yoksa aslanın pençesi attında ne adamlar görürdün senl'İemiş.
Nice kimseler j'iğİtiz, gözümüz pektir diye övünütler ama bir de deneyin, ne oldukları

meydana çıkag.

örü zınn,DİNG.LE NE DEMİŞ ?

İki öküz bir kağnı çeki1,orlarmış. Dingilin durmadan gıcırdadığını duyunca; <<Sana da
ne oluYor? Yükü biz Çekiyoruz, sen bağırıyorsun!»> demi§ler. Nice insanlaı göıürsünüz,
zahrneti başkaları çeker, irorgunluğu onlara düşer.

iHTiy.IRLA örüıvı

. 
ihtiyarın biıi <.ırmanda odua kesmiş, sırtına yüklemiş. Yolu da uzunmuş. Gitmiş gitmiş,

YorulmuŞ; Yükünü atıp.ölÜmü çağırmış. Ölüm hemen dikilmiş karşısına: «Beni çağırdın, nedit
dileğin?» diye sormuş. İhtiyar: <'Hiç; şu odunları sırtlma vuruve, alyec.ktı- a"e...;; 

'd;;t;.
Bu masalda da görüyorsunuj: insanoğlu çektiği sıkıntıya, katlandığı zahmete bakmız, gene
yaşarnak ister.

HASTA İrr, uaxiııı
Hastanın birine hekim: <<Nası!sın?ı> diye sormuş, hastanını «Çok teıledim, her yanım

su içinde kaldıı> {emesi üzeıine: <<OIı! ne iyi? ne iyi! iyileşiyorsun!ı> demiş. Ertesi gün
gene soimuŞ, hastanın: (<Bir titreme geldi, dişleıim zanıır zan}fi biribirine vurdu»> demesi
üzerine gene: <<Oh! ne iyi!iyileşiyorsun!»derniş. Üçüncü günü hastaya gene gitmiş; bu sefer
de hasta: «Kaınım ağtıyor, hiç durmadan dışarıçıkıyorum»> demiş. Hekim gene: «oh! ne iyi!
ne iYi ! iYiİe§iYorsun !» deyip gitmiş. O gün hastaya hatır §ofmtya akrabasından biıi gelmiş,
hasta: <<Doğrusu, birader, o kadar iyileşiyorum ki bu iyiliğe dayanamıyacağırr1 öteceğim!»
demiş.

YARASA,D,J(EN, M,IRTl

Yarasa ile diken, bir de martr biıleşmişler, birlikte ticaret etıniye kalkmışlaı. yarasa
gitmiŞ, borÇ Para bulmuş, ortaklaıına getiımiş; dikenin kumaşları valmrş, maıtr da bakır
almıŞ HePsini bir gemiye yüklemişler, yola çıkmışlar. Ama bunlar tam denizin oqtasındayken
bir tırtına, biı fııtına;. gemileri gIcır glctr gıcırdayıp parçalanıveımiş; içinde de ne varsa
hePsi denizin' dibine gitmiş. Üç ortak canlarını zor kurtarmışlar O gün bu giindi.ir, maıtı
heP deniz kenarında dolaŞır, bakııının karaya vutmasını bekler; yarasa alacaklılarındıın kork-
tuğu için ortalık kararmadan dışarı çıkamaz; diken de her geçeni yakalayıp:, <<Elbisesi
benim kumaşlardan olmasın!» diye bakar.

Bu mısal herkesin hep kendi derdini düşündüğünü göstermek için söylenmiş
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hleıoı jjzeritıe Koııışııa, Descartes'ın ilk eseıidir, kendi deyiŞiyle felsefesinin «küÇül-

tülmüş bir modeliı>dir. Bu kitap, biıçok felsefe eserlefinden farklı olaıak, feylosofun hayatına

içli dışlı bağlıdır, bir çeşit kendi biyografyasıdır; burada Descartes, gençliğinden beri üzerin,

Je durduğu düşüncelerin, aıaştırma1aırn hesabını veıiı. Konaşma, Fransızca yazı|an ilk
felsefe eseridir, o zımana kadar felsefe eserleri litince yazıtırdı, bazı kitaplarında bu geleneğe

Descartes da uymuştuf, ama koıışııa,yı kurduğu sistemin hılkçzi tanınıp anlaşılması

gereken ilk örneği saydığı için, anadili ile yazmlşttf,

illeioı iizerine konış»ıa bizde - yalnız felsefe meselcleıini ele alan eserler hesaba

katılırsa - ilk fetsefe tercümesidir. Sayın İbıahim Etem'in elli yıl önce çıkan IJıul h4Lkııda

Nzrzi teıcümesinin otuz iki yıl sonra notlu, şefhli bir baskısı daha çıkmıştır. GeÇen Yıl da

Mehmet Karasan,ın çevirdiği Meıoı üzeıine Konışnıa'nın biri notlu, biri notSuz iki baskısı

yayımlanmıştır. Böylece Descartes, dünyaca tanınmış olan aserinin terciimelq;iyle bizde de

en çok tanınan feylosof olmrıştur,

Descaıtes, bütün bilgileri inceleyip tenkid ederek hakikata götüıen bir metot arıYor,

onun üzerine de felsefesini kuıuyor. Konışnıa'da, feylosof, bu metodu aıama, bulma,

kullanma yolundaki çalışmalarını anlatır. Birinci bölümde (t... beni birlalım düŞüncc ae

diıııilara görüren bir 7ol üzeriıde bılııdıııı, onlarla biı, nelot kardrım, oıınla da bil,

ej.i orıoaİ*o der. İlk önce cizvit okulundaki öğrenimi, keskin bir tenkidden geçirmekle

işe başlar. Daha sonra açıkça ortaya attığı metodunu bu tenkidlerinde de kullanmıştıı. Çeşitli
bilimleıden işine yaramıyanlarını bir ü,ana blıaktp ya|nız ya.rıyanlarını alıyor. Bunlar aıasında

matematik bilimlere değer verir: <<Delillcrinin şiiPbesizlih ae aPaçıAlığı dola\ısiLle, ber şey-

den çok matemalik biliıılerden zeık nlıyoıdıın >> Onca gençliğinde okuyup incelediği man-

tığın kıyasları da, biı sürü kurallaıı da yeni bir şey öğretmez, bilinen şeyleıi açıklamaktan

başka bir işe yırarİaz, mantığın doğru kurallaıını yanlıştarından ayıımak ,güçtüı_

Descaıtes, eskilerin anılizi, mantığı ile yenileıin cebiri arasında bir ayıklatna yapmlŞ,

sayısız mantık kurallaıından yalnız dört tanesinin kendine yeteceğine inanmıştır: «Biritıcisi,

dofuıılığıxa apaçık bilmediİin biçbir şeli doğra olaruA Aabıl eırneneLıi.., İkincisi inceliLe,

ceğjrn güçlühleıden her biriıi nümhüı oldıığı ıe daha iıi çözümlemek için 8e_

rcİıiği hadar, bölümleıc al,ıımakıı. Üçiincü.üü en baıiı, bilinmesi en hola7 şe7lerdcn başlı-

yarak, düşıiıceleri»ıi bit sıraya göte 1,ürülmekli, rorrrıtıcrılrı da hiçbir şeyi anulıP ibmal el,
mediğimden eııin olnıak içiı beı nıeıelede birçoA sa\ışlar, ıehrarlar \apmahıı.»

Bu kurallaıın yardımiyle Descartes, az zamanda çok şey öğreniyor, birçok meseleleri

çözümlüyor. Ama bütün bilimlerdeki güçlük felsefeden geldiği için, önce felsefede

doğıu ilkeler bulması, yani eski bilgileti, eski ilkeleri atm'ısı geıekiyor. Ahlikta ise bu gö-

ıüşü kullanmıyor, yeni bir felsefe sistemi kurmadan önce bahtiyar yaşıyabilmek için üç dört

kurallık iğreri bir ahtik kabul etmek gerektiğine inanryoı: bir defa çocukluğundan beri

inandığı dine, memleketin kanuntaıına, törelerine, akıllı insanların ölçülü kanaatlerine bağlr

katacaktır. İşlerinde elden geldiği kadar kararlı, sebatlı davranacaktır. En şüpheli kanaatleri

bile bir defa kabul etmeğe karar verdikten sonra pek sağlam, şaşmaz kanaatleımiş gibi tuta-

cakıır. Talihten ziyade kendini yenmeğe, dünya düzeninden çok kendi aızulaıını değiştirmeğe

çalışacaktıı.
Felsefede hakikatı aıarken. bulduğu ahlAk kurallarına tamamiyle aykııı hareket eder: biıaz

şüphe ettiği bir şeyi mutlak olarak yanlış kabul eder. Duyularımızın bizi aldattığı oluyor,

[l] Dşcartes. Biri ootlu, biri notsuz i}i baskısı vardıı. Çşiren: Mehmet Kırasan. Milli Eğitim
Bssımevi:19{'
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öyleyse duyuların gerçekliğine inanılmaz, bizi lıer zamd,n a\databilirler. Uyanıkken kafamızdıı
Yer alan düŞünceler, tüyada iken de-hiç gerçek olnıaksızın_aklımıza gelebiliyor. <<Şıı aıa Aadar
zihıime gelmiş olaı biiliin şeyleıin, riiyedaı daba gerçek olmadığııı latı eıııeye karer ıerdim.r>
Ama her şeyin yanlış olduğunu düşünentenim bir şey olmam zorunludur; bından da Düşü-
nüLoıım, öyle ise ı,arını hakikatı çıkıyor. Bu hakikatı şüphecileıin en acayip faraziyeleri
bile sarsamaz. Bedenimin, dış dünyanın o!madığını tasaıIıyabilirim, ama vaf olmadığımı
tasarlıyamam.

Dİşiinü7oıııı,- öxle i.ıe ı,atııı ilkesi bir kıyasa dal,annıaz. Burada doğruluğunu pek
açıkça görmemden başka hakikatı söylediğimi gösteıen bir şey yoktur. Demek ki pek açıhça,
Peh seçiİ.çe Aıuradığınıız şeylerin _ heP doğtı oldığına genel biı kurat olarak alabiljrim.

Ben, bütün tabiatı ancak dllşlinmek olan, r,ar olmak için hiçbir şeye ihtiyacı olmIyan,
maddi hiçbir şeye bağlı olmıyan bir tözüm. Bu töz tanımında spinoza'ya giden yolu açıkça
görüyoruz. Böylece Descartes, şüphe götürmez bir ilkeyi çıkış nokıası aldığı halde gene bu
ilkeye dayanarak rulıun bedenden büsbütün ayrı olduğunu söylemekle 8eıçekliği epey şüphe
götürür bir ikiciliğe varryor. Zatea Taorııın, dış dünyanın ispatı yolunda ortaya attığı fikir_
leri, Cogilo'yu bulurken kullandığı apaçıklık, şiiphe götürmezlik ötçülerinden uzaktıı:
benim varlığım pek mükemınel değildir, gene de benden daha ııükemmel olan bir varlığı
diişünebiliyorum, Böyle bir varlığı yokluktan çıkarnrama asla imkin yokıur. Çünkü çok mü-
kemmel olan, az mükemmel olandan çıkarılamaz. Bu kavramı benden çok mükemmel olan
bir varlık, ydni Tanrı bana ve'rmiş olabitir. Tanrı var olduktan sonra ise dış dünyanın
açıklanmasr için bir güçlük kalmıyor.

Descattes, ılleıoı iizeriıe Koıaşııa'nıı beşinci, altıncı bölümlerini fizik, anatomi,
fizyoloji, hekimlik incelemeleıine ayfiIyor. Burada önemli olan, fikirleıinin doğıuluğundan
Çok, müsPet bilimlerde, gündelik hayatımızr kolaytaştıracak iterlemelere inanmasıdır. Descar-
te§, bilimleri kullanarak Tabiatıı bihiıı olma'nın mümkün olduğuna inanır. Bu
inan, felsefesini kendinden başlatan, kendisi için kuran Descartes'a yaptıhlariyle taıarladıL-
larının besabını balia ueımek gerektiğini duyurmuştur. Onun lıer zaman okunup incelen-
mesinin asıl sebebi, bu gibi i|eri, iyimser, düşünceleri olsa gerekti5

Oğuz PELTEK

iri AııpnirnyoN [1]

Söze Plautus'un Amphitryon'u ile başlamak geıek. Çünkü Moli6re bıı konuyu hiç
değiştirmeden Plautus'dan alıp yeni baştan yazmış. İki ünlü komedya yaıannl kıyaslamak
iÇin bundaqiyi belge mi olur? Sözün burasında,'ıki yazatı yal yan^ koyup, birinin üstünlü-
ğünü belirtmeyi pek özenilecek bit uğraşı saymadığımı söyliyeyim. Şairleri, yazarları keodi
zamanları, kendi çevreleri içinde, yürüdükleri yollara göre ,ıyil ayil değerlendirmenin daha
yerinde oliıcağını düşünenlerden ya^ayım. İşte ayrı zamanlarda yaşamış olan bu iki yazarın
aynı konudaki eserlerini okuınayı bu bakımdan güzel bir fırsat saydım.

Çoğu'yazarların, kişiliklerini belirtebilmek için hiç kimsenin ele almadığı, en ince
teferruatına kadar yep yeni bir konu bulmak için çırpınmaları ne boş şeymiş.. insan bunu,
Amphitryon'laıı okuyuncı bir kez daha anlıyoı. Bu iki Amphittyon'da bir olan yainız konu

Il] Amphitryon - Plautuı. Çeviren : Nurullah Ataç. Milli Eğitim Bakanlığı yayımlarından.
Amphitryon - MoliĞre. Çeviren: Ali Teoman. - )) )> ))

)
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da değil, Birçok'gülünç durumlar, gülünç sözleı hem birinde, hem ötekinde var. var ima
plautus,unkini okuyup Moliöre'.inkini okumarnak, yahut Moliöre'inkini okuyup Plautus'unkini

okumamak katlanılıcak şey değil. Şimdiye kadar gatiba }8 Amphitryon yaiılmış, Ötekiteri de,

sanki yeni bir eser,okuyormuşum gibi okuyacağımr sanryorum. Bu kadar y^zır, ayT hikayeyi

kopye etmek hevesiyle kaleme, kiğıda sarılmadılar ya. Elbet kendi yazdıklarının bir kenarına,

bir köşesine gördüklerinden, düşüodüklerinden, çevrelerinden iki kelimecik olsun yeni bir ŞeY

katmışlprdır. İnsan oğlunun iki kelimecik yeni bir. sözü... bunun için binlerce sahife çevirmeğe

değmez mi ?

plautus,un Amphitryon,undaki birçok gülünç durumlarııi, birçok gülünç sözleıin,

olduğu gibi, Moliöre,in Amphiıryon,unda da yer aldığını söyledim. Ben bunda da bii fenalık

bulr-ryorr*. yüzyıllar boyunca denenmiş. halk anlayışının, haık zevkinin şaşmaz damgasıoı

yemiş bu türlü sözlerle duruınların üstelik her yeoi çağ için, en bereketli hakikat kaynağı,

en sağlanı örnek olduğunu neden söylememeli?

Plautus ile Mo}iöıe,in birbirlerinden, bu güzel komedyanın nerelerinde, nasıl ayrıldık-

larını incelemeye girişmeden önce bu:eserlerin ortak konusunu kısaca gözden geçirelim:

Thebai ordularının komutani olan Anıphiıryon, Alkrrıene ile evlendikten iiÇ dört gün

sonıa karısınr evde bırakıp savaşa gider. Tanrılar Tanrısı zeus (;uppiter) da bu ayıılışı

fırsat bilip, gözlerine vurulduğu güzel Alkmene,yi elde etmeyi kurar. Amphitryon,un kılığına

girerelt yeryüzüne iner. Ona bu işte hem oğlu, hem kölesi olan Hermes (Merkuiius) yardım

edecektir. Hetmes, Amphi.tryon,un uşağı Sosios,un şekline bürünür. Tasarılarını güzelce başarırtar,

AmaçokgeçmedendüşmanıyerienAmphitryonuşağıilesavaştandöner'Alkmene.dahabir
u... on.. l.ruu., oldulila. halde bu kadar çıbuk döoeceğini kendisine haber vermediği için

;;;"r-; sitem erier. Amphitryon savaştan yeni'döndüğünü söylerse de bir türlü anlaşamazlar,

Araları a4ıIır. Amphitryon bir ruzağa düşürüldüğüne, namusunun beş paralık olduğuna kanidir,

sonunda zeus işin aslını söyler. Alkmene biri kocasından. öteki zcus,tan iki çocuk doğurur,

Komedya da burada sona erer.

. Hem plautus, hem MoliĞre eserlerine birer tindeyiş (prolos) yazmıŞlaı. Plautus'un

Aınphitryon,uııdaki öndel,'şte, Heımes sahneye çıkıp seyircilerle konuşuyor. Biraz sonra,

babasının yani Zeus,un'sahneye geleceğini, komedyaya kaıışacağınr haber veriyor: 
.<<Nile

ş4şıııı/z? Zeııiıı oyuıcalıh eımesi sanhi \eıi bir şe7 mi? Hem ıonra ııaleJlalarda çıAnı,Lor

mu i'>>

Eski yuııanın ıanrıları, tek tanrılı dinlerin koıkunç tanrtsrna benzemezler. Onlar YerYü-

zündeki kullaıı gibi, dünya azıklarınr, tüılü zevkl,eri biıer biret tadarak yaşamayı seven

(tövbe tövbe) ehlikeyif varlıklardır. insanlaıın aıasına karışır, konuşur, gezer tozarlar, Hattİ

bu sııada onlarla çekişmeye, didişmeye kadar da varırlar. insanların bütün kusurlaıı, kötülükleri

onlarda da görülür..Nitekim bu öndeyişte Hetmes, seyircilere komedyanın konusunu anlatırken,

kendisinin çe babasının yüzlerini, kılıklarını değiştiıdiklerini söyledikteo sonıa, Alkmene'Ye

,etirmek üzeıe Amphitryon'un hazırladığı hediyeyi, babasiyle beraber oasıl aŞırdıklannı öğü-

nerek anlatıyor.

Burada plautus, zamanındaki bazı haksızlıkları Hermes,in ağzından iğneliyor. zeus

buyurdu ki, diyoı, seyirciler arasrndan bir.i çıkar da oyuncutardan birine, hak etmediği halde,

hiieli yollaıdan geçerek defne dalı kazandrrmıya kalkışırsa, oyun işlerine bakanlar da defne

dalını verirken haksızlık ederleıse; ya kendilerine, ya başka birine devtetten düzenle iŞ koPaİ-

maya kalkışanlatın uğradığı cezaya çarpılacaktardır. Sonra oyunculardan biri kendini alkıŞlatmdk.

y"İu, ı"şt, birini ıslıktatmak için düzene kalkışacak olursa hem üstü başı, hem derisi

pırçalanacak.
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Doğrusu llIotiÖre'in pfolo8u, okuyanı daha çok sarIyor. Belki de daha yakın, daha tanıdık
zamanlara 8eliYofuz da ondan. Bu parçada Htrmes ile Gece Tanrıçası arasında geçen kısa
bir konuŞmaYı okuyoruz. Yaya olduğu için nefes nefese koşan Hermes, iki atlı arabasına
kurulmuŞ, arkasında karanlık maiyetiyle yeryüzünü örtmeye başlıyan Gece Tanrıçasını durdu_
ıuYor. Zeus'un buYıuktaıını bildirmeden önce yorulduğundan tiİ açıyor. Tanıılaı Tanrısının
bütün aYak iŞterini göıdüğü hatde bir köy postacısı gibi yaya bırakılmasından şikiyet ediyoı:
<<İliÇ ınübalöğa eı?nederı ıö7lü\orım. !ıPPiİelin batıa ı,eıdiği isleri görebilmeA içiı berAesıen
çoi, beıiıı arubaLa ilııi7acı»ı ııat.>j diyor. Söz işe gelı'nce anlaşılıyoı ki, Zeç, sabahleyin
§avaŞtan dönecek olan Amphiıryon'un gelişini geciktirmek, b, arada ja sbvgilisiyle doya döya
seviŞebilmek iÇin ge<enin uzema$nl bııyurmuş. Gece Tanrıçası bu buyıuktan alıııp: «!ıppilet,
iı benden iııediği hu hizmeıin isıni de,lıani pek şeret'liiir.ıı diye namusunu savunmaya ka[_
kı§ı}'orsa da Hermes onu 7attştlrtyor: <<Böıle biışe7 aıca| hilçik iısaılar içix bayağılık ıa7ı-
labilir. YiiAıeh sıııfıın olmaİ ıaadeıine erdikıen ıoızra 7apılax büriifi iılef i1idir, güzeldir.
İnsaıııı ııeukiiıe göte, 7aPlığı işleıiıı iııııi de değişir.>> diyor.

' 
. 
G."lİ tutulması geıeken en özel yaşayışlırına vaırncıya kadar dillere düşmüş olan bu

tanrılarla kendi ağızlarından alay edilmesi insanı eğlendiriy<ır. Hele Gece Tanrıçasının, Zeus,
un ikide biı kılık kıYafet değişrirmesinden söz açması üzerine Hermes,in şu söyledikteri
eğlendirici olınaktan daha ileri bir şey, bir hikmet gibidir:

'«İııanlat 
JrıbPjıer'i ıe Aedır 1iiİ,seE oQtıebede göİiirl.erte göıı,iinler., eğir daiına o kor-

|aı,Ç Çehresini mııbafaza eııeLdi, daiına gökleriı1 iepesirıde sabie ,aarı ile Aolsa'd, henre
haliııe a:ımaA lüzım gelirdi. Baıa Aalır,r.ı bıl7iitllil sınıılaı.ı içiııd.e kendııi bapseınehıen daha
budalaca bir hareLel olamaz.»>

Ac4ba on dörıJüncü Louis bu sözleıe gülmüş müdür?

Eserin birioci 
'ahnesinde 

Amphitr;,on'un uşağı Sosios, efendisinden önce eve dönnıekte_
dir, Yolda, savaŞı hanımına nasıl aıılathaağını deniyor. Sözleri baştan başa uydurmadır. çünkiiSosios savaŞa karışmamıştır. Plautus'un eserinde uşak, efendisinden öğıendiji gıui. ç.rprş.ry,hikAYe ediverir. Moliörc bu sahneyi daha başka türlü canlandıtrnış. Sosios henr kendi ağzın-
dan, henı hanıınının ağzından korfuşuyor. İçicde bulunmadığı biı. savaşr nasıl anlatacağını
düŞünürken de <<Savaş 1'iizii görınediAleri halde hikiyelerini anlaıaılar az ını?>> mazereiini
buluyoı. l

Ben en çok bu iki Amplıicr),on'un son sıhneleri üzerinde durdum. Bu sahneler arasında
büYük bir baŞkalık var. Plautus'un eseı'iniır sonıırıda Zeus, elinde yıldıırmı ile kaıtalrna binmiş,
bir bulut iÇinden gözükür. Evinin önünde yarı baygın, yarr şaşkın bir halde durmakta olan
Amphitıyon'a: <<Bqn AlAmeıe'li aldalarah seı,din;- .çeı,işıneıııizden bir oğlı oldıı »> d,er, ıe
bu Çocuğun AmPhitryon'a da sonsuz bir ün kazandıracağını söyliyeıek adamcag,rzı sevindirir.
Buna karŞı AmPhitryon <<Senin bıltıkleıııa ıılacağım» dedikten sonra seyiıcileri ıılkışa çağı_rır ve evinden içeri sevinçle girer.

Moliöre'in AmPhitryon'unun son sahnesinCe ise durum bambaşka. plautus,un yaşadığı
zamanlardan anık çok uzaklardayız. kocatar tanrrlaıı bile kıskanabilirler. Akıllı z.r, İu ı",
değiŞikliğio farkında olmalı ki, Amphitryon'u dalra kurnazca yatrşttrmanın yol|arını arıyor:
«Beı'bıında aŞtrıı için sızlaımala bit sebep göıeıni\ornıı. Haıı| ıanıılığır,ro )nğrrro ,;İ';r,
*aıçlık dı7acü beıin. AlLııeıe biirüı ı,arlığı ile ,çeıiıdit. Oıaz lıoşııa gidebilncA içiı
seniı çebrcni ıaLıımaltan başAa çaıe olmadığııı görıııeA aşAıı içiı rre 

'dılr.>>Ne söYlese bos. AmPhitryon'un ağzını bıçaklar açmlyor, Plautus'un eserinin sonunda
alkişa çağrılan halk bu sefer tiyatrodaa şu sözleri dinledikten sonıa çıkıyor:
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<<Sosioı - Ba,lır, beni,linler nıiıiniz? SaLın birbiti»ıizi tcbriİ,e kalİışııılalım. İ7i bir

şe7 ulrnoz. Bo siİi iİıif,,ılo, içiı nıiinaıip söılqr bıılnırtr heı, itri t.crafı da sıAaı,, Biiyük

Tanrı Juppiteı hj:leri...'>

Nelib Ceıdeı ANDAY

KADINLAR MEKTEBI VE TENKİDİ ,

Moliöre,in lıayatı cenkleşıneli bir hayattır. Bu cenkleşmelerin en büyüğüoü de Taıtuffe,

cenkleşmesi teşkil eder. Bu konu üztıinde asrrlarca durulmuş, buna dair ıürlü tütlü kitapler

yazıtmıştır. Moiiğre,in bizzat kendisi, Tartuffe için yazdığı bir önsözde şöyle diyoı:

<<İşıe haAlııda çoA dedi\odı ed,ilııiş bir İomed|a, IJzun zaman ıakibata ığradı, Ba,

eıerıle o7naırığını.şahıi|eıleı peh İli gösİerd,ıler ki Lend,ileri Ftarısa,nın eıı trauue,li iısaıla,

r;dır, Şimdi7e kadar biiıiin nııo]laı oldublaıından zi7ade,. . Marhiler olıun, rüküşlerle-

lıa7ıızlılar olıaı, hekiııılet olıun, ıe:;e koıma|, az çok tahamınül eııiler;Herkesle beraber

onlar da işin ala7ındaqmış gibi görütıdület: aına yobazlaı, asla! ıe ceıare,le henılileıille,

alay edernişim, pek akıll'arı oürıodr. Bıınea naıııaslı iısaıın meısııb olil,tıı hir yolı ııasıl

Lepaze edetmişim? ölIe hir cinayeımiş hi 7a2tığını, diinLada affedenıezlermiş, Hep,si bir

oluP a7aklandılat.>>

Demek Moliöre,in Taıtuffe,deo evvelki eserlerinde sataştığı kimseler, yazarın söyledik-

lerini pek üzeıleriıe .ı..k irt...iyortarmış. İlk btiytik eserlerinden olan Kadıılat Mekı?bi"

ni yazdığ, zamanda (iorz) oyle yapmışlar. Genel ahlik narnrna, sanat namrna isyan etmişle"

Kadııılat Mehıebi'oin temsili biitün salonların bellibışlı dedikodularından biri olmuş, Molİğ,

re,iı, devriJıe, yeni bir sanat anlayışı getir<liğı düşünülürse, saoat namrma ileri sürülen bu

itirazlaıın pek de haksız olmadığı anlaşılır. En aıılayışlı olması gerekenlerin bile bu ı'şte ne

kadar yaya kaldıklarını bıraktıkları vesikalaıdan anlıyoıuz. Ivıadam de sevignd,nin zamanıntn

buriurazisini biiıün tefeıruatiyle an}aıan otktuplaıı öylc bir cemiyttin Motiöre gibi biı sanat

adamını kolay kolay hazmedemiyeceğini de gösteriyor. Bir. cemiyet ki sanatı kibar sınıflara,

has bir müessese sanrr, bir halk sanaıkırını kabul etmesine imkın yokıur. Moliğre halkın

diliyle konuşuyor. onda, tragedyaların o tanrısal kahramanlarının büyük büyük sözleri yok, Üste-

lik o, eseılerind., o t"nrrr"l kahramanlaıa karşılık, kusurlarla dolu insanlardan,_ bahsediyor,

Kusurlarla dolu insanlar o cemiyette mevki sahibidiıler, itibar sahibidirleı, Halk onları sahne_

de gördüğü vakit gülüyor. Hiç kimse ctrafr kendine güldürmek, kendisiyle alay edildiğini

goriıek istemez. Böyle bir hal onları rahatsız eder. Meydana çıkarılan şey sadece güliinç

tarafları değil, yaldızlayıp örtmeL istedikleri çüıük taraflarıdır. Bu çüıük taraf o kadar çok

insanda vardır ki. rursrlan üç beş kişi değildir, büyük bir sınıftır; o srnıfı yaşaıan nizamdır,

Kadınlat MıLı,bi namus hislerini rencide edeı. Ama hangi namus? daha doğrusu na-'

mus n"dir? insanlar tabiat kanunlarının dışına çıkabilirler mi?

Cemiyet kanunları tabiat kanunlarına bağlıdıı. Buna uymak istemiyen insan gülünÇolur,

Kadıılar Mekıebi bıı süçlüğü, bu gülünçlüğü, oftaya koyar, Eseıi g|yı nezih bulan_ zamane

buıjuvazisi ku.ş, t"arroru 8eçer. Sal,onla.rda, röceİtioıı oyunlarında hep Kadıılar ]|leh,ıebi,ıin

dedikodusu edilir. Nihayet MoliĞre,.in ie kafas, k,za.. Kadınlar Mehıehi,ııin Tenkidi diye

küçük bir cser !,azar (ıooı). Bu da bir komedya<!ır. Konusu, Kadınlar MeLıebi'nin temsilinden

1 Moliğrc, Kadınlu MeLtcbi, Çovircolırı Sıbıhattin Eyuboğlu, Bcdrcttin Tutcel. Ankıra, Mıaıif Mat-

bıoıı, 1941.
__ Kac]ıılır Mcltcbi,nin TenLidi, çcvircD: Sabahıttin Eyuboğlu. A.nlıarı, Maatif Mıtbaaıı, 194,|.
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dönmüŞ'bir kaÇ kiŞinin, kibaı bir bayanın kabul salonunda, bu eser üzerindeki koııuşmalaır_
dır. Müellif, kahramanlarından bir kaçını düşmanları gibi konuştuıur. Düşman]aıı bir defa
daha gülünç vaziyete düşeıler. Onlaıın sözlerine karşılık olarak söyle«iği sözler MoliĞre'in
kendi fikirleridir, Zaten !u eserin. 1,ani Kadıılar melıebi'ıiı Teılidi'nia miıhim olan ta_
taflaıından biri de hem o devir burjuvazisinin, hem de MoliĞre'in tiyatro anlayıştarını göster_
mesidii. Bu anlayışlar hakkında daha geniş bir fikiı sahibi olabilmek için eseıi baştan' başa
okumak lıizım. Bununla beraber, oradan bir iki küçük parçayı sayfalanmıza aktaımanın pek_
de faydaiız olmıyacağını santyorurD :

Urınie.- Beı h.endi besabıma, bı Pi7esle söylenen şepleriı biçbiıiıi iisıijrı?e dlüını1,o-
ıım. BrJ lıicı'iyeler iısanlığıı Aöıii ıara|larına aiı, Şabıı nelzü,ı bahiı değil. Ne di7e bıı la-
dar ımrlnıi olaı bir hücııma Aendi. ijııijnıüze alı7oruz, Bö7le biı deıııen, ıadece, iııi/,ale et-
me\e baLmalıLız, kendimizden b,hıedildiğini ıanma7a ıe lüzım ııaı?'Tiyaırodıı ıabıeye çeşit
ÇeŞil, güliiıç şahıi7etler konıı; bıııları Aızmadan ıerletmeli,Tiyatto demeh, inıaılığıı ayıası
demeİıir; içiıde'ille kendiııi bıılacağım di7e çırpınmanıı möıası ııaı mı? Oü4,a .ıııları bir
kısıta hızııa[, o trısutu» heııainde oldığııu Aabıl eıneA demebıir.»

Uranie. - Ben- hiç bu kaıa,ııe değilim, Şüpbeıiz, ıraged7a, i7i 7azılınışsa, güzel bit
ŞeYdir; aına İ,omed\anıı da giizelliAleri ı,ar. Biriniı öıehinden daha hola\ oldııİıııı zunner-
ıni7orım.

Doraıre. - Elbeıte, eJeıdiııı: haııü güçliii bahıinde konzedayayadaba lazla 7eı, uerir-
seıiz aldannazıınız. Çüıhi ıibayeı, caAalı caAalı ıavıılaı iahıııp, Aedere, ıalibe, ıaııılaıa
?nlırızıım nidalar, isLanlar ıaı,ırmak, sahnede can sıAmadan iııaılaııı k,ıııtlaıını göııermek-
len ÇoA daha AolaL geli7or baıa. Kalııamanları aılaıııAen isıediğiııizi papaııııız; bayıli
resim gibi, bında da benzerlik *fıırırn*z. hlıbay7ileıizin dizgiııleıiıi raıgele bırakılrırrız: o
ıizi alır 9öıiirii?. ÇoA defa, baLikaı yerine bayal ilemine gidersiniz. Hatb,üki yaşıpan iısanlaıı
anlalııhen bdAıAalleı ayrılabilit mjıiıiz!'YaPacağııız reımiı aslııa beızemesiıi iııetler, eıeıi-
ıizde zamaııınızıı iısaıılaı,ını bıılaoıadılaı mı mıaa|!aA olomadı7ınıza bikmederler. Ciddi
dediğiniz Pi7eslerde biriaç makıl şeyi biraz i7ice 7azdılar mı, nıeıele Aalmaz aıne öıeLiler-
de biı de eğlendirneA necbııriyeıi uardır.

Ahlı başında iısanları giildiirmeA de ölle ber babayiğidirı haıcı ıleğildir,»

Yukarıdada söylediğim gibi, odevrin tiyatro anlaytşI hakkında gerçek bir fikre sahip
olabilmek için bu eserlerin tamamını okumak lizım. 

o. V. K,

ı
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BİZDE DESCARTES TERCÜMELERİ

Descır[es, felsefesi her yana çekilip birçok bakımlardan yorumla,
nabilen, sisteminin hem kuvvetli, hem zayıt laıaİları, çeşit çeşit tesitle,
ri olan büyük feylesofIardan biridir. onun büyüklüğünü, ününü kısa.
ca şöyle açiklıyabiliriz: Descartes, orta çağ skolistik anlayışını, bilgilerı,
ni keskin bir. tenkidden geçirdikten sonıa, yeni bir n ttotla, yeni ilke-
lerle, kurallarla felsefede çığır açmıştır. I|4etotlu şiphe, Cogito gibi
çıkış noktaları, aynı derecede açık, seçik sonuçlar vermemişse de, felse-
iesinin çok saJ,ıcla insanla,r arasına yayılmasına sebebolmuştur.
Frıınsız fikir tarihindeki yeri, önemi, tesir|eri ise hem büyüktür, hem
biraz büyüitülmüştür. o, ilk büyük Franslz feylesofudur, h|ele Mcıot
üze,ine konuşma'daki fikirteri, her.kese bir şeyler söyleyip öğretecek
kadar aydın görüiür. sağduyu, mantık, kesinlik çerçeveleri içine giren
ıkılcı f elsefesi, Fransız }<afasrna uygun gelir. Felsefesinin çetin, güç
anlaşılır, zayıf, nietafizik tarafları da bu kalıplar içine sokulmuştur. Bu
yüzden Descartes akıl kanunlarınrn kurucusu, düşünceyi zorba yetke-
lerden kurtaran adam, ciiye tanınmıştır. Ama oııuc bu gibi tesirleri dı-
şında da dünya ölçüsünde bir kişiliği vardır.

İkinci dünya harbinden önce, 1937 de paris,te toplanan mil1etler_
arası dokuzuılcLı felsefe kongresi, fuletot üzerine Konuşrna'nın üç yüzün,
cü yıl dönümüne raslatılmış, Descarles kongresi adını almlştı. Harb
içinde, her türlü {ikir, sanat hareketlerinin durduğu, Fransanın u(an
kuştan medet umduğu bir sırada Descartes, milletin direnme gücünü,
yenme iradesini destekliyen büyüklerden biri olarak ele alınmış, daha
çok felsefe dışı önenıi, büyüklüğü üzerinde durulınuştur.

Descartes'ın doğumunun üç yüz eilitıci yıl dönümii dolayısiyle fey,
losof üzerinde yazılan yazılarda, bu görüşün deı,amr açıkça görülür. Bu
konu üzerinde edebiyatçı Cassou'dan, fizikçi Langevin',den Thorez'e, Gi-
de'e kadar birçok likir, sanat, hatti politika adamlarının sözleri işitilmiş,
tir. Gerçi Descartes'ın yalnız felsefe bakımından ele alınacak, hiç eski-
miyen tarafları da vardır. Fransa'da harb içinde başlayıp kısa zaman-
da çok sözü edilen existeııtialisme adlı fıkir hareketinin başı olan Jean-
Paul Sartre, felsefede cogito'dan daha sağlam' bir iıke düşünülemiye-
ceğini söylüyor. Ama Descartes felsefesinden bugün ne kalmışttr? Felse-
fesinin her alanında görü|en ikinciliğinin tutunabilecek bir tarafı var mı_
.dır? Matematik kesiniiğini ğöz önüncle tutmasına. Aristo mantığını ten-
kid etmesine rağmen onu bilimci felsenin, yeni mantık hareketlerinin
babası sayabilir miyiz?. Bu sorular konumuzun dışındadır,

a*a

Bizde fikir, sanat yıl dönümleri, çoğu zarnar. ya hiç kale alınmaz,
ya şöyle bir anılır geçilir. Ama Descartes'a gelince iş, az çok değişiyor.
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Feylesofun üç yüz ellinci yıl dönümü, ikisi de tercüme tarihimizde yeralan iki hareket dolayısiyte önemIidir: harbin yalnız dört yılında baş-lrca eserierinin dilimize çevrilmesi, fikir hayatıhız için büyük bir ka-zanç, çeviren için de büyük bir başarıdır. Artık Meta/izik Düşünceler, Fcl-sefenin llkeleri, Kurallar, Hdkikoti Arama. en sonra Metoi üzcrine Konuşma'nüıbiri notlu, biri notsuz iki baskısı. bugün fetsefe okuyucularının eli dl-tındadır. Ama Descarte§ tercümeleıi diyince, tercü-me ve fikir tarihi-mizde ğüzel bir başlangıçla ondan sonra goitrıen bir gecikmeyi, hem
sevinçJe, hem üzülerek, hatırlamamak elden getmiyor. sayın İuıatıimEthem, Usul hakkında Nutuk'u, tam elli yıl önce diıi-ir. çevirmişti.skolistik anlayışın, bütün kurumları ile henüz ayakta olduğu bir çag-da, böy,Ie bir felsefe eserini, milletçe uyanışı.mıza yarar otıştıncesİyİe,'
kendi alanında örnek olarak çevirmek; her zaman anıtmaya, övülme-
ye değer bir hizn,ıettir. Bu ilk felsefe tercümesinin ellinci yıl dönü-üü, inutlu bir tesadüfle, Descartes'ın 35o nci doğum yıl dönümüne
raslamaktadır, Şimdi 80 yaşında olan sayin müterciminin de bulundu-
ğu bir toplantıda, İstanb'ul Halkevi'nde bu günün kutlanması, her ger-
çek değerin ergeç ortaya çıkarıIıp hayırla, saygı ite anılacağını ğo"-termesi bakımından da sevindiricı bir olaydır. A:,rıca Descartes'ın
doğum ve ıeı,cüme yıl dönümleri dolayısiyle gazetelerde, dergilerde,
birtakım ya)ılar çıkmıştır. Böylece bir büyük feylosofla, değırli bir
mütercimin beıaberce anılması, hele felsefe alanında pek durgun olan
fikir çevremizi biraz olsun canlandırmıştır.

Diğer taraftan bu ilk fe]sefe tercümesi, bizim kısa tercüme tarihi-
rniz içinde bile, bir gecikme sayılabilir, Mühendishanenin ilk hocala-
rından Büyük Hüseyin Efendi'nin lJsutü Headese, Müscllcsat gibi
yarı tercüme, yarı teliI eserleri Nuıık'tan tam yüz yıl önce çıkmıştır.
Avrupa'ya yönelişimiz, ya|nız teknik medeniyeti, daha doğrusu teknik
savunma araçlarını alıp kullanma düşüncesine dayandığı için bu güzel
başlangıç, fikir, sanat alanrnda gelişememiştir. Tanzimat|a birlikte ede-
biyat tercümeleri başlıyor. F6nelon'la Moliöre'in, Descartes'tan önce
okunmasını açıklamak oldukça kolaydır. Ama felsefenin bezme en son
geldiği a priori olarak kabul edilse bile Nutuk;tan sonra da felsefe
tercümeleıi, yazık ki, alıp yürümüş değildir. .lş dergisinin Descartes'a
ayrılan 54-56 ncr sayısında Sayın ibrahim Ethem, kendisine sorutan
ousul hakkınd.a Natuk muhitte hiçbir tesir yapmadı mı? lehinde aley-
hinde bir şey yazılmadı mı?,, sorusuna: "olsa haberim olurdu. Hiçbir
§§y yazılmadı,, karşrlığını veriyor. Bu acı hakikatı öğrenince insanın
"ıtk Descartes tcrcümesi geç kalmak şöy|e dursun, müterciminin gayre-
tiyle vaktinden önce çı[mıştır»diyeceği geliyor. sonra böyle uyandırıcı
bir eserin elli yıl önce yayımlanması, az çok tehlikeli bir hareketti.
Descartes'ın eserleri, ilk çıktıkları zaman Fransada da gerici kuvvetle-
rin tepkisiyle karşılanmışlır. Hele Galileo'nun sorguya çekildiğini bü-
yük bir korku duyarak öğrenen feylosof, bu türlü tepkileri eserlerini
hazırlayıp yayımIarken bile hesaba katmıştır. Bizde Usul hak-
kındd Nutuk, aslı.çıktıktan 258 yıl sonra çevriliyor. Zamanın fikir
çevrelerinde hiçbir yankı uyandırmıyan eser, yayımlanmadan önce bir-
takım güçlüklerle karşılaşıyor. Maarif Nezaretinin bu gibi işlere bakan
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enciimeni, böyle ıneselelerden yani felseleden, akıldan, tabiat kuvvetle,
ıinden söz açan bir eserin basılmasına müsaade edilemiyeceğini tercü,
mecil,g bildiiiyor. Eser aırcak iki dostııtı aıaya girmesiyle akgün göre_

biliyor, yalnv felsele s6zü kurban cdilerek yerine hikmct sözü konuluyor.
Descartes,-gerici kuvvetler, kurumlar yıkıldıktaıı sonra bizde tek,

rar canlanıyor. 1928 de, Maarif VekAleti yayımları arasında Usut hak,
.kında Nutuk,un notlu. şerhli ikinci baskısı çıkıyor. Artık zaman, ,bu

gibi eserlerin okunmr.r.u, hiç değilse çıkmasına elverişlidir. İkinci
baskıdan bir yıl önce ilk ^|y'uüut tercünıesinin belki de ilk yankısı
yiikseliyorı gLz de yunus Közım Köni, Vakıt gazetesinde, hem Des,
cartes mütercimi, hem de genel olarak tercümenin fikir hayatındaki
yeri üzerinde duruyor :",.. kİtap tcrcüme etmek bİr iıim miilİr? Faka! müsaade

öugurunu", genİ bir fiiır dünga"ına intisabetmek için her mİIlet bir tcrcüme deorcsi

geçirmemiş mıdir? Her cemigette olan Türk cemigetinde de olacaktır!>

1928 de Ziyaeddin Fahri, Felsefe ve içtimaiyat dergisinde Nuıut
.tercümesini iki yazı i]e tanıtıİorı «E<ıxeI6 garp feleefesindcn bir tercüme İhti'

gacınln iİcsedİlmesi, sanigen bu ihtigaç pa,şısında Desciırles'ın clüşünülmesİ, sa,ıseıı

İi1lor"o onan felseli asule ait eserinin lercüme cdilmesi, nihaget kıgmetİ anlaŞılmış bir

.şekilde bir gin hattö saCece tcrcüme değil, kıgmetli şerhler ı,e iliııelerle bügütülmüŞ

olması, 1[Jsal hakkında Nutuk,ı için k,iJi kıgmet migarlorıdır,"
Descartes üzeriııde yazılmış ilk Türkçe eser i§e öğretmen Faika

İsamettin'in 192'7 de İstanbut Darülfünunu'ııda tcz olarak hazırlayıp
1932 de bastırdığı Degcartcs oe Felset'esi'dir.

Bunlardan başl<a Descartes,ın adı yalnız kürsülerde değil, başkı
,başka zamanlarda, ayrı ayrl birçok gazetelerde, dergilerde de geçmİştir.
1937 de Paris'te toplanan Descartes Kongresinde Profesör Şekip Trınç'la
Ziyaeddin h'ahri Fındıkoğlu, bizim de sesirııizi duyurmuşlar, Descartes'ın
fikir ve uyanış tarihiııdeki nolünü, bize olaı-ı tesirini kısaca belirterek
.|y'aıoi tercümesi üzerinde önemle durmuşlardır,

Nutak tercümesinin etlinci yıı dönümü, gazetelerde, dergilerde
yankılar uyandrrm!ştır. /ş dergisinin 54 - 56 ıncı sayısında Profı E.
Von Aster'i n Descartes ve felsefesi, Dr, A. Adnan'ln Deıcartes t'c muasır alimler,

Vehbi Eralp'ın Dcscartes <<U. H, |y' ».nu nİçİn gozdı|/ Sabri E. Ülgener,in
Deicarteş ıre iltisat fclsefesi, Dr. Fındıkoğlu'nun Descartes qle lçtimaigat ad|ı

araştırnla ve denemeleri çıkmıştır, Türkigede Descaıtcs bölümünde
de İbrahim Ethem,in kendi kaleminclen çıkan Hagatım yaz|e|, ile,
,lbrahİm Ethem Begle bir konaşına, tercümesine dair yaziar, Profesör M.

Şekip'in Descartes kongresindeki hitabı, Dr. Galip Ataç'ın, Descartes

,ııe Dcscartes tcrcümesi ile ayrıca kısa bir Descartes bibliyografyası veril_
mektedir.

Discouıs, yaınız bir felsefe eseri olarak değil, daha çok milletçe,
1ıyannıamtza, iterlememize yardım edecek bir kitap olarak seçi|nıiştir.
sayın mütercim İbrahim Ethem, ikinci baskının önsözünde bu görüşü,
nü açıkça söyler ı ofiım oc fikir sahoşında mazinin bitün sultasını dlarak incanlara

,"rrf akrttaİı dair|esinde hareket golu göıtermiş olan Descartec, bizim pirlmiı olŞa rcııadır.»

valnız teknik medeniyetinı alıp kullanmak üzere Avrupa'ya yö_

ııeldiğimiz tarihten yani Mühendishanenin kuruluşundan aşağı yukarı
.yüz y-ıl sonra bir Avrupa,ll fikir adamrnl kendimize kılavuz seçip kur_
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tuluşu bu yolda aranıak, o zaman için şüphesiz ileri bir adımdır. Spen-
cer, Durkheim, Bergson, Rousseau, fikir hayatlmrza hep böyie bir _

görüşün kapısından girmişlerdir. Tekııil< ve sanat eserlerinden sonra
ortaya çıkan bu anlayış, bir .rnedeniyeti bütüniyle, derinliğiıe kavrama_
nrn başlanglct sayılsa yeridir. İlk Descartes mütercimİ, Nufat'un ikinci
baskısının önsözünde diyor ki : *Hagal oe şiire taallik etmiyen bögle bir eserin

ikinci tab'ına ıhtigaç hdsıI olmarı, memleketİmİzİn ilmİ istikbalt içın bagük bir b.şareltir,'
Aradan on yedi on sekiz yıl geçtikten soı]ra Djscouıs'un birİ notlu biri
notsuz iki baskısıılln, ayrrca da Descartes'ın başka dört eserinin daha
dilimize çevrilnıesi, bu iyimserliği İıaklı göstermektedir. Bugün şu ha-
kikat, gereği gibi anlaşılnııştır: her çağdaki fikir. sanat anıt|ar,ını, bu,
günün bütün yeni hareketlerini _ yalnız birkaç tanesini değil, çoğunu
ünımak, incelemek zoründayız. Bu bekıından tıizde fikir meseiesi, ge,

niş anlaniiyle şimd,ilik gene bir tercüme meselesidir
Son yriı.rdr, bir scçme, bir sıra gözetilmenıekle beraber çıkaıı başka

felsefe tercümelerinin sayısı, geçen yııiara bakışla, epey arlmıştır. klA,
sikler serisinde Vottaire'in, Diderot'un, Rousseau'nun, Cor-ıdorcei'nin bazı
tercümelerindeıı başka Ef lötun'un, Descartes'in yanında, asıl felsefe tari,
hine giren feyleso{lardan Aristo,nun iki, Spinoza,nin, Bergson,un, Hurrıe,_

un birer.eseri Türkçeye kazandırılınıştır, Da}ıa önce çıkan terciimeier de

hesaba katılsa gene kaııdırıcr bir rakkam elde edilemez, edet,iyat tercü,
meleriyle felse{e tercümeleri a.rasında küçümsenenıiyecel< bir ;ıispetsiz_

lik gQze çarpar; yani EftAtun'ta Descartes bir yana, hiçbir feylosofu, teı-
cüıneteriyle tanın-ıarnıza imkAn yoktur. ya|nız öğretim düşüncesiyle de

olsa felsefe tercüınelerine daha büyük bir yer aytrmanln sırası gelıniş,
tir. Bugüne kadar felseteı,ı.in metinleri, yani kerıdisi ortada yokken ta_

rihini okutmak gibi aykırı bir yol tutulmuşttır, Bir feylesofun tek bir
eserini çevirmeclen hayatı ve eserjeri üzerinde kosl<oca bir eser yazmak
belki güç bir şey degiİdir, ama {aydalı da değildir, FeIsefe tercümeIe-

rinde d_il, tenim güçlüğünü büyültmek doğru otmaz, Yalnız sağlam, işe
yarar bir felsefe' d*ilini, çeşitii örneklerle, deııemeierle iş!emek,
zenginleştirmek gerektir. Şu iiri örnek bu yolda bize tam fikir verebllir:

-«Bunlardon bİrincİsİ hiçbİr şegi hokikat olJağıınu bedaheten bİlmeksİıin hakıkat

olmak igere asla kabul etmemek, gani aceleden qse zehabt mülekaddımden begaYet te-

""*İ; "l^"ır, 
h,aklarında hiçbir suret ııe müııasebetle şiiphege düşmigecek surette zih,

7-İ**'İ"^"ı, ııüıuıh ı.ıc agan ile argı aücah edecek şeylerden başka hiçbir Çegi bence

m6kal sırasına kogmamaktır, - İbrahim Ethem tercünıesi,
.Birinci"ı, doğralu,ğuınu apaçık bilmediğiın hiçbir şeyi tioğrıı olarak kabul etmemek,

gani acele h:;kam ıle,m7kten oe peşin hükümlere s\aplanmaktan ılıkkatle çekinerek vcr,

iigi^ ıraııı^lerde an,cak kendiıerinden şüphe ediımigecek derecc açık ıe seçik olarak

kİrırodrğr^ şeyleri bal undarmaktır,o - Mehmet Karasan_ tercüınesi, 
.

Bugün lki örneır arasinda dil bal<ımından bir karşılaştırnıa yapıp

birinis-eçmekgibibirmeseleyoktur.Birinciörnek,zamanrnagöre
baş^r,ı,ulrorneı<tır.amaDj",o,,"'unilkmütercimidebugünaynıdille
konuşmuyor. TercüLesinin ellinci yıl dönümünde söylediği şu sözleri

oı.,v.ı,.,<<Demekoıuyo,kİ,busondeoirlerdeilIemdebirşegolmuşkİbütünsa-
natlar onlarda katlıye, iegiştiklerİ, dıı,madan ilerlediklari halde bİıi-kiler agiıı hald,e

kolınrş o" bund,on dolagı da onlara rekabet edemigerek batmış,,

-
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Sayın İbrahim Ethem'in başka bir ınünasetıetle sözünü ettiği dc-
ğişmı, epey zamandan beri dilimizde görülüyor. kalciı ki, mütercim,
tercümesinde de eski kalıplar arasında canlı bir dil kullanmayı başar-
mıştır. ilatta Descartes'ın o ünlü ilkesini zarnanıııdaki eski dil lralıpla-
rına tamamiyle aykırı olarak bugün de başka türlü deyimlemeyi düşü-
nemediğimiz şekilde, Düşünügordnı 6gle ise ııarım diye çeııirmiştir

Fe]sefe terimleri, tercümelerde kultanıla kullanıla yerleşecek. dü"
zelecektir. İlk Di"coaru tercümesi, dil bakımından değit de, bir başlangıç
olmak üzere, felsefe tercümiierimiziçiıı,mütercirni her zaman say:rı ile
andıracak bir Arkhimedes noktası sayılabilir.

Ana felsefe eserleri di]imize çevrildikten sonra bu alanda metotlu
çalışmalarla-nazariye, sistemcilik bir yana - hiç olmazsa deneme, ince-
leme ölçüsünde telif eserlere yol açılabileceğini söylemek. bilmem aşırı
bir iyimserlik olur mu?

Oğuı PELTEK

ı

a
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MACAR EDEBİYATINDAN TERCÜMELER

Son yıllarda gerek devlet.eliyle, gerekse istanbul ve Ankara kitap_
.gılarının teşebbüsleriyte geiişen tercüme yayını artık gözden kaçmıya,
eak bir duruma gelmirtir. Daha çok sayı bAkımından artıp giden,
fakat nitelik bakımından da küçümsenmiyecek bir hale gelen edebi
tercümelerin dünyaya açılmak ihtiyacında olan bir cemiyette ilgi
görmesi tabii bir haldir.] Biri* rnemleket için birkaç yıl Önceye kadar bir kitabın ikinci,
üçüncü basrmlarınrn yapılması olağanüstü sayılııciı. Halbuki bu,
giin bir kitabın krsa bir zamanda yeniden basılırıası h,.s t: .hayret
İyandırmıyor. Edehiyat, nıilletier arasındalri kültür alışverişlerinde
aalma öncü vazifesinİ görür. Az tanıdığımız bir milietin hayat tarzını,
idetlerini, ruhunu, iJısanlarını ve eşvaslnı bize açan anahtarlar o millet
hikiyecilerinin kalemleridir.

ion yıllara kadar bizde en fazla tanınan edebiyatlar, dilleri en çok
konuşutan milletlerin edebiyatlarından ibaret kalnııştı. Fransız romanı
ve şıiı-ı en başta geliyordu. lngiliz edebiyatındhn hemen sadece Sha_

kespeare diiimize çevriliyordu, Alman edebiyatı, hele Alman romanı
bilinmiyen bir şeydi. Rus romanı nispeten tanınlyordu. Fakat v_a.t<ın

komşularımrz olan Balkan milletlerinİn edebiyatları biziııı için Adeta

varlıkları olmıyan, adları bile anı!mıyan meçhullerdi. Dit ve tarih bakı_
rnından münaİebÖtlerimiz pek eski ve derin olan Macar milletinin
edebiyatı da bu rneçhulldr arasındaydı,
. Halbuki clünya edebiyatları, birkaç büyük ve dilteri İaz|aca yayıl_

mış milletin edebiyatınclan ibaret değildi. «Dünya edebiyatından tercü,

-"iup gibi başlılrlar taşıyan türlü serilerde dünyanın. dört bucağından
derlenmiş eserlerin toplanmış olmasl gerekirdi. Son birl<aç yılın tercü_

me hareketleri artık hu yolun tutulduğunu gösteriyor_ Ancak, sistemli
ve şuurıu yot, devlet tarafından tutulan yoldur. kitapçıların {aaliyetleri
daha ziyade kazancı amaç edindiğinden dağınık ve çoğu zama,n

tiübalidir. En iddialı başlıklar altında en bayağı romanlar yayınlan_
makta, birçok eserler, ticari maksatlarla kırpıla kırpıla hacimlerinden
dört beş rnisli kaybetmektedirler. Tercümeciniıı hakkı da arada yok
olup gitmekte ve bu durum aydınları kitapçıların e]inde rıtanı!acak
bir hale koymaktadır. Bütün bu sakatlıkların birer birer yok edilme_

"lyl" 
Tt1.1. Lillttirtl dünya kültürüne arınmrş yollardan varabilecektir,

Biz,butercümeçalışmalarıalariındabirköşeyikaplıyanMacarca.
dan çevrilen eserieri gözden geçireceğiz, Buraya_ k3+l söylediklerinıiç
.,Inr-ı mahiyette olmakla beraber aynı zamanda bti_bütünün bir par_

çe.sı olan .Macarca tercümeler için de söylenmiş deınektir, 
12
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Micar edebiyatı bizde düne kadar hemen hiç bilinmiyen, bugün
de Pek az tanıı-ıan edebiyatlar arasrndadıı,. Bizim'le birçok yakınlıkları
bulunan bir milleıin düşündükleı,inden, duydukIarından bugüne. kadar
habersiz kalişımız bir eksiklikti. Tercümöler çoğa!dıkça ve bunlar
üzerinde etütler yapıldıkça bu eksikliğin büyüklüğünü daha iyi anlı-
yacağız. ]wacar edebiyatının dünya edebiyatlarının bir üyesi olmasını
bir yana bıraksak bile edebi ürünlerinden büyük bir kısmında kendi-
mizle karşılaşrnamız, kendi yüızümüzün Macar ediplerinin yazılarında

, yankılanması, bizim bu edebiyatla ilgilenmemiz için yeter bir sebeptir.
Nitekim e]imizdeki bir avuç tercüme arasırida bile Türk konulu olan-
larrnı ve Türklüğü yakından, uzaktan ele alanlarını görmekteyiz.

Macarcadan tercümeler Ahmet Halit' l(itabevilnin «şarktan Garptan
seçme eserlero adiyle yayınladığı serinirı 2. numarasını teşkit edenuVesta Rahibesi, adlı romanla başl,amıştır, diyebiliriz. Arada Akba,
İnkılAP, Seınih Lütfi, Yüksel kitap .r. y"y,r. evlerinin serileri arasında
da Macarca'dan tercümeler görülmüştür. Fakat esaslr adımo Milıİ Eği-

, tim Bakanlığı'nın geniş ölçüdeki serisi arasında alılmıştır. özet kitap-
çıların yayınladığı tercümeler daha çok tesadüfen eie geçen, Macarca
asrllaıırıdan veya Fransızca tercümeleri az çok tanınmış olanlarınclan
dılimize çevrilmiştir. yukarıdakj *tesadüfen, sözütıü tesadüfen kullanmış
değiliz, aşağıda eserieri birer birer tanıtırken bunıin mAnası daha iyi
anlaşılacaktır.

l. Veıta Rahlbesl. - ı94o ta birinci, 1943 te ikinci basrmı yapılan
Vesta Rahi!esi İ. Lazar'ın es'eridir. önce İstanbul'da küçük tialk gazetesinde
tefrika ediimiştir. Roman, esl<i Roma'da, Vesta mabedine sığınan ölümmahkümu bir Afrika'lrnın mabetten kaçırdığı bir Vesta rahibesine olan
aş,kını ve birlil<te kaçtıktan sonra geçirdikleıi maceraları anlatır. Dili-
,mize Macarca aslından Necmi seren tarafındaıı çevrilrniştir. (AhmetHalit Kitabevi, Şarktan Garptan seçıne eserler: No. 2., l19 s.)

2- Kızım vı aşkım. - Macar kadın romancılarından İ. o. ııniı<ıosı'nin eseridir. Asıl adı "Aktör ve kızı,dır. Gezgin iiyatroculaı.ın sefil ha-yatlarını ve kı2ı ite aşkı, arasında bocalıyan yaşlı bir aktörün ruh
mücadelelerini tasvire çalışan bir romandır. Macarca aslınğ3n Necmi
Seren tarafından çevrilmiştir. (Ahrııet Halit Kitabevi, ayni seri No. 4,14ı Ğ)

3. BaIıL tutan kedi sokağı. - önceleri Vahdet Gültekin tarafından
Edebiyat Gazetesi'nde, daha sonra Nasuhi Baydar'ın kalemiyle Ulus'ta
tefrika edilen bu roman, obeynelmilel rornan mükifatı, nı kazanmİştır.
Macar kadın yazarlarınclaır J. Földes'in eseridir. Kitap halinde yryr.rı"-
nan Nastıhi Baydar'ın tercümesidir. Parise göç eden bir Macar aiiesi-nin yerleştikleri yeni yurttaki hayatını ai!atan roman; muhaceretsorumu iizerinde durarak sosya.l bir iddia ile karşrmıza çıkıyor.IJluslararası roman rnük6.fatını kazahrnış olan «Balık tutan kedi İoı<agı.hakiki Macar aydınları .tarafınclan 'beyenitmerniş, terıkide uğramış ve' «mükAfat, mesel§si de istihfafia karşılannııştır. Çünkü, bu çeşit .rnüka-.
fat»ların neliği şüğhe sisleri altındadır ve dedikodusuna aşina olanlar,
-okudukları romanrn alelödeliği ite kazandığı yarım *ily9r, pengö

I
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arasındaki tezadın sehebini anlayıverırler. cMükAfat, damgasına sığı_

nan}ıereserindeğerliolmasricabetmez.J.Földes,inromanlarr.buna
;;;lr-;i, tırnektir.*(Ahınet Halit Kitabevi, aynr eseri No. 3, 192 s,)

4. Bir llıell kız vardı, - J, Földes'in Niyal Fmin tarafından dili-
mizeçevrilenburomanr,şüphesiz"Balıktaıankedisoka1ı"nınbirza,JJafl.
lar ortada aoıaşmış ştıtıretine ve tizerindeki "beynelmilel roman mü_

kifatını kazanmış, İ"ro;" aldanrlarak ortaya çrkarılmıştır, zira, önceki

İoman]nbİrşeylerifadeetmeğeçalışmasınakarşılık,.*Birliselikız
varciı, fazla bir ş"v ltlı,Lrniyen*, üslübu da m6nası kadar bayağı bir

hikAyedir. Roman, .,'rl" llğisiz ve dışarıda dolasln_. bir annenin kızı
olan ve öğretmenini ".rru.-uı_iseli 

kız» ın psikolojisini sözde tahlile

girişen ve sonuna kadar zor tahammül edilen bir garibedir, üzerindeki
<beynelmilelromanmükAfatınıkazanmlşbireser»damgasınınneliğine
gelince, bu hususta İ;; söylediklerlmizle yetiniriz, (inkılip Kita_
,İ"ui, S"ç*e Tercümeler serisi No, I, 7944,23| s,\

5. Evlenlyorum. -. J, Földes'in bu romanı ne <<Balık tutan kedi

sokağı»> kadar lOalalı, "u de *Bir liseli kız vardı> gibi büsbütün

lAübalidir. eoş ,^ı.ii oian okuyucuları eğle,ndiren bir hikAye tadı taşr_

yor. Hayatlarını sanatla kazahmağa ugraşan birkaç. genç kızın tahak,

kuk eden t,.v.ılurir,],'uıi-ır*"" uĞı".in arasında daha ziyade sivrilen

bir tanesinı., ço"rı.irktan olgunluğa geçişini anlatır._Ancak buna da

seçme tercümeler ,rr"r"oo y*a, ,uril"_.i. Brr,, da Balık tatan kedi soka,

ğının adı tercüm"-;;;;.;;;a sürüklemiştir, Muazzez Tahsirı Berkand,

ın kalemiyle dilimize çevrilen fomanın İercüme dili de ihmalkArdır,

Hd|ğ, mad,am, ıabite, _uoa)ı" gibi kelimelerden vazgeçilmemiş. Önemsiz

bir eserin tercünıesinde diie de önem verilmemiş o]ması biraz tabiidir"

tt.rl.rlap Kitabevi, aynı seri No, 2, 7945,172 s,)

6.,§ıtınatıkaftan._EnbüyükMacarromancılarındanbiriolan" *. li'u"i;;:";;^.istanda Türk 6lemiı» adlı romanının Türkçe tercü_

mesi olduğu güçltltle anlaşılan bu acaip kitap, tercüme pazarındaki

insafsızlıkl"rrr, ""r.ı, 
bir öineğidir. Almanca tercümesinden dilimize

çevrildiği Uaştaratıno konan biİ notta işaret, edilmektedir, Aynı notta,

adrnrn, bir tarih l,İİuU, sanılmasın diye değiştirildiği, okııyucuyu sık_

mamak ıçin birçok- v".iu.irir, çıkarıldığı sbyleniyor. Bu çeşit özürler

ancak piyasa ,"r"ti*""ıı"ri.re, v. kitapçılarına yaraştr. Büyük bir

romancının eserini insafsrzca kırpıp yolan, aslına.benzemiYen bir hale

sokan zihniyet, ,"-", Ui' '"""f, İona erdirir gibi, kendi uydurma,

siyle bitirivermiştir, Aslına göre ancak üçte biri bırakılan, değil yalnız

keIimeleri, "ti_ı.i.rı, 
-p..ugitı.rı, 

salıifetiri, bölümleri atlanan, tahrif

ve harabedilen, neticesi uydurulal r.o-^,, belk,i Jokai'nin birinci dere,

cede eserlerl "rr^",rr"-|ir"_"r. 
Fakat konusu, İkinci Viyana Mubasa_

rası sıralarında, Eideı,Ju ," Budin çevrelerinde geçen hAdiseler çerçe_

vesinde temiz go"ti ourtıerini hikiye eden uMaiaristanidaTürk Alemi»,

Türkkahramanlarrvebukahramanlarıidealizeedişindekitatlımüba-
lAğa ile bizi çeker, sürükler, Ahmet"Emin Yalman taratından çevrilen,

ve daha orr"" vuil" g"r"t""ı"de tefrika edilmiş olan roman' Ahmet
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Halit Kitabevinin «Şarktan Garptan seçme
numaraları işgal ediyor, (1942, l59 s.)

TBRcÜul

eserler» .serisinde 38 _ 39

7- Aşlı vc hürıiyet şilrlorl. - Yirmi altı yaşında Macar Hürriyet
savaşında kahraınanca ölmüş olan büyiik ve milli Macar şairi petöti"
nin şiirlerinden seçmeleri toplıyan bu kitap, Necnıi seren'in hayırlı bir
başlayışıdır. Başlayış diyoruz, zira Petöfi, muhakkak ki. bu kadarla
bırakılacak bir sair degııoır. Baştarafa, petöii ve eserIeri hakkında bir
önsöz de koymak isabetini göstermiş olan mütercim, şiirlerin «düz|yazı
şekline girerken şekle ait güzelliklerini kaybettiğinin işaret etmekten degeri kalmıyor. Bu endişesinde haklıdır. Çünkü ı-ıesre çevrilmiş şiirdenbize kala-ı sadece bir krokidir. Fakat, bu itk adımdır, i!k 6rıiektir.
Macar edebiyatiyle uğıaşarııarın ve uğıaşacakların- bu işi yeniden ele
alacaklarına şüphe yoktur. Ancak «Eylül sonıında, ve osana nasıl bir
ad bulayım, gibi, Petöfi'nin en önde gelen, her antolojiüre alınan ve
şairin hayaıı ile karışan it<i neiis. şiiri unuituğu için çevireni bir daha
kınamak zorundayız. kitaptaki şiirler Macarca asıllarıııdan seçilerek
dilimi7e çevrilniişlir. (Ahmet-Halit Kitabevi, oençlik setisi No. ı, 1943,80 s.)

8. .Pat ıokğıuın çocukları.'- Çağdaş Macar hikAyecilerinden F.Molnar'ıno eserlerini haktı olarak kınadığımız rornanctlardan farklıtutulmasi icatıeder. zaten, bu romanın, g=niş çizgilerle anlattığımız
öteki piyasa roınanlarrndan farklı olduğu, okunduğ,ı ,"-"rr. meydana
çıl<ar. Bir odun deposunda, oyun çerçevesi içinJe bir vaian kuranpal sokağı çocuklarının bıı oyuıı ha,ıasınr ihtiyarsız aşarak bir savaşheyecanı içinde yaşanıatarı, yurtlarını kortıma-çab,alari, bu arada gös-
terdik}eri fedakör!ıklar, ileride oyıııyacakları hakiki ve kutsal rollerebu yaştan l<endilerini verişleri sürükleyici bir üslüpla tasvir ediımiştır.yavrularınlrza l,e hele itk genç!ik çağındaki çocuklarımıza çekinmedenol<utacağımız bu güzel roman, çocuk edebiyatımız içiıı uıi ı,arançtıı. '
Necmi Seren taı,afındaıı aslından diiimize çgvrilmiştir. (Ahn-ıet HalitKitabevi, Gençlik serisi No. 7, 74, s. Başta, 

'yaza.vu 
."., hakkında

çevirenin kısa bir önsözü vardır.)

9. Aırın Kıdını. - Nispeten tanııınıış çağdaş Macar yazarlarından
M. Földi' nin bu uzltn romanı Ferit Zahir Törıirnkürr"y üraüından as-lından diliınize çevrilmiştir. Daha önce ulus gazetesinde tefrika edilmiş
olan roman, xx.' yüzyılın ilk yılında, hayati atıln-ıağa mecbur kalan,bir erkel< gibi hayatını kazanmağa çaba!ıyan bir g.riç krrr., mücadele-lerini anlatır. Adındaki iddiayı ifadeye çalışan "..., y.. y., 

".i.yı-uİ,roman tadı vernıeyi amaç edinnıekte<lir. Fakat, Föidi; "ı" u, uzun hikA-yesi dümdüz bir ,akalar serfuinden ibaret kalmıştır..Anladığımı z tarzdabir sosyal ronıan olınası için yazarın iyi niyetlerine daha büyük biredebi kudretin de el<Ienmiş olması gerekirdi. (Akba kitahevi, Tercüme-ler serisi, No. 12- 13, I. cilt: 3l9-S,, i!. cilt: 324 S., 1943)

ıo. Hayat ve tı-sadüfler. - Çağdaş futacar ronıancığı A. Bonyi'ninbu eseri, Ferit zahjr Törümküney-taiafından dilimize ç.vrıırrrışıii nrıa
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koyduğu önsözde çeviren, yazar ve eser hakkında birkaç satırla bilgi
wdrmekte ve bu aracla romanın asrl adtnın " Saadetlü beyefendi" oldu,
ğunu da söy{emektedir. Büyiik bir müessesenin sonradan zengin oln.uş
direl<törtinü, aynı müessesede çalışan bir gençte bir genç kızın arka,
daşlıklarını ve çabaiarını 1ıik6ye eden, halıatta çalışmantn ve tesadüfle-
rin rollerini gösterıneğe çaiışan bu romanında A. Bonyi de basit bir
hikAyeciden yrrl<arıya çıkamamıştır. Bu cia, bir vakalar serisinden ileri_
ye geçemez ve artrk eskimiş happy _ end,ier modasına uyarak sona
erer. .,yüksel yayınevi» gibi ciddı oldtığu sanılan bir müessesenin
<Garp edebiyatından'tercümeler serisi, nde değeri çoktan tasdik edil_
rniş eserlerin yer almaslnı beklerdik. Eu çeşit tercünıelere sİra gelince_
ye kaddr ise çok zarnan beklemek icabederdi. (Serinin 5. kitabı, 1945,
2o3 S.)

11. Yavınm. __ G, Yas.zary,niıı diliınize Fethi Kardeş tarafından
,çevrilen bu romanı «Tiirkiye tsibliyoğrafyası» nda Fransız Edebiyatı
böitl*t .rdu kayıtlıdır. Ayııı zamanda, Paris'te geçeı-ı bir nıacerayı hikA,
ye etınel<tedir. yazarııı actiyle soyadınl birbirine bağlıyarı (de) yü de

ğö.düı.t"., sonra bunun bir Macar romanı olduğurru anlamak güçleşi_

vor. Vaszary'yi tanrmryanlar için eseİde kalıramanın_ n-ıacar oluşundan
gayrı bir .,,iacarlık delili brılmak güçtür. HikAyenin hemen hemen
,.tll.tuO.., ibaret ohnası da esere bir Fransız romanı çeşnisi verır-ıekte,
dir. Fakat, Macar edebiyatına yabancı olmıyanlarca, «Yavıunı, da bir
Macar ruhu sezmek de imkAns:ızdü. IJzerinde h!çbir kayıt bulunmadığı
gibi yazarının adl da Fransızca şekliyle yazılı oiduğu için ,ronıanın
Fransızca yoluyla çevriidiği anlaşılıyor.

paris,te bulunan bir Macar genciniıl çok yerde güldüren, srrastnda
actndıran, sonunda düşündüren günterini ze"ıkle okuyoruz; onun]a
birlikte o hayatı biz de yaşıyoruz.,Sırasında aç kalan, hemen dainıa
paraslz doiaşmal< zorunda bulunan, fakat hiçbir zaırlar. neşesinı, yaşa,

ma içgüdüsünü yiİirmiyen bu delikanlı bize ne kadar yakın geliyorsa,
bütü;rıiasum yaİanlarınl sadece fedakArlığa dayayan can yoldaşı genç
Fransız kızı da o k,adar aşinamızdtr. (İst. Apa }.,ayınevi, 1945; 28o s.)

ı2. Öldiren Ba.bar - Modern Macar !,orrıaı,ıının dikkate değer bir
sim.asıL.Zi|ahy'oiııilkromanr§ayılanÖldiireı.ıBahar,şiirlibirtislüp
içinde rnelankolik bir gencin aşktnı l,ıikAye eder. Roınan, gerek üslübu
glrekse ku.ıvetli tipleiıyle kudretli bir romaııcıyı 1akdim etmektedir.
iürkçuy. ilti ayrı tercümesi y_apılmıştlr. Birincisi Halit Fahri ozansoy
taraflndan ve Fransızcaslndan dilinıize çevri]miş ve. Ahmet Halit Kita_

ue.,ı.,ı.<<ŞarktanGarptanseçmeeserlerserisi'nde56numaraileya-
yımianmıitır (1943 8i s.). ikincisi Semih Lütfi Kitabevinin "dünya şa,
heserlerindentq.rcümeserisinin35.numaralıkitabıciır.DililnizeAhmet
Cemil ivliroğlu taraiından çevrilmiştir (1943, t04 s;,

13. İkı Esir __ Dilimize aslından FeritZahir Törümküneytarafından
çevrilen L. zi|ahy,nin bu önemli romanr, üzerinde durulmağa değer

bir eserilir. Birinci cihan savaşında Ruslara esir düşen bir yedek su-
bayınSibirya'dakiesirliğiile,gençvegüzelkarısrnlnBudapeşte,de,

-
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cemiyet içindeki esirliğı, yazarın kudretli kalemiyle önümüze serilmiş
büyük bir savaşın bin bir sosyal faciasından birisi neiis bir üslüpla
hikAye edilmiştir. Ancak. aslı 600 sahifeyi geçen rornanın Türkçesi sa-
dece 4OO sahifedir..Hemen her bölüm, satır satır, paragraf paragraf.kı-
saltılmıştır. Halbuki kitabın başında nMacarca aslından Lısaltılmadan
tercüme edilmiştirı kaydı da vardır. Bizde kısaltılmadan yapılan - kitap-
çıların bastığı - tercümeler azd,ır, fakat bunu böyle kayıtlara lüzum gör-
meden yaparlar. Çevirenin yer yer asla bağlılıktan ayrıldığı da gözden
kaçmıyor. (Akba Kitabevi, T.ercümeler serisi, No. 1. ve 6., I. cilt 196 s.,
ayrıca başta iki sahifelik bir önsöz vardır; II. cilt 2l4 s,1943.)

Kitapçıların dağınık, dü2ensiz ve bilgisiz yayınlarına karşılık, Milli
Eğitim Bakanlığının bir siştem içinde yayınladığı tercümelerin farkı
derhal be|li oluyor. Macar klAsikleri serisi, yetkili bir heyetin seçip ter-
cüme ettirdiği ve titiz bir dikkatle kontrole tAbi tuttuğu. değeri tasdik
edilmiş eserlerden teşekül ediyor.
. Şimdiye kadar çıkanlar şunlardır:

,14. }tlkes'in Türklyc mektuplırı - Erdel beyi Rakoczi'nin maiye-
tiııde Türkiye'ye sığınan ve 17l8 pasarofça anttaşması yapılınca artık
ÖlÜnceye kadar yurdumuzda !,aşamak zorunda kalan Mikes'in eseridir.
sadrettin karatay tarafından aslından dilimize çevrilmiş ve 1. kısmı 1944
te, ikincisi 1945 te yayımlanmıştır,. Mikes, büyük bir kitapta toplanan
bu 2O7 mektubunu mevhum ve mulıayyel bir ablaya yazmıştır. 44 yıl
içinde yazılan bu mektuplarda derece derece bir ilerteyiş göze çarpar.
Türkiye Mektupları, orta kültürde bir adamın her çeşit konuyu, zama-
nın hidiselerini kaydettiği bir h6.tıra defterini andırır. Türk hayat ve
idetlerine temas eden mektupları, daha çok son yıllarda yazdıklarıdır.
Türkiye mektupları, ödeta kederli-bir sığıntının hayat ıomaıııdır desek
yanılmış olmayız. Eserin neliğini anlamakta çevirenin önsözü gere-
ken yardımı göstermektedir. (Milıı Eğitim Bakaıılığı, Dünya Eclebiya-
tından Tercümeler, Macar klAsikleri No. 1., I. cilt XtV-224 s.,l| cilt 268s.}

l5. Tanıı gözündcn ııak - Modern Macar edebiyatının değerli tem-
silcilerinden biri olan zs. Moricz'in romanıdır. yazar, realist ve hare-
ketli üsIübu ile bize bir kasabanın portresini yirmi dört saatlik bir hi-
dise çerçevesi içinde çizmek kudretini göstermiştir. önsözde belirtildiğigibi roman, bir ilkokul öğretmeninin genç ve güzel karısının bir «Ma.
dame Bovary, otmak arzusunu, fakat bu tanrı gözünden ıral kasaba-
da buna muvaffak olamayışını hik6,ye eder. yine sadrettin karatay tara-
iından aslından dilimize çevrilmiştir. (Macar k]6sikleri: 2,x1-147 s., ön-
söz: T. Halasi Kun, l945)

Not. kitapta, bilhassa ill< forınalarda, ne yazık ki dizgi yanlışları
göze çarpıyor. Böyle ciddi bir seride bu çeşit kusurlar görmek hoşagitmiyor.

16. Pagıntı, - ırıoaurn Macar romanrnrn en seçkin simalarından
F. Herczeg'in bu çck çekici romanı, telif ve tercüme kütüphanemiz içinyepyeni bir şeydir. Aziz kıral İstvan clevrinde, yeni hırisıiyanıarla eıkidiıılilerin (paganların) arasındaki savaşları, bozkır havasının hürlüğüne

I
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ve avareliğine alışmış peçeneklerin hıristiyan ruhuna karşı baş kaldır,
maıarlnr, ğeni hıristiyan oıanıarın doğduklarr ve üzerinde at koşturduk_
ları bozkıra derin öziemlerini, nihayet bütün bu çabalanıalari rağmen
hıristiyanlığın, dirileri ve şehitleriyle bir avuç paganı nasıl erittiğini,
bir sei gibi-nasıl akıp yayıldığını ve muzaffer olduğunu canlı ve nefis

bir üslüpla çizen İu henttz bir benzerini görmemiş olduğumuz
roman sadrettin karatay'ın bozkır havasına uydurmağı hakikaten ba,

şardıgı arı bir Türkçeyie dilimize kazandırıltnlştır. (Macar klisikleriı
3, Xl1-3O7 s, önsöz; T. Halasi Kun, 1945,)

Ytıkarıdanberibirerbirer.şimdilikkısaca.üzerindedurduğumuz
bütünbueserleriııkarşılaştrrılmasınrlançıkansonuç,düzenlibir.şe.
kildu y.y,-lanan, Miili Eğİtim Bakanlığı tercümeler.i lehinedir,

Büküçükyazımızda-ikiamaçgüttükıBirincisi,Macaredebiyatın.
dan dilinıize çevrilen eserleri kısaca tanltmal<;_ ikincisi, kitapçıların ya_

yımladığı ve sayısı furuş yavaş artan piyasa ronıanlarının mahiyeti hak_

kında bir fikir *rermek, tL ı.itupı"rı, bir sistem içinde tercüme kütüp,

hanemizearnlağanedilmeğebaş!ananhakikiMacaredebiyatından
ayırdetmek. arttmaktır.

Okuyucu zevkınin de iki yayın çeşi<ti arasında bir ayrıntı gör<lüğü

şüphesizdir.
ÜmitederizkiönümüzdekiyıllardaMacark.lAsikveınoılerııeser-

lerinin sayısı gıttiı<çe aita""x ,u kisa bır zamanda, bize her şeyilye çok
yakııı bir milletiıı 

,.a.ıriv^t, 
hal<kıııda bir fikir edinmek imkAnı hasıl

olacaktır.
Not. Türlü gazetelerde, dergilerde, antoloji mahiyetinde birkaç ki,

t"pt;ii;r;;_i. ?i;;it;;"ti-"ı..i Yüce! hikAye antolojiIeri . ) lvlacarca,dan

çevnilen roman. tVenl Halk'tt: Şilo kasırgası - Nyirö'den, Nilüfer Paranı

Adana,da çıkan B;;ü;.;;, 
- 
bo.ı"_iy"r, Ad"* _ Gardonyi,den Semih

Uygur; Akşam rlaUJrleri'nde: Paris Postası - Fodor'daıı F, Za}ıir Törürn-

küney.,.), hikiye tUl"", ülkü, Yücel",), şiir (Hayat, Çrnaraltı, Yücel, Dik_

men,Kovan,Kara.ı.".".)vs.yektıçtıketütlereveyazılara(Yücel,Ye.
fli Adam, Yurt ve Düııya, Kovan, !1sır",) raslıyoruz, Bunlar üzerinde

Jurmak taşka bir yazıya konu olabilir,
sami öznıDiııı
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Milti Eğitim. Bakanlığı taıafından çıkarılan Teıcüme dergisinin y , 36 sayılaıı bir cilt_

tik bir <<şiir özel Sayısı> İJı.ına" intişar eni. Dergiıiin başında: «Bu sayr bir dünya şiiri anto_

lojisi olmaktan çoı, orrı,,r., ieniyor,- arka,kapakta da şu sözlerle başlıyan biı ibare: «Bu

,;;; ,." şeklini almış ,.r.ü.. ori.ı.ıerı vermekten ziyade, ltendiliğinden başlamış olan man_

i.r-,"r.tl.. haıeketini geliştirmek için hazıılanmıştıl,»

Geliniz isterseniz, 
'bu- 

kadar tevazu ile takdim edilen şiir özel §aYrslnı beraberce ŞöYle

bir tetkik edelim. . Dergi, Rus yazarı Fedeıov,rrr, ,iEdebiyatta şiiı Tercümesinin önemiı> adlı

;i; ;;;r; iı. b"şıryo.. Brnd"o sonfa ne zamao yızıldığı bilinmiyen eski biı Mısır şiiıı ile,

eski Yunan şiirlerinden p;.;i", getiyo.r. Aıkadan da bazr Çin ve Japon şiirleri. Japon

(Hıi-Kıi) laıından bir kaçını aşağıya alıyorum:

VI

iLıibaslaı:

SANAt Aı_Eı,ıİNnr,

Çiçeklerin arasında

birdenbire,
' Küçük çocuğumuzun yüzü"

lx

Nisanıo ilk günlerinde

x
Şafak...
Hele şeftali çiçekleri !

Hele horozların ötüşü
xI

§;}i,,:il;,iJ*?""
Tekrar kaybettirdi.

Tercüme : Orhaı Veli RANlK

_ Japon şiirlerinden sonıa eski biı İspanyol desıanrndan bir patçaya, bunun arkasııİdao

dı modeın İspanyol şairi Garcia Lorca'nın iki şiirine raslıyoruz, Anlaşılan buıada bir İspan_

yaşiiıiköşesiyapılmatı,..,.;ş,çünkiiLorca,dahsonıayinemİziycdönülüyor:ÖmerHay-
yam,SidiveMevlina.u",,".a""ikirubai,'sadi,d.,,birkıt'a,Mevlina,dandayinebir
rubai tercüme edilmiş. c";a." sonra ingiliz şiiri kısmı geliyor ki hu kısım bir haYli zaYıf'

ılk olarak shakespeare,in 5) numaralı sonnet,i ile karşılaşıyoıuz. kaışılaşıyor ve Şaşltıyofuz'

8enimbildiğim,Shakespeare,insoneleriFtansızsoneleıigibiikisidörder.ikisideüçeımıs-

a
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ratık dört aYrı kıtd7ı ayrılmaz,biı bütün halinde neşreditir; yahut dı çok zaman on iki mısıı
alt atta kıınut ve ıncak son iki mısra diğeılerinden ayritır. Karşı karşıya basılmış olan şiiıineslı ile teıcümesi kırŞılaŞtırdığımız vakit daha ilk mısrada minanın da değiştirilmir'İ.;;
göıüyoıuz. Bu mrsrı;

«Ne mermer, ıe yaldızlı Prerıs Lbidcleri.» diye tercüme edilseydi on dört hecelik
vezne halel gelmiYeceği gibi, üstelik m6na da değişmemiş olurdu. Halbuki ;lk mısraın tercü_
mesi her nedense şu şekilde yapılmıştrı:

<<Prenılerix o rr}*tmer ue 
'rınç 

ibideJeti.>>
Soneyi sonuıa kadar okuyunca- hayretimiz büsbütün artlyor. Shakespeare 53, 54 ve 55numaıalı ((Sonnet» lerinde, meçhul dosıu ((§tr. H.» nın güzelliğini metheder ve bu güzelliğin

kendi mısraları sayesinde ebediyen yaşıyacağınr söylet. 5.( inci <«Sonnet>> in bu ıiosta hitabeo
Yazıldığı tamaı!'ıen asikirdır; halbuki Tercüme mecmuasındaki adaptasyondan büsbütün §aşkabir mina ÇıkıYor. Çıkan mina şudu;: Shakespeare, kendi kendisine iltifatta buiunarak, şiirleıisayesinde ebediyen yaşıyacağını ileri süıüyor.

_55 İnci ((Sonnet» i Shelley'in kısa bir şiiri takibediyor ve bundan sonra yeats iieMasefield'den birer nümune veıiliyor. İngiliz şiiri kısmı bundan ibaret. Hoghes adlr tınıma_öğım. biı ',enci şair, Poe, Aarchibald Mac Leish ve bilen Amerikada mevkuf bulunan EzıaPound tarafından temsit edilen Ameıikan şiiıinİ, başlı başına ufak çapta biı ıntoloji olan' Fransız Şiirlerinin tercümeleı.i takibediyor. Fransız şiirinin üzerin<le biriz bir şekilde durul_muŞ olması derginin baŞında şöyle izah edilmiş: <ıEski ve yeni birçok şairierden fnanzumŞiiı tercümeleıini bulmak mümkün olmadı. Fransrzcadan tercümelerin çokiuğu, bu dildentelCürİle edenlerİn daha bol oluşundandır.ı> Gösterilen mazatet p.k -.şr,. sayılamaz, j6kin
diğer taraftan Tercüme dergisinin <<Özel Şiiı Sayrsı>> bir dünya şiiri antoiojisi olmak iddiası_nı gütmediğinden istediği memleketin şiirine istediği kadat yer 

"yrr-"kt" setbesttiı. Fransrzşiiri terciimeleri chaıles d'orleans'ın bir «Roodeau)) su ile başlıyoı, kronolojik bir sıratakibederek Vilton, Du Bellay, Ronsard, La Fontaine'den .ır"ıı., vererek Lamartine,euIaŞıloı, Sonra Victor Hugo ve Romantikler: Nerval, Thöophile Gautier, n.oa.ı"ı... s",delaire'in üç şiirini, Mallatm6'nin <<Deniz Meltemi»ı nin iki mulıtelif teıcümesi takibed.iyor. .

Arkadan Verlaine'den karakteristik biı şiiıe, Orhan Veli'nin Charles Cros,dan tercüme eıtiğipek lıoş ((çiıozname» ye ve Rimbaud'nun meşhur «sarhoş Gemi» sine tesadüf ediyoıuı.Rimbaud'Yu müstehzi entelektüel Laforgue takibediyor ve oadan sonra da bugüne geliyoıuı:Apollinaiıe, Val6ıy, Supeıvielle, Eluaıd ve nihayet Aragon. Yerim müsait olmadığı için ma-alesef bura7a misaller aIamıyoıum, fakat Paul Eluard'ın pek kısa olan <<Karartma»> adlı şiiri_:ıi aşağıda bulacaksınız:

Kapılar tutulmuş niyletsin
Neyleısin içerde kalmışız
Yollaı kesilmiş _

Şehit yenilmiş neylersin
Açlıktır başlamış
ğlde silih kalmamış neylersin
Neyleısin karanlık ta bastırmış
Sevişmezsin de neylersin

(T eıc iime :. S ababaııiı EY U BO Ğ LU'
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Fransız şiiıini Alman şiiri ıakibedi),or: Gcthe, Schiller ve Heine'den tercümeler var,

Bundan sonra Rus şiiıleri geliyor; bu kısımda şu isimleıe raslıyoruz: Nekrasov, Jukovski,

Puskin. Lermontov, Şevçenko ve Alexandr Btok,

Derginin ,unun'd. Tanzimatıın sonra Şinasi, Ethem Pertev Paşa, SadulIah'PaŞa, Recai-

za<le ve Üuıllim Naci sibi kin-ıseler tarafından yapıtao muhtelif fnnsızca şiirlerin tercüme_

leri de ilive edilmiş.
. Ruraya çr6x1 «Şiir özel Sayısıı>nın yatnız şiiı mündeıecatındap bahsettim, halbuki

dergide ,muhtelif milletlerin şiir otoriteleri tarafından muhtelif ıarıanlarda kaleme

"lrn.rş 
birçok makalelir de mevcut. Bu makaleler ve bazı nesir parçatarı şiir sayısını büs_

bütün kıymetlendiriyor. Öyle ki bu sayı 6rleta mütevazı bir şiir hazinesi haline gelmiş

Dergide isimleıi s:k sık tekerıüt eden müterciınler meyanında §unlar var: Orhan Veli

Kanık, Azra Erhat, Sabahattin Eyüboğlu, Cahit Sıtkı Tatancr, Sabıi Esat Siyavuşgil, Melilı

Cevdet Anday, Lütfi Ay, Bülend Ecevit, Erol Güney, Salhhattin Bıtu... Şiin teıcümelerinin

üzerinde duracak değilim,'esasen bunu yapmağa ıre selihiyetin müsait, ne de yerim; likin

'ukar,Jaki 
isimler bu vazifenin bu işten anlıyan kimseler taraflndan jeruhte edilmiş olduğunu

gösteımeğe kıfidir. sonıa Teıcüme dergisinin güzel bir tarafı da okuyucııyu memnun etm-eğe

i"ırrr.., ," hiçbir iddiası bulunmadığını _açıkça söyleınesidir. M. E. Bakanlığı Neşriyat

Müdürlüğü Tercüme mecmuaslnrn bu sayısını çıkarmakla edebiyat İtem,imize hakiki bir hiz_

ıette buluımuşıur. Bu sayıyı çıkaranların yakında başlca <,ıÖzel Sayı» lar da neşıedeceklerini

umarız. Şiire kaışı en ufak bir alika drıyrıyorsanız Tercüme detgisinin 31 _ 36 sayısını alı_

ırı. Pişman oIacağınızı sanmıyorum,
Trınç YALMAN

(Vatan,l1 Nisan 1946)

TERCüME DERGiSi

Millı Eğitim Bakanlığı taıafintlaıı yayımlanan Tercüme dergisi son üç sayısını şiire talı_

siı ctti. Şiirin teıcüme eiilip edilmiyeceğ.i ve bu özel sayıdaki tetcümeleıin güzellik derecesi

Lıkkında düşündüklerimizi sonraya bııakarak şimdilik şu notlara işaıet edelim:

ör.nı. ı.,urrrıanıılış, güzel biı eser karşısındayız. Bilhassa şuıada burada müteieırik

olırak hatıılıyacağımız şiire dair belli başlı düşünceleri bu dergide toptu bir halde bulabi|i,

yoruz. İçinde güzel fikirler ve güzel şiirler var. Bu itibarla okunması hemen hemen şart

di'ebileceğimiz sayılı antolo|ileıden biri,

Burada, Fevziye Aptullah Tansel,in dergideki <<Garp dillerinden manzutn teıcüme»> baş_

lıklr makalesine kısaca ilişmek istedim. Fevziye Aptullah Tansel Şiitin dıŞ dekoru, mazisi

üzetinde çok dikkat|c çalışin bir tetkikçidir. Bu itibarla eıı küçük tcferruata bile dikkat eder,

yızısında, onun devamlr dikkatiııe aykırı bir iki nokta var. 467, sayfadı, Şinasi'nin hangi

Fransız şairinden kaçar mısralık manzurneler tercünıe ettiğini sayıp dökerken ıLamartine,den

Souvenirs,i, Recubillemets poĞtiques,den yedi mısraı.., tercüme etmiştiı» diyoı, oysa}i, Mustafı

Nihat Özön,ün «son asır Türk edebiyatı>> nda da devam eden bu dikkatsizliği, mütcadd,it

işaretlerden sonra, bu defa, Fevziye Aptullah,in makalesinden biı ewelki makalede düzeltil_

miş. şinasi,nln tercümesinin Lamartine,in souvenir adlı manzumcsinden _ıamamen 
olmayıp.

ıncak on üçüncüden on beşinciye kadar dört kııadan ibaret olduğu açıklanmıŞtır. Dergiyi

göıden geçirenlerin bu iki ayrı yazıdaki iştirak noktası nasıl göze çaıpmamış, anlıyamadım,

-
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Yine Fevziye Aptullah, 47l, sayfad,a: «Himid'in manzufn tetcümeye taraftü olmadığı,nı
sanıyoruz» diyor. Belki haklıdır. Ama bu Himid'in eserleri ataslna Eanzum tercümeler ka-
rıŞtırmadığı minasına gelmemeli. Zira Eşber'le Nesteten'i Hoıace ve Le Cid'le karşılaştırsay-
dı, orada manzum tercüme, hani kelime kelime, tercüme kısımlaıa, 'az da olsa ıaslardı;
icabedince bu karşılaştıimayı biz yapacağız.

. Tevfik Fikret'in François Copp6e'den neler iktibas ettiğini, o y^zmıyoı. Bunlann 'neler

olduğunu, lr{ehmet Kaplan'ın baskıda olan <<Fikret ve şiiıiı» eserine dayanarak, Büyük Doğu
dergisinde göstermiştim. Bunların bir kısmıoın sarahaten zikredilmemiş olmakla beraber aynen
ıercüme olduğu muhakkaktır. Kaplan'ın eserinde, açıkça tercüme olarak ilin edilmişteıi de
zi kredi li r.

Fevziye Aptullah'ın bu küçük nottan ,nemnun olacağını sanlyorun:ı.

<r,,, 1i!-J, "Yr' :,Y:i, *§)

}7 ıemrnıız 1946 ıarihli «Yeni Sabah» gazcıeıiııde Reİi Ceıad Ulıııay imzaıiyle çıieı
<Klüsihle1imiz ue Maaıitiı K!,lıiLleti>> başlıAlı 7azr!, dlne?, ııe biçbiı düşiiıce ileri, sürmedeı
dergimize &oLdak. Ba \azının ceuabıni oLırlarımızın Lendi keıdilerine oeüecehleıinden emiıiz.

KLASİKLERİMİZ VE MAARİFİN KLASİKLEEİ

Geçen gÜn bir kitapçı dostumla yol arkadaşlığı ettift.

- Vaziyet nasıll dedim. Dudaklarını büktü.

Kriz tıili devam ediyor. Bekliyoıuz; bakalım ne olacak?

Babıilinin krizi hiçbir vakit bitmğmiştir. Kendimi bildim bileti buıada kriz noımat
bir hal almıştır. Buna rağmen kitapçı dostlarıınIz - Allah versin - diğer meslek . erbabıaı
nazaran daima ivi vaziyettedirler. Hepsi «ah kriz!» diye bağırıılar; «iş ygk»» diye dövünürler;
«halimiz ne olacak?» diye inlerler. Allah gecinden veriin, birine biı hel olursa buhranzedeleıiı
vaıisleri dolgun adedleıin karşısında müııakaşaya başlarlar.

Fakat bu sefcrki öyle değil. Sahiciden biı kriz olacıık ki, kitapçı dostumu bu mevzı
üzeıinde çok durdurmadı. Lif otsun diye.

- O halde, dedim, bu günler de bir şey hazırlatnryoısun...

- Bilökis! dedi. Heı inişin bir çıkrşı var. Basmasam da elim de bulunması lizım. Bu
kriz.elbette sona erecek o zaman işler açılacak.

Çıkaracağı lritabı sordum:

-Füzüli Diyaoını hazırlıyoıum, dedi.

.Srras, g.linc.. kitapçıtara attp.tutuyoruz: Muhaırirleri çalıştı?ırlar, onların ığızlarınxbir
zeytin vefirler; ellerinden bir t,ılum yağ a|nlar. Z^vallıların gözlerinin nurları ile içtimai,
mali vaziyetlerini aydınlatırlaı! diyoruz.

, Şura§ını iıiraf etmeli ki bu adamlar işlerini biliyorlar. Kazançlaiı, iş adamı olmataıınıa
bir müklıfatıdır. Çünkü sürülecek eseıi seçmesini biliyorlar,

Maarif Vekileti klisik eseı yayımına heves ettl §oluk, ölü benizli bir takım kitaplar
bastııdı. <<Kl6sİk eserD in zamanl, mekİnı, yeri yurdu,'hududu yoktur. Bunlar bütün dünyaca
&abul edilmiş daha doğrusu kenditerini dünyalaha kabul ettirmiş eserlcrdir. Maarif Vekiteıi
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Gaıp ve Şark klisiklerini karıştıracak bize faydalı bir seri verecekti. Halbuki bu eserlerin

çoğu tanınmamış,.toy yazıcılar etinde fena tercüme edildi ve hepsi kontıoısüz suıeıte basıldı

çıktı. Zateo baskıları da zevksizdi; keridılerini okutmuyorlaıdı,

Bugün bu,teşebbiistdn beklenen netia elde edilmemiştir. Okuduğunu anlar aile bdbalarr,

&itaplarda rasladıkları hatalardın tedirgin olnıuşlar ve kütüphanelerin& onlar için hazırladıkları

.rafları boş bırakmışlardır

, Maarif Vekileti.bu eserleri teıcüme ettireceği zfman euveli bir heyet seÇecekti. Dilimize

nakledilecek. klisıkleri bunlar ayrractrklar, mütercimlerini onlar intihap edecekler ve kootıo{ünü

de yioe onlar yapacaklaıdır. Böyle olr9adı. Eserter kimin tarafından ise, seçildi,herhangi bir

mütercime çrildi. o da tercüme ederek müsveddeleıi getirdi;,bu İağıtlara kimse bakmadan

matbaaya gönderildi.

klısikleiin tercümesinde iki üç tüılü lisan vaıdır. Bu eserteıden bazı|arı bildiğimiz

Türkçe ile dilimize nakledilmiştir. Bızılan anlaşılmaz tlbirlere, yanlış cümlelere boğulmuştur

bazıları ele itınmıyacak kadaı hıtalarla doludur, Baskı meselesinde de düşünülmesi lizımgeleo

bazı incelikler ihmat edilmişti4. Bir eser dizilirken hurufanndaki büyüklük, küÇüklük eserin

hacmi ile değil yazılış ,^ril il, alikalıdır. Meseli eser vardır ki okunrnası ve anlışılması

kolaydrr. Ür,. a. böyle bunun ufak huıufatla dizilmesinde bir beis görmezler, Çünkü okuyan

cümlelerio kuruluşu, fikirlerin kendi kendileıini belirtecek tarzda açık üslüp ile ifade edilmesi

bakımından dimağını yoıv|az, kolayca okur anlar. Fakat meseli «Marcel proust» un bir eseri

tercüme edildiği zaman baskının jaha kolay okunur bir taızda yapıtması icabetmez mi idi?

Maarifin düşünemediği, .düşünmek zahmetine katlanmadığı bu incelikleri kitapçılar hiç_

bir zaman jhrnat etmıyo-riar. Bazen Fikret'in Rübıb:ı - şikestesini beıbdt eden _kitapçı

,iiıl..rıı*, de oluyor.,Fakat umumiyetle_eser intihabında, baskı zevkinde usta adamlardır,

Maarif vekıleıi garp klisikterini basn. ya hizim şark klisikleri ne oldu? Bunlardan

da çeşni butunsun kabilinden beş on nrımune verildi, fakat buğün bıı LlAsikleı kindc biı

Fiizüli divinı yokıur-

Bir Eımeni itimine cittlerle şerh yazdııan Füzüli,oin maarifin bastığı klisiktct ııasıodı

yeri yoktur.

Ağlanacak hal değil mi?

.Bugtinün çocukları dilde en büyük inhıabı yapan bu büyük Türk şaiıini tanımıyacaklaıdır,

çünkü memleketimizde yeni harf lerin kabulünderr beri yeıişen nesle biz bit Füzüll divinı

ıeremedik ! l !

Füzfıli,yi tanımak isti.ol., Sahaflar çaİşIsına gidip oradan beş altı liraya ya bir Bulak

basmasrveyahutsııııkiğıdabasılmışbiınüshasınıalıpokumağaokutmağamecbuıdutlar.

Acabıı o da buluouyor mu. şimdi buluouyor. Fakat giİgide azalıyor; ızaldığı iÇin de

kıymeti aıtıyor. Bu kit"pi"r bireı ilmi bankınot veyahut Süveyş kanalının hissc scnedatı gibi

elden ele tedaviil ediyorlar.

İçlerinde kıymetleri baş dördürecek bir süratle yükselenler var, Meseli Evliya Çelebi

seyahatnamesi. Bugün bu .eserin liyatı tam takım olarak iki. yüz, iki yüz elli liıayı kadar

çıkmıştır.
Erliya Çeİebi Seyahatnamesi bir Türk Klösiği değil midir?

. Rahmetli semih Lüıfi bu eserin bir iki cildini lishnını tadil ettirerek bastırdı. ya§ssaydı,

."ın".ı..r*ğ" muvaffak olacaktı. Halbuki bu iş hususi teşebbüslere değil maaıife düşeıdi,

Etek dolusu paıa sarfediliyor. Yine de Türk kl6siklerini edinmeğe imkön ,bulunmuyoı,
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Füzult, Nef'i vc emsali divin şairleri bu teveccühsüılüğe lisanlarındaki güçlük bakımından
n6ruı kalıyoılarsa maaıif yaytmrnın vazifesi onları şeıtı etmek, yeni diJ ile ifade etmek
değil midir?

Garp kllsilleriii tercüme ediyoruz dı şark k]isikleıini,neden teıcüme etmiyoruz?
Maaıif yayımı bunu.yapmayıncaıhimm'et kitapçılara 'diişüyoı. Onlaı paçaları sıvayıp bu

işleri başarıyoılar. Muvaffak oluyorlar jıı? Her zaman değil. Meseli Füziıli divinının vezin
ve kafiyesini yeni harflerle imtizaç ettirecek zat kimdir? Eseı basılıp çıktıktan sonıa belki çok
tusurlar göreceğiz. Fakat bunu maarif yapsa yine aynı kusura düşeceği için mesele bir iki
söyleoti ile geçiştiıilecelr. Ve Füzüli belki bir hatı ibidesi olarak karşımızda dikilip katacak.

Bu teşebbüsteıı dolayı litapçıya ta'n etmeğe ne hakkımız vaı? '
Adam, Füzüli'yi düşünmüş; en doğru divinını buldurmuş; bunu şeıh edecek adamı da

tcmin etmiş; para da koymuş... Divinı basacak yeni biı nesle bu Türk şairini tanıtacak,
ondan istifade ettiği için kıyameti kopaımak da hakkımız yok.

Maarifin yapmadığını o yaptyor.
/

, Bına projelerini .anlatııken:

- Bütün divinları bısacağım. dedi. Füzfili'den sonra Nef'l'yi, Nedi
Şeyhülisltm Yahya'yı, Şeyh Galibi...

- Bunlır müteferrik tarzda basıldı ,"oİrrr.

m'i, B6ki'yi,

- Hayır basılmadı. Meselli Şeyh Galip'in «Hüsn-ü Aşk» sadeleştirilmek suıctiyle oeslie
tahvil edilmiŞ ve öyle basılınıştır. Ben buna muiirızım. Bu gibi yayımlarda metne sadrk
talınmılı vc sonfa şerhi yapılmatt.

' ,Muhatabım haktı idi. (Hüsn-ü Aşk) denildiği zaman yalnız tasavrufa temas eden fikirler
ıı€vzuu Şahis olamaz. Bir de Şeyh Galib'in:

Tatı.ı- se|efe tekaddüm ettim.
. Bir beşka lügat tekellüm ettiıiı.

dediği biı lisan, bir üslüp vaıdır. Onun esetde esamisi okunmuyoı mu|
'Nef'i'nin divanı baıılacak olursa onu sadeleştiroekle iktifa edersek onu kimse okumaz.

Nef'l demeL, beyanı azameti, ifade kudreti, fikir vüs'atı demektir, en meşhuf kasidetetindeı
biri olıo: '

.Afeıin ! Ey ıtzıgllrın şehsuvilr-ı safdeni
Arşl as şimdcn gerü tig t - süJeyya Cevheri.
Mııtılarını:

Aferio! ey zamaoın sıf yırtıcı süvari başısi
Brıodan sonıı ülker cevherli olan kılınİını göğe ıs.

Derselc Nef'l'nin kıpkızıl deti oltuğuna hatti yatnız Nef'i'ain değil titabı bestıranın dı
kaçırdığını hükmedetler.

'KitaPÇının bunu bö7lc pp^r^6,rn sanmryorum. O eweli bu kıymetli cseıleıi yokluktan
kurtaraclk, sonrl şerhettirecek ve daha sonra da'paraları kasasını istif edece} ". 

'r;
ıeıncdiroıum ki pek di i7i edecektir.

8ı himmct|eı mıııife dibcıdi. Fıkat nerede? ŞarL klaıikleıi öksüz çocuktır gibi kendi
ıöbeLlcıioi kcndilcri }eerıeğc mecbur tutuluyortıf !

o
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