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RABELAıS,NİN DEHASINDAKİ İrİı.İr
oar,aç aĞ ADAMiyLo nöıvrs.aNs ADAI,II

I a BruyĞre, Rabelais'de kaba bir dil hürriyetiyle ince birahl6k mü-l-. şahedesinin aynt zamanda mevcudiyetini bir muamma olarak
ileri sürdüğü zaman, Pantagruel ile Gargantua'da buna benzer bir-
çok tezatlar bulan bugünkü okuyucuya psikoloji veya estetik
meselelerinin ancak bir tanesini sunmuş sayıIırdı. Doğrusunu is-
tersiniz, XVI. yüzyıldan önceki Fransız edebiyatiylc içlidışlı olan_
Iar (La Bruyöre ise böyle değildi), bu çeşit tezatların izahını bul-
makta guçlük çekmezler: Rabelais, bir yandan Rönesans hareke-
tinden doğan fikirleri benimseyip yayarken bir yandan da o de-
virde yaşıyan hümanistlerle beraber inkör edip hakir gördüğü ma-
ziqin geleneklerinden örnek ve kuvvet alıyordu. Bunun için biz
Rabelais'nin edebi dehasında bir ikilik vardı diyeceğiz: her şe-
ye rağmen o hem Ortaçağ adamı, hem de Rönesans adamıydı.
Asıl muamma her iki kalıba da aynı kuvvetle girmiş olmasın-
dadır.

Harbin sebebolduğu kötiilüklerle zorbalığın düşmanr olan br;

insanda, bizi hayrette bırakan bir hissizlik, bir kalbsizlik vardır. İşte
bu bakımdan Rabelais bir Ortaçağ adamıdır. Ehemmiyetsiz bir şa-
kadan ötürü kızıp çileden çıkan, bu yüzden de yalnız Dindenau|t'nun
koyunlarını değil, Dindenault ile beraber çobanlarını da denize
atıp boğmaktan çekinmiyen Panurge'ü ayıplamak için Rabelais
hiçbir şey söylemez. Bir tiyatro aktörüne pelerinini vermek iste-
miyen zavallı keşiş Tappecoue'yu öldürsünler diye arkadaşIarını
teşvik eden Villon'dan gülerek bahseder. Baschd senyörünün, iş-
Ieriyle güçleriyle meşgul olmaktan başka suçları olmıyan Chica-
nou'ları nasıl öIdürttüğünü, hayret verici bir soğukkanlılıkla anla-
tır. Burada, hiçbir insalık ve adalet duygusunun m6ni olamadığı,
gönül arzusiyle benimsenmiş bir hainlik vardır ; gülmek aklımı-
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za bile gelmez. Ortaçağ tiyatrosunda ise, zavallı bir kör dilenciye
ücretli uşağının oynadığı o1runlar, seyircilerin kahkahayı koyu-
vermelerine sebebolacak şylerdendi. Yine aynı çağda halk,
rüzgira uyup bir o yana bir bu yana sallanan, kuzgunlara ziyafet
sofrası hazırlıyan darağacı mahkümlarına bakarak eğlenirdi.

Rabelais'nin neşesi çoğu zaman böyle bir ödilik gösterir. Pa-
nurge'ün kaba saba tekliflerini reddeden Paris'li bir kadından ai-
dığı intikam ise gülünç olmaktan ziyade acıdır. Bu namuslu ka-
dına: «Bu'kadar namuslu olmak size yal*ıışmıyor,, der; alelöde
bir intikam hissiyle karşısındakini bu derece küçültmek ve tahkir
etmekte öyle bir kötülük, öyle bir kabalık göze çarpıyor ki, zevk
almamız, eğlenmemiz imkinsız. Panurge'ün kahramanlıklarının
birçoğu, bilhassa haşarı öğrencilere mahsus o5runları Ortaçağ-
da Goliardğue denen öğrenici edebiyatında sık sık raslanan ale-
l6de vakalardandır.

Rabelais'nin eserinde sık sık tasvi.r edilen o muhteşem ziyafet
sofralan, bizi neşelendirecek mahiyette midir dersiniz ? Bir sofra-
nın etrafında yeyip içen insanların pek öyle hazin bir manzara
arz etmiyeceklerini hepimiz biliriz tabil; hattö (midelerini tanrıdan
farksız tutan oburları ayıplamış olmasına rağmen) Rabelais, sofra
ilemlerinin Homeros'u adını almağa liyık bir insandır da... ama

şunu da kabul edelim ki, yemek listelerine kahramanlarının işüha-
sıyla mütenasip bir şekil vermek için. çoğu zaman çeşitli et ye-
meklerini, bir yğın gıda maddesini, türlü türlü yemekleri tasvir
etmek zorunda kalmıştır; bu ise, midesini seven bir insandan zi-
yade, açgözlü bir insanı tatmin edecek bir şeydir. Bu kaba saba
insanların açgözlülügünde, durmadan atıştıran bu çeşit insanların
oburluğunda, geçmiş gelecek perhizlere karşı bir isyan hareketi
yok mudur acaba? Bütün bu tasvirlerde, Ortaçağda etin remzi
olan bu çeşit şölenlerin, dini perhiz günlerine karşı elde ettiği
muvakkat bir zaferini görmek mümkün değil midir?

İnsan oğlunun uzun zamandan beri açığa vurmaktan çekin-
diği bir iştihanın giderilmesidir bu; güzel yemekle ilgisi yoktur.
Eserde yemeklerin güzelliğini, şaraplann nefasetini belirten bir
kelimeye bile raslamıyoruz. Güzel yemeklerden hoşIanan insanların
teşkiI ettikleri herhangi bir kulüp farz edin; bir ziyafet için bu
kulüp idarecileri, Rabelais'den yemek listesi almağa kalksalar,
hayal sukutuna uğramazlar mı bcaba? Sonra, Rabelais'nin, aşkı
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tasvir ederken kullandığı o, kaba saba iözlşrden hangi Epikurosçu
iğrenmez? Komediyalarla masalların'ananesine uyarak insan
aşkrnı, hayvanlann duydukları sevkitabiiyle bir tutar. Aşk hak-
kında sık sık imalı sözler söyler ama, bereket versin uzun tasvirler-
den kaçınır. Ortaçağda açık saçık aşk sahnelerinden hoşIananların
bir mürşit olarak kabul ettikleri Jean de Meung kadar tafsilita
girişmez. Kadının yalnız cinsi tarafını veya zararlı tarafinı göstĞr-
meğe çalışır. Gerçek bir keşiş hassasiyetiyle kadının güzelliğini,
inceliğni, zarafetini görmemezlikten gelir. Bu hususta Marot da
Rabelais'den farksızdır.; ama Marot sarayda yaşr, kadınlarla ah-
baplık eder, her birine ayrı ayn hediyeler, şiirler 'gönderir. Eserin-
de son derece hoş bazı kadın tasvirleri de vardır: madam d'Alb-
ret'nin tebessümü, santurunun 6nünde oturan Anne Tallard'ın
hırçın yüzü, son derece alaycı olan o küçük sarışın Anne'ın güzel
vücudunun tabil haline uyan elbisesi, daha buna bezer birçok
şeyler, şairin kadın güzelliğine ve zarafete diişkün bir insan oldu-
ğunu gösterir. Rabelais'dö ise bundan eser yoktur; Thğlöme'de
yaşıyan kadınların tasvirini bir yana bırakırsak, eserinde bir tek
kadın portresi bulamayız i yazar, kadınların cemiyet hayatında
oynadıkları role karşı duyduğu tiksintiyi belli etmemek için kendi
kendini zorlar. Kıral Panigon'un sarayına varır varmaz, gidip ka-
dınlara arzı tizimat edecek yerde mutfağa koşan keşiş Jean'ı canü
gönülden alkışlar.

Eserinin bazı bölümlerine olduğu gübi, Ortaçağ, yazarın sa-
natına da tesir etmiştir. Yüz yıl sonra göklere çıkarılacak olan
şu meziyetlerden Rabelais'nin haberi bile yoktur: eserin kompo_
zisyonunda tertibin, ahengin, vuzuhun ne olduğunu bilmez. Kita_*
bını teşkil eden bölümler arasında hiçbir nispet yokfur. Rabelais_
nin okulda görüp de gerçekten tadına vardıS, unutamadığı iki şey
vardır: biri, delil üstüne delil bulup ileri sürmek, öteki de müte_
madiyen tezatlara başvurmak. Mesel6, borçluları müdafaa eden
Panurge'e ölçüsüz diyebileğimiz bir yer verir; h6kim Bridoye'ya
ise, divalarda zar atıp karar vermenin adaletin gerektirdiği
resmiyete aykırı olmadığını ispat etmesi için dört böIüm ayırmak-
tan çekinmez.

Eserin muvasenesini bozan şey, bilhassa bilgi taslamak hu-
susunda Rabelais'nin gösterdiği arzudur. Yazar hukuk ilmini biür:
bundan ötrü de Bridoye'ya ayırdığı bölümlerde, }alnız kanun
adamlannın aşina oldukları metinleri bir bir saymaktan zevk ahr.
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Ama bu bilgi taslamak arzusunun kendisini doğru yoldan ayıraca-
ğının, birtakım çıkmazlara girmeğe mecbur edeceğinin farkında
bile değildir. Fırtınanıo en şiddetli anında, Panurge, vasiyetnamesini
yazmak ve mezanndan söz açmak i3teyince Rabelais, eski çağlarda

. çoğu tanınmış kimseler için kalçme alınmış on beş kadar mezar
taşı yazısını, sırf bilgi taslamanın verdiği zevki tatmak için bir
bir zikreder. Ama bu, bizzat Rabelais'nin Sorbonne'dakilerde
sördüğü zaman lAnet ettiği bilgiçliklerden değildir de nedir?
Sonra, Picrochole savaşlarına ait vakaları, köy dedikodularına,

şehir, tasaba, köy adlarının teferruatına bağlamak sureti.vle elde
edilen realizm, ortaçağ edebi sanatının başlıca vasıflarından biri
değil midir? villon da vasiyetnamesinde, etrafındaki insanların
adlarını zikrettiği, eğlence olsun diye'her birine kendi adlarını
taşıyan hanlar, oteller verdiği zaman aynı şeyi yapmlyor muydu?
XVl. yüzyıl hikiyecişi de, tıpkı XV. yüzyıl şairi gibi, kurduğu
hayallere bir gerçeklik veren şahsi nıeseleler üzerinde duruyor,
bu suretle_ çağdaşlarının . ilgisini. çekiyor; ama bu ilginin asırlar
boyunca deıiam edip etmiyeceğini düşünmüyor.

Nihayet kelime oyunlarında, tekerlemelerde, secili sözlerde,
imalarda, alışılmadık uzun ve güIünç kelimelerin icadında bile Or-
taçağ zevkinin hüküm sürdüğünü görüyoruz. Demek oluyor ki Ra-
belais'nin eseri, çeşitli vasıflariyle Ortaçağın malı sayılabilir. En
göze çarpan vasıfları ise bugün bizim zevkimizi okşamaktan ziya-
de bozuyor. Bununla beraber Rabelais, yeni kültür hareketlerinin,
eski nesillerin temayüllerini inkir edeceğini pekili hissetmiş, an_

lamıştı. Yazılarında 1da gördüğümüz gibi, güzel sanatların islahın_
dan sonra, zevksizlikleri, tatsızlıkları, kabalıkları bakımından ta_
hammülü imkinsız blr;hal alacak olan bazı budalaca eserler var_

' d,r. Bu gibi eserleri, modası geçmiş, gülünç şeyler olarak eski
çağların bakiyesi .sivri külöhlı budalalara, bırakmak gerekti.

Çünkü Rabelais, eski nesillerle, bir sis bulutunun arkasında kalan
o karan]ık asırlarla, Gotik çağın üstünden tekrar Yunan - Latin
kültürünün ananelerine kavuşan yeni zamanlar arasında muazzam
bir uçurumun bulunduğuna kanidir; bilhassa bu bakımdan Rabelais,
Rönesans zihniyetini temsil etmektedir. Bundan başka, Ortaçağın
skolastik zihniyetini hakir gördüğü, ahl6kın yumuşatıImasında,
ilimlerin ilerlemesinde, medeniyetin gelişmesinde, eski çağIarın kül-
türüne son derece itimadettiği içindir ki Rabelais, tam mAnasiyle
bir Rönesans adamıdır. O devrin hiçbir yazan ilme olan itimadını
onun kadar açık bir şekilde belli etmemiştir. Kitapların çoğaimasını
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temin eden matbaanın icadını son derece hayırlı bir iş olarak
görür. Picrochole'ü yenen Gargantua, harb esirlerini matbaalarda
çalıştırmakla insanlığın refahına hizmet ettiğinden bir an olsun
şüphe etmez. Eğer «insanlık gururu» Rönesansın böriz vasıfların-
dan biri ise hiçbir yazar Rabelais kadar bu guruiu. duymamış,
belirtmemiştir.

Fransız'Rönesansının ruhlarımızda uyandırdığı şey, muhak-
kak ki humanizmanın değerine, güzel sanatların gelişmesine karşı
duyduğumuz bir imandır; ama buhun yanıbaşında harikulide
hayaller de vardır: Loire vidisinde birdenbire çiçek gibi açan şato-
lar, Ortaçağ şatolarının kuleleriyle donjonlarını muhafaza etmekle
beraber, bunları işleyip güzel manzaralı birer biblo haline koyan
mimari tarzı, bu zarif çerçe"e içersinde, kahramanlık devrinin 6det-
lerini muhafaza ve ıslah etmeye çalışan kişizadelerden mürekkep
o parlak cemiyet, nihayet, cemiyet hayatının gittikçe inceldiği
kırallık sarayı. lşte Rabelais, Fransız Rönesansının bütün bu
güzelliklerini bizzat gözleriyle görüp terennüm etmek imkAnını
bulan bir insandır. Fransız üstatlariyle ltalyan tezyinatçılarının
eseri olan:şatoların tasvirini o devrin edebiyatında yalnız Rabe-
lais'nin eserinde buluyoruz: Thdlöme manastırı. Yazar, hayalinde
canlandırdığı bu yeryüzü cennetini tasvir ederken, Poitou'da, bugün
artık yerinde yeller esen Bonnivet şatosunu, Chantilly şatosiyle
Chambord şatosunu örnek aldığını söylüyor. .Bina altı köşeliydi...
Köşe kavuşaklarında, büyüklük ve şekil bakımından biribirinin
aynt olan yusyuvarlak kuleler vardı., İşte size, birkaç kelime
ile yeni mimari tarzının esaslı vasıfları: umumi planda tenasüp
ve tenazür. ThĞlöme, altı köşeli muntazam geometri şeklinden,
aynı büyüklükte kulelerden meydana gelen Rönesans şatolarının
en güzel örneğidir.

Yeni tip inşaatın dış görünüşünü bu şekilde inceledikten
sonfa Rabelais, binanın taksimatına, kemerli büyük koridorların,
iç dıvarların tezyinatına, helezon şeklindeki geniş merdivenlere,
büyük salonlara veya galerilere açılan odalara geçiyor, bunları
aynı alika ile, aynı zevkle tasvir edip gözlerimizin önüne seriyor.

Bu şatolarda yaşıyan saray halkını veya kişizadeleri tanımak
istiyorsak, yine Rabelais'ye danışmak zorundayız; elbiselerini,
şapkalarını, tuvaletlerini ancak onun kalemi sayesinde tasarlıya-
biliyoruz. Kadınlardan bahsederken yüzü gülmiyen bu keşiş, bu-
rada kadın tuvaletleriui bütün teferruatiyle tasvir etmekten çekin-

5

ı



6 TERCÜME

miyor. Çeşiüi mantolann, pardesülerin adlarını bir bir sayıyor,
aralarındaki farklan belirtiyor. Dizbağlannın renkleriyle bileziklerin
renklerinin bile birbirine uyduğunu söylüyor. Devrin bütün saç
tuvaletlerini de gözlerimizin önüne seriyor: tüllerle, dantellerle
süslü lspanyol başı; altın, inci ve değerli taşIarla ördükten sonra
saçIann topuz halinde arkada toplanmasını icabettiren İtalyan-
vari saç tuvaleti, nihayet, şakaklara kadar inen bir kadife başlığın
tamamen örttüğü Fransız saç tuvaleti.

Rabelais'nin, Fransız Rönesansına mahsus bu mimari tarzını,
bu zarif tuvaletleri, nihayet bütün güzel sanat eserlerini bir sa-
natkir olarak tattığını şimdiye kadar ink6r edenler çok olmuştur.
Hatt6, Floransa şehrindeki sanat eserlerine aldırmayıp kebapçı
dükkdnlarına koşan bir keşişin temayülünü belirten bazı fikra-
lardan, Rabelais'nin Floransa sanatından zevk alacak kabiliyette
bir insan olmadığını ileri sürenler olmuştur. Ama bu, Rabelais'nin
keşiş Bernand Lardon'a izaie ettiği bir tuhaflığı kötüye kullanmak,
keşişin bu acayip ve soğuk sözlerini tam, Floransa'nın sanat
eserlerini incelerken söylediğini unutmak demektir.

sanat tenkidine mahsus bir kelime haznesinin o devirde mev-
cut olmaması, Rabelais'nin bir sanatkdr olarak duyduklarını neden
ifade etmediğini bize açıkça gösteriyor. Ama bundan, Rabelais'nin
binaların hzametine, elbiselerin haşmetine bigine kaldığı netice-
sini çıkarmak doğıru olmaz. Kitabında, sanat eserlerine ve bilhassa
mimariyle tezyini heykeltraşlığa son derece ilgi duyduğunu gös-
teren yerler var. Vitruve'ü, eski çağların sanatını mükemmel bir
şkilde bilen mimar Philibert Delorme'la mimar Philandrier'yi
tanımış, ikisiyle de ahbaplık etmişti. Bu sureüe, başkaları için
teknik sayılan birçok kelime, Rabelais için gündelik kelime halini
almıştr. Bu bakımdan da Rabelais'nin zevki, bizim nazarımızda
sanatların rönesansına tekabül eden zevklerle birdir.

Bu sanat rönesansından başka Rabelais, daha önce de söy-
lediğimiz gibi, eskiçağ kültürünün de meydana çıkarılmasını, iyice
tanınmasrnı ister. En ince şekliyle göz önünde bulundurulduğu
zaman bile, bu kültür, bir çşit bilgiçlikten ibarettir; Ortaçağ
bilginlerinde de bu ruh haleti mevcuttur. Ama Rönesansın bu
sahadaki özelliği büsbütün başkadır.

1521 yılına doğru Tiraqueaa'nin söy|ediği gibi, Rabelais, Yu-
nanca'yı da, Latince'yi de çok iyi bilir; eski eserlerin hemen hep-
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sini okumuştur.' Bu hususta en ufak bir şüphemiz bile yoktur,
Ama okuduğıı eski yazarlar arasından birkaç tanesini seçmiş,
onlarla daha çok meşgul olmuştur. Nitekim Gargantua'nın, oğlu
Pantagruel'e yazdığı mektupta : «Plutarkhos'un'ıl4orcuJı adındaki
kitabını, Eflitun'un o güzel diyaloglannı, Pausanias'ın Monument'-
larını, Atheneus'un Antiguitö'lefini memnuniyetle okuyor, zevk
alıyorum,» dediğini görüyoruz. Rabelais ise kitabını yazarken en

çok bu eserlerden faydalanmışhr. Bu eserlerle içlidışlı olmak,
Ortaçağa değil Rönesans'a mensup kimselerin hususiyetlerindendir.
Eflitun'Ia Plutarkhos, Rabelais'nin içümai, siyasi, ahliki meseleler
üzerinde durmasını sağlarlar; hele Plutarkhos onu, insanla tabiat
üzerinde düşünmeğe, hüküm vermeğe davet eder. Eski veya yeni
bilginlerde, öyle ahl6k meseleleri, öyle acayip konular bulur ki,
sırf muhayyilesini işletmek suretiyle eski çağların hayat telikkisini
kesin ve muşahhas bir şekilde düşünüp tasarlamak imkinını elde
eder. Rabelais, urnumi düşüncelerinin esasını Erasmus'lardan,
Budö'lerden, o devrin diğer hümanistlerinden almış olabilir; ama
eskiler de ona, öyle unutulmaz fıkralar, öyle veciz sözler ve ör-
nekler vermişlerdir, ki, bunların hepsi birden düşüncelerini kuvvet-
lendirmesine ve renkli bir şekilde tasvir etmesine yardım etmiştir.
Bu bakımdan da Rabelais'nin kitabı, Röne"sans devrinde yaşamış
bir hümanistin eseridir. Dahası var: onun kitabı, Eskiçağ ede-
hiyatiyle uğraşan Fransız humanistlerinin üslüp denemelerinden
bazılarının açık bir şekilde damgasını. da taşır. Elimizde bugün
Rabelais'nin eski kitaplardan çevirdiği parçalar var, bunlardan
en güzeli, Plutarkhos'un bir eserinden çevirip Dördiinci Kltab'a
(XXVI[. Bölüm) koyduğu, tanrı Pan'ın ölümü hikdyesidir. Aynı
şekilde, Rabelais'nin Latin nesrini taklidettiğini, Cicero'nun üslü-
buna ayak uydurmağa çalıştığını görüyoruz: Grandgousier'nin
oğIu Gargantua'yı yardıma çağırmak için yazdığı mektup (Gai-
gantua, XXN. Bölüm), Gallet'nin Picrochole'e söylediği sözler
(XXI. Bölüm), Gargantua'nın mağlüplara çektiği nutuk (L. Bölüm),
Paris'te okuyan Pantagruel'e Gargantua'nın gönderdiği mektup
( PantagruaJ, VIII. Bölüm ), anasiyle babasının rızası olmadan ev-
lenenler hakkında Gargantua'nın, oğIu Pantagruel'e söylediği
sözler (Üçincü Kitap, XLVilI. Bölüm), Pantagruel'in M6damothi
papazına yazdığı mektup (Dördünci Kitap, VI. Bölüm), bu
hususta bizim için en güzel örneklerdir. Her biri, eskilerin
bıraktığı o resmi nutukların, mektupların, öğütlerin kahbına
uydurularak yazılmıştır. O Ğvrin bütün hümanistleri gibi Ra-
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belais de, düşünceyi ifade etmek için daha mükemmel bir edebl
kalıp olamıyacağına inanıyor. Çünki bütün bu nutuklar, bütün bu
mektuplar, mevzularının ciddiyeti, paragraflarının genişligi, cümle-
lerinin ahengi, Latin kalıbına döküImüş kelimelerinin çokluğu ile
göze çarpıyordu; hakikatta ise Rabelais'nin dehasına tamamiyle
yabancı bir şeydi bu; öyle ya, ölçülü, düzenli, suni bir beligatle
Rabelaiİ'nin ne ilgisi olabilirdi ? Bize gelince, biz ancak, Röne-
sans'ta yaşamış, yetişmiş bir hümaniste, Latin beligatinin, ne de-
receye kadar tesir etmiş olduğunu gösterdiği için bu meseleye bir
değer verebiliriz.

(La Vie et l'Oeutırc d.c Rcbelais, IV. Böli,m)

JEAN PLATTARD
Çeviren: Fehmi BALDAŞ
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XVİ. YÜZUL FRANSİZ EDEBİYATINDA

ııirAyg vE ııiciv

11ik6ye geleneği, Fransa'da, muhtelif devirlerde kökleşmiş muh-
I l tellf şkiller altında, bütün ortaçağ boyunca canlı kalmıştır.
XVI. yüzyılda roman ve hiköyenin pek az oluşu, okuyucuların
bu tarzı kanıksamış olmalarından ziyade, yazar yetişmemiş olma-
sındandır; kaldı ki bu nevin şaheserleri Fransa'da basılmış ilk ki-
taplar arasında yer alır. Ortaçağın bıraktıgı miras, hiç olmazsa
bu sahada, İtalyan sanat ve küItürünü benimsiyenlerin meydana
getirdikleri eserlerle, bir zorluk yaratmadan, bağdaşabilmektedir.
Humaniste'ier eski metinlerde moraliste'lerin fıkralarından başka
bir şey bulamamaktadırlar. Fakat Floransa hikiyecilerini, bilhassa
Decamcıon'u, daha 1545 te Fransızcaya tercüme edilmiş olan
Boccacio'yu ( 1313-1375 ) okumaktadırlar; terbiyevi. romanlardan
taklidedilmiş bir aşk ve kahramanlık hikiyesi olan de Gaule'ün
Amadis'i de bu sıralarda İspanya'dan gelmiştir. (Eser 1508 de
çıkmış ve 1540 tan 1548 e kadar Fransızcaya tercüme edilmiştir.)

Bütün bu eserlerin belli başlı özelliği, Fransız ortaçağ .eser-
lerinde görüldüğü gibi, şahısların zararına hiköyeye önem verilmiş
olmasıdır. Çoğu zaman pek bilgili olmıyan bir kalabalık önünde
okunan bu eserlerin ahengi, fikirlerin derinliğinden ve karakterler
arasındaki ince farklardan çok daha ehemmiyetlidir. Esasen kah-
ramanlardan pek azı, onlara bu adı vermek caizse, kaderlerine
karşı koyacak ve olaylara tesir edebilecek kadar irade sahibidirler.
Bunun içindir ki gülünç, kararsız veya gayri mesul şahıslar, baş-
kalarına oyun oynamak isterken kendileri oyuna gelen tipler başta
gelit. Bu şekilde yürütülen hikiyeleri genişletmenin hiçbir faydası
yoktur. Biraz daha uzunca olanları da, gerçekte daha kısa hiki-
yelerin yan yana getirilip birleştirilmesinderı başka bir şey değil-
dir. Bu tarz hikdye bütün XVI. yüzyıl boyunca, gene de büyük
bir rağbet görecektir. Ciddi adamlar bunları okuyacak, hatt6 ya_
zacaklardır. Bunlara çok daha faz|a yer veren Rabelais'nin eserleri

/
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bile, şahıslarını, tasvir tarzını, edasını ve üslübunu onlardan alacak-
tır. Okuyucular bunda yanılmamışlar ve bir yabancılık duyma-
mışlardır.

FRANÇOIS RABELAIS (1494_1553)

XVI. yüzyılda nesir olarak yazılmış büyük eserlere az rasla-
nır. Filhakika umumiyetle ancak şiirin edebi eser namına liyık
olduğu düşünülüyor, nesir halindeki eserlere de muhtevalarının
faydasından başka hiçbir değer verilmiyordu. Netekim en büyük
iki n6sir, Rabelais ile Montaigne, ne yapmak istediklerini kendileri
de pek iyi bilmeden, biraz tesadüfle yaa yazmağa başlamışIardır.

Yarattığr şahısların umumi hatlarını Rabelais'nin kendisinde
aramak doğru olmaz. Rabelais, onlar gibi, kaba ve sarhoş değildi;
hayatını seyahat etmekle ğeçirmesi de ilim zevkinden, bazan da
kendisini emniyette hissetmek arzusundan ileri gelmiştir.

Fırtınalı geçen hayatını tamamiyle bilmiyoruz : 7520 den 1530 a
kadar, büyük bir dini temayül duymamakla beraber, rihip olmuş-
tur. Daha o zamandan humaniste'Ierle mektuplaşmakta, Yunanca,
Lötince, ltalyanca, ilöhiyat, hukuk, belki de tabiat ilimlerini öğ-
renmektedir. Bir müddet Paris'te oturmuştur. 36 .yaşındayken,
birdenbire, önce Paris'te, sonra Montpellier'de tıp tahsiline başla-
mıştır. Kendisini sırasiyle, Lyon'da hekim, Roma'da sefaret katibi
ve tekrar Montpellier'de tıp öğrencisi, Narbonne ve Lyon'da hekim
olarak görüyoruz. Yayımlanmağa başlıyan kitapları yüzünden
Kilise onu aforoz ediyor. Bununla beraber kıralın Divanı - Hü-
mayün kdtipliğine t6yin olunmuş, fakat Metz'e kaçmak zo-
runda kalmıştır. Papalığa karşı yaptığı hücumlar yüzünden
diri diri yakılmak tehlikesine düşmüştür; bununla beraber her

şey beklenilmedik bir şekilde düzelmiş, Paris civarında Meudone
cur6'si olmuş, ertesi yıl da ölmüştür.

Bu kadar dolgun bir hayatta edebiyat ancak küçük bir rol
oynar. Esasen Rabelais ancak 38 yaşından sonra ve, görünüşe
göre pek çocukça, küçük bir romanı taklidetmek için, tesadiifen
yazı yazmağa başlamıştır: Lyon'da yazarının adı gösterilmeden
yayımlanmış olan Les inestimables chronigues du grand et önorme
göant Gargantua (Büyük ve rnuazzam dev Gargantua'nın baha
biçilmez hikiyeleri) nın gördüğü rağbet karşısında ve tenkidlere
rağmen, Rabelais, bir takma ad altında, Pantagrucl'i (1532), Gar,
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ganlua'y| (1534), Tieri; Liıırc'i (1546), ve Quart Liııre'i (1552)
yayımlamtştır. Ölümünden sonra (1564) yayınlanmış olan Cinguiöme
Liıırc'.iı ne şartlar altında yazılmış olduğu ise hali münakaşa
edilmektedir.

Eıerlerindelıi valıa vc cıtrlkılar ı kahramanlarının isim-
leriyle şecereleri, dev cüsseleri ve tükenmek bilmiyen susuzlukları
bir yana bırakılırsa, Rabelais Inestimablcs chronigues (Baha biçil-
mez hikiyeler) de pek büyük bir şey bulmamıştır. lhtimal bu hikn-
yelerin hoşa giden tarafı da bu olmuştur. Hayal ettiği entrikalar
pek sudan şeylerdir ve bilhassa, daha kısa hikdyelerle her çeşitten
bazı mülöhaza ve mütaliaları araya sokabilmek için icadedilmiş,
birer bahaneden ibarettir.

Pantagruel ı Devin çocukluğu. Bütün Fransa üniversitelerinde
geçirdiği tahsil devresi, oralarda oynadığı oyunlar, muziplikler.
Kaba şakalar yapan, hırsız Panurge'le karşılaşma.' Pantagruel'in,
Dispodes'lara (susamışlara) karşı müdafaa etmeğe mecbur olduğu
ana yurdu Utopia'ya (hiçbir yerde mevcut olmıyan memlekete)
dönüşü. Susamışları müshil tatlılarla perişan eder ve başları olan
Loup - Garou (Gulyabani) yi de münferit savaşla mağIübeder. Bu
eserde, Gargantua'nın oğluna tahsilini ne şekilde yürütmesi gerek-
tiği hakkındaki o meşhur mektubuna rağmen, masal unsurlariyle
fevkalide güldürücü unsurların baştan başa hdkim olduğu açıkça
görülür.

Gargantua ı Oğlunun maceralarından sonra babasının ma-
ceralarını gösterir. Dil ve üsl$p aynıdır. Fakat güdülen maksat
çok farklı bir mahiyet almıştır. Önce ortaçağ modelinde bir öğ-
renci olan Gargantua her bakımdan çabucak eriyip siiinmiştir.
Yeni hocası humaniste Ponocratös onu iyi ayarlanmış beden hare-
ketleri, din ve eski metinler temrinleriyle yeniden hayata kavuştu-
rur. Paris Üniversitesindeki tahsili. Ellerinden Notre-Dame'ın çan-
tbrını çalıp kısrağının boynuna taktığı tanrıbilimcilerle yaptığı
kavgalar. Mizaç itibariyle savaşçı bir komşu derebeyi olan Picro-
chole'un sudan bir bahane ile taarruz ettiği ana yurduna (Rabelais'-
-rıin çocukluğunu geçirmiş olduğu Chinonais'ye) dönüş. Gargantua,
bir rahibin, Jean des Entommeurs'ün yardımiyle Picrochole'un or-
dusunu bozguna uğratır ve mağlüpları ödildne bir sulh imzalamağa
mecbur eder. Rahibi ThĞlöme manastırının başına geçirir. Bu
manastır delikanlılarla genç kızların, zevklerine ulrgun bir şekilde
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evlenmek üzere, bir arada ve tam bir serbestlik içirıde tahsil ve
terbiye görmeleri için, İtalyan şatolannın plinlanna uygun olarak,
inşa edilmiştir.

Üçüncü kltap ı K6hinlerden istiare yolundaki eski gelene-

ğe ve XVI. yüzyılda pek revaçta olan evliliğin değeri teması
üzerine kurulmuş biıibiri ile ilgisi, düğümü ve neticesi olmıyah bir
seri entrikalardan ibarettir. Panurge, mağlüp olan Dispodes'ların
hükümdarı olpuştur ve birkaç günde üç yıllık gelirini harcar.
Hayatına bir düzen vermek için evlenmek ister. Fakat evlilik haya-
tında mesut olmak şartiyle. Bunun üzerine mesut olup olmıyacağını
anlamak üzere niyet ve zar falı, rüya tAbiri gibi muhtelif vasıta-
larla, sihirbaz, dilsiz, şair, bilgin, müneccim, tanrıbilimci, hekim,
hukukçu, filosof ve hikim gibi muhtelif erbap ehline de başvurur.

Bunlardan Rabelais'nin tanımış olduğu kimseleri temsil eden bir-
çoğu, dolambaçlı cevaplar verirler. Nihayet bir soytarı Panurge'e
Dive Bouteille (Kutsal Şişe) kdhinine danışmasını tavsiye eder.

Dördüncü kitap ı Birbiriyle ilgisi, dügümü ve neticesi olmı_
yan bir seri entrikalardan ibarettir: Odysseia'dan taklidedilmiş
ve en son keşiflerden ilharıı alınarak yazılmış bir deniz seyahati
hikiyesi. O derecede ki all4meler bu deniz seyahatinin plinını bile
çıkarmışlardır. Burada Pantagruel ile Panurge, Kihin Dive Bou-
teille'i aramakla meşguldürler. Tüccarla koyunlar hikiyesi. Son_
ra srra ile uğradıkları Chicanous'lar ( Adalet adamları ) adasiyle,
MacrĞons'Iar (lhtiyarlar) adasında ve tebaasına et yeıneği me-
neden Car6me-Prenant'ın can düşmanları olan ve kendilerine
karşı Pantagruel'le rahip Jean'ın muzafferiyetiyle neticelenen
bir savaş verdikleri Andouille'lar, Papefigue'ler. (protestanlar),
kendilerini Papanın murahhasları olarak tanıttıkları Papimane'lar
(Katolikler) irasında ve nihayet Ventriloques'larla, Gastroldtres'lara
(karna tapanlara) hükmeden Gaster, yani mide, adasında geçİr-
dikleri günler. KAhini hiçbir yerde bulamazlar. i

Beşinci kitap: Deniz seyahatinin devamıdır. Entrika daha
gevşektir. Sonnante (Roma devleti) adasına ve Chatsfourrds (ada-
let adamları) diyarına uğranır.

Tenkirciliğin salgın halini aldığı Quintessence (skolastik fel-
sefe) ülkesinde iki fesat ocağı görülür. Ve nihayet Lanternois'lar
diyarına varılınca Dive Bouteille kdhinine başvurulur. O da şu
cevabı verir: Trink, yani .İçr.
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Bu çeşit maceralara karışan, üstelik birer dev olan şahısların
okuyucunun sempatisini çekmek için zaruri olan en basit bir ger.
çeklik ihtimaline bile sahip olmadıkları meydandadır.

Panurge'ün evlenip evlenmiyeceği umurumuzda bile değildir.
Esasen bunu hiçbir zaman öğrenemiyoruz. Onun için bu eserlerde,
üzerinde en çok durulmağa değen nokta, şüphesiz, psikoloiik hu-
susiyetlerdir. Bu hikiyelerde beliren tek canlı ve mudil şahıs, on-
Iarı yazan adamdır, fakat o zamanın edebiyat anlayışı henüz
muharririn, kitabında duygularını açıklamasına ve sonradan moda
halini alan itirafların bulunmasına imkin vermediği için Rabelais'-
nin eserlerinde, o da bazan çok kapalı bir şekilde, dünya görü-

şünden başka bir şey bulamayız.

RABELAIS,NıN FIKıRLERİ

Rabelais'nin ilk prensipi, Tanrı ile karışan tabiata duyduğu
güvendir. Ona göre yaradılıştaki iyi ile kötüyü ayırdelmek ölüm-
lülerin harcı değildir. Vücudumuzun arzuları bize, ruhumuz ve ru-
humuzun özleyişteri gibi, Tanrı tarafından verilmiştir. İnjanoğlu
ilk günaha rağmen iyidir ;'ancak baskı altına alındığı ve mecbur
edildiği zaman kötü (yahut da, başka bir şekil altında aynı şey
demek olan, çirkin) olur. Hayata doğru yönelçn en şiddetli ham-
leleri, iyi sevk ve idare edildikleri takdirde, dünyayı umumi
saadete götürebilir.

İşte Rabelais'de kilisenin ve bilhassa din adamlarının anla-
madıkları bu olmuştur. Onun eserlerinde dini dalAlete sapmış bir
insanın küfranlarını, hattö tanrıtanımaz bir zındığın inkirlarını
bulup çıkarmak istemişler, ve hata etmişlerdir. Çünkü baştan
başa dini hava ile meşbü olan XVI. yüzyılda, bağımsız bir
kafa için biIe, mutlak bir imansızlığa sapmak, ihtimal verilebilecek
şeylerden değildir.

Rabe]ais'nin eserlerinde sık sık görülen saygısızlıklara gelince.
bunlar dogmalardan ziyade rahipler srnıfını hedef tutmaktadır ve
ortaçağ ile XVI. yüzyılda, en hararetli iman sahiplerinde bile
görüImektedir. Rabelais'nin dinden çıkarıp atmak istediği, dine
sonradan yamanmış olduğuna hükmettiği b6tıl şeylerdir. Öyle
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anlaşılıyor ki muayyen bir zamanda, hemen hemen ilk iki kitabı
yazdığı sıralarda, Reform hareketini yakından incelemiş ve kutsal
metinlerin serbestçe şerh ve tefsirinin cözibesine kendini kaptır-
mıştır.

Sonraları, kanaatine göre, geleneğe dayanan dinden ziyade
tabiatı baskı altına almaktan suçlu buluduğu Cenovalı Calvin'ci-
lere düşman kesilmiştir.

Tabiat iyi olduğuna, insanoğlu da hiçbir linete uğramamış
bulunduğuna göre, esas mesele eğitimdedir. Çünkü ferdi ve maşe-
ri saadet ona bağlı kalmaktadır. Rabelais bu noktada humaniste
yazarlarla birleşmekte, bu meseleyi, fantastik hayallerinin .nerede
bittiği ve ciddf fikirlerinin nerede başladığı her zaman iyice belli
olmamakla beraber, birçok defa ele almaktadır. Gargantua'nın
Pantagruel'e yazdığı ."ktup daha zengin bir progrdm çizmekte-
tedir. Fakat bu program Rabelais'nin kendi kendisi için çizmiş
olduğu programdan hemen hemen farksız gibidir, zira eserleri,
nazari bilginin bütün şubelerinde olduğu kadar, tıp, eczacılık, yel-
kenle seyahat, astroloii ve kasaplık gibi çok çeşitli ve hususi tek-
nik bilgilerle de mücehhez olduğunu bize göstermektedir. Bu ve-
sile ile şunu da hatırlamalıyız ki humaniste'ler de evrensel insan-
lar olmak istiyorlardı. Gargantua'nın tahsil ve terbiyesi bahsinde
aynı temayüller, aynı ifratlarla karşılaşırız. Rabelais, Th6lğmites'-
lerin hayatını tasvir ederken, program, zekAnın tabii kabiliyetlerin;
den çok daha fazla yer tutmaktadır. Her halde prensipler değiş-
memektedir. Sıhhatli bir insanda-ki bu da iyi bir hıfzıssıhaya
bağlıdır - pek tabii olarak öğrenmek arzusu vardır. Aynı şekilde,
vücudun mümareseye ihtiyacı olduğu gibi, kafanın da bilgiye ih-
tiyacı vardır ve buııu (bu noktada Rabelais'nin zamanının düşün-
celerinden ayrılamadığını hoş görmeliyiz) ancak kitaplarda bula-
caktır; dinbilgisini kutsal metinlerde, felsefeyi, tarihi, edebiyatı ve
bütün diğer ilimleri de Eskilerin kitaplarında. Bütün bu kitap,
ları, bilgin, doğrudan doğ,ruya yazıldıkları dilden, vasıtasız olarak,
okuyacaktır.

Rabelais gibi, onları, uzun bir alışkanlığın ve kendileriyle ha-

şir neşir olmanın verdiği samimi bir teklifsizlikle, rahat rahat ala-
ya alıp gülünç de edebilecektir. Böyle yapmakla anük devrin fa-
ziletlerine ve Hıristiyan ahlökına da saygısızlık göstermiş olmı-
yacakhr.
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, Ne yazık ki bu sade ve gerçekleştirilmesi güç olmıyan idea-
line kötülerin bütün mümessilleri karşı koymaktadrrlar: kendini
beğenmişler, kötü niyetliden ziyade satılmış, örümcek kafalı insan-
lar. Cahil ve b6tıl itikatlı, güzel yemeklerle midelerini şişirip cer
peşinde koşan, 5iylakım nehiyler ve muvazaalarla dini iğrenç bir
hale getiren ve bütün zamanlarını biribirlerini aforoz etmekle geçiren
papazlar. Haris ve kaprislerine düşkün, aslında zayıf oldukları halde
miİletlerini.Hıristiyanlık menfaat ve muhabbeüne aykırı olan nüfuz
ve itibar savaşlarına sürükliyen kırallar. Bilgiyi kısır formüllerden
ibaret sanan skolastikler. En basit d6vaları, biribirini tutmıyan
örf ve idetlere dayanarak, içinden çıkılmaz hale getiren, sonra,
en çok para verene hak kazandırmadıkları zaman, ddvanın netice-
sini zar atmak suretile tiyin eden hukukçular. Ve nihayet, Rabe-
lais'nin Eskilerden alıp kullandığı bazı şakalarla repertuvarın bü-
tün kaba alaylarına hedef tuttuğu arsız ve cadaloz kadınlar.

Çoğu geleneğe dayanan ve öteden beri görülegelmiş olan
bütün bu hücumlara bakarak Rabelais'nin, dünyayı altüst etmek
hülyasında bir menfi ruhlu olduğuna hükmetmemek lizımdır. O,
insanlar için saadetin mümkün olduğuna'inanmıştır. Bu konuda,
neslinin bütün humaniste'leri gibi, o da iyimserdir; hatti bazı
Refotm hareketlerini gerçekleştirmek hususunda kıralından yardım
beklemektedir. Esasen görüş ve düşüncelerinin birçok noktalarda,
birinci François'nın görüş ve düşüncelerine tamamen uygun oldu-
ğu anlaşılmaktadır. Hatti bazıları Rabelaisyi kıralın politikasının
bir nevi sözcüsü haline getirecek kadar ileri gitmektedirler; bun_
lara göre kıralın politikası, Fransız hükümeti .için ancak faydalr
olduğu müddetçe, Papalığa karşı cephe almaktı. Böyle bir ihtimale
yer vermek belki biraz uzağa gitmek olur. Bununla beraber
şurasını da teslim etmek lizımdır ki Rabelais'nin bütün kitapları
kıralın hususi müsaadesiyle neşredilmiş ve kendisi de hiçbir za-
man bu cihetten ciddi bir tehlike ile karşılaşmamıştır.

İFADE VASİTALARI

Görüldüğü gibi Rahelais, ya§adığı yüzyıl içinde, ne seçtiği ede-
biyat tarziyle, ne de savunduğu fikirlerle teferrüdetmiştir. En
büyük hususiyetini ifade vasıtalarında aramak yerinde olur. Bugıin
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Fransız dili iyice kökleştiği, yerleştiği ve en mükemmel şeklini
aldığı halde herkes hemen hemen aynı kelimeleri, aynı ifadeyi
kullanmaktadır. XVI. yüzyılda her yazar, kelimeler icadederek
mevcut olan kelimeleri de tamamiyle şahsi bir şekilde kullanarak
kendine mahsus bir lügatçe meydana getiriyordu. Fakat Rabelais
her şeyden evvel şair adamdır. Hem şiir yazdığı (zira eserlerine
eklediği şiirler çoğu zaman kaba saba hezellerdir) yahut da eser-
lerinde alelide realitelere pek önem vermediği için değil, kelimeleri
kelime olarak sevdiği, onların tannaniyetine, tedai kudretine inan-
dığı, onları daha iyi değerlendirecek ve birer güldürme unsuru
halini alacak vasıtaları (listeler, sıratamalar, seci'Ier, cinaslar, tezat-
lar, eski yazarlardan alınmış mukayeseler gibi) tercih ederek kul-
landığı için.

Bu yeni veya yenileştirilmiş kelimelerden çoğunun konuşma
diline geçmesine ihtimal verilemezdi. Zaten bu kelimeleri ancak
Rabelais'yi bile bile taklidetmiş olan bazı yazarların eserlerinde
tekrar bulabiliriz.

Diğer güldürme un'surlarında da aynı hususiyeti g6trfu. Rabe-
lais, devlerinin muazzam cüsselerinden çıkarabileceği güldürme un-
surlarını pek çİbuk bir yana bırakmışhr. Uçiinci Kitap'tan itibaren
bu devler mağaralara girer, normal gemilerde seyahat ederler.
Fakat neşeli bilginlere en uygun düşn tarzı mükemmelliğe ulaş-
tırmıştır: tehzil.

Kahramanları, her fırsatta, büyük adamların m'eşhur sözlerini,
çoğu zaman yanlış olarak, _yahut da minasını bozarak, tekrar edip
dururlar, bundan başka kendilerini mütemadiyen içinde bocalar
gördüğümüz gülünç vaziyetler, tıpkı tıpkısına kutsal kitaptan, eski
yazarlardan, yahut da destanlardan alınmış traiik durumlara uy-
maktadır. Hatt6 bu durumlar bazan öyle inceden inceye hesapla-
narak, teferruata ait, her şeyin tamamiyle biribirine uyması dikkate
alınarak tertibedilmişlerdir ki, bunlara bakınca Rabelais'nin, oku-
yucularının bütün bu incelikleri anlayıp anlamamasına dahi ehem-
miyet vermeden, sırf kendi zevki, kendi keyfi için bunları yapmış
olduğuna hükmetmek icabeder. Meseli kütüphane kataloglarında,
hakiki kitap isimlerinin yıınısırai birtakım haydll kitap isimleri
uydurması veya bir çoklarının da isimlerini ustalıkla değiştirmesi
gibi.
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Kendine mahsus bunca usul, devrinin insanlarına ve meselelerine
ait bunca telmih ve bunca kabalıklar Rabelais'nin gördüğü rağbeti
tahdidedebilirdi. Fakat hiç de böyle olmamıştır. XVn. yüzyılda,
Rönesans edebiyatından nefret edildiği bir devirde, bile külliyatı-
ntn on sekiz defa basılmış olması bunun bir delilidir. Şöhretinin
yabancı memleketlerde o derece yaygın olmamasının sebebi de
ancak tercüme güçlüklerinden ileri gelmektedir.

(Encgclopjdic d.e Ia Littöraturc Françaiıc)

JACQUES NATHAN
Çovircn : Ldtfi AY
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1l ne restait ö po.urvoir que le moine que Gargantua voulait faire
l abb6 de Seuilli; fröre Jean refusa. Gargantua voulut alors lui
donner l'abbaye de Bourgueil ou celle de Saint-Florent, celle qui
lui conviendrait le mieux, ou toutes les deux, s'il le voulait. Mais
le moine lui rdpondit p6remptoirement qu'il ne voulait ni charge
ni gouvernement de moines.

.Comment, dit-il, pourrais-ie gouverner autrui, alors.Que İe
ne sais pas gouverner moi-m6me? S'il vous semble qu'est agr6-
able ce que j'ai fait et puis faire pour vous i l'avenir, accordez-
moi d'en fonder une ainsi qu'il me plaira.,

La dernande plut ö Gargantua qui offrit tout son pays de
ThğIöme, au bord de la Loire, ö deux lieues de la grande for€t de
Port - Huault.

. Fröre Jean demanda i Gargantua qu'il lui permit 'de fonder
sa religion contrairement i toutes les autres.

.D'abord, dit Gargantua, il n'y faudra pas bdtir de murailles
tout autour, car toutes les autres abbayes sont solidement murğes.

- En effet, dit le moine, et ce n'est pas sans cause: oü il y a
des murs, devant et derriöre, il y a force murmure, envie et muette
conspiration.,

Parce que dans certains couvents de ce monde il est d'usage
Qü€, si une femme y p6nötre (ie veux parler des prudes et des
pudiques), on nettoie Ia place par laquelle elle a pass6, il fut
d6cid6 Qüe, dans celui-ci, si un religieux ou une religieuse y
entrait fortuitement, on nettoierait ö fond tous les lieux par lesquels
ils seraient pass6s. Et parce que dans la religion de ce monde
tout est limitĞ et 16916 par les heures, on ddcida que dans cette -
abbaye il n'y aurait ni horloge, ni cadran, que tous les travaux
seraient dispens6s selon les occasions et opportunitds.

-

COMMENT GARGANTUA FİT BATİR POUR LE
MOINE I,ABBAYE DE THELEME



GARGANTUA, KEŞIŞ İÇIN THELEME

MANASTIRINI NASIL ir.ışa Errinoi

Qimdi artık yalnız, Gargantua'nın, Seuilld papazlığna tiyin
Ç etmek istediği keşişin isükbalini sağlamak işi kalıyordu; keşiş

J6an bu teklifi reddetti. Bunun üzerine Gargantua ona, Bourgueil
veya Saint-Florent manastırlarından birini, hangisi hoşuna giderse
onu, arzu ettiği takdirde her ikisini de vermek istedi. Ama keşiş
efendi, kesin bir dille, böyle bir vazife istemediğini, keşişleri idare
etmek niyetinde olmadıSnı söyledi.

«Ben, kendimi idare etmekten iciz bir insanım, nasıl olur da
başkalarını idare ederim ? dedi. Şimdiye kadar sizin için yaptık-
iarımla bundan sonra yapacaklarımdan memnun kaldınızsa eğer,
lütfedin de keyfimce bir manastır kurayım.,

Bu istek Gargantua'nın hoşuiıa sıtti; Port-Huault adındaki
büyük ormandan iki fersah ötede, Loire ırmağının kıyısında k6in
ThĞlöme ülkesini keşiş efendiye bağışladı.

Keşiş Jean da Gargantua'dan kendi dinini, bütün öteki dinlere
aykırı bir şekilde kurmak için müsaade istedi.

.Evveli, dedi Gargantua; mademki öteki manastırların hepsi
sağlam duvarlarla çevrilmiş, sizin manastırın çevresinde duvar
diye bir şey bulunmamalı.,

Keşiş Efendi:

- Doğru diye cevap verdi; bunun da zaten sebebi yok değl;
dört bir yanı duvarla çevrilmiş yerlerde muhakkak kulaktan kulağa
fısıldanan sözler, birbirlerini çekemiyen insanlar, içinden pazarlıklı
kimseler olur.»

Yeryüzündeki manastırlardan bazılarında, bir kadın içeri gir-
di mi (burada'bahis k<inusu ettiğim, akıllı uslu olduklannı, iffet
ve namu§ çevresinde yaşadıklarını iddia eden kadınlardır) bu ka-
dının geçtiği yerleri kırklamak 6dettir; burada ise aksine, bir rahip
veya rahibe içeri girerse, geçtiği yerlerin iyice temizlenmesine ka-
rar verildi. Bundan başka yeryüzündekl dinlerin hepsinde herşey
saate göre ayarlanıp düzenlendiğinden, bu manastırda"saat, kad-

-
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.Car, disait Gargantua, on ne perd plus son tenıps que lors-
qu'on compte les heures. Quel bien en' rdsulte-t-il ? La plus grosse
sottise du monde est de se rigler au son d'une cloche, et non
i son bon sens et i sa raison.,

Et parce qu'en ce temps les femmes n'entraient point en reli
gion, sauf les borgnes, les boiteuses, les bossues, les laides, les
contrefaites, les folles, les insensĞes, les disgracides et ]es taröes ;

pas plus d'ailleurs que les hommes, si ce n'est les catarrheux, les
mal nis, les niais ou ceux qui gönaient (.A propos, dit le moine,
une femme qui n'est ni belle ni bonne, i quoi vaut - elle ? - A
mettre en religion, dit Gargantua. - Oui, dit le nıoine, et i faire
des chemises !r), il fut döcidğ que dans cette abbaye on ne recev-
rait les femmes que si el|es Ğtaieııt belles, bien conformies et
bien en chair, et seulement les homınes beaux et bien ııusclds.

Parce que dans les couvents de femmes n'entraient point les
hommes, si ce n'est en cachette et clandestinement, on ddcrğta
que dans celui-ci il n'y aurait pas des femmes s'il n'y avait d6iiı
des hommes, et point d'hommes au cas oü des femmes ne s'y
trouveraient pas.

Parce que tant les hommes que les femmes, une fois admis en
religion, aprös un an de noviciat, Ğtaient forcds et astreints d'y
demeurer toute leur vie, on dğcida que les homnres et les femmes,
dans celui-ci, sortiraient quand bon leur semblerait, en pleine et

entiöre libert€.
Parce qu'ordinairement les religieux faisaient trois voeux :

ceux de chastetd, de pauvret6 et d'obidience, il fut d€cid6 qu'ici
on peut €tre marii, riche et vivre librement.

L'öge auquel on pouvait €tre admis itait: pour les femmes,
de dix ö quinze ans; pour ]es homnıes, de douze ö dix-huit.

(Cargantud, LII.)



COMMENT ETAİENT REGLES LES THELEMXTES
DANS LEUR MANIERE DE VIVRE

'Ttoute leur vie 6tait employĞe, non d'aprös les lois, statuts oıı
İ rögles, mais seion leur volontd et leur libre arbitre. Ils se

levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient,
travaillaient, dormaient quand ils en 6prouvaient le d6sir. Nul ne
les ğveillait, nul ne les forçait i boire ni i manger, ni ö faire
autre chose quelconque. Ainsi l'avait dtabli Gargantua. Dans leur
rögle, il n'y avait que cette clause :

FAIS CE QUE VOUDRAS

parce que les gens libres, bien nis, bien instruits, conversant erı
honndtes compagnies, ont, par nature un instinct et un stimulant
qui les pousse toujours ö accomplir de vertueuses actions et i
s'dloigner du vice: c'est ce qu'ils nomment honneur.

Lorsque, par sujdtion et contrainte, ils sont diprimds et
asservis, ils ddtournent le noble sentiment par lequel ils tendaierıt
franchement ö la vertu pour enfreindre ou diposer ce ioug de
servitude. Car nous entreprenons toujours les chosee ddfendues
et convoitons ce qui nous est refusi.

Par cette libert6, ils eurent une louable ğmulation ö faire tous
ce gu'ils voyaient plaire iı un seul. Si l'un ou l'autre disait:
.Buvons !, tous buvaient. Si l'un disait: «Jouons !, tous jouaient;
.Allons nous divertir.aux champs!rtous.y allaient, Si c'dtait pour
chasser, les dames, montdes sur de belles haquendes ou sur leur
palefroi de guerre, portaient chacune sur le poing, mignonnemerıt
engantelö, un dpervier, ou un laneret, ou un ğmerillon; ies hommes
portaient d'autres oiseaux.

IIs ötaient tous si noblement dduquds qu'il n'y avait parnıı
eux aucun ni aucune qui ne süt lire, dcrire, chanter, jouer d'ins-
truments harmonieux, parler cinq ou six langues et connposer
tant en vers qu'en prose.
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ran diye bir şey bulundurulmamasına, her işin de fırsat düştükçe,
ihtiyaç h6sıl oldukça yapılmasına karar verildi.

.Çünki, diyordu Gargantua; hiç kimse, saatleri sayan bir insan
kadar vaktini boş yere harcamaz. Ne gibi bir menfaat var bunda ?
Yeryüzünde en büyük budalalık, insanın hayatını, sağduyusu ile
aklına göre değıl de, bir çanın sesine göre düzenlemesidir.,

O çağlarda, tek gözlü, topal, kambur, çirkin, çelimsiz, çılgın,
kafasız, bahtsız ve kusurlu kadınlardan başka kadınlar rahibe
olmadığından; zaten erkeklerden de yalnız burunlariyle ağızları
akan kimselerden, aşağı tabakaya mensup olanlardan, budalalar-
dan veya şunun bunun huzurunu kaçıranlardan başkaları papaz
olmadığından, (keşiş efendi burada: .Hazır hatırıma gelmişken
şunu da sorayım, dedi, iyi kalbli, güzel olmıyan bir kadın ne işe
yarar?, Gargantua: .Rahibe olmayar, dedi. Keşiş efendi de:
.Doğru, diye cevap verdi, bir de gömleklerimizi dikmeyg...r) bu
manastıra yalnız, eti budu yerinde, güzel, çelimli kadınIarla, kuvvetli
güzel erkeklerin alınnıasına karar verildi.

Yine o çağlarda, kadınların *arra"t,r,nu erkekler giremezdi;
girseler bile, bunu, kimseye duyurmadan gizliden gizliye yaparlardı.
Burada ise erkeğin bulunmadığı manastıra kadınların girmemesine,
kadının bulunmadığı manastıra da erkeklerin girmemesine karar
verildi.

Eskiden, kadın olsun erkek olsun, papaz olmak istiyen herkes,
bir yıI süren bir acemilik devresinden sonra, hayatı boyunca pa-
pazlıkta kalmaya mecbur tutulurdu; burada ise, erkeklerle kadın-
lara istedikleri zaman manastırdan ayrılmak, tam minasiyle hür-
riyetleriııe kavuşmak imkAnı verildi.

Genel olarak papazlar üç çeşit nezirde bulunurlardı: bekir
kalmak, fakrü zaruret içinde yaşamak, bütün emirlere körükörüne
itaat etmek; burada ise, papazların evlenmelerinde, zengin olmala-
rında, serbest bir şekilde yaşamalarında hiçbir mahzur. olmadığına
karar verildi.

Manastıra girmek için yaş haddi şöyle tesbit edildi: kadınlar
için on ile on beş yaş arası, erkekler için de on iki ile on sekiz yaş
arası.

(Gargantua, LII.)



THELEMıTE,LERİN yaşaylş TARzLARI NAsıL
püznnıENııişri

Hayatlarını birtakım kanunlara, nizamnamelere, tüzüklere
görĞ değil, arzu ve iradelerine göre düzenlemişlerdi. İstedikleri
zaman yataklanndan kalkarlar, yerler, içerler, çalışırlar, canlarr
çektiği zaman da yatıp uyurlardı. Hiç kimse onları uyandırmaz,
hiç kimse yemeğe, içmeğe veya herhangi bir işle uğraşmağa mec-
bur edemeİdi. Gargantua b6yle istemişti de ondan. Yalnız şu
kaideyi bilirlerdi:

CANIN NE İSTERSE ONU YAPACAKSIN

Çünki, Ailesi temiz olan, devamlı olarak faziletli kiinselerle ah-
baphk eden terbiyeli, bilgili ve hür insanlar, içlerinde daima, ken-
dilerini kötülükten uzaklaştırıp güzel işler başarmağa teşvik iden
bir içgüdü, bir kuvvet bulurlar. Buna da şeref, namus derler.

Bu gibi kinlseler, cebir ve zor kullanılmak suretiyle körletilir,
boyunduruk .altına alınırlarsa, kendilerini düpedüz fazilete götü-
ren o asil duyguyu bu sefer, doğrudan doğruya, bu boyunduruğu
kırıp kurtulmak için kullanırlar. Çünki bizler, öteden beri, yasak
olan şeyleri yapmaktan, esirgenen şeylerin üstüne düşmekten
hoşlanırız.

Böyle serbest bırakıldıkları için de, bir tanesinin hoşuna gi-
den şeyi hep birden yapmak hususunda ideta birbirleriyle yan-
şırlardı; takdire değer bir rekabetti bu... Meseld, içlerinden biri:
<Haydi içelim...» dese hepsi içerdi. Biri: .Haydi oynıyalıp...ı de-
di mi, hep beraber oynamağa başlarlar, bir dğeri: .Haydi kırla-
ra gidip biraz eğlenelim...., dese hep birlikte kırlara giderlerdi.
Ava çıktıkları zaman, güzel kısraklara veya savaş atlarına binen
bayanlar süslü eldivenler giyerler, yumuk yumuk ellerinin üstün,
de de bir atmaca, bir şahin veya bir doğan bulundururlardı; er-
kekler ise başka başka kuşlarla avlanırlardı.

Öyle üstün bir şekilde yetiştirilirlerdi ki, kadın olsun erkek
olsun, hepsi okur yazar, şarkı söyler, kulağı okşıyan bir musiki
aleti çalar, beş altı dil bilir, manzum mensur yazı|ar yazardı.
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Jamais on ne vit de chevaliers aussi preux ni aussi galants,
aussi adroits iı pied et i cheval, aussi vifs, aussi remuants,
maniant mieux le b5ton que ceux qui Ğtaient Iiı.

Jamais on ne vit de dames si propres, si mignonnes, si
agrdables, plus habiles aux travaux ö l'aiguille et i tout acte
fdminin honn6te et libre, que celles qui Ğtaient i l'abbaye.

C'est pourquoi, quand un de ces religieux, i la requöte de
ses parents ou pour toute autre cause, voulait sortir de l'abbaye,
il emmenait avec lui une des dames, celle qui l'avait pris pour
son chevalier servant; et ils se mariaient ensemble. Et s'ils avaient
bien vdcu ö ThdlĞnıe en ddvotion et en amitid ils continuaient
encore mieux dans le mariage et s'aimaient autant ö la fin de
leurs jours qu'aux premiers temps de leur union.

Je rle veux pas omettre de vous dğcrire une dnigme qui fut
trouvde dans les fondements de l'abbaye sur une grande lame de
bronze. Elle itait telle qu'il suit.

F*Jİ;;;";i#l^"
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Manastırda yaşryan erkekler kadar babayiğit, zarif, at üstün-
de ve yerde mahir, canlı, hareketli, sopa kullanmakta becerikli
şövalyeleri ne o zarnana kadar gören olmuştu, ne de ondan sonra
görecek vardı.

Manastırda yaşıyan' bayanlardan daha temiz, daha çıtıpıtı,
daha güzel, dikiş işlerinde, namus ve hürriyet çevresi içinde kal-
mak şartiyle kadınlara rnahsus çeşitli işlerd. onlardan daha be-
ceriklisi ne gelmişti, ne de geleceği vardı.

Bunun içindir ki bu papazlardan biri, anasının babasının ar-
zusu üzerine veya herhangi bir sebepten ötürü manastırdan ayrıl-
mak isterse bı.ı bayanlardan birini, bilhassa yıllarca kavalyelik ettiği,
hizmetinde bulunduğu bayanı da beraber alır götürür, onunla ev-
lenirdi. Eğer ThilĞme manastırında sadakat ve dostluk havası
içrisinde yaşamışlarsa, evlilik hayatında da buhu devam ettirir-
Ier, hayatlarıntn son günlerinde evliliklerinin ilk günleı,inde olduğu
gibi sevişrek yaşarlardı.

sözümü bitirirken, manastırın teınelleri arasında bulunan bir
tunç levhanın üstünde okuduğumuz şu muammayı zikretmeden
geçemiyeceğirn [1|.

,.Ganganttıa, L|'l l.)
Çeviren : Fchmi BALDAŞ

It] Bölüm, bu cüınleyle ıoua eriyor
bıçııda ıntıtıi mıktadır.

Adı geçcı muamma, goıralıi bölüııün

Çcvlren

ır



L,INVITATION AU VoYAGE

on erıfant, ma soeur,
Songe ö la douceurM

D'aller lö-bas vivre ensembte !
Aimer i loisir,
Aimer et mourir

Au pays qui te ressemble !

Les soieils mouillis
De ces ciels brouillis

Pour mon esprit ont les charmes
Si mystdrieux
De tes traitres yeux,

tsri]lant i travers leurs iarmes.

Des meubles Iuisants,
Polis par.les ans,

Dicoreraient notre chambre;
, Les pius rares fleurs
M6iant leurs odeurs

Aux vagues senteurş de i'ambı,:e,
Les riches plafonds,
Les miroirs profonds,

La splendeur orientale,
Tout y parierait
A i'6me en secret

Sa doııce lanEue natale.

Lö, tout ıı'est qu'ordre et beaute,
Luxe, calme et volupt6.

a
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Yaşamanın birlikte t

sevmek daima s€vmek
Sevmek ölünceyedek
Sana benziyen yerde.
Görünce göklerdeki
Islanmış güneşleri
Arasında sislerin,
sihridir beni saran
Yaşlarla pırıldıyan
Hiyanet gözlerinin.

orda ne varsa nizam.
Şehvet, sükün, ihtişam.

Gelip geçen yıllarla
O pırıldıyan eşya,
odamızın olacak.
Bulunmaz çiçeklerin
Kokuları, amberin
Nefesine dolacak.
Tavanlar süslü, zengin,
Bütün aynalar derin,
Şarkın ihtişamı var.
Orda herşey gizlice
kendi ana dilince
Ruha bir şey fısıIdar.

SEYAHATE DAVET

avrum zevkini düşün,
Oraya gidip bir gün

ı
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Lö, tout n'est qu'ordre et beaut6,
Luxe, calme et volupt6.

vois sur ces canaux
Dormir ces vaisseaux

Dont L'humeur est vagaboııde;
C'est pour assouvir
Ton moindre disir

Qulils viennent du bout du monde.

- Les soleils couchants
Rev6tent les champs,

Les canaux, la ville entiöre,
' D'hyacinthe et d'or;

Le monde s'endort
Dans une chaude lumiöre.

Li, tout n'est qu'ordre et beautd,
Luxe, calme et volupt6.

CHARLES BAUDELAIRE
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Orda ne var§a nizam,
Şehvet, sükün, ihtişam.

Bak şu sular üstünde
Uyuyan gemilere !

Hepsinin huyu gezgin.
Gelmişler, hiç durmadan
Dünyanın bir ucundan
En küçük arzun için.
Batan gün ışıkları
Bütün kırları sardı,
sular ve bütün belde
Altın renginde artık;
Dünya uyuklar ılık
Bir parıltı içinde.

Orda ne varsa nizam,
Şehvet, sükün, ihüşam.

Çeviron ı Suut Kemol YETKIN



HEUREUX CEUX QUı SONT MoRTs...

L[eureux ceuL qul sont morts pour la terre charnelle,

fl Mais pourvu que ce frit dans une iuste guere.
Heureux ceux qui sont morts pour quatre coins de terre.
Heureux ceux qui sont morts d'une mort solennelle.

Heureux ceux qui sont morts dans les grandes batailles,
CouchĞs dessus le sol ö la face de Dieu,
Heureux ceux qui sont morts sur un dernier haut lieu,
Parmi tout l'appareil des grandes funĞrailles.

Heureux ceux qui sont morts pour des citğs charnelles.
Car elles sont le corps de la citğ de Dieu.
Heureüx ceux qui sont morts-pqur leur 6tre et leur feu,
Et les pauvres honneurs des maisons paternelles.

Heureux ceux qui sont morts, car ils sont retournĞs
Dans la premiöre argile et la premiöre terre.
Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre.
Heureux les Ğpis mürs et les bl6s moissonndİ.

CHARLES PğGUY

I



NE MUTLU ÖLENLERE

I\Ie mutlu öIenlere bu canım toprak için,
l \Yeter ki hak savaşı ersin diyerek sopa
Ne muüu ölenlere yedi ıklim uğruna,
Ne mutlu ölenlere bir şanlı bayrak için.

Uzanıvermiş yere ulu Tanrı önünde,
Ne muüu ölenlere son tümseği beklerken.
Cenaze'alayları geçedursun bİriden,
Ne mutlu ölenlere büyük savaş gününde.

Ne mutİu ölenlere canım kentler uğuna,
Kenüer ki içindedir o Tanrı ülkesinin.
Ne mutlu öIenlere ata ocağı için,
Baba eviyçin yoksul olsa da şandan yana.

Ne rnutlu ölenlere döndüler kara yere,
Karışıp ilk balçığın, ilk toprağın içine.
Ne muüu ölenlere hak savaşında yine,
Ne mutlu başaklara, biçilmiş ekinlere.

Çevireı : Oguz PELTEK

-



ZoNE

A la fin tu es las de ce monde ancien

Bergöre ö tour Eiffel le troupeau des ponts böle ce maün

Tu en as assez de vivre ians l'antiquitĞ grecque et.romainc

Ici möme les automobiles ont l'air d'6tre anciennes
La religion seu|e est restde toute neuve Ia religion
Est rest6e simple comme les hangars de Port-Aviation

Seul en Europe tu n'es pas antique ö Christianisme
L'Europien le plus moderne c'est vous Pape Pie X
Et toi que les fen6tres observent la honte te retient
D'entrer dans une dglise et de t'y confesser ce matin
Tu lis les prospectus les catalogues les affiches qui

chantent tout haut
Voili la poĞsie ce matin et pour la prose il y a les journaux
Il y a les livraisons iı 25 centimes pleines d'aventures policiĞres
Portraits des grands hommes et mille titres divers

J'ai vu ce matin une iolie rue dont j'ai oublid le nom
Neuve et propre du soleil elle Ğtait le clairon
Les directeurs les ouvriers et les belles stdno-dactylographes
Du lundi matin au samedi soir quatre fois par iour y passent
Le matin par trois fois la sirĞne y g6mit
Une cloche rag,euse y aboie vers midi
Les inscriptions des enseignes et des rnurai]les
Les plaques les avis i la façon des perroquets criailient
J'aime Ia gröce de cette rue industrielle
Situde ö Paıis entre la rue Aumont-Thiivi]ie et

l'avenue des Ternes
Voili la ieune rue et tu n'es encore qu'un petit enfant
Ta mĞre ne t'habille que de bleu et de blanc
Tu es trĞs pieux et avec le plus ancien de tes camarades RenĞ Dalize
Vous n'aimez rien tant que les pompes de L'Eglise
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Canına tak dedi artık bu eski dünya

Ey çoban Ey eyfet kutesi sabah sabah köprülerin sürüsü meliyor

Canına yetti yaşamak Roma'da ve eski Yunan'da

Burada otomobiller bile insana kocamış geliyor
Bir din yepyeni kalmış bir din
Bir din Port - Aviation hangarları gibi duruyor

Bir sen ey Hıristiyanlık Avrupa'da bir sen kaldın yeni
En modern Avrupalı da sizsiniz Papa X. Pie
Ve sen pencerelerin gözetlediği sen
Bir kiliseye girip itirafta bulunmağa utanıyorsun
Tutmuş cıyak cıyak şarkılar söyliyen el ilinlarını kataloglan

afişleri okuyorsun
Bu sabahın şiiri bunlar neşir için gazeteler var
25 santime satılan'polis romanları
Büyük adam portreleri ve daha bunun gibi binbir çeşit şey
Daha bu sabah şimdi adını unuttuğum güzel bir sokak gördüm
Bir borazan gibi yeni ve temizdi güneş altında
Müdürler işçiler o güzelim steno-dakülolar bütün bir hafta
Günde dört defa burdan geçerler
Sabahları bir canavar düdüğü tam üç defa boğuk boğuk öter
Ögleyin bir çan sinirli sinirli çalar
Dükkön ve duvar levhaları pldkalar ilAnlar
Papağanlar misali bağırırlar
Paris'in Aumont-Thidville sokağiyle Ternes caddesi arasındaki
Haline bayılırım bu sanayi sokağının
Şu o işte sen daha küçükken
Annenin sana sade beyazlar ve maviler giydirip salıverdiği sokak
Sen ki müthiş dindardın en eski arkadaşın Ren6 Dalize'le
Tulumbalarından başka bir şeyini sevmezdiniz o kilisenin

3
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Il est neuf heures le gaz est baisse tout bleu vous
sortez du dortoir en cachette

Vous priez toute la nuit dans la chapelle du collöge

Tandis qu'Ğternelle et adorable profondeur amdthyste

Tourne ö jamais la flamboyante gloire du Christ
C'est le beau lys que tous nous cultivons
C'est la torche aux cheveux roux que n'dteint pas le vent

C'est le fils pAle et vermeil de la douloureuse möre

C'est l'arbre toujours touffu de toutes les priöres

C'est la double potence de l'honneur et de l'6ternit6
c'est l'itoile ö six branches
C'cst Dieu qui meurt le vendredi et ressuscite le dimanche
C'est Christ qui monte au ciel mieux que les aviateurs
Il ddtient le record du monde pour la hauteur
Pupille Christ de l'oeil
Vingtiöme pupille des siöcles il sait y faire
Et changö en oiseau ce siĞcle comme J6sus monte dans l'air
Les diables dans les abimes lövent la t6te pour le regarder
IIs disent qu'il imite Simon Mage en Jud6e
Ils crient s'il sait voler qu'on l'appelle voleur
Les anges voltigent autour du joli voltigeur
Icare Enoch Elie Apollonius de Thyane
Flottent autour du premier adroplane
lls s'6cartent parfois pour laisser passer ceux que

transporte la Sainte - Eucharistie
Ces prdtres qui montent dternellement en dlevant l'hostie
L'avion se pose enfin sans refermer les ailes
Le ciel s'emplit alors de millions d'hirondelles
A tire-d' aile viennent les corbeaux les faucons les hiboux
D'Afrique arrivent les ibis les lamands les marabouts
L'oiseau Roc cdlibri par les conteurs et les poötes
Plane tenant dans les serres le crine d'Adam la premiĞre t6te
L'aigle fond de |'horizon en poussant un grand cri
Et d'Amirique - vient le petit colibri
De Chine sont venus les pihis longs et souples
Qui n'ont qu'une seule aile et qui volent par couples
Puis voici la colombe esprit immaculğ
Qu'escortent l'osieau - lyre et le paon ocellğ
Le phdnix ce bücher qui soi-möme s'engendre
un instant voile tout de son ardente cendre
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L6mbalar sıkılıp saat dokuz olmasın
Gizlice yatakhaneden sıvışırdınız
Sonra bütün gece kolleiin kilisesine kapanıp dua ederdiniz
Öte yandan o ölümsüz o canım amethyste
İsa'nın o şanlı zaferini boyuna sürdürür giderdi
Bu güzel zambaktır hep birden üzerinde titrediğimiz
Bu kızıl saçlı meşaledir rüzgdrın söndüremediği
Kahırlı ananın bu solgun ve al çocuğudur
Daima dualarla dolup taşan bu ağaçtır
Budur şerefin ölümsüzlüğün o çifte darağacı
Altı dallı yıldız
Cumartesileri ölen pazarları dirilen Allah
Göklere tayyarecilerden daha mahirane yükselen lsa
Yükseklik rekorunu kıran yetim gözlü İsa
Asırların yirminci yetimi orada ne yapacağını bilir
Göğe yükselen İsa gibi bu asır da kuşa döndü
Uçurumlardaki bütün şeytanlar başlarını kaldırmışlar onu seyrediyor
Onun Jude6'li Simon Mage'ı taklidettiğini söylüyorlar
Uçmasını becerirse
Adı uçucu olsun diyorlar bunda'n böyle
Bütün melekler bu usta uçucunun etrafinda dönüyorlar
Ikarus Enokh Elia Apollonius
Bu ilk tayyarecinin etrafinda dört' dönüyor|ar
Arasıra birbirlerinden ayrılıyorlarsa
Azize Eukharisti'in beraberindekilere yol vermek için ayrılıyorlar
Bunlar ellerinde mukaddes ekmekle geri dönmemek üzere yükselen

papazlar.
'fayyare işte nihayet kanatlarını kapamadan iniyor
Sonra milyonlarca kırlangıçla doluyor gökyüzü
Derken baykuşlar kargalar balıkçıl kuşları süzülüveriyorlar
Afrika'dan magriplar flamanlar karaleylekler sökün ediyor
Sonra şu şairlerle hikdyecilerin şişirdikleri Rok kuşu hazretleri
Adem babamızın başiyle çıkıp geliyor
Sonra ufuktan bir kartal be|iriyor çığIıklarla
Amerika'nın susinecikleri
Çin'den de 'tek kanatlı çift çift uçan o uzun ve kaygan pihiler

işte şimdi de güvercin bendeleri 
teŞrif ediYor

Ve Lir kuşu ve göz göz süslü tavus cenaplariyle geliyor
Sonra kızgın külleriyle bir anda her yanı saran
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Les sirönes laissant les pdrilleux dğtroits
Arrivent en chantant bellement toutes trois
Et tous aigle phdnix et pihis de la Chine
Fraternisent avec la volante machine

Maintenant tu marches dans Paris tout seul parmi la foule
Des troupeaux d'autobus mugissants prös de toi roulent
L'angoisse de l'amour te serre le gosier
Comme si tu ne devais iamais plus 6tre aimĞ
Si tu vivais dans l'ancien temps tu entrerais dans un monastöre
Vous avez honte quand vous vous surprenez iı dire une pfiöre
Tu te moques de toi et comme le feu de l'Enfer ton rire pĞtille
Les ğtincelles de ton rire dorent le fonds de ta vie
C'est un tableau pendu dans un sombre musĞe .
Et quelquefois tu vas la regarder de prös

Entourğe de flammes ferventes Notre-Dame m'a regardı6 i Chartres
Le sang de votre Sacrö-Ceur m'a inondd iı Monmartre
Je suis malade d'ou[r les paroles bienheureuses
L'amour dont je souffre est une maladie honteuse
Et l'image qui te possöde te fait survivre dans l'insomnie et
dans l'angoisse

C'est touiours prös de toi cette image qui passe

Maintenant tu es au bord de la MĞditerrande
Sous les citronniers qui sont en fleur toute l'ann6e
Avec tes amis tu te promönes en barque
L'un est Nissard il y a un Mentonasque et deux Turbiasques
Nous regardons avec effroi les poulpes des profondeurs
Et parmi les algues nagent les poissons images de Sauveur

Tu es dans le iardin d'une auberge aux environs du Prague
Tu te sens tout heuçeux une rose est sur la table
Et tu observes au lieu d'6crire ton conte en prose
La cğtoine qui dort dans le ceur de la rose

Auiourd'hui tu marches dans Paris les femmes sont ensanglant6es
C'6tait et je voudrais ne pas m'en souvenir c'ğtait au dĞclin de la
beaut6
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Anka kuşu bu odun yığını duran yerde her yanı sarıyor
Saniyen sireıiler korkunç derbentleri bırakıp
Üçer üçer yaman şarkı|ar söyliyerek beliriyorlar
Ve sonra cümlesi kartal anka kuşu Çin pihisi
Uçan makine ile kardeş oluveriyorlar

Sen şimdi Paris'te kalabalığın arasında tek başına dolaşıyorsun
Yanıbaşından otobüs sürüleri vınlayıp geçiyor
Bir daha artık hiç sevilmiyecekmişsin gibi
Boğazına yapışm,ş aşkın pençesi
Sen ki eski zamanda yaşasaydın bir manastıra kapanırdın
Dua ederken görseler ne yapacağını şaşırıyorsun
Kendi kendine gülüyorsun sonra cehennem ateşi gibi kahkahan

etrafa saçılıyor

Kahkahanın pırıItılariyle artık mesutsun
karanlık bir müzede asılı bir tablo bu
Sen ona arastra gidip yakından bakıyorsun

Şimdi Paris'te dolaşıyorsun kadınlar kan içinde
Şeydi bu... Şey, güzelliğin çöküşüydü düpedüz ah hatırlamamayı

ısterdim.

Notre - Dame'da bana Chrtre'dan kızgın alevler içinden bakan
Yüreğinizin kanları beni Monmartre'da boğdu İsa efendi
Beni o saadet dolu sözler mahvetti
Biliyorurn uğurunda gece gündüz inlediğim o aşk kahrolası bir

' ' hastahktır
Öyle bir hayalin eline düşmüşsün sana uykuyu saadeti haram ediyor
Nereye gitsen peşinde.

Şimdi de o bütün sene açan limon çiçeklerinin altında
Akdeniz kıyılarından
Bir kayığa binmişsin

,Arkadaşlarının biri Nissard'lı biri Montonasque'lı diğerleri Tur-
biasque'lı

Denizin dibindeki ahtapotları korkarak seyrediyoruz
yunusların arasında merhametli İsa efendimiz suretinde balıklar

yüzüyor
Şimdi de Prag'a yakın bir hanın bahçesine oturmuşsun
Kendini mesut hissediyorsun bir gül masanın üzerinde duruyor
Tutup düpedüz hikAyeni yiızmak dururken
Gülün ta kalbine konmuş ziba böceğiyle meşgulsün.
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Epouvantd tu te vois dessinĞ dans les agates de Saint-Vit
Tu 6tais triste ö mourir Ie jour oü t'y vis
Tu ressembles au Lazare affolĞ par le iour

Les aiguilles de l'horloge du quartier iuif vont ö rebours
Et tu recules aussi dans ta vie lentement
En montant au Hradchin et le soir en dcoutant
Dans les tavernes chanter des chansons tchÖques
Te voici ö Marseille au milieu des pastĞques

Te voici i Coblence i l'hotel du G6ant

Te voici ö Rome assis sous un n6flier du Japon

Te voici i Amsterdam avec une jeune fille que tu trouves belle et
qui est laide

Elle doit se marier avec un itudiant de Leyde
On y loue des chambres en latin Cubicula locanda
Je m'en souviens i'y ai passĞ trois jours et autant iı Gouda

Tu es i Paris chez le juge d'instruction
comme un criminel on te met en Ğtat d'arrestation
Tu as fait de douloureux et de ioyeux voyag,es
Avant de t'apercevoir du mensonge et de l'6ge
Tu as souffert de l'amqur ö vingt et d trente ans

J'ai vĞcu comme un fou et i'ai perdu mon temps
Tu n'oses plus regarder tes mains et iı tous moments je vourdrais

sangloter
Sur toi sur celle que j'aime sur tout ce qui t'a ipouvantĞ

Tu regardes les yeux pleins de larmes ces pauvres Ğmigrants
Ils croient en Dieu ils prient les femmes allaitent des enfants
Ils emplissent de leur odeur le hall de Ia gare Saint-Lazare
Ils ont foi dans leur dtoile comme les rois-mages
Ils espöret gagner de l'argent dans l'Argentine
Et revenir dans leur pays aprös avoir fait fortune
Un famille transporte un ddredon rouge comme vous transportez

votre ceur
cet ğdredon et nos r6ves sont aussi irröels
Quelques-uns de ces imigrants restent ici et se logent

ıİ
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Saint-Vit akikleriydi resmini görünce donup kaldığın
Kendini orda gördüğün gün öleceğinden korkuyordun
Sen ışığa çıkınca afallıyan Lazar'a benziyorsun
Geri geri gidiyor Yahudi mahallesinin saatinin ibreleri
Akşamları meyhanelerden gelen Çek şarkılarını dinliye dinliye
Hradchin'i teperken
Sen de kendi hayatında ağır ağır geriliyorsun.

Şimdi de Marsilya'da karpuz sergileriniıİ arasındasın

Goblence'ta G6ant otelindesin şimdi

Şimdi Roma'da bir Japon muşmtılası altına oturmuşsun.

Şimdi de Amsterdam'da güzel bulduğun ama aslında çirkin olan
bir kızlasın

Şu günlerde Leyde'li bir üniversiteliyle evlenecek
orada eski Roma'da cubica Locanda tarzında odalar kiralanır
Ben orada üç gece kalmıştım hatırlarım bir o kadar da Gouba'da

Paris'te sorgu hikiminin huzurundasın
Bir cani gibi seni tevkif etmişler
Sen ki daha yalantn ve yaşın ne demek olduğunu bilmeden önce
Bir yığın acıklı ve neşeli yolculuklar yaptın
Yirmi yaşında da otuz yaşında da aşktan çekmediğin kalmadı
Deli gibi yaşadım gençliğimi mahvettim
Ellerine bakmağa cesaretin yok artık
Bundan böyle senin için sevdiğim senin adına seni ürküten her

şey adına durmadan ağlamak isterdim

Dolu gözlerle zavalh göçmenlere bakıyorsun
Onlar ki Allaha inanırlar duadan geri kalmazlar, kadınlar çocuk-

larını emziriyor
Saint-Lazar garının salonu onların kokulariyle dolu
Arap kırallarıleyin yıldızlara inanırlar
Arjantin'de para kazanacaklarını umarlar
servet sahibi olacaklarınt sonra memleketlerine döneceklerini

düşünürler
Sizin kalbinizi taşıdığınız gibi
Bir aile de kırmızı bir diz örtüsünü öyle taşıyor
Bu diz örtüsü de rüyalarımızda aslında gerçek şeyler değildir
Bazıları burda kalmışlar

a
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Rue des Rosiers ou rue des Ecouffes dans des bouges
Je les ai vus souvent le soir ils prennent l'air dans la rue
Et se diplacent rarement comme les piöces aux ğchecs
Il y a surtout des Juifs leurs femmes portent perruque
Elles restent assises exsangues au fond des boutiques

Tu es debout devant devant le zinc d'un bar crapuleux
Tu prends un cafğ ö deux sous parmi les malheureux

Tu es la nuit dans un grand restaurant

Ces femmes ne sont pas mĞchantes elles ont des soucis cependant.
Toutes m6me Ia plus laide a fait souffrir son amant
Elle est la fille d'un sergent de ville de Jersey

Ses rnains que je n'avais vues sont dures et gercĞes

J'ai une pitii immense pour les coutures de son ventre

J'humilie maintenant iı une pauvre fille au rire horrible ma bouche

Tu es seul le matin va venir
Les laitiers font tinter leurs bidons dans les rues

La nuit s'iloigne ainsi qu'une belle Mdtive
C'est Ferdine la fausse ou L6a l'attentive

Et tu bois cet alcool brülant comme ta vie
Ta vie que tu bois comme une eau-de-vie

Tu marches vers Auteuil tu veux aller chez toi ö pied
Dormir parmi tes f6tiches d'Ocdanie et de Guin6e
Ils sont des Christ d'une autre forme et d'une autre croyance
Ce sont les Christ infdrieurs des obscures espdrances

Adl", Adieu

Soleil cou coupd

GUILLAUME APOLLINAIRE

a
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Bazıları Rosiers'de yahut Ecouffes'lardaki barakalara yerleşmişler
Onlann hava almak için sık sık sokağa çıkıp dolaştıklarını gör_

müşümdür
Dama taşları gibi pek seyrek yer değiştirirler
Daha çokları Yahudidir aileleri takma saçlıdır
Dükkönların nihayetinde ölü gibi cansız dururlar
Sen sefih çinko bir barın önünde durmuşsun

Birtakım zavallıların arasında ucuz tarafından bir kahve içiyorsun

Gece olmuş bir lokantadasın
Hiçbiri hafifmeşrep değil bu kadınların biri şu ur 

_"d:y"l,gormuyor
Şu en çirkini bile işığına az çektirmedi
O Jersey'li çavuşun kızıdır

Görmedim ama elleri sert ve nasırlıdır
Böğürlerine karşı sonsuz bir merhamet duyarım

Zaval|ı bir kızcağıza küstahca güldüğümden ötürü şimdi kendim-
den utanıyorum

Yalnızsın nerdeyse de sabah olacak
Sütçüler sokaktan güğümlerini tıkırdata tıkırdata geçiyor

GüzeI bir Mğtive misali gece uzaklaşıyor
Bu ya sahte Ferdine olacak yahut kuşkulu Löa

Hayatına benziyen bu zehir gibi ispirtoyu içiyorsun
Hayatın ki bir rakıya benzer

Auteuil'e doğru gidiyorsun evine yaya gitmek niyetindesin
Okyanuslu ve Yeni Gine'li putlarının arasında yatıp uyumak

istiyorsun
Onlar da birtakım İsa'lardır suretçe inanışça başka
Bunlar ufak çapta İsa'larıdır karanlık ürnitlerin

Allaha ısmarladık Allaha ısmarladık

Boynu vuruk güneş

Çeviron : İIhan BER.K



AU SECTEUR

Au secteur cinquante - neuviöme
On reçoit les colis

Romans quels qu'ils soient je les aime
Policiers, Voleurs je les lis

Mais surtout romans d'aventures
pas de romans d'amour

Il faut des coups et des blessures
Comme on en voit ici chaque iour

De Longs romans trös populaires
Qui n'en finissent pas

Un pauvre prince une bergöre
Qui s'igarent ö chaque pas

Des Indiens dans les brousailles
un bandit sous le lit

La iustice avec ses tenailles
On tremble quand on lit.

Dumas, Fival, Eugdne Süe
Hugo, Goboriau

Et cette liste que j'ai sue
Au temps que !'Ğtais au maillot.

pauvre civil liseur de livres
De romanciers anglo -

Saxons mdninges, ivres;
Envoyez - m'en donc un ballot.

a

a
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ASKERLiKTE

Elli dokuzuncu birlikte
Mektuplar dağılıyor.

Her çeşit romanlar, hırsızlı, polisli
Severek okunuyor.

Hele macera romanları
Aşk romanlarına bakın.

Yumruklar vurulmalı, yaralar açılmalı
Hep görüldüğü sibi burda.

Hani o uzun halk romanlarından,
oku oku bitmesin.

Bir fakir prens, bir çoban kızı
Yollarını kaybetsin.

Çalılıklar içinde Hindliler
Bir haydut yatağın altında.

Sonra adaletin pençesi
Titrersin okudukça.

*

Duma, Hugo, Goboriau,
Feval'ler, Eug€ne Süe'ler

Daha kundakta çocuklar
Ezbere bildiğim isimler.

Ey sivil okuyucu, sarhoş
ffiğlo-Sakson roınancılarından

Bir paket yapıp gönder
Ne bulursan

Çeviron: llhan BERK

ı



AUS DEN "HEITEREN LIEDERN
ZUM BRAUTKRANZ"

Ich bin deine Geliebte, die Beste.
Ich gehöre dir wie der Garten,
Den ich mit Blumen bepflanzt habe
und mit allerlei süssduftenden kraeutern

Lieblich ist der kanal darin
Den .deine Hand gegraben hat,
Uns im Nordwind zu erquicken,
Ein schöner Platz zum '!il'andeln

Deine Hand liegt auf meiner Hand.
Meinem Leib ist wohlgetan.
Mein Herz ist in Freude,
Veil wir zusammen gehen.

Deine Stimme zu hören, ist mir Süsswein.
Ich lebe davon, sie zu hören.

Jeder Blick, mit dem ich angesehen werde,
Nützt mir mehr. als Essen und Trincken.

Almancaya çeviren :

scHOTT

a



Elr cıki fııır ;lirl

"GELİN TACINA NEşELi ŞARKILAR, DAN

Sevgilim, seninim ben,
Güzeller güzeliyim
Çiçekler ektiğim
Kokulu otlarla süslediğim
Bir bahçe gibi senin.

Ne sevimli elinle açtığın
Su arkları bahçede.
Orada poyrazla serinleniriz
Bir güzel meydanda geziniriz

Elin elimin üstünde durur
İşte vücudum ne rahat
Kalbim de sevinç içinde
Çünkü beraberim seninle.

ıı

Sesin bir şarap, öyle tatlı
Ancak" sesini duyunca yaşarım
Yüzüme değen bakışın
Yemek içmekten daha güzel.

Tüılıçeye çcviren:
Sclahoüin BATU

I



AUS DEN "LIEDERN VOM FLUSS,

Die Liebe der Geliebten ist auf jener Seite.
Der Fluss ist zwischen uns.
Ich will zu ihr.
Ein Krokodil liegt auf der Sandbank.

Ich steige in das §üasser
und wate durch die \)üellen

Mein Herz ist stark in der Flut.
Das Vasser ist wie Land für meine Füsse.
Denn die Liebe zu ihr liess mich gefeit sein,
Als hatte sie mir Wasserzauber gesungen.

Almııöaya çeviıen :

scHoTT

aa



. NEHİR ŞARKILARI,,NDAN

Sevgilimin aşkı karşı kıyıda
Aramızda su
Varmak istiyorum yanına
Kumda timsahlar kurmuş pusu.

Suya iniyorum yavaşça
Yürür giderken dalgalar içinde

Kalbim kuvvet buluyor akıntıda
Sanki toprakmış ayağımın altında.
Sevgilim şarkılar söylüyor büyülü
Yaralanmam artık aşk korur gön!ümü.

Tüılrçeyc çevircn ı

Sclahaüin BATU

I



NACHTLIED

Es schweigt die Nacht in reinen Lichtes Schimmer.
In stiller Zelle atme ich gemach.
Mein Leben, denk ichs, gibt mir nicht zu klagen.
Mein Streben hat dem Ziel mich nah gebracht.
Gut hab ichs, oh, was sollte mich noch graemen ?
Denn was mich graemt, steht nicht in meiner Macht.

HAN YÜ
Almancaya çcviıen :

GUNDERT

UNGENNANT

Ihr lieben Leute,

seid mir noch nur nicht böse.
Mich wiegt wie ein Schiff
Hin und her die liebe Not
Der Liebe zu dieser Zeit.

Almaocuya çeviıen :

GUNDERT



Bir Çin Şiiri
GECE ŞARKISI

Susmuş gbce pırıl pırıl ışıklar içinde
Sessiz çadırımda soluğum yavaşça
Şikdyetim yok hayattan.

Gayret yaklaştırdı menzile beni
Niçin şikiyet etmeli ?
GüzeI geçiyor günlerim
Elimde değil ki üzüntülerim.

Türkçeye çevircn:
Scldhattin BATU

a

Tüıkçeye çcvireı:
Salflhaltin BATU

Japon Ştirt

ADSIZ BİR ŞIIR

Ey iyi kalbli insanlar
Sakın bana darılmayın
Beni bir gemi gibi satlıyan
Büyük, çok büyük acısı aşkın.

Ariwara Narihira

I
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Farbenlust, so duftig bunt,
Sie verwelkt verweht.
§(/er ist, der in dieser Velt
Ewİglich besteht ?
Von des Vahnes letztem Berg
Komm ich heute her,
Weiss von keinem seichten Traum,
Keinem Rausche mehr.

lRoHA

Almencaya çoviren
GUNDERT

a

WANDERER ! a

§7anderer, wohin geht dein Weg ?
.Baden geh ich im Meer beim Morgenrot
Entlang den baumgesaeumten rüges.,
'§(/anderer, wo ist das Meer ?
<W'o der Lauf des Flusses endet,
Daemmerung sich in Morgen wendet,
Vo der Tag ins Dunkel rollt.,
§7anderer, ziehen viele mit dir ?
.Waiss nicht, wie ich sie zaelen sollt,
Sie wandern aIIe Naechte,
Mit Lampen in der Hand,
Sie singen alle Tage
Auf den Wassern und über Land.,

RABİNDRANATH TAGOR
Almaocıya çcviıen :

ZlMMER

Iı



Bir Japon Şiiri
IRoHA

Renklerin verdiği sevinç
Kokulu, elvan elvan
Ama solar hepsi, geçip gider.
Kimdir dünyada ölmeden kalan ?
İşte toprağa indim bugün
Deliliğin son doruğundan
Ama yok haberim gördüğüm düşten,
Eski sarhoşluğumdan.

Türlıçcyc çevircn:
Sclahattia BATU

Hind Siiri
EY YOLCU l

Yolcu, söyle bana, yo|un nereye ?
«Şu yürüdüğüm ağaçlı yoldan
Denize gidiyorum, suya girmeğe.»

Yolcu, söyle bana deniz nerede ?
.Şu akan nehirin bittiği yerdÖ,
Alacakaranlığın şafak vaktine,
Gündüzün geceye döndüğü }erde.»
Ey yolcu, çok mudur gelenler seninle ?
<Ben nasıI bileyim sayılarını ?
Hepsi ışıklar ellerinde
Yol alıp giderler geceleri,

Çınlar sesleri suda, karada,
Şakıyıp gezerler gündüzleri.»

Türkçcye çevircn:
Selflhattin BATU

I



HYMNE

Die Lust der \)üelt ist
Elend: weh ihren Freunden.
\ü[ie Flut das Schiflein,
Treibt sie mich in das Unglück.
Gefangen lieg ich
Im Banne irdischer Lüste.
Herr, nimm das Steuer,
Führ nıein schiff in den Hafen
Am lVeltabend,
Der in Ewigkeit waehret.

Die Hand soll dich greifen ?
Da des klügsten Scharfsinn
Dich nicht fasst mit Forschen
Denn berghoch bist du.

Das Ohr soll dich hören ?
Zwar du redest Donner,
Doch bist du auch stille
Und lautloses Schweigen.

Ein Mensch soll dich schauen ?
Zwar leuchtest du glanzvoll,
Doch du birgst dein Antlitz.

Almancaya çevi, en :

GRIMME

-



Eıkl Bir §uriye Şiiri
HYMNE

Bu dünya zevkleri iğrenç
Yuf dünyanın zevklerine
Nehirde akan kayık gibi
sürülür feliket ülkesine
Tutsak o|muşum bir kere
Bu dünyanın zevklerine.
Tanrım, sen yol göster bana
Girsin bindiğim gemi limana
Ebede kadar sürüp giden
Dünyanın son akşamında.

Sana elle mi değmeli ?
En akıllının aklı bile
Bulamaz seni arama ile
Yücesin Tanrım, dağlardan yüce.

Seni kulak mı işitmeli ?
Gürliyen gök ,gerçi sesin
Ama sessizlik ce sensin
O duyulmaz susma hali.

Seni insan mı görmeli ?
Gerçi parıldar yanarsın
Ama yüzün bizden gizli

TürLçeye çeviren:
Selahattin BATU

a
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GAzEL

"§[", soll ich tun, o mein Meister? Ich kenne mich Selber nicht:
verworren scheinen die pfade-wo ist das erlösende Licht ?
Der Meister sprach voller Gnade; §flas bist du so Furchtsam, o

warum soll das Dunkel d.ich schrecken, der Nebel, 
'", '"'fİ'llumflicht ?,,

Ich sagte: Es ist nicht das Dunkel, nicht Nebel ist's, Der mich
verstört-

Ich höre von fern eine stimme, die lockende vorte Mir spricht.
Er sprach darauf mit Laecheln; Der Sommer, der zaertliche

Wind singt im Schilf,
Es ruft dich die schimmernde §üelle, die perlend arn Ufer sicht

Ich sagte; §[as soll mir die Welle, *u, ,oll mir der *'ı|j'T*
das Schilf?

Sie wollen mich fesseln-ich aber, ich suche allein Dein Gesicht.
Er sprach voller Güte; Wie töricht, wie aengstlich Bist du noch-
Vertraue den Stimmen des Schönen, wirf von dir der Sorgen

Gewicht.
Dan}ı wirst du erkennen: die schönheit in stein und Iıı pflanze

und Stern
In iedem Geliebten-sie führt dich zu meinem, dem Ewigen Licht.

ANNEMARIE SCHIMMEL



GAZEL

Ustam, dedim ona, söyle ne yapmam gerek ?
Bilmiyorum kimim, neyim ?
Yollar karışık gibi, seçilmez, geçilmez
Nerde beni kurtaracak ışığım ?
Cevap verdi bana sevgi dolu sesiyle:
SöyIe niçin bu korku çocuğum ?
Karanlıklar niye ürkütsün seni ?
Bak susmuş hepsi, bulutlar salkım salkım.
Karanlıklar değil beni ürküten, dedim,
Sesler geldi uzaktan, yalancı sözler duydum.
Yine cevap verdi gülümsiyerek bana :

Rüzgördır o esen, kamışlar boğum boğum
Çağıran dalgalardır pırıldıyarak seni
Kıyıya vuran sular incilenen bir yudum.
Dedim, dalgalar, rüz96r, kamış ne ister benden ?
Hepsi birer bağ bana, sensin benim umduğum.
Cevap verdi gene hudutsuz sevgisiyle
Hatadasın hep korku yüzünde okuduğum
Güzelliğe inan sen, onun sesine güven
At kalbinden kederi, feraha çık dostum.
O dur gördüklerin hep, taşta otta, göklerde
Sevdiğin yüzlerde o, güzel benim ışığım.

Çeviıen ı Sclahaflin BATU

I



GAzEL

Ich hörte einst, wie die Rohrflöte sang
Und wie voller Leid ihre Weise erklang:
Sie lehrte zu lieben mich den, der blieş -
Vertraue dem Liede, mein Herz. Sei nicht bang.

Alle Gedanken kreisen um dich,
Singt alle \)Uelt ihre I(eisen um dich,
stammelnd verkünden die Toren dein Lob.
Schweigender knien die §Oeisen um dich,
rVortlos verharrend nahn sie sich dir - ,

Andere, tausende reisen um dich,
Suchen in '§üasser und Lüften nach dir,
Fragen die Glut und das Eisen um dich.
Braust doch die Orgel des Sturmes dein Lob,
Flüstern die Lüfte, die'leisen, um dich,
Erde und Sterne, Sonne und Mond,
Drehn sich im Reigen in Kreisen um dich.
Dunkeler Urgrund: anfangslos ziehn
Himmel in schimmernden Gleisen um dich,
Und alle Dunkelheit dehnt sich und webt,
Lichtquell, dich ewig zu preisen, um dich.

ANNEMARIE SCHIMMEL

SEDıCHT

Du bist das Meer, ich bin der \Jilellenschaum,
Die Knospe bin ich, die du treibst, o Baum,
Du bist das Licht, ich bin der Spiegel dein
Dein Sein ist Wahrheit, meines ist nur Traum.

ANNEMARİE SCHIMMEL

I



GAZEL

Ben de bir zaman işittim neyden
Nasıl acılıydı şarkıları
Her nağmede sevmeyi öğretti bana
Güven bu şarkıya, ey kalbim korkma !

Bütün düşünceler çark vurur çevrende
Alemler şarkıIar okur çĞvrende
Övgüler söyler deliler, adına
Bilgeler sessizce diz çöker çevrende
Sabırla, susarak yaklaşır yanına
lnsanlar binlerce yolcudur çevrende
Havalarda, suda ararlar seni
Ateşten, demirden sorarlar çevrende
Orglar fırtınada seni över de gene
Sessiz riizgdr seni fısıldar çevrende
Yeryüzü, gök katı, yıldızlar, güneş, ay
El ele rakseder, mest olur çevrende
Büyük sır, ey derin kaynağı eşyanın
Gökler pırıl pırıl yol bulur çevrende
Bütün karanlıklar genişler, ey kaynak,
Seni övmek için döner çevrende.

Çeviren : Seldhattin BATU

KIT,A

Sen bir denizsin, ben dalga ucunda bir köpük
Bir tomurcuğum ben dalında ey ağaç !

Sen ışıksın, ben ayna, karşında
Sen yüce gerçeksin, bense bir düş.

Çevircn ı Sel&hdttin BATU

ı
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ALMANYADA YUNAN EDEBIYATI HAKKINDA
I

YUNANLILIRİ NE KADAR TANIYORUZ ?

|\;[inerva'nın sevgilileıi Yunanlılar, sanat ve buna ait bilgilerde öyle
lY.l bir başarı ile çalışmışIardır ki, eserlerindeki ideal ile güzel ta-
biat nerede ise aynı tahloda birleşmiş bir haldedir. NasıI ki Thukydidcs,
Atina şehrini Yunanlıların bir müzesi ve Prytaneion'ul saymlşsa, Yuna-
nistan da öylecc, güzel tabiatın bir mebedi ve bir mukaddes korusu ol-
muştur. Buradan Avrupanın, baıbarlığı bırakmış birçok milletleri, ka-
nunlar ve örnekler almışlardır.

Homeıos'un içtiği ve sıırını bilmiyenleri sapsaıI bir dehşct içinde
bırakan Pieria kaynağı burada akıyordu. Thyrsus as6ları2 Dionysos'un mah.
ıemlerine uğultularla burada dytrambik 3 heyecanlar veriyordu. Nympha'
lar' ve Gntia'lar 5 Anakreonları etrafında burada dans edeılerdi. Galip-
Ierin başına Olyrıpia çelenkleri burada uçar, yap:akları, Pindaros'un çol-
dığı dorya liıinin havasına uyarak burada titreşirlerdi. Theokritos'un çobanları
burada yarlşır ve bütün tabiat etrafı sessizce dinliyerek burada soyunut
ve güzelliğini dökünürdü. Sophokles'in koroları burada raksederlerdi.
Odeon 6 burada, Musaların 7 dolaştığı kırlar burada idi.

Odi profanum vulgus et arceo.
Favete linguis! Caımina non prius
Audita Musarum sacerdos
Virginibus puerisque cantat!

ı Erki Atiıada şehir mecliıi üyeIerinin toplandığı bina.
2 Bakhnos törenlcrinde şarap tanrı'tnı tapanların cezbe halinde ilıeı

elltriıde tuttuLlaıı bir asi.
3 Dionysos hakkında söylenen lirik şiirlerin yarattığı cczbcli hava.
a Kaynaklarda, dcrc, nehir gibi sularda yaşryan periler.
5 Zcıafet tınrıçatarı.
6 Odeon, Eski Yunantılaıda müzik musabakalarına mahsue bina.
7 yuıan mitoloji.indĞ ilim ve güzel sanıtları himayeteri altına almış olaı

doLuz tanrıça.



ALMANYADA YUNAN EDEBIYATİ HAKKİNDA 59

Evet bu ince şiir anlayışları ilc Yunanlılar öınek alınrnağa değer.

Güncşin berıak bir derede akisler verişi gibi Yunanlılaıın saf idealleri de

tabiatı aksettirmektir. Şiiılerinin plinını tanıIça Eunomia kurmuş, onun

bir gök Gratiası olan kızı da bu plinı tablolaştırmşti. Yaptığı tablo]ar

şafığrn paıtık ışıklarına bürünür, ağzı melodi söyler ve hassıs kulakları

senfoniler duyırdı. Evet bunlır örnek alınmağa değer.

Fakat onları örnek almadan önce kendilerini tanımalıyız. yunan çiçek
ve meyvalarını Almanyı topraklarında yetiştiırnek isıiyen Musaların öşık-

laıı ncrede ve Yunan filolojisinin koruyucu melekleri neıede ? Ben bu-

rada sadecc ölümsüz Gressner, Ernesti ve Klozz'dan bahsedeceğim. Bunlı-
rın üçü de gerçi umuma hiubeden metinleıle olmakla beıaber, bize Yu,
nanlıları en çok tanıtmış ve böylece büyük hizmetlerde bulunmuştur. Bun-

ların birincisinden ne yızık ki Almanya rnahrum edildi. İkincisi ilkinin
izinden giderek filolojide tam kritik bir yolda yürüdü ise de şimdi
başka sahalarde çalışıyor. Almanyanın, kendisinden, bugüne kadarki veri-
minden daha büyük bir verim bckliyen üçüncüsü isc, Yunanlıları çok iyi
tanryan esaslı bir sanat tenkidcisi, metin yayımları ve izahları ile hizrnetter
etmiş biridir. Fakat gönüİ onun, daha ziyade Yunanlılar hakkında oıijinal
Gserler vetmesini ne kadar arzu eder.

Almanya'da, her şeyin başında, Yunan edcbiyatının Alrnanlar tara.
fından nasıl tetkik edilmesi lizım gcldiğini gösteren ve bu edcbiyatı ko-
ruyan bir melck gerek. Fakat bu melek nerede ? Tetkik derıck, tabii her

şeyden ewel kelimenin mönasını esaslr olaıak inceleinek demektir. Bun.
dın başka bu edebiyatın ruhuna felsefe gözü ile de bakmak, tenkidcileıe
umumiyetle lüzumsuz gibi görünen ince güzellikleri estetik bir anlayışla
tahlil etmek vc sonta tarih gözü ile de, zaman, mekin ve dehayi yerli
yerinde değerlendirmek gerektir.

Diderot, her birinin ötekinden ayrı bir fikri olan ı,e her biıinin ötekini
deli sandığı insanlardan ibaret bir topluluk tabayyül eder vp buna, dünyada
heı gün örneğini gördüğümüz çeşimen bir topluluk der. Ben de «bu top-
luluğa, daha çok tenkid sahasında rastla6lr» sözünü ekliyebilirim. Çünkü
buıada herkesin kendine göre bit fikıi vardır, fakat gene bütün hakkında
bir hüküm verir. Fransızlar birkaç güzel noktayı sathi olarak tahlil eder-

ler ve tetkik ettikleri yazara memleketletioin zevkine göre hir şckil ve-

rirler; ondan sonra kendilerini de en iyi sanat tenkidcisi sanrrlar. Bunlar,
Litince kelime tenkidi yığınlarını bir çamur halinde göıürler ve bundan
da tiksinirler. Buna karşılık Holindalı ve Alman filologlar, bu Fransızlaşmış
düşünceleri çamurdan da kötü telikki ederler. Fransız, benim fikirleıim-

a
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dcn çiçeklcr ve meyvılar yetişti derken, Alman da benimki mcyva vcırnez
ıma temizleyici bir iştir der. Herkes kendine göre bir hüküm verip dur-
rnıktıdır.

Peki bu neden böyle oluyor ? Birçok filologların önceden çalışmış
olınaları, - Fransızlır da kcndi Bon - Mot'larını kifi miktırda tekıarlı-
ırırş ve işlemiş bulunuyorlar- eskileıi izahta Ingilizleıin taıih tırafını
dahı çok aydınlatmış bulunmaları, acaba filosof yaratılışlı Almanlara dı
bir vazifc yüklemiyor, onlara da bütün bu eski çalışmalaçdan faydalanıcak
ve bunların üstünde felsefi bir tablo yarataçak zamaoın geldiğini göster-

rniyor mu ? Fransız ve İngilizler bizden önce iyi çalıştilar; biz kendi sa-

hamızda biraz geri kalmışız vc belki de şu üç noktaya biıaz dahı dikkat
etmemiz lizım geliyoi :

Baumgarten'in LAtinler hakkında yapmağa başladığı ve Hume'un da

Iogilizleı için yapmış olduğu gibi, başka biri de bize,'Yunanlıların güzel,

liğe ait bilgilcrinin sIrıınr açsa, bu suretle değişen ve yenileşen görüşleıin
estetiğe çok büyük faydası dokunacaktır; ayoı zamanda akademik esaslara

dayanması lizım gelen ve Baumgarten estetiğinden de çok faydalanması

mümkün olan bu eseriyle böyle bir yazar, zevkin değişmesine de çok yar-

dım edecektir. Bu suretle Fransız ve lngiliz yazarlarınrn faydalandıkları
ve modıya göre ahkim çıkardıklaıı ders kiıaplaıı da ortadan kalkacak,

eteklerinde şimdi bile o kadar güzel çiçckler bulduğumuz Yunan Parnası-

nın tepesine çıkmak için içimizde bir filoloji sevgisi uyanacaktır. Bundan
başka kendimizi, eskileri okumada çok faydalı ve lüzumlu olan biı felsefi
zevke de alıştırmış olacağız.

Bundan başka ğöz önünde bulundurulması gereken ikinci bir nokta

da, orijinal metnin minasını dilimize çevirmek için yalnız yazarınl tetkik

etmekle yetinmeyip, onu diğerlerinden ayırabileeek ve üslübunun karakte-

rini belirtebilecek kalitede mütercimlerio bulunmasıdır. Bu mütercimler
bize yabancı oıijinal metnin gerçek özelliklerini 8östeıen incelikleri,
renk farklılıklarınr, onda hikim olan karaktcri, dehasını vc aynI zamandı
mensup bulunduğu şiir nevinin mahiyetini doğru olarak verebilecek bir
iktidarda olmalıdır. Gerçi bu istekler çok fazladır ama, benim kafamdaki
mütercim ideali için azdır bile. Birçok mütercimler önsözde, kritik not.

larda, yahut y^zarın hayatı bahsinde bir şeyler söyleme hevesinden kendi-
lcrini alamıyorlar. Bunların çoğu önsözde ya iltifatlarda bulunur yıhur
yaza|ı^ eserletinder. bahis 'açarlar. Notlar ise, ya okuyucunun anlayışından

şüphe edildiğini gösteıen birtakım sıkıcı izahlardan, yahut onu hic ilgi-
lendirmiyen tartışmalardan, yahut da bilgiçlik taslıyan bir yığın filoloji
rnolozundan ibarettir. Sonunda buna, yazarın hayatı da tercüme edilerek
eklenir ve böylece bir kitap tamamlanmış olur. Mütercim için ekmek pa-
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ıasr, bıstlran için kazanç ve müşterinin kitaplığı için dc bir kitap temin
edilmiş demektir. Fakat edebiyata bir şey kazandırıImış rnıdıı? Hiç biı şcy!
elde edilen netice ya zarar, ya sıfır, veya menfi bir miktar yığınından ibeıettir.

Biri çıkıp da bize şiirin babası Homeıos'u tercüme ctseydi ne olur.
du ? O Homeros ki, Alman edebiyatı için ebedi bir eser, dehalar 8 için
çok faydalı bir kitap, antikitenin güzel §anatlarl ve dilimiz için değcrli
bir kaynaktıı. Nasıl ki Homeıos bütün ilihi ve insani hikmeıin kaynağı
olmuş, \'unan ve Roma edebiyatının merkezini teşkil etmişse, bizim ede-
biyatımıza da en büyük örnek olmuştur. lşte bütün bunlaf onun tercüme-
sine değer kıymetlerdir. Fakat bu tercüme, bir tecrübe srnlrını aşmalı,
bize Homero§'u, onun nasrl ol{uğunu ve bizim için ne o|ınası lizım
geldiğini gö§teren bir ilim adamının bütün hayatını dolduran bir ma.

hiyet almalıdır. Burada lngilizlet bize göre ne ,kadar ilerdeditleı.
Thomas Blakwel'in << Homeros'un hagat ge eserlefini araştırmaD
ad|ı kitabı (İngilterede büyük bir rağbet gören bu değcrli e§er, nG

yazık ki Almancaya ancak yaü tercüme edilmiştir), keııdinc «tabii
sebeplcrin hangi miişterek tesirleri biricik Homeros'u garata-
bilmişlerdir?>> fikrini esas almış, bunu, gerçek kıitik bir ruhla Yunan
edebiyat ve taıihine ait esrardan çözerek izah etmiştir. Bu suretle cser,

bize Homeros'u açan bir anahıar vazifesi görmıkttdir. Bu kısım, bir
giıiş yerini tutmıktadıı; öyle bir giriş ki, bizi, en cski, eo il6hi ve
tercüme edilemiyenlerin en zoru olan Flomeros'a yaklaştırması bakı-
mından hiçbir zaman bu kadar lüzumlu olmamlşttr. Ondan sonta e§.

kilerin Homeros hakkındaki en mühim tetkikleri geliyor. Eskiler onu
nasıl görmüşler? Onun bizdeki yeri ne olabilir ve ne olması geıektir?
Biz hiçbir zaman bir Homeros olmamaklı beraber, ködye kullanrnadan
ondan nasıl faydalanabiliriz?

Bu, Homeros'a girişi teşkil ediyor; ya teıcüme? Bunu, Bitaubö'nin
koıkunç bir tahrip örneği olan yeni tercümesi gibi güzelleştiımeğe ısla
özenmemelidir. Milli zevklerine mağrur olan Fransızlar, başka bir devrin
zevkini aolamağa çalışacakları yerde her şeyi kendi zcvkleıine uydıııurlar.
Homeros, Fransaya boynu bükük gelmiş, Fransızların gözüne hoş görün.
mek için onlarrn modalarına uygun bir kisve giymek zoıundı kalmıştır.
Mübarek sakalını tıraş ettirmiş, basit kılığını dcğiştirmiştir. Artık Fransa'-
da, Fransız idetlerine uymak zorundadlr ve kendisinin yüksek köylü va-

sıflarından herhangi bir şey bir taraftan gözükecck olsa, zavallı ilc baı-
bar diye alay edilmektedir. Halbuki biz Almanlar, nerede ise hiç dene-

8 Herder zamanııda Sturm und Drang (fırtına ve eoşkuuluk) dcvri nubar-
rir, cdip vc şairlcrine dcia denirdi.
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cck kadar az bir okuyucu kitlesi ilc vc vatansrz olarak, aynı zamanda

milti bir zevk dikte eden bir diktatörden de mahrum bir hılde Home-

ros'u olduğu gibi göımeğe ve anlamağa çalışıyoıuz.
Ancak en iyi bir teıcürne bile, yüksek bir ktitik ruhla yazılmış izah

vc şethlerden mahrum olduğu takdirde, bize Homeros'u olduğu gibi gös,

tereınez, Mütercim, bulduğu hazineleri göstermek için bizi yınına alarak

Yunenistan'ı götürmek isteıse, bu seyahata seve scve katlanmalıyız. Gerçi

biz, buna alışmaııış ve kısmen de bundan tiksinen insanlarız ama, böyle

bir mütercim, bizi okul'hikiyeleri ve bir sürü likııdılarla dcğil, Yunan
edebiyatının büyük sırrına vikıf bir ıehbeıin bilgisi ile dikkatimizi çcke,
rek her tarafı dolaştrrtr ve bizi aydınlatır. EsasĞn biz, birçoğu pek mü,

him olmıyan bazı güzellik unsuılarınırı tahlilindcn ve Fransız halkının
hoşça vakit geçirmesi için yazılrnış yazılardarı ibaret olmakla betabct,
Fransrıların, cskileıin zevkine daiı olan düşünceleıini biliyoıuz. Bundan

bışka mektep hocalarının da _ onları nasıl izıh ettiklcrini hıtırlıyoıuz.
Gıimm'in Anakteon, Ebert'in Young hakkındaki notlaıı da melümdur.

Şu halde bu şafak ıydınlığından, güneşin tam minasiyle doğuşuna, yani
bir kavmin Homeros tarafından Yunın zevkine göre nasıl ıydınlıulmış
olduğuna intikal etmck mümkündüı. Ben bu tercümede hexamctre'yi vc

şiiıi de ihmal etmezdim.. Fakıt bunlaıın Yunan zevkine uygun olmalaıı

şeıtiyle. Böyle bir şcy bize aynı zamındı dil vc şiirimizin de duıumunu
her zarnen kontıol ctme imt<iap1 veıir. Bcnim bu istıklerim geıçi biraz
fazlıdır; faket ne yıpmalı ki Homeıos'ta tercüme edilmesine imkin ol-
mıyan güzellık'lcri ancak bunlar bir dereceye kadar tclifi edebilir.

Buı.ıu daha iyi aydınlatabilmem için burada Steinbıüchel'in Sophoklcs
ve Euıipides teıcümesine sanat baklmından' bir göz ıtalım. Sanat bakı.
mından diyoıum, çünkü bunun gıamef tenkidi «LitcraturbricJc» de ya-
pılmışur. Tam bir hüküm vercbilmeleıi için bu tercümeyi genç tıagedyı
dehalaıına, Yunan dostlarına, Alman dili bilginleıine_tavsiye edebiliıim.
onlaıın bu husustaki hükümleıi ne olabilir?

. Yalnız öfıt<i bir şckitde okuyan dehalar için bu tİrcüme, beııık bir
kaynağın yolunu gösteren emin bir ıehberdir. Onlar burada Yunanlılaıın
trajik ıuhunu görürler, düşünüş tarilaıının özcllik ve heyecanlarını kıv-
fıılar. Onların sade ve mürekkep . taıiflarını, istidatlaıını ve gclişmelıtini
sonuna kadar takib edebilirler. Fakat Yunan tıagedya ruhu buıadaki pat.
ronim 9 vc mitolojik vakaların hangisinde kcndini' gösteımektediı ve bu
ıuh en çok, Yunın'mizaciylc dokunmuş bulunın koıolırdao başka neıede
olabiliı? Acaba bir deha, şişiıilmiş İsviçrc Almancasındı, Yunaocaya hıs

9 Bıbıya vc ccdada niıbct cdilen.
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o şahane ifadc şekillerinin gerçek kıvraklığını bütün üslübiyle anlar, şiir-
den anlıyan bir kulağa kuvvetle çarpan fakat Almanca nesirdc kaybolup
giden bentleri duyabilir mi? Acaba biz korolarda bu orijinal dilin renk_

leıini, ritmini, teatral yürüyüşünü ve muzikal aımonisini kaybetmiyor mi-
yiz? Bunların bazıları belki Klopıstock'un serbest hece vezniyle kurtulabi-
lirdi. Bir Alman dehası Steinbrüchel örneğine göıe ttağedya koroları ter-

tibetse, bunların gerçek Yunan ruhunu aksettireceklerini hiç §anmam.

Bununh beraber itiraf etmeliyim ki, Steinbrüchel'in Almanya'yı en büyiik
tragedya şairini tanttmasl, bize Yunan taklidi minasız on İsviçrc traged_

yısı vermesinden daha iayda|ı ve daha orijinal olmuştur; çünkü tiyatro-

muz şimdiye kadaı Yunanlılardan pek az şey, daha doğrusu hiçbir şey
öğtenmemiştir.

Yunan edebiyatı meraklıları Steinbrüchel'i hemen ellerinden atmak-

tadıılar; çünkü onda, Yunanlıların ve tiyatrolarının dehasını, tercüme.etti_

ği ya4ırın karakterini gösteren ve tattıran bir şeyi boş yere aramakta ve

bulamımaktadırlar.
Dile gelince; tefcüme lsviçre diyelektinde yapılmış olduğu için tabii

hoşa gitmiyor. Bu, yalnız Isviçre kelimelerinin tahammül edilmez yapı|a.

rından dolayı değil, Lyıı zımanda Yunancadaki bütün sade renklerin,çok
defa cümle yaplsını yiyip kemiren çiğ renkli bir ifade şekliyle telifi edil-
mesi zorunda kalındığından dolayı da böyledir. Tabii bu suretle hatıfın,
Yunanistın'ın Syıen'i diye adlandırdığı Sophokles'ten ortada fazla bir şey
kalmamışur. Bütün bunlara ıağmen Yunan sentaksını dilimize uyduran
mütercimin cesaretini 6vmek lAzımdır. Yalnız, bu misalinin, bir itiyat
halinde kendisini körükörüne taklideden taklitçiler yaratmama§ı şaıtiylc.
Bundan başka bu gibi denemelerin klasik örneğe uyarlığını hakkiyle tak-

dir edecek tenkidcilere de ihtiyaç vardıt.
Bunları göz önünde bulundurarak Steinbrüchel, çalışmalırına devam

etsin ve tenkidlerden de faydalanmağa baksın. Pindaros da ona, - Al-
manlar için o kadar meçhul olan vc Yunan milli karakterini bütün kuvve-
tiyle belirten bu yazar da dilimiz ve dehalaıımız için faydalı olacak bir
yeterliktedir - büyük bir mütercim olması, fakat aynı zamanda Yunan
aolayışiyle de onun hakiki tercümanlığını yapmasl yolunda bir şans sağlı-
yabilir.

Şimdi ben Yunan yazarlarınden hangisinin ve ne sebeplerden dolayı
tercüme cdilmeleri geıektiği hakkında bir liste tertibctrnektense, Tyrtoios
tercümesini ve daha çok Longus'dan Daphnis ile Khloe tercümelerini
buıada hak etmiş oldukları bir takdirle anmağı tercih ederim. Fakat ad-

lııı geçmiyeo mütercimletin Yunıncg metni de tercümeleriyle bcraber
yıyımlamama|arına müteessirim. Milletimizde hemcn hemen kaybolmuş
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olın, yazarlııı da gerçek zcvkin bir kıynığı vazifesini göıen Yunanca
scv3isini yeniden uyandırmak için hiçbir fırsatı kaçırmamılıdır. lngiliz
milletini bazı başka sahalarda taklidcdeceğimiz yerde, Yunan dili çılış-
malaıı şıhasındı taklidetseydik bizim için ne kadar şeıcfli bir iş olmuş
olurdu.

Sanatçılara Yunan sırrını uzaktan gösteıen §7inckelmann gibi, bize
Yunan hikmet ve şiirinin de tapınağını açan bir Alman §7inckelrnann'ın
daha hasretini çekiyoruz. P|istik senatlar bakıınından bir §Zinckelmaıın an-

cak Roma'da gelişebiliıdi; fakat şiir bakımından bir §7inckelmann Alman-
yı'da da gelişebilir ve Roma'de yetişen selefiyle beraber büyük bir yolun
yolcusu olabilir,

Böyle birinin,.Yunınlılaıdı hiçbir suıetle birbiıinden ayrılmamış olan

şiir ve hikmete dair yezacığı bir edebiyat tarihi, bu edebiyatın menşeini,
gelişimini, çeşidi bölgelere, zamanları ve şairlere göre dcğişik hailerini
göııermcli ve bunu, anrikiteden kalma eseılerden alınmış vesikalar ve ör-

neklcıle ispat etmelidir. Bu, sadece zam,anı,;rı biı ,hikiyesinden ve ondaki
değişikliklcrden ibaret olmamalı, öğreıici mıhiyctte bir eşer olabilmesi için
taıih ıözünün daha geniş olao Yunancı minasını göz önünde bulunduıma-
lıdır. Yunan edebiyatını, mahiyetine, diğeı kavimlerle olan faıklılıklarına
ve Yunanistanda üstün bir durum almış olmasının sebeplerine göre ince-

lemelidir. Burıda insan büyük bir müşahede deryası içinde kalır. Yunın-
lıların içinde yaşadıkIarı tabiıt, anıyasaları, hürıiyet ve ihtirasları, hükü-

met, düşünüş ve yaşayış ıatzları, şair ve filosoflaıının dikkat hassaları vc
bunu tatbik edişleri, bulundukları yaş, din ve muzikleri, sanat ve dilJĞri,

oyun, raks ve diğer hususları onlarda ne tesir bırakmışlar, bizi kendileri.
ne hayran bııakan bu yüksek seviyeye ulaştıımak hususunda ne dereceye

kadar imil olmuşlardır ? Örnek olması için bize, her türlü şiir nevileıi
içinde, Yunanlıların gerçek idealini göstermek lizımdır. Sonıa da bizi,
taklitten uzaklaştırıp kendi kendimizi bulmağa cesar€tlendirmek için onle-
rın ferdi, mahalli ve miili güzelliklerini'belirtmek gerektir. Eserlerinin
ifade ve ölçüsü ile dış şekilleri belirtilmeli ve kendi üslfıbumuzla mukayese

edilmclidir. Bundan başka Yunan şiirinin,muhtelif zaman]ardaki dcğişik-
likleri de gözönünde bulundurularak Romalıların Yunanlılardan neler ve

nasıl öğrcndikleri, bizim de oolardan nelcr öğrenmemiz lizım gcldiğinin
tatbikauoı pragmatik bir görüşle yapmalıdır. - Evet büün bunlar biı
müşahede deryasıdır, öyle bir derya ki, içine, eskileıi tantyan derin bir
zeki, zevk sahibi bir sanat tenkidcisi ve haıti diycbilirim ki aocak bir şair,
dılmık cesarctini gösceıebilir. Bu dcryadan bilginlerimizin çoğu ıncak
dımlalar tadabilmekte ve şairlerin çoğu bundan ancak, kcndilerinc zafer
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adanan Glicıd muhaıipleri gibi içebilmektedir. ya sınat tenkidcileıine YaPıyorlar? Onlar, Aeon'larının tanrılarına bu deryadan, ,rpt, İran hü.kümdarına aynı şeyi yapan dilenci gibi zelil bir gu.rr.ıa bi; "; su sunu-yorlar.

Bu çeşit bir eser az tanıdığımız yunanlıiarı bize daha çok tanıtacakbir eser olmalı, ince zevk k.yn-.g,n, bize 3çmalı ve Yunanlıların zavallıtaklitçilerinden bizi kurtarmalıdı.. B, .r.. onlarrn nereye kadar ilerlenişve neden bu kadar iler.lemiş olduklarının slfrlnı çözmelidir. Aynı zamandagene bu eser bize, ne kadar geüyiz, ileriye doğıu ne kadar gidebiliriz veyıgiiT'! zorundayız, hiç erişemiyeceğimiz cihet ne olacaktrr ve bu, nedcnböyledir ? diyc de gösterebilmelidir.

,1,İİ,l*,:?.H}?:İ
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Almıı Klisiklerindon yeni tcrcümeler

NAMUs
(Die Ehre)

L|ERMANN SUDERMANN'ın .,lVamzs, (Die Ehrc) adlı dramı dördüncü defa
ı ı otmıL üzere dilimizc çevrilmiştir. Soı tercümİ Scıiha Bedri Göknil tarafın-
den yapılmış vc İstanbul'da Dgrülbedayi tarafındıı oynandıktan sonral Milli Egi-
tim Bakanlığının Klisil(ter Scrisinde çıkmıştır.2 İlk iki tercüneniu mütercimlcrini
bilmiyoruz, yalnız bu eseriı üç mütercimi olduğunu CctAl Sahir'ln «Servct-i
Füıun» dı yızdığı bir makalesinden ögreniy^orıızı <<Banlaıdanbiriıinin iktidarsızlığı
üdcta ıabit otmuşr 3 üçüncüıü ise Fccri Ati Luruçularından Müfit Ratıp tarafın-
dan çcvrilmiş a ve Burhınettin Boy tiyatrosunda 1'l ckim 1909 da oynanmış.5
Cclil Sahir'in yazdığı makılc bu oynaıış izcriıedir.6

' Celöl Sahir, «,lVamus» muharririni 6vüyor, escrini çolı beğeniyor, yalnız oy-
Dantş taızını tcnkid ediyor ve eserin ınlaşılmadığına hımledcrck muhtevasını aı-
lıtıyor.

.Namuır, piycıi, SudermanD'ın şahsi acılarındaı doğmuş bir piyestir. Kcı-
diıi yıllardır memlcket memlcket dolaştıLtau sonra, babasının öldügü baberi üze-
riıc eviıe dönmüş. Memleketinde idctmiş ı c.Dazc kaldıııldıLtan sonra matem
tuhılıı evdc migafir ağırlınırmış. B6ylece o, kcndisiıi, hislcri incolınemiş, lıaba
kızkardoşleri arısında, - uzun zıman yabancı mcmlcLetlerde çcvresini fersah
forıah aşmış bolunduğundan otacık - yabancı hissetmiş.

<<Namüıo piyesi iştc bu iç yışayıştın vc duyuştan doğmuştur; ama kaynı-
ğpıı hiç belli etmız. Hiçbir escri de bunun kıdar antaşılmıdan kalmış dcğildir.
İlt defa. Berliı'de Lesıiıg tiyatroıuıdı Bluııcnthal'in idırcsindc oynandığı zaman
(1889), muvaffakıyctiıi sırf ıahne tesirlcri sayGrinde lrazannış, escrc şahcscr bilc
denmiş vc mücllifi ycni cdcbi cGreyauıu zirveciıc çıLarılmış.

Sudermınn, ibscn'in öğrencilerindeı olup inlılipçı bir yazardır; eıori ıürütı-
lcyicidir. İçiode sıkıcı nazariycler, cansız hilrmetter yolıtur, yılnız ıorulır yardır.
Naııl ? Noden ? Niçin ? Bu ıorular scyircilcri bir müddet, çözülmcıi gcreken dü-
ğinlcr lıırşıaındı bırıkır, merılı uyaıdırır, hcyecın vcrir. Digüm çözülünceyc
lıadır da seyirciyi Lavıar. Onun gıhıelcrinde gelccek bir tchlikeyi bcklcmck var-
dır. Bo bcklemo ıılarını Sudermann büyük bir ugtılıkla işlemiştlr. Dramı, cdc-

a) ,, Darülbedagi " 793l, senc II. No. 18. S. 4.
2) Dünya Edebiyatııdan Tercümelcr, Alman Kl6sikleriı 74, İstanbul t950.
3) «Scrvet-i Fünun", yıl 19, cilt 38, No. 963, S. 6.
a) <Neı.ııal-i MıIli>, |9l4, S. 125.
5) cScrvet-i Fünun», yıl 19, cilt, No. 96l, S. 390-392 ve No. 962 S. 403-406,

cilt 38, No. 963, S. 3-8.
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biyat değil, tiyatrodur. Büyük bir kurnazlıkta sahne teknigino uyarak, seyircinin
üzcrinde bırakacağı tesiri göz6nünde bulundura.ak, zr.anın gtDltt zevk ve ih-
tiyaçlarını karşılar. Herkesiu isteklerine cevap yerir. satbi de olsa zamanınıı bir
tailosudur. Bunun için de işte Alman naturalizminin örnek eseri oIarak göste-
rilmiştir.

Fakat sonraları hükümler değişti. Eser karşısında vaktiyle yapılan methiye-
Ierden utaoılıp geri d6nülmek istendi, eski hükümlo, 

".."rlj,, y"orl", de haksız
oldu. Muvaffakıyete bir şey denmiyordu; eserdet<i inkılöp kudreİi in,<6r edilemi-
yorsa da, muvaffakıyetinin sırrı, onun teatral otuşunda bulunuyordu. ltöylelilıle de
cser, Heinrich Hart ve A|fred Kerr gibi ünlü tiyatıo münj!&itteıinin kuvvetli
tenkitleriyle düşürüldü.

Bunun içindir ki sudermaın'ın bu cseri hakkııda veıilen hükümler arasında
çok tezatlır vardır. Bugün bilc oDu zamanıntn taıihi havası içinden çıkartıp, di-
ğcr eser|eri aragında mütalia etmck güçtür. Değişmiyen bir şey vaısa .^|y'cınus>>
piyesi üç noktadan bir cesaretti:

1. Konu bakımından,
2. Şahııları bakımından,
3. İşleniş tarzı bakımından.

K o n u : Namuı kavramı üzerine dayanıyor. Namus nedir ? Nasıl telAkki
olunur ? Muhtelif mekinlarda, muhtelif içtimai seviycIerdo namus kelimesi ne gi-
bi incelikler taşıyor, ne gibi gelenekler, Adetter ve temayüller üzerine kuıuloyor?
Bunları tetkik ctmck, namus kavramı attında toplanan muhtelif şeyleri birbirin-
den ayırmak için lurcalamak pck hoştaoıtan şeylerden olmadığı gibi. dokunmağa
da gelmiyordu. Bu kavram altındaki esrartı perdeyi yırtmak, herkesia iç yüzüıü
göstermek hiç şüphe yok ki büyük bir cesaretti. Ba iç güz işte herkesin kendiai-
ne kırşı bildigi ve ancak başkalarına karşı bilmek istemedigi bir şeyji. İşte su-
dırmann herkesin kendisine karşı bildigi, falıt başkalarını karşı içleıinde sak-
Iadıklaıı sırrı açığa vuruyor, ve bu hareketiylo zamanının garip telikkilcrine, bu
telil.kilcr yüzünden de düştüklcri gülünç vaziyettcre, riyalı6rtığa büyüL bir dar-
be indirmiş oldu. Eseı, Namas kavramına bürünüp de kendilerini aziz göıtcrmc-
ğc Çalışau ıafdilleri ayaklandırıyor, bu kavramdan kurnazcasına istifade etmcsini
bilenlcri de, plinları ifşa edilmiş bir kumandan gibi şaşırtıyor, ama davayı hal-
lctmiyor, sorulara kati ccvaplar vermiyor, hükümlerini bir ncticeye bağlamıyor,
neticcde namus ncdir ? sorusu da açık Lalıyor, Bunun içiı işte esere, cclil sa-
hir'in dedıgi gibi «kclimenin bültin şümul mdnasiglc bir piycs atez» demek dog-
ru değildir. Sonra da eserin mahiyeti bakımından buna lüzum da yot<tur. Belki
mücllif bile henüz daha bu konu üzerinde açık bir fikre varmış değitdi. Eseıe
ağırlık meıkezioi veren Graf Trast'ın güıüşteri, hepsi değilıe bile muhıkkak Li
büyük bir kısmı Sudcrmannin görüşleri idi. O, düşünmedeı bu mcseleyi içinde
duyuyordu. Bunun içiı de işte ona hAkim otamıyordu. Ötckiterin kondilerine 96-
rc bir namuc tclAkkileri vardı. Birisi daha basit, ötekiıi de dahı idcal düşünüyor.
Ama hiçbiri onu bir mescle olırak ole almıyor. Graf Traıt bir filozof değil, bir
düıya adamıdır. Hayıtta da muvaffak olmuş biridir. Onun bu kaıışılı dünya ile
inıınlgr hakkııda birçok düşüucoleıi var. Ama o, bu düşünceleriyle hiçbir zaman
bir inkıl§pçı, bir mütcfciıkir, ycoi bir bilgcligin vclisi degildir. HıtLa, zamııa,

I
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duruma ve mcılcğc görc narıııs kevıımı üzcriıdcki düşünccleri daima muayycn
bir gaye içindir. Cclil Sıhirtn dediği gibi, o. talıız piycıte bir ıoıionıca, yııi.
fcıini yapmıyoı, o, hılıiki bir raiıonneaı'dür de., Oıun için gıye, heı şeydcn öncc
golir vc ber şeyiı üttündcdir. Siyııi vc iktisadi alanda olduğu gibi, rcımi vazi-
fcsi olan bir adam gibi dc onun içio hcr şcy milıul olmalı vc iradc ile akla da-
yınan şeylcrc hizmet etmclidir. Bunu Sudcrmanı, kıaa bır ıahnede gayet ıçık
olaraL göstcrmiştir: Trast, Mühlingk'in oğlunu düelloya, strf onu odıdan dışarı-
ya çıkarmak için davet edor (V. 5, s l39). Namue }avramının izafi olduğunu
göstermck için şu ncticeye varıltı: her şey gııgsındı güzel, zamanındı ve yc_
rindc doğru iıe, o zaman sadece zaman ve tarza göre doğru bu|duğumuzu gaye
t6yin eder. Graf'ın bu düşünceleri tamamiyle işlenmiş deEildir. O, düşünceleıinde
haLlı olmaIı istiyon bir iosanla, düşünccleri muvaffakıyctiniı vasıtaşı olan bir iş
adamı arasında kalıyor ve sıdecc zımana, duruma, hıte g6rc mükemmel bir insan
oluyor. Böylc olduğu halde Trast, sahne figüıü olarak oıiiinaldir.

Grafln ileri süıdüğü düşüncelcr hakkında şu söylenebilir: ,iVamus kavramıııı
şırt olduğunu ispat ctmekle ıncak illı adım atılmıştır. Asıl mcsele: bu lııvramı
lııvramak vc değerlcıdirmektir. Değişen bütüo bu şekillerin aıkasında acaba
mahiyet bakımından nG yardır? Neden insanlar, şekiller bukadar değişik olduğu
haldc, her ycrde ve her zaman, ncınuı lıavramı üzcrinde bukedar durmuşlır, uğ_'

runı mallarını, canlaııDı fodı etmişleıdir? Bitip tükonmek bilmiycn bu «naınuc»

dedigimiz şey ncdir ki ?

«Tıast. - «,lVamus,» dcdiğimiz ş.g, umumun takdiı güneşinin bizi agdın-
lattığı ıaman akceltiıdiğimiz göIgcdcn başka birşcg değildir. Fakat işin .n |eha
tara|ı, içtimöi mahit ııe tabokalatın kcndileıine göıG çeşitli namus telikkilcıi
olmaeındadır. Hakikat bunlaıın hangisinde; bunu nagıl t6yin etmeli?> (ı. 76)

Birçokları onu bir mcıfaatc,. bir paıaya fcda etmcktc hiç tcıeddüd etni-
yorler. Onlır için ndrı.,s para oluyor, mcnfaat oluyor. Bu da pek tcmiz bir hig
değildir.

Bu cscıde gösteriIen ikinci bir cesııet de elc atınan şahıılardır. İçindc
nihayct bir, yahut iki scmpatik ingan var. Hepsi, son deıcce antipatik, inıan
topluluğuıda hoş lıarşılanmıyaı tiplerdir. Bu ıcvimsiz insanlar. olduklarİ gıbi,
bütün gorçeklilıleriyle karakterize edilmişlcrdir. Gcrçi insanı arasıra güldüıüyoı'ır,
ama umumiyetle eserı karşı isyan uyandırın bir his uyandırıyorlar. Burada Biöıı-
aonhDr lbıen'iı tcsirleri büyüktür. Ibgen'iı «Cemigetin deıtekleri», Biöınıon'uı
dı «Hagalctlcr» indclri o marangoz usta Engstrand olmadan bu «.lVomus» piyeai
bu kadar techiz cdilomezdi. Böylc olduğu ha|de çoğu, Sudcrmann'ın öz malıdır.
Hcpsi realiteden alınmış kaba tiplcıdir. Acı humoru da onun özclliğini gösterir.

«Namuı» piyeai. biri zengin, biri falıir. iki aiIo arasındaki münagebctin
muhtelif safhalarında fertlerin ruh hıllerini inccler. Bu aile menaupları dışında da
Gıaf Trast gibi faal ve muktodir bir iş adamı. Lothar Bıandt ve'Hugo Stcngcl
gibi de harcıilcm aıistokıat tiplcr vardır.

Piycsteki iki aileden biri, zengin bir tacir ailcsi olan Mühlinglc'litcıin reiıi
ilc karııı, bütün hal ve tıvırları, filir vo hisleri, itibıı düşkünlültlcıiylc aoııa.
dangörmc tiplcrdir. Bunlarıı kızları Lcnoıc kendileıine filrcı, hisscı tamaniylo
yabancı, zeıgin buıjuvalaıın eski aristokrıtları aratacaL dcrcceye yaklaşdn abl§lı
vc ruh halinden nefrct cdeo, insanları müsavi gören, hakiLıtsever bir kız, oğullan
Konrad ise bol ıervot içiDdc büyümüş gcnç ve haiifmcşıtp bir delikaulıdır.
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Heincckc aileıine gelince : bu ailcnin. ıciıi, Mühlingk fıbrikasııda eski bir
işçidir. Bir Laza ncticesinde milil olduğu için kendisine avlunun bir L6şesiudc,
oturması için bir yer tahsiı edilmiştir. O, burada ihtiyar karısı ve küçük kızı
Alma ile berıbcr otuıur, Heinecke'nin ötcki kızı Auguste ise ecli ve ayrı bir
cvdc oturmaLtadıı. Oglu Robert'in, piyesin kahramanı, çol<tan bcri Hindistan'da
Mühlingk'lerin bir ticaret şubtsinde çalışmakta iken henüz bvdet etmiştir. Çocuk-
luğunda bu ticarethane reisi tarafından okutturuimuş, kendi gayrotiyle de tahsilini
ilcıletmiş aydın bir insandır. Ailesi ise basitligi ve cebaleti içiıde, mahrum kal-
dıLları şeylerc Larşı bir hırs duymakta, paraya tapmakta, zenginleıc, bilhaısa
kendilerine, içtiınai mevkilorinin parıltısı arasındın karanlığa bakır gibi tiksinti
ile bakanIara, lfituf ve nimetlerini şükranlarla dağıtarak bir sadaka deıecesiıe
indirenlere lıarşı hırs ve nefret duyan bir işçi ailesidir. Ama bu umumi t'asıilır
altında hususi hatlar da meydana çıkar. MeselA: Heineclıe Babı ilc karısı gayct
saf, damatları MichaIski de saf olmakla bcraber küstah, karısı Auguıto ise
hilebaz, ailenin küçük kızı AIma da sgfahate düşkün, şuh ama aldatılmış, düşmüş
bir kızdır. Graf Trast, Robert Heinecke'nin memur olarak yapmakta alduğu ticarot
devrindc kazandığı bir dosttur. Sırf mcziyetlerine hayraı olarak ona dost oImuş
vc bütün çalışmasını onun himayesiylo scmereli bir halc getiımiş, bu münasebetlc
i{ühlinglı'lere de servet kazandırmıştır. Kah<ıe Kıraiı unvaıiyle tanınan Graf
Trast, bu ticıretle meşgul olanlara büyük servetlcr kazandırmak kudrctine malik
bir adamdır. Vaktiyle kumarda kıybettigi büyücek bir meblAgı 6diyemedigi içiu
ordudın çıkaıılmış eski bir subay, bir dakika, arkıdaşlarının tavsiye cttiklcri
iıtiharı düşünmüş, falıat yaşamağa doymıyan vc böyle münascbetsiz umumi bir
itibara kapılan hayatını fcda etmektense yışımağı tercih ctmiş, fakat çılışmık
iatiycn ıuhunun şiddetli isyanı üzerine bundan vazgeçerek uzak diyarlara gidip
orada yorulmak bilmiyen bir çalışma ile telihinin de yardımiyle zcıgin olmuş. Vak-
tiylc kendisini sadecc bir namusguz teliklıi cdcn insanların şimdi paranın önündc
zclilce eğildiğini görerek her şey gibi namuı'un dı baıı mcnİıatlcr önüıde itibıri
bir şcy olduğuna lıanaat gctirmiş, uzun,cyahetları sıragıuda ziyarct cttiği yerlcrdc
aomus'un çok değişik tclİkkileri olduğunu görmüş vc araşttrmaıarı, oDurı bu kana_

ıtini kuvvettendirmiştir. Trast'ın Dazarıride ,ıom.ıs yoktur, ve bu yoLluğu doldura-
caL, iasanlara yoltarında rehber olacak bir şcy varsa o da vazifc duyguıudur.

Escrin oriiinal tarafı, hikAyenin, bu iki zıt fikirli insaılar, cyin ön ile arkı
ccphcsindc oturanlar üzerine kurulıiıuş olmasııda değildir. Eeerin orilinat tarafı,
ber iLi bölümler arasında görüneı zıddiyctin işlcniş tarziyle bir hiçte neticc-
lcnmceindedir.

Eser, gerçekten, içinden dıamatik bir düEiim, beşeri bir diva çıkarılıbilecok
şekilde işlenmcmiştir. Her iki evde de aynı şekilde parsya düşküı, sathi ve hiç
değeri olmıyan insanlar yaşar. Ailelerden biıinin oğlu ile digerinin Lızının birlcş-
mesinin, herhangi bir seddi yıkmak, aşmık, 8radaııi uçnrumu gidermclı gibi bir

'minası yoktur. parası otan öndc oturur, parası olmıyan arkada. soeyal ıizamıı
ırrıı budur. BaşLa bir mesele yoktur. Trast'ın ilamas haLkındaki sözlerinde bilc.
Bertin halkına, kalkııma deyrinde ıadcce bir ıyDa tutulmuştur. Böyle bir ıynada
hılk daima bir meselo değil, ancak inkılip esori göıür. Meselclcre karşı son dc-
rece kayıtsız olan büyük şehir halLı, asıl l<endisi için tehlikcli olmuşıtur. Tüccar
aileıini çizerken de dramatikçinin kalemi heıüz dıha petr cmiı dcğildi. Öo ".p,
hcdc oturauların zarflarıua kırşı hiddct vo anlıyışrn biribirine Larıştığı Lısım,

İ
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lıesLin ılayları bafiitetir. Arkı cephede oturanlar igc bütün realiteleriyle göste-
ril,nişlcıdir.

Halk tiplerini yaratırkcn dc has renlıleriıi mizabtan almaları, cslıi bir ga-
nat geleneği idi. zolıııın ve lbseu'in teaiıi altındı naturalizmin, buıa kaışı koy-
maoı gcreLtigini sanmıştı. Ama suderman bu karşı koymağa hiç ehemmiyct ver-
medi vc gene eski gelcneğe tutundu; yalnız buıu yeni çığır antayışiy|e . işledi.
Gerçi onuı yarattığı inıanlarda mizah yoktu, am, sgdermann, insanlarını mizah
içindo yaratmıştı. Biz, onların dar oIuştarıaa, bir fikro saptanışlarına, Lüçük men-
fıatpcrcstliklcrine gülüyor ve hepıini zavallı buluyoruz. Bunun için de bu gülüş,
kurtarıcı, feıahlatıcı bir gülüş olmuyor. Şahıslaıın donuLluğu, koıuşma tarzüriyle
dc ırtıyor. Tesirler, pck edcbi otmıyan, ancak akis vercn donuk, lıısa, dıamıtitr
bakımdan da hcdcilcıi bilinen konuşmataıdan alınıyor.

«Namuı> piyesi, parlak birkıç ıahneıine ve tipiıe rağmen, Sudermanı'ın
buıdan sonraki eserleri için bir ölçü olamadığı halde, üsl6p balımııdıı ıalura-
list tiyatıo sanatına çok uygun düşmüştü. Burada belircn temayüller, buıdan son-
raLi eserlcrindo tcmiz bir şekildc gelişti.

Alman naturalizmi, edebi bir çığıı olarak romantizmc lıarşı lıoyan bir çığır
olduğu halden, içinde romantik unsurları gcne tamamiylc atemamıştı. Bu unsur-
laıdan bazen biri, bazcn de ötcLi üstün gclmckte idi. «,|Vamas» piycıi de şeLil
bakımından yeni eercyana haı bir eacr olmıt<ta bcrıbcr, onda dahi romantik
ungurtar hAkim değilse bilc, tımamiyle erimiş dcğildir. Hilıöyeıin dramatik şokli
içinde verileı haberlcr, hitıraya dayanan koıuşmalar, ıaıari ıçıLlamalır vc mo-
nologlar, orta dercccdeki insanların yapnacıklı haıckctleri romantizmc haıtı, fı-
lıat diyalogtarın c|e atınış ve günlük ditin Lutlanılış taızı, şahıi reıt<lcriyle tana-
miylc naturalizmdir. İıce iııan tipi vcrmcL için teferruat üzerinde durmat<. ro-
mıntik bir tasvir tarzı otmaLlı berabcr hiçbir şcy i|ivc ctmcden hcr şeyi ol-
duğu gibi vermek, tıoıuya harclet ıallamak, tczatıarı ortaya çıIıarmak, conra dı
bunları biribiri i{indc critmck ıaturalizmin tırzıdır. Bu tarz da işte tiatıal
üılibu yaratmıştır. Drımıı bu yoni şelıli için ırtık beşcıi mubtcva uyguı gcl-
nıyor, ancık pürüzlıri düzeltnclı, bütünü iıceltmel bahiı Lonuıu otuyordu. soıra
tiyıtroıun Almanya'da o zamına lııdar lıcndi içiıdo Lıpalı bir oyun tırzı vırdı.
Şimdi iıc üılibun ıınırlırı ıçıldı; üzcrioe dc teatrat bir lıültür Lurmığa müııitti.
Mcralı uyandııan bir hırckot, umumi tipiL şıbıılar, Laıit ııtiraplır, gcvşelc dü-
ğümlor iıtiyoıdu. Böyle bir tiyıtro üglibu ııcalı ııtuıaliıt diyıloguı vaııtılıriytc
yıııtılıbilirdi. Bu iıltp geniş oluyoı vc gcnişligi yüıündcn dcrinliği tııtmıyoıdu.
Gcrçi çolı defa bu içteı golcı ıamimiyotlc gidcrilmeğc çalışıldı, fıiıt nıturıtiıt
ifıdc ilc içlilik, bir tüılü vcrilcniyoıdu. Bunuı içiı dc bu dcviıdc büyüL vc dc-
ğcıli cıcılcr yarıtmılı pclı güç otdu. Ancılı tcatıet bir uılüp bunu yapabilcccLti.
lbıco, iştc bınu lıcıdi tırzııa görı göıtcırıişti. Sud"rnııı da «,|[İ2gr1 .6;,
piyeıi itc hcıüz başlıngıçtı bulunuyoıdu.
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ıirvarıya HirAyr,ıEni
(Litauische Geschichten)

* Litıanga Hik,ageleri. ( Litauischc Geschichten ) de Hermann Suder-
mann'ındır, ve dilimizc Müşerrbf Hckimoğlu tarafından tercüme edilmiştir. 1l917de

Almauya'da expressionizmin kuvvctlendiği, felsefe, psikoloji ve naturalist romaı
çığırı açıtdığı bir devirde yayımlanmıştır. Müellif bu zaınanlar olgun bir çağda
idi, fakat planlarını, tasarılarını çok daba öıce yapmış, konularını, yirmi scLiz
yaşında iken düşünüp kaydettiği, fakat heniz işIemediği notlarından seçmişti.
Böylecı gençliğinin niyctleri, ancak olgunluk çağında işlenmek suretiyle ycrinc
getirilmiş oldu.

İlk düoy. haıbi sıralaıında, .{tmgn muLadderatı" karanlık göründügü,
«tanrıtarın ycryüzüıden el çektikleri> bir zamanda Sudermann, yaratıeılığııın
adımlarını değiştirdi: muhtevaya şelıil verirken çok ehcrnmiyet verdigi motifler
üzerindcn, insanlarıu, hatkının traiiL alınyazılar,nı an|atmağa başladı. Motiilcri
remiz oldu; hikiyeleri dramatik şclril aldı. «Litoanga Hik6gcleri>> ni daha da ilcri
gidcrek sağtam, aç.k taılaklar üzcrine kuıdu. Fakat en güzel ve eı canlı tarafları,
insanları ve insanlırın alınyazılarını 6rten lıesif hava oldu. Hepsi Litvanyı balkı-
nın-Lanlariyle yıratılmış, caılarından koparılmış, hayatlaıından, kuvvetlcrinden,
zaaftarından birer pırçayı gösteıir. Bununla berabcr zamına bağlı değil, zamaıı
aşmıştır. Her birinin sanat değeri de iştc buradıdır.

suderman oHcr anlatan kitap, gerçckten anlatılmış gibl diişinilcbllmcli.
Günin adebigatı, ifadegi inceltigor, zcnginleştırigoı, bir çıkmaza götirigoı>
demiştir. Bu anlayışta iştc hikiyelcrini, daha ilk donemclerindc çok sadc, düpe,
düz bir ifade ilc anlatmağa çatışmış ve daima karşıııuda canIı olırak birisi otu_

ıuyormuş da onu dinliyormuş gibi yazmış, dinleyicieini {azlı yormamak ilgiıiıi
uyanılc tutabilmek için de her türlü çarcyc başvurmuştur. Sudcrmanu fazlı dü-

şünceterc dılmız, fikirler yürütmez, ancaL anlatın bir adamıı dinloyicisine söy,
liyebileccği kadarını ıöylcr. Harct<cto ehemıniyct vcrir vc koıuda daimı ilcrlo_
meğc balıar. Bunuı içiı dc ıahnetcr ıık sık dcğişir, konuşmalar bolduı; ına
tüzumıuz biçbir lıcliıno yoktur. Üzeriıde fızla durulmaşı gcrcLcn m6nalı bir
kotimeye de ııslanmaz.'Tabiıt,tasvirleri aıcak hikiyoye l§zım olacak Ladar vır,
dır. Duygulır üzeriıdo durın hiçbir lirilc pırçaya ycr vcri|mcmiştir. Mizıçlar dı
fazta tııvir cdilmcz. Şahııların yüzlerinde iıe lüzumıuz dcnilcbilcceL hiçbir
çizgi yolrtur.

.Tilılt Yolculı}ı" (Die Reiıe nach Tilsit): <Litoanga lrikigeleri" ıta,
sııda, konusuıun büyükligü, plri| veriştclıi temizlik vc özcllik bıkımındın bıitı
gclir. OLuyııı herşoydıı önce sadelit< ve ıamimiliL içindc aılatış tarzıııı hcvo,
cınlı toıu çeker. Müıllif bu toıla muhitvchıvı yarıtmış ve hiLiycyi bir çerçcvc
içine almıL zırurctindcı lıurtntnruştur. Hilıiye laılıtılıılrcı, sanli hePiııiz, bu
köylü kulübeıi içiıdc, bu İngaıların doıt vı ahbaplerı ıraıında oturuyormoş dı,

1 Milli Eğitiın Bı!ııılıİı Dünyı Edcbiyıtındaı Tcıciınelorj Almıı Kl6ıik-
tcri: 76, İıtııbul 1950.
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aılatanı görüyormuşuz gibi geliyor bize. Müetlif burıda artık bir şehrin, bii top-
lnlığun, bir §lemin ıdamı değil, bu toprağın oğludur. o, etraiındakiterin doıtu,
.arkıdaşıdır. onları, ciddi ve anlıyıştı otanlara, yarıttığı inganların hayatlarını,
ümitleriıi. scvinçlerini vo bedbahtlıLlırını antatır, onlara kih ncşeli k6h acıklı
hıberler verir. Bclki de onu dinliycnlcrdeı birçoğu, bu hiLiyeyi bilir, bitçoğu
dı içindc geçen iısanları tanır ve biçbiri hikAyenin ccreyeD ettigi yere, lıöye,
ııclire, şehire yabancı değitdir. Buna rağmen bu türlü hikiyeler okİ-.kt"o g*"
,uııımazlar. Çünkü bu hikAyetcr, her defasında daha büyük bir önem alır, daha
çok heyecan verir ve merak uyandırır, daha acıklı veya daha neşeli otur.

Bu hikiyede bir parça da Homeros'tan çıntıyan bir şey var. Selma Lagerlöf'ün
sadeliginden de bir şey var. .Titsit yolculuğu>>, başten sonuna ttadar sanatkArane
öir şckilde ınlatılmıştır: içlilik, binbir çizgi içindc duygolu bir şekilde gösteril-
oiştir- Şchir ve manz.ra, günlük teferruıta uymakta, şahıslar, bütün karaLter-
leıiylc göstcrilmektedir. Her biri hikiyeniı ruhunu veren insan mukaddcratının
Lırışık mescleleri içiıc dolınmıştır.

Mütercimin de öısözünde belirttigi gibi, Indrc ve Busae biıbirine mclek ve
şcytan kıdat zıt olan iki kadındır. Indre, her şcyi iyilikle düşüncn, sabırlı, mü-
tevckkil bir kadın, Busze ise sıadetini onun ölümüıdc arıyan, ıevdigi erkeği,
kangını öldürmek için kışkırtau bir dişidir. Netitcdc iyilit<, tcmiz kalblılik galip
golir vc Locası bütüı pişmanlığına, nedametiıe rağmcı fenı ıiyetinin ccza,ını
bıluı.

"üılıı Bunbullll,: sonu traiik bir şeLildc biten dramatik bir hikiyedir.
Konu iyi ıcçilmiş, vıkalır da aıka arkaya iyi sıralaımıştır. Her şcy oa ince tc_
ferruata Ladaı düşünülmüşvcancak dinleyiciıin dinliycbileceği kadarı vcritmiştir.
Hiçbir tasvir, hislor üzeıinde durau hiçbir lirik parça yoktur. İkinci dcrcccdoki
şıbııların yüzlcrinde bile fazla bir çizgi görütmez. Hiköyc, bir mahkemc .cetscgi
ilc başlar .mı bu yemiı mahkemesinin vc hııırlık yarg,rcıDıD ne olduklaıı değil,
nc yaptıLlırı aılatılır vc ancak, sırf esas şahısları aydınlattığı için biıLaç tipin
çizgilori verilir. Madlyne, gcl,r gelmcz gülümıcmclcr, sır keşfedilir edilmcz de
ılaylar başlar.

Telınik bakımdan geçmiş, yavaş yıvaş anlatılır, falat diva aydınlınacağı
yerde kararır. Müclli{, bilhassa ilıi suçlunun ifadolerindc üıtat olduğuıu göster-
rıiştir. Hepsi ıanki bir ciııyct vakaıı anlatılacatıınış gibi rıhat rahat hilı§yc edilir,
voaeıl hikiye bundan sonra başlar. Haliki bir tııiedinin ımıısıztığıyle mukadderat
üç kişi arasındı ceroyan edor: Miks, Alutc ve Madlync. Burada dı gcıe iLi zıt
kırıkter karşı karşıyadır. Miksi, ber iki lıadın seveı; yalnız şu farkta ki, biri sev-
diği için mahvetmek, lıinini, kııkauçlığını yatıştırınak istcr, ötcLi de, aksine, ona
ıcvinç vermcğe, oıu ııtıraplarındaı kurtaimağa, yışıtmağe çatışır. Böylccc Milıs'in
ruhundı bir değişiLlik olur: bir cani, bir aziz olur; faLat onun bu değişııcsi dcği!
dcğişirken, müelliiin bizi ruh hidiselcriıe dcrinden baLtırması mühimdir; onun
biıe bu ruh gelişmecini açıkça g6ıteı.mcıi bir çığırdır. Büyük vc unutulmaz çizgi-
lcrlc hiL§yenin sonunda verilen tablo dı çok miualıdır: "

olki adam Mikı'i getirigor, Ala.te d.e gi.Ierck dişlırini göstcıigot, dilini çı-
kaıarak ctrfınd.a dans cdigordu.,

<Kcmcıinden aşağı doğ"r, geniş oğızlı bir şişenin üıt kıımı ıallanıılorda.
Uücadde csnasında kıııImıştı. Onunla çocuğan biı üfa daha sükancte kavaş-
maıı içiız Gilllnna'gc kaıban getirmi§i.> (s. ll4)
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Hik§yc, mönah motiftcrlc doludur; hcpsi dc hikİyeniı aua hatlarını verir:

1. yışlı vc otguı bir kadına karşı olın aşk, onun kızıoa kırşı duyulan mu_

hıbbctlc artır,

2. Kocasının ılılından sildirmck vc bu suretle onu kendiıine dıha fızla
bağlamık içiı çocuğunu öldüreı, ama bunun üzeriıe oıu temamiyle kay_

, bcden bir üvoy ananın üyey çocuğunı karşı duyduğu ncfret,

' 3. Kıskançlıtıtın dogau, sonunda da ihanetc ve cinayete kadar götüren bir
kgdının ncfret duygusu.

sudcrmann,ın bu hitıöyesindeki özellik, eskiden sadece bir satıh olan ycrc

şimdi bir dc bir arka plın, yeni bir buut, bir derinlik vermiş olmasındadır. Hikı_
yenin konuyu anlıtan dış şckti yanında, bir dc onun iç safhasını anlatan ruh

hikayesi vardır. Hödiscler, gerçi bu ruh safhasiylc ehemmiyetioden bazı şeyler
kıybediyor, ama buna karşılık birçoL şeytor kazanıyor. Ruh diyarı, bilhassa

Miks ile or,lhancının çocuğu arasında bir türlü meydana çıkarılamıyan münaeebette

deıinligini bulrnuştur. Bu münaıebet, Miks i çocuğa yalnız baktırmakla kalmıyor,

aylt ;maDda ona babatık da yaptırıyot. Babalık bağı, zorlı koparıldığı andı,
gtrçi bir ycnisi daha ve belki do daha sağlamı kuruluyor ama, bu ikincisi, kati_

ii y"rrş yavaş önünden asla sıyrılamadığı ölümc doğru götürüyor. MiLs. ölümü

hatı ctmişti, ama onu kurtaracalr, daha yüksek bir inıanlığa g6türecck de genc

ölügı idi. Bu ııdan itibaren Mikı, haroletleri içiı icabcdcı kuvveti: Alutc'dcı
ayrılıp Madlyıc'ye dönmesi vo ölüme ıüıüklenmcsi hep bu babılığın kaynağındaı

.İ.rşİ,r. Hıkay", bu çizgi olmadın düşünülemoz; düşünülccek olursa, dıştan belki

pııç;lanmaz, yrlıı, iısıo hayatından çok garip bir parça gibi görünür ve hiçbir

nlnası kalmaz.

Her cdcbİ hiLİye, ister manzumr.ister ncsirlc anlatılmış olsun, ıncıı. mahi_

yıtindeki ilıi|igiylc bir değcr kazanır : bir dış hödiıeyc mukabil bir de iç hidiıe
oı-.ır, bunlar da yı yıoyanı yürümeli, yahut dı içiçc dolanmalı. Burada dış hİ,

disc ı hastalık, t8kibcdillyormuş vohmidir. Halbuki aılında bunların hiçbiıi yok-

tur, Hayıtın mahiycti, anun gölgeli tabloları ancak dıştan bukadar mühim vc

aklın kıvrıyabileceği şoylcrdir. Hitıİyenin sonu traiiktir vc bu traicdi, hadiıeleri

hiç şaşırtmadın, bulandırmıdan. büyük bir hasıasiyctle varilmiştir. Hayat, görü_

ıüşto, ,uy,f olmalıta beraber hakimdir, aııl d6va,da budur. Müollif, burada ya,

zarİrgıodao bir şcy kaybetmiyor, aLsine hik§yeyi bu muazzam neticcye vardır_

mak-için sadecc lAzım olanı anlatıyor. konuşmaların bile en kısa şeklini veriyor;

<Baıadan gitl Sana haber göndeıscm bile bcn namasla bİı mal sahibigİm,

H ms enİ n aleghimdc ko nu §masını İstemem.> _ < Bcn ıe ninlc g atmak İ9tami goıımo

dige ceııap qıitmişti, cKorucu sililhımı aldı da bana kocanınkini oermcni iıtigo,
,Jm., _-o.§ıIah burada değil artık, olıogdı da sana ııermezdim; çünkü onunla

Rorucagü öldiıecekıİa.» {l4ık8 banu İnkdr etmişti ama Alutc inanmamıştı. Mikı
danüp 

-gıtmak 
iıtogincc Alate korka ile gataktan fıılamış, golunu kcsmişti. o

,o^io-Mık" onan-gömlckle oldağanu laık etmiş oe ganınd.a sabahlamıştı" (§. 68,1

«Jon. t'e Erdmo, : Bir batıklık aakiulerinin hiLiyesidir. Ame mücllif bu,

r"da d. gonc emniyetlo lıa|emini 1rüıütmüş, hikayesini'ahcnlıli biı şekildc anlat,

ınıştır. Artılı her şoy bir mukaddorat doğil, hcrkcı münferit bir insaı dcğil, ıı,
*1i du.o-dor, çcvrcdir. Ncıiller boyunca durup dinlcımck bilmiyen, dcğişen
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yülısclen vG soDra genc düşeı La,yatın daimi bir devıidir. Buıada bütün çizgilcr
geıişlemosine çizitrı.İştir. Insanların hayatı, önümüzde bir harita üzerindeki dag-

lar, tcpclcr, v6diter, yollar gibi durur, Çcşitli motillcr bir araya bığlanıp cbemmi-

yct a|ır. Her şey bir şcye; bataklığı mcD§up oluşa bağtanır, ıııırlar aşılır,
alın yazıları bırer hiköye olur.

Hiçbir ycrde barınamıyın, ama içlcrinde bir yuva kurmayı arzulıyan vıı-
lıksız fakir tıalka - aralarında hapishancden çıkmış mıhkimlar da vardır - dov,
let, çalışıp, batalılığı kurutaıak kendileiine bir çatı lıurmaları için gereken bütün
kolaylığı göıtcrcrck onlara bu sahada bir yer vcrir. Bu bataklığı idarc eden

Bataklık Amiri'dir. Mühim bir şahıs. Ama onu gcnc Sudermann kılemiıc uyguo
olarak ancak birkıç çizgi ile bizc tanıtmıştır. Yıptığı işlcr halkııda faz|a.bir şcy
ögreıcmcdigimiz gibi, adını da duyınuyor, hele ıoyca kim oldugunu hiç bilmiyoruz.
Böyle oduğu ha|de o, önümüzdc caılı duruyor, ilgimizi çcLiyor. mcrakımızı uyıı,
dırıyor. Onun için: ne biçim adam ? diyoruz,; böyle olduğu hılde hikiycci guıu,
yor v€ saıki onun hiL6yesini bir başLa zaman anlatacaLmış gibi Joos ile Erd,
mehin hiköyeaine başlıyor.

Jons ve Erdmc, halktan ve çalışt<an ineanlardır. Hikiyede kahıaman olmı,
matarı için müellif elindcn gelcni yapmış, birçolı şcydcn vazgcçmiştir. Onlar
da, birçoklaıı arasında aİe!Ade bir çifttir. 'Özellikleri bakımından dcğilıe bile.
tabiat kuvvetteri, içleıinde duydulıları ına lruvvotleri bakımından, hallııoın mü-
meseilidirter; bunun için dc dikkati çcLerlcr. Burada da gtnc müellifin anlıtış
tırzının tonu hiLinıdir ; yalnız birçok Alman Löylüleriniı vc fakir iısaularıııı
hilıiyelcrindeki sahte hcyccan yoktur. Bununlı borabcr bir yandan şahıılariylc
bcrabor neşelcıir, öte yandın da bıtılılığın bu dar çcrçcvcsi içindc yışıyan bu
insenlara acırız. Bizdc bu duyguların uyaıdırılmeıı için müellif, hiçbir şeydcn fc-
dalıErlık etmcmiş. ılıiine gcrelıcn bütün vaııtılırı Lnllanmıştır. Hatti ıon ıahnc_
do bakışlırımızı geri çcvircıcL, inııu hıyatının çılıış vc inişiİe acı bir tcbcısüm-
lc bakmıdın 6ncc, bu iki yalnızıı, ihtiyarlıLlarında gcıc lıcndi başlırına lraldık-
ları zaman traiiL bir hcyocanı kıpılır, dügüm ç5zülürkcn dc dcrini görürüz.

«Iilznctçl Kız> (Dic Magd): Hizmctçi lıız motifi burıda teıtcmiı bir şc-
lıildc kullanılmıştır; ancalı Litvınyı hılLının gırip bir yışayı, çevrcıindcn ılın_
mıştır:

Zcıgiı bir çiftlik ıahibiniı kızı, eııf cvdcn. uzılılıgmaıı için, üvcy ııncıinlı
zoriylc Almanlırın }i'zmctinc vcrilir. Kız Mırinlc, ıaf vc rıutidir. Efcndiıi, oıuı
bu ıaflığından, her sözüne peLi dcyişiıdcı istifadeyc kıllıışır. Nihayct, başlıı
bir çiftliL sahibiniı kcndiıinc gelio olarak ıcçtiği,iyi iııııların Jıınına gcliı. Bu
çiftliğiı oğlu Juriı, kibar, ııLiı bir ıdamdır. Kıza 6şılı oluı, ame bıbııını, ba-
bı evindc nişınlııııa tccıvüz etmiyceeğinc dıiı ycmiı edcı. Bu ycmin, lıcıdiıiıi
ıişıılııından uzılılaştırır. Kız, bir iş için, buıdaı 6ıcc hizmct cttiği cfcıdiılnlı
cviıc gitmek zoıundı lıalır vc Lcndiıini bir dcfa daha onı tcılim cdcr. Çolr ıüı_
mcdcn dc oıdaı bu ıcfcr himilc Laldığını ınlar. Çocoğunı şindi bir bıbı bul_
mık l8ıımdır. Buoun iiiu gccc yarııı nişaılıııoın Loyıuıı gircr vc bu ıurctlc
Juriı'iı ayDı gGcG, bıbııına etmiş olduğu ycmin bozulmuş olur. Vicdıı ızabı,
Juıiı'i ölüme ıüıülılcr. Bitlin bir hıldc, ıahildc, nişınlııının gcıi gclııcıiıi bck-
liycı Lızın üzerinc, ıişan|ıııııı cı iyi doıtu olan Joıup atılır vc oıu igfılo çı-
lışır. Doğıcak olın çocuğı ıinıdi ilıi bıbı tıııfı ııhip çılıır Joıup, çocoguı ba-
bııı bcnio, dtr. Juriı'in aDDG yG bıbaıı iıc, oıu, oğullıııDıD çocuğu ıııırtıı.
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Yılnız Marinke, çocuğunun babasının Lim olduğuıu bilir, Jozup, baba hılıLını
ilcri ıürcrck Mırinlıe'yc tölip olur vc arzusiyle gelmcdigi takdirde, olu tchdit itc
çocuğun babagının kim olduğuıu ifşa ıdeccEini söyler. Bu suretlc Maıinlıe, Jozup-
la evlcnmeL zorunda lıalır; ama kaynınası. onu oğluna deık bulnadığı için ıcf-
rct doyguları içiıde onu çocuğiylc biıliktc zehirlemeğe kalkar. Muvaffak olamız.
Buıun üzerinc gelin, kaynanasının cvden uzaklaşması için }ocasına ısrar edcr.
Sencler sonra Marinkc'nin Jozup'dan bir çocuğu olacaLtır. Bu çocuk, doğar doğ-
maz, yapılmış olan mukavclc mucibince, ilk oğlu Juriıtn annc ve babaıına, jani
ıatıldığı gibi büyik aıne ile büyük babası yanına veıilecektir. Mukadderatın bir
cilııcsi hakikatı meydana çıkarır ı çocuL, ilk efendisindendir. MarinLc, artık ac
yapacağını bilemiyerek, herkesin keıdiıini küçümsedigini görerek, yeri yurdu
belli olmıyın biri durumuna düşcr ve oğlunu, asıl babosına, götürmeLtcn başLa
çıkar yol bulamaz. Çocuğun'babası, bu gibi hidiselcre alışkın, kim bilir, memle-
lıetin kaç bucağında, böyle lıaç oğlu vardır. Marinke'ye ancalı bin mark vermek-
le yetinir. Bin markı görüncc Jurris'in annesi ilc babası, çocuğu hıkiki torunlııı
ioiş gibi büyütmek üzere yanlarına alırlar. Kocaıı Josup ise aınegini
geri gağırır. Kaynanasının gcri goleceğini duyan Mariıke, ihtiyardan kaçar,
bir kayığın içiıdc ikinci bir oğlu dünyaya golir. Çoı:uğu doğarken annesini kay.
bcdcı bışlıa bir çiftlik sahibinin oğlu ve ııkadaşları tarafından Lurtarılır. Çoculc-
lırına bir süt anaeı ırarken, Marinkc, bu durumdı, onlara saaki gökteı düşmüş
muçize gibi gelir. Mırinke bir yıl müddctlc iki çocuğu birdın emzirir. Çocuğuıa
iyi bakıldıgııı gören bu gon çiftlik ıahibi baba, Marinke kacasından boşandığıı-
daı, onunla, başLa bir k6yde ovlenir.

Bu hilıiyenin köklcri tamamiyle Litvanya hıyatınıa 6zellikleri vc idctlcri
içindcdir. İLi döoüm ıoktast, hiL§yenin akışııa ycni bir mccra açmİştır:

1. Babagınıı, anlaşılmıyın Alman kanunları lrarşısında duyduğu korLu ilc
oğlunı hiç olmıyacıL bir yemin cttiımcıi,
' 2. Çocuğun babııının t<im olduguıuı mcydıua çıkmaıı.

Ahl6k da tamamiylc Litvınyı idctlerinc dayanmalıtıdır. Onun için yılnız biz_
lcrc doğil, Altanlara dı bu hiliyo biraz yabancı gelmiştir. Jurıiı vc Jozup'un rılıip-
lilılcriıc bir de cıLi cicndiıi ilc olın münııebct Larışınca, ıııl Lonu parçalıııyor
vc.İıtarinlıc'ıiı inıaalık dcğeriıi düşürüyor. Bu scbcptcn «Hizmctçi Kız», bundıı
öncclri hilıiyclcr yanııdı ıncalı hallr tipleri ırııındıı bir kıralıtçr otüdü mahiyc-
tiıdc lrılmış vG «Li/ranga Hilİügclcıi> nin ıoıucusunu tcşkil etoiştir.' Sudcınınn'ıı bu hilıiyclcri üıltp vc anlatış bakınııdaı bir zirvodir. Olıu.
yucüİırıı üıcriıdc dc tcıİri biyülr olmoştur. Yılnız ıoı zaınınlırdı lıcıdİıinc
lııışı alınıı menfi durum yüzüıdcı, gcrcLtigi Lıdaı dcğcrlcıdiıilcmomiştir. Mu-
lıLlıık olıı bir şGy yırrı, bu hikiyclcr, ilcıiıi için ycıi Almeı hikiyecilerinc
örıcl olınuş, Alınaı hilıiyo Litıplırııı ycıi bir çığır açmıştır. 1.

MELAHAT ÖZCÜ

ı Sudcrmann'dan diger iki tcrcüme ı <Fıau Soıgc> (Tııa Kadın) ilc «Koi-
,.nslag' (Kcdi K6prüıü) halıkında balı: Milli Egitim BıLaılıgı <Tcıcümc» dcrgiıi
1944 cilt 8, ııyı 46, * 332-37.

I
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PRCÜME.Bürosu Umumi Heyeti'nin mart L953 ayından yaz tatilineı kadar almış olduğu kararlardan okuyuculaıımızı ilgitendiiecek mahi-
yette otanları aşağıda bildiriyoruz:

r - Şark-ıslim.klisikterinden Arap klisikleri için, Büro üyeleriodenIzzet Frasan tarafından hazırlanmış 
"i.. y;a i;;, ;;;"r; müzakereedilerek, bazı iliveler ve çıkarmalarla kahul edilmiş, vekilet makamının

tasdikine sunulrnası uygun görülmüşdr.
2 - Profesör Cetil Saraç'ın yeni Fransız Bitim Eserleri listesineilİvesini teklif ettiği eserler, tetkik ve müzakere edildikten sonra kabul

edilmiştir.

**r:,

Tercüme Bürosunun 1 rnart ı953 tarihinden sonra ted<ik ve kabulederek yayımlanmasına karar verdiği eserler şunlardır:
KLASIKIER sERlsİNDEN:
1) Necip Üçok'un G. Kellcr'den tercüme e*iği Zürih Hiköqe-leri II;
Z) Avni YukaıuÇ'un E. Labiche'ten tercüme ettiği M. Perrichon'-un Seılahati»>;

3) Miraç Katırcıoğlu'nun Condillac.tan tercüme etiği İnsan Bil-gilerinin Kagnağı Üzerindc Deneme ;4' Ali Süha Delilbaşı'nın E. Augier ile I. Sandeau'dan tercümecttği M. Poirier'nin Damadıi

') 
Ncbil O(man'ın PauI Bourget'den tercüme ertiği Çömez;6) Ziya İshan'ın E- Renan'dan tercüıne ettiği Bilimtn Gelcceği il ;7) Samim Sinanoğlu'nun Goldoni'den tercüme etriği Yabanlor;

8) Fchmi Baldaşln Sainte-Beuve'den tercüme ettiği Pazartesi Ko-nuşmalorı II;
9) Zakir Kaditi lJgan'la Dr. Ahmet Temir'in Tabari'den tercüme et-tikleri Kaoimler oe Hükimdarlar Tarihi I;
ıo) Recai Bi|giı'in Goethe'den tercüıne eniği Şıı ge Hakikat III;ıı) Mehmet osrnan Dostel'in Thomas Pıine'den tercürne ,rrigi in"onHaklcrı;
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KLASİKLER tÇİN VİnOIMCI ESERLER SERİSİNDEN:

1) Vahdi Hatay'ın Pierre Martioo'dan tercüme ettiği Stendhal'in

Hagatı; . ı
2)Prof.MehmetKarasan,ınAndr6Labeıthonniöre,dentercürıecttiği

Descartes Üzerine Tetkikler ;

3) Oğuz Peltek'in Henri Tıoyat'dan tercüme ettiği Puşkin II ;

4) Safiye Sarp'ın Ph. Soupault'dan tercürne ettiği Eugönc Labiche;

MODERN TİYATRO ESERLERİ SERİSINDEN:

1) Fchmi Baldaş'ın Armand Salacıou'dan teıcüme ettiği Hür Kadın;

2) Prof. Hömit Dereli'nin Bernard Shaş"dan ıercüme eniği ,§iJdıt,

laı oe Kahraman;
3) Avni Givda'nın E. O' Neill'den tercüme ertiği Milgoncu Marco;

4) Ati Süha Delilbaşı'nın Roger Ferdinand'dan tercüme cıtiği Hdktm;
,r

{. 
'.

Teıcüme Bürosunun 1 marı 1953 tarihinden soora, tercüme edilmek

üzere, muhtelif kimselerc havale ettiği eserler, sırasiyle şunlardır:

1) izzet Hasan'a, Faribi'nin Medinetü'l,FddıIa adlı eseri;

Z) Ömer Akkan'la Vedia Tatarağası'na M, Maeterlinck'in Lcs

Aoeugles adlı escri;

ll V"nal Hatay'a Stendhal'in Lamiel adlı eseri ;

4) Prof. S. n.,u y| Andersen'in Masalları'adan, birinci cilt hac-

minde, bir ikinci cilt dıha; .f ,__
)) Fehmi Baldaş'a, Char,les Vildtac'ın Le Paguebot Tenacitg adlı

eseri;
6) Behçet Necatigil'e, Knut Hamsun'ğı Pan adlı eseri;

7) Semra ün.r'.İ P, M,6rim€e'ıiy_ Ly Double Möprisc adlı eseri;

fJ) Hikmet ll"ya,J,, Cimi'nin NeJhatü'l,Üns adlı eseıi;

9) Miraç Kaurcıoğlu'ya, _Cournot'nun 
Traitö de l'Enchaincment

des ldöes ronao^)n|i7JJaon, Ieg Sciences et dans l,Hİstoİre,ıdlı

eseri; , ,/.,_L_ ^)ı. .
1O) Nurettin ,{rtam'a, R, Kipling'io _Gengel 

Kitabı adlı eseri;

İrf N.;^, üsttlİ'e, Pierre Brodin'iı^Loti adlı eseri;

'r\ 
Zry^ ishan'a, Van Thiegİm'in Rencn adlı eseri ;

13) Müşerref Uekimoglu'y,, Tho", 
_Mann'ın 

Zduberberg ıdlı eseri;

14) Seniha Bedri Göklil',, G, Freitag'ın Die lourna/isfcn adlı eseri;

15) Cevat D"";;;İJya, Arndt'ın beist Der Zeit I adlı eseıi;

16) Sevim g,a"k;,,'r""tan,",in Meine Kinderjahre adlı eseri;

ı I
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17) Nusret Mutlukul'a, Grimm Kardeşler'in Dcutsche ,Sogen adlı

eseri;
İa1 Rvni Yukaruç'a, E. Labiche'in CElimare le Bien, Aimö ıdlı

eseri ;

19) Ayten Denizli'ye Balzac'ın Lettres d l'Etrangiıe adlı eseri;

2o) Mehmeı Osman Dostel'e, Stuart Mill'in Essag On Libertg
adlı eseri.;

2l) Zihrıi Bilge'ye, Balzac'ın SĞraphtta adlı eseıi;
22) Osmın Keskinoğlu'ya Halebi'nin Dirret-ül-Eslilk t'i DeııIet,

ül - Etrdk adlı eseıi;
23' Dı. Samim Sinanoğlu'ya, Machiavelli'nin Hükümdaı adlı eseri;

24| Avni Givda'ya, E. O' Neill'irı Emperor Johns adlı eseıi;

25') Oğız Peltek'e Durkheim'ın La Diııisi,on du Traııail Social
adlı eseri.

L. A.
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La Chanson de Roland.

Le Roman de Tristan et Iseult.

Tristan ile Iseult (Sabiha Omay),

Farce de Maitre Pathelin.

Rabelais.
Gargantua.
Pantagruel.

iontaigne.
. Les Essais.

Denemeler' den Seçmeler (Sabahattin Eyuboglu),

Deıcartee.
Discours de la M6thode.
Metot üzerine konuşma (Mehmet Karasan).

M6ditations m6taphysiques. .

Metafizik Düşünceler (Mehrnet Karasan).

Regulae ad directionem ingenii.
AkIın idaresi için kurallar (Mehmet Karasan).

Principes de la Philosophie.
Felsefenin llkeleri (Mehmet Karasan).

La Recherche de la v6rit6 par la lumiĞre naturelle.
Tabiat ışığı altında hakikat crcma (Mehmet Karasan),

. Lettres sur la Morale.
Ahlak üzerine mektuplar (Mehmet Karasan).

Trait6 des passions de l'ime.

C orrespondan'ce.

Corneille.
Le Cid.

Horace.

Cinna.

Polyeucte.

:b$iini;il§4i#iğ*l., i:l:::.:;i&§
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t

L'Illusion coıniqub.

. Le Menteur.

Trois Discours sur la Trag6dic.

La Rochefoııaanld.
Maıiınes.

. Özde7işler (Yaşar Nabi Nayır).

Retz.
M6moires (seçmeler).

La Foıtaine.
Fables.

üollöre.
La Jalousie du Barbouilld. Le M6decin volant.
Sogtarının KıskançIığı (Ali Süha Delilbaşı). Hekim uçtu (G. Dikel'in
idaresinde İstanbul Ünivergitesi Romanotoii 6ğrencileri).

L'Etourdi.
Şaşiın (Behiç Enver Koryak).

Le D6pit amoureuI.
Kiıkün Aşıklar (G. Dikel - N. Kore).

Lcs PrĞcieuses ridicules.
Gülünç Kibarlar 1İ. Callp Arcan)

Sganarellc ou le Çocu imaginaire.

Dom Garcie de Navarre (Reşat Nuri Darago).

L'Ecole des Maris.
Kocalar Mektebi (Vahdi Hatay)

Les F6cheuı.
Mi,nasebetsizler (Yaşar Nabi Nayır).

L'Ecole des Femmes.
Kaünlar Mektebi (Bedrettin Tuncel - Sabahattin Eyuboğlu).

La Critique de l' Ecote des Femmes.
Kadınlar Mektebi'nin Tenkid,i (Sabahattin Eyuboğtu).

L'Impromptu de Versailles.
Versailles Tuliatı (Orhan Veli Kanık_Azra Erhat).

Le Mariage forc6
Zorla Eıle|nme (Aiif Obay).

Les Plaisirs de l'lle enchant6e.

La Princesse d'Elide.

Le Tartuf{e.
Tartuffe (Orhan Veli Kanık).



FRANSİZ KLASİKLERI

Don Juan (E. Güocy - M. C. Aıday).

L'Aıiıour m6dccin.
Sa/,a Hekioı (Oktay Rifat).

Lc Misanthrope.
Adamcıl (Ali Süha Dclilbaşd.

Lc M6dccin mılgrĞ lui.
Zoraki Hckim (Sıbiha Omay).

Möliccrtc.

Pastorılc comiquc.

Lc Sicilicn ou l'Amour peintr'e.
Sicilgalı gahut Reıimli muhobbet (Orhan Vcli KanıL).

Aınphitryon (Ali Teoman),

Georges Dandin (Sabihı Oııay).

L'Avare.
Cimri (İsmail Himi Danişmcnd).

Monsieur dc Pourceaugnıc.
Mösgö de Pourceaugnac (E. Güney - M. C. Anday).

Lcs Amınts magnifiqucs.
Şanlı .Aşıklar (Oktay Rifat).

Le Bourgeois gentilhomıne.
Kibarlık Bud.alacı (Ali Süha Delilbaşı).

Psych€

Lcs Fourberies ğ Scapin.
Scapin'in Dolaplan (Orhan Veli KaııL).

La Comtesse d'Escarbagnıs.
Kontes Escarbagnas (HaIit Fahri Ozansoy).

Les Femmes savantes.
Bilgiç Kadınlor (Ali Süha Delilbaşı).'

Le Malade imaginaire
Hastalık Hastası (İsmeit HAmi Danişmend).

Paıcal.
Pens6es et Opuscules.

üadaıoe de S6vignĞ.
Lettres (seçmeler).

Boııuet.
Escrlerinden scçmelcr.

81
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chııleı perranlt.
Contes-
Geçmiş ginlerin maialları (Vildıa A, Savaşır),

Xadane de la Fayette,
La, Princesse de Clöveş,
Prenses de Clöoes (Yusuf Tavat),

Bolleau.
L'Art po6tique.

}lalcbraıche.
De la Recherche de la V6ritö
H akikatin araştırılması (Miraç Katırcıoğlu), 

.

Entretiens sur la M6taphysique et la Religion,
Maallılk ve Din üzerinde görüşmeler (Bediı Akarsu),

Trait6 de Morale.

Racine.
Andromaque.

Britannicus.

8616nice.

Baiazet.
Begazıt (Reşat Nuri Darago).

Iphi96nie.

Phödre.
Phaidra (Afif Obay).

Athalie. a

La BruyĞre.
Les Caractöres.

F€neloı.
Les Aventures de T6lömaque.

, Telemaklıos'ıın başından geçenler (Ziya [shan).

Regnard.
Le L6gataire universel.

Foıtenelle
Entretiens sur la pluralit6 des mondeg.

Meskin dingaların çokluğu (Halim Kiper).

Le §age.
Gil Blas (Sabri Esat Siyavuşgil).

Turcaret (Orhan Veli Kanık).

--



FRANsız xıAsirıgRl

Sılıt - Slnoı.
MĞmoireı (seçıneler).

iırlvaıx.
Artcquin poli par l'Amour.

La Surprise de l'Amour.

La Double inconstance,

Le Jcu de l'Arnour et du Hagard-
Gönf,I ııe Ksmet Ogunu (Zeyncp Meneıneıci).

Le Legs.
Bağış (Zeyıep Menemonci).

Les fausses confidences.
.Saire .Sırdcşlcr (Safiye Hatay).

. L'Epreuve.

La Vie de Marianne.

Xonteıqnieu.
Lettres persanes.

L'Esprit des Lois.

Mes Pens6es.

Voltalıe.
Lettres philosophiques.

Contes.
Hikdgeler, I, II (Fehmi Baldaş).

Candide (Fehmi Baldaş).

L'ln96nu.
Sat'oğIan (Fehmi Baldaş).

Zadig et autres Contes.
Zailig ı,e başka hikageier (Yışar Nabi Nayır),

Le Siöcle de Louis XIV.
XIV. Louis .Asrı (Nahit Sırrı Örik).

Dictiohnaire philosophique.
Felsefe Sözlüğü (Lütfi Ay).

Dialogues et anecdotes philosophiques.
Feglesofaa konuşmalar ııe fıkralar (Fehmi Baldış).

Correspondance (scçmelcr).

AbbĞ PıĞvoıt.
Mınon Lescaut.

I

-
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Bıffoı.
Diccours sur lc etylc.

Jcıı-Jacquo. noı.ıeau.
Discours sur les sciences ct les Arts.
lli^lcr ııe Sanatlar hdkkında ,tVutui (Sabahattin Eyuboğlu).

Lcttrc ö d'Alembert sur les spcctacles.

Julic ou la Nouvellc H6loise.

Julie gahut Yeni HöIotse (Harıdi Varoğlu).

contrat şocial.
Toplum Anldşması (Vedat Günyol).

Emilc ou dc l'Education.

Lcs Conicssions.

Rivcries du Promeneursolitaire.
Yalnız geıerin hagalleri (Reşat Nuri Darago;.

IXdcrot.
Lettre sur les Aveuglcs ö l'usage de ceuı qui voient.
Körler hakkında Mektup (A. Ccmgil).

Lc Ncvcu de Ramcau.
Ramcau'nun gcğeni (A. Ceıngil).

Jacques lc Fetaliste ct sou Mıitrt.
Kaderci Jacgueı (A. Ccıngil).

Le R6ve dc d'Alembert
paradoxc sur le comidien
Aktörlik hakkında agkırı düşi.nceler (Sabri Esat Siyıvuşgil).

Salons (scçmeler).

Lettres ö Sophie Volland (seçmeler).
Sophie Volland'a Mektuplar (E. D. Dcrviş),

Correspondance (scçmcler)

Konaşmalar (Adnan Ceıngil).

Vouvenargueı.
Maximcs.

Condillac.
Trait6 des sengations.
Dugumlar izcrinc in*lemö. (M. Katırcıoğlu).

Essai sur l'origine des connaissances humaines.
Inıan bilgilcrinin kagnağı üzcrindı dencmc. (M. Katırcıoğtu).

d'Alcnbeıt.
Discours pr6liminaire de l'Encyclop6die.

ı
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Bcıuııaıchalı.
Le Barbier de S6ville.
Seııilla Bcrberi $lhan ErtuE).

Lc Mariage de Figaro.
Figaro'nun Dü,ğüınii (Rcşat Nuri Dırago),

icıtlf de la BıetoDne.
Vie de mon pĞrc.
Babdmın Hagatı (Baha Öngel)

Bcııardlı de Salnt -Pleıre.
Paul et Virginie.
Paul ile Virginie (Ali Kimi Akyüz).

Chamfoıt.
Pens6es, Maxirnes et Anecdotcs,

Eloge de Moliöre.

Chodetloı de Lacloı.
Les Liaisons dangereuses,
Tehlikeli Alakalar (Nurullah Ataç),

Condorcet.
Esquisse d'un tablcau historiquc des progrĞs de l'esprit_ hul{n,_

In*n ,"ka"rnın ilerlemeleri ü)erinile tarihi bir tablo taslağı (o. peltek),

Lıplace.
Essais sur la philosophie des probabilit6s

Yolıey.
Les Ruines.
Hatabeler (S. Kizırn Akscs),

xavler de üaiıtre.
Voyıge autour dc ma chambrc,
Odamda segahat (Sitare Soviı),

Le LĞpreux de la cit6 d'Aosto,
Aoste şchrinin cizzamlısı (Sitarc Sevin),

Les prisonnicrs du Caucase.
Ka|kas esirleıi (Sitaro Scvin).

La Joune SibĞrienne.
Sibirgalı Kız (Sitare Sovin).

Eıp6dition noeturuo autour dc ma chırnbrc,

Odamda gece seleri (Sitıre Sevin),

üıdane de StaĞl.
De la Litt6rature.
Edıbigata dair (Vahdi Hatey)

Dc l'Allcmıgıe.
Ajmanga'ga do;r (Nasuhi Bıydır).

t5
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BcoJanlı Coııtant.
Adolphe

Le Cahier rouge.
Krmızı delier (Suna Tatlıcan)

chateaubıiand.
Atala - Ren6

Itin6raire de Paris i J6rusatem.
Paris - Kudüs golculİıgu 1Og"z Peltck).

Aventures du dcrnier Abenc6rage.
Son ^löni Sirac'ın maceraları (Nerıuin Sınkur)

MĞrıoires d'Outrc-tombe (scçmeler)
Mezar ötdsinden haürdlar (Yaşar Nabı Nayır)

Voyage en Am6rique

NapolĞon
Hitıra, nutuk ve mektuplarından seçmcler.

S€nancour.
Obermann.

charleı Nodler
La combe de l'homme mort et autres contes.

Stendhal.
De l'Amour.

ÖIa Ad"^ Deresi ııe başka,hikilgeier (Yusuf Tavat).

Th6rĞse Aubert.'

Trilby et autres contes
Trilög (İhan Sezen).

La F6e auı Miettee.

M6langes de Litt6rature.

Armance.

Promenades dans Rome (seçmeIer).
Roma'da gezintiler (Dr. Adnan Hun).

Le Rouge et le Noir.
Kızıl ile Korc (Nurullah Ataç).

Souvenirs d' Egotieme.

Lucien Leuwen

La Chartrcuse de Parme.

Lcs Chroniqueı itılicııos.
ltalga hikigclcri (Haııdi Varoğtu).

_--rn
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Lamiel

Journal (seçmeler),

Correspondance (seçmelcr),

Lamartlne.
Voyage en Orient.

Raphael.

Graziella (Zeynep Menemcıci),

Histoire de la Turquie (seçmeler),

Scrlbe.
Le Verre d'eau.
Bir bardak su (Lütii Ay),

Jouffroy.
Du problöme de la destin6e humaine,

M6langes philosophiques

Alfred de Vigny.
Cinq - Mars. (Fehmi Baldaş)

chatterton.

Servitude et grandeur militaires,
Askerliğin tİllug" ıe bügliktiığü (Hatim Kiper)

Le Journal d'un poöte (seçmeler),

l}llchelet.
La Renaissance.
Rönesons (Kizım Berker).

Histoire de la R6volution française,
Fransız İlrtllall fariii (Hamdi Varoğlu),

.Auguıte Comte.
Cours de Philosophie positive (seçmeler),

SystĞme de Politique positive (1 ve 2, dersler),

Cat6chisme positiviste.
Poıitivizm ilmihali (Peyami Errnan)

HoıorĞ de Balzac.
La Maison du Chat-qui-pelote.

"Top ognıgan kedi mağazası (Necdet Binglil),

M6moires de dcuı icunes mari6es,

Iki gzni gelinin hahtoları (Nurullah Atıç)

Modegte Mignon (Olttay Rifıt).

t7,
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un döbut dıns lı vic.

Gobscck.
Te|eci Gobscci (Vedıt Günyol).

La Femmo dc trente ans.
üuz gaşınd.aki kadın (Mina Urgaı)

Lo Pöre Goriot.
Goriot Baba (Nahit Sırrı Örik}

Le Colonel Chabert.
Albag Choberf (Yaşar Nabi Nayır)

Ursule Mirouöt (Sabiha Rifıt).

Eug6nie Grandet (Nasuhi Baydar),

Pietrette.

Lc Cur6 de Tours.
Tourı Papazı (M. Alevok)

La Rabouilleuse.

L'lllustre Gaudissart.

Lı Musc du D6partement.

La vieille fille.

Le Cabinet dcs Antiqueı.

Illusions perducs.
§önmüş hagaller (Yaşar Nıbi Nayır).

Ferragus.

La Duchesse de Langcais.

La Fille aux youx d'or.

C6sar Birotteau (Fohmi Baldaş).

La Maison Nucingen.
Nucingen Bankası (Vahdi Hatayl
La Cousine Bctta.
Cousine Beite (V8hdi Hatay)

Le Cousin Pons.
Cousin Pons. (Vahdi Hatay).

Uıo t6n6brcuse affairo.
Esrarlı bir ııaka (Yaşır Nabi Nayır).
Lcs Chouans.

Lc MĞdccin do Campagac
Kög l*Ieiıni (Nısohi Bıydar)

-
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i:e Cuı6 do Villıge.
Kög papazı (K6zım Nımi Duru),

Lo Lys dans le vıll6c,
Vaalillrl Zambak (Nıhit Sırrı Örik),

La Fıau de Chagriı, '

Mclmoth rcconcili6

Lo Chc{-d'ocnto inconnu.
Bilinmigen Şalıeser (Nahit Sırrı Örik),

Ls Recherche dc l'Absolu,
Mutlak peşind,e (Oktay ve Sabiha Rifat),

El Verdugo ct autres contes,

Üç Hikage (Mücahit Topalak),

L'Auberge rouge.
Krmızı Han (Nermin Sankur),

Louis Lambert (Oktay RiIat),

SĞraphita.

Nouvelles (scçmeler).

Lcttres i l'EtrangĞre (seçmcler),

Etudes sur M. Beyle.

I}olıcıolx.
Journal (stçmcler).

Goıııot.
Trıit6 de l'enchainemcnt dcs id6es fondameıtales danı lcs

scienccs et dans l'histoirc,

Ylctoı Hıgo. .
Choiı de son ocuvrc poötique,

Lı Pr6lecc de oCromwell",

Hcrıani.
İlotro-Dame de Pıris (Nizımettin Nazif),

Marion de Lormt.

Lo Roi g'ımugc.

Mariç Tudor (Zeli\ta Özcn),

Ruy Blas (Sabri Esat Siyıvuşgil),

Lcı MisĞrables.

L'Hommc qui rit.

Qnıtre,viıgt,trcizç.
Cboıcı vucı-Picrreg (soçmclcr),

80
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Proıpcr üĞılnĞc.
Nouvcllce.
Hikögelcr (Yaşar Nıbi Nayır).

La Doublc m6priae. , .

Leg Amcs du Purgatoirc - La VĞnus d'Illc.
Araftaki Ruhlar - Ille Venüs'ü (Yaşır Nabi Nayır),

Colomba (Yaşar Nabi Nayır).

Arsönc Guiltot.

Cirmen (Yaşar Nabi Nayır),

Lokis.

L'Occasion.
Fırıci (Sabiha Yağızlar).

Le carrosse du saint, sacreııent

tnes Mendo (S. Yagızlar).

Geoıge Sand.
Indiana (Turan Gülçür).

L6lia.

Mauprat.

Consuelo.

La Mare au Diable.
, Şcgtanlı Göi (Kemal Demiray).

La petite Fadette.

Histoire de ma vie.

Elle ct lui.
Töröze'le Lament (Turan Gülçür).

§alnte -Bcuve.
Portraits litt6rıires (scçmeler).

Portraits de iemmes (seçmelcr).

Portraits contemporains (ıcçmeleı).

Causcrieg du Lundi (scçmeler).
. Pazarteıi konaşmalan (Fehmi Bıldış).

Nouvcıuı Lundiı (ıcçnelcr)

Dc Tccqıcvlllc.
. L'Aıcicı RĞgimc ct lı RĞvolutioı.

t
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Alfrçd de üıııct.
La Confcıgion d'un cnfant du siĞclc.
Bir zamane çocuğunun itirafları (Yaşar Nabi Nayır).
Nouvclles.
Hilıögcler (Yaşar Nabi Nayır).
Aıdş6 dcl Sarto (S. Yağıztar).

" 

iI 
l]'

Loreozaccio (İzzct Melih Devrim).

Lcı Caprices de Marianne.
Marianne'ın ı(aiöi (Bcdrcttin Tuncel - Sabahattin Eyuboğlu).
Fantasio (İzzet Mctih Devrim).

Oı nc badine paa ıvec l'amour.

La Nuit v6nitieııe.
Barberine (Orhan Veli Kanık).
Le Chandelier.

Şamdancı (Bedrettin Tunceli Sabahattin Eyuboğlu).
Il ne faut iurer de rien.

Uı Caprice.
Bir Heoes (han Ertuğ).

ll faut qu'une porte soit ouverte ou fermĞe.
Bir kapı ga açık durmalı ga kapalı (Oktay Rifat- Orhın Veli Kanık).
Carınosine - Louison (Yaşar Nabi Nayır).
Bettine - On ne saurait penser ö tout.
Bettine - Ummad.ık.faş öcş 9oror (Yaşar Nabi Nayır).
Faire sans dire - La Matin6e de Don Juan.
Yap d,a sögleme _ Don Juan'ın bir saİahı (Sabahattin Eyuboğlu).

Th6ophtle Gııtier.
Coıstantinople.

La Capitaiıe Fracasge.

Higtoire du Romantiıme.

Baıbey d'Aurevilly.
Lcı Diaboliqucs.

unc vieille maitresse.

GĞraıd de Nerval.
Sylvic (Sitare Scviı).
AurĞlia.
promenadcs ct souvcıirı.
Voyıge cn Oricıt (ıcçııctor}.
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Ravaiııoı.
Do l' Habitude.
Ahışkınlık hakkında (Nozıhat Tanç),

Testament philosophique-

Reıouvier.
TraitĞ de Moralc.

EıgĞne Lablche.-- 
Uo Ch.puau de paille d'ttalie (Comddie en un acte, dcrite en

collaboration aoec Marc,Michelj,
Hasır Şapka (Oktay Akbal),

L'Affaire de la rue do Lourcine (Comödie en 5 actcg, öcrite ea

collaboration aııec Albert Monnier et Edouard Martin\

Les Deux timides {Comödie,uaud,eııille en un acte, öcrite en

collaboration avec Marc,Michel|,

Lc Voyage de Monsieur Pcrrichoı, (Comödie en 4 actes, öcrite en

collaboration ac,ec Edouard Mart,in\,

M. Perrichon'un Segahati (Avni Yukarıuç),

La Potıdre aux ycux (Comödıe eı d,eux acles, öcrite en collaboration

avec Edouard Martin),,

Gösteriş Budalaları (Avni Yukarıuç),

C6limare le Bien_aimğ (ComÜdİe.aaudeuille cn trois actes, Ecrİte,en

collaboration avcc Delacout,| ı

La cagnotte {comödic_ııaudeııılle en 5 actes, öcrite cn collaboration

aıJec A. Delacoar|,
Kumbara (Reşit Baran),

Eugöne Fıonentln,,
Dominique.

Les Maitres d'autrcfois,

Enilç Augler.
Le Gcadre de M. Poiricr, ,

Gııtave Flanbeıt.
Mıdamc Bovary,

Salammbö.

L'Education sentimçntılo,

Un Coouı simplo.

Bouvard et P6cuchct.

I
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Voyages (seçmeler).

Correspondancc (scçmelcr).

Baudelalre.
Lcg Fleurs du Mal.

Petits poĞmes en prosc.

L'Art romantiquc.

Curiositıis esth6tiqucs.

Correspondance (seçmeler).

Hearl - Fr6d6ıic Anlel.
Journal intimc.

Paıtcoı.
Discours, Lcttres ct MĞmoircs (seçmeler}.

Ednond et Jılcı dc Goıcourt.
RenĞe Mauperin.

Germinie Laccrteuı (Ziya Osman Saba).

Maaette Salomon.

Journal (seçmcler).

Erneıt Rcnaı.
Vie dc J6sus.
J"o'nın hagatı (Ziya İshen).

Les Apötres.
Halariler (Ziya İshan).

Discours ct Conf6rences.
Nutuklar ve Konferanslar (7.iyı İsban).

L'Avenir de la §cience.
Bilimin geleceği (Z. tshan).

Essais de morale et de critique.

Souvenirs d'enfance et de ieune,sse.

Alexandıe Dnınaı fllı.
La Damc aux Cam6lias.

Le Deıni-Monde.

La Question d'argent.

Th. de Banvllle
Gringoire

Bcrthelot
Science et Philosop\ic.

93

a

ı' I
t



TERcÜırE
9ı

Illppol5rtc Talıc
Philoıophie do l'Art,

Les Philosophes classiquos du XlXe siöcle cn France,

İlX İİrgr,lİ" Fron"o'jo Kanlk FilozoİIcr (Miraç Katırcıoğlu)

Eısıis,Nouveauı essais et Derniors essais de eritique et d'histoire (seÇmeler},

Les Origines de la France contemporaine,, (seçmeler),

Fııtcl de Coulaıgeı.
La Cit6 antique.

Jnleı Lacheller.
Du {ondemeut de l'iıduction,
Timeııarımın temeli hakkında (Hımdi Ragıp Atademir)

Heıri Bccque.
Les corbeaux

La Parisienne.
Paricli Kcdın (Sona Aköner),

Alphonıe Darıdet.
Lc Petit Chose.

Lettres de mon moulio.
Değirmenimden mektuplar (Sabri Esat Siyavuşgil),

L'A116sienne
ŞeAirii ,tız (Ali Süha Delilbaşı)

Taİtarin de Tarascon

Conteg du Lundi.
Pazartesi hikhgeleri (Sabri Esıt Siyavuşgil),

Fromont ieune et Risler ainğ,

JecL (Nebil Otının).

. Numa Roumestan.

Sapho.

Vllllerı de L'lıle-Adaın.
contcs cruels.

Enile Zola.
L'Assomnroir.

ThĞröse Raquin.

Gerniıal.
VĞrit6.
Halıikat (Reşet Nuri Güutclin)

},
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La Fortuıic dcs Rougon.
Roagon'Iann !ıüh.lifi (Hırıdi Vıroğlu).
FĞconditö.
Döl Berekai (Hındi Vırogtu)

La Tcıre. '
Toprak (Hamdi Varoğlu)

Le R6ve.
flalya (Hamdi Varoğlu)

Joic dc vivrc.
Yaşamak zetıii (Hamdi Vıroğlu)
Lc Trawail
Emei (Hamdi Vıroğlu).

Une page d'amour.
Bir aşk sagfaıı (Hamdi Vıroğlu).
La Cur6e.
Taıı-pagı (Hantdi Varoğlu).

Soı Eıcellencc EogĞnc Rougon.

§tdphanc üallırnğ.
PoĞmcs eD prosĞ.

Divagations (seçmcler).

Correspondance (scçmelcr)

-llbort §orel.
L'Europc ct la RĞvolution fraıçaise
Avrapa ııe Fransız lhtlldll (Nahid Sırrı Örik).

Aıatole Fraıce.
Le Crime de. SytVestro Bonıerd.
Lc Livre de ıuon ami.

La Vie litt6rairc (seçıneter).

Thais.

Lı Rötisserie. de la Reinc P6dauque.

Le Lys rouge.

Le Jardin d'Epicurc.

La Comğdie dc celui qui 6pousa une fomme nuettc (piĞcc cn 2 actca).

Les Dicuı ont soif.

Eıllg Boutıou:.
Dc lı contiagence dcg loiı dc la ıaturc.
Tabiat kanualannın zoranıaıluğu hakkında (Hilııi Ziyı Ülkcı1
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J.-K. Huyıtıııı,
A Rebours.

Fcrdlıınd BıııetlĞrc,
L'Evolution dcs gcnrcs daıs l'higtoirc de la §tt6rature,

Les Epoqucs du thöitre français,

Guy de faupaııaıt.
Contcg (seçmcler).
Hikflgelcr (Bchiç Eı.ver Koryak),

Bou}c-dc-Suii.
Tombalak (Nermin Sınkur),

Uıe Vie.

Picrrc ct Jean
Picrrc ilc ./con (Bodia K6scmihal),

Bel - Amİ.

Pierre Lotl.
Lcs D6scnchııt6es.

P6chcur d'Iglende.

?ııl Bonrgct.
Lc Disciple.
Çöınaz (Nebil Otınan).

Hcırl PolncırĞ.
Scicıce ct Hypothöıe.
Bilim ııc Varcagm (Fcthi Yücel).

DcrniĞres pcns6es.
Son düşünccler (Hamdi Ragıp Atademir - Süleyman Ölçcn),

M6thode et Science.
Bilim ıre Metot (llamdi Ragıp Atedemir - Süleymın Ölçeı),

La valeur de la scieıce.
Bilimin değeri (Fethi Yücel)

Eıılle Durlıheln.
L'Education morale.

La division du travail social.

Lca rĞgles dc la m6thode sociologique.

La ınorale profcssionnellc.
Meslek Ahlakı (Mehınet Karasan).

Philoıophie et Sociologie.

PĞdaogie ct Sociologic.

-
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Remy de Gournont.
La Culture des ld6es.
Fikir Üreümi (M., Necip Tanyeli)

Promenades litt6raires (seçmeler).

Georgeı Courteline.
Les Gait6s de l'escadron (3 octes et 9 tableaux|.

Un Client s6rieuı (Comödie en un acte|.

Monsieur Badin (So.ynite en un acte|.

Le Commisaire est bon enfınt (Coınidie en un acte]ı,

La paix chez soi 1Comödie en un acte}.

Dirlik Düzenlit (Nahit Sırrı Örik).

Hcnri Bergıon.
Essai sur les dcinn6es imm6diates de le conscience.

Matiöre et M6moire.

Le Rire.
Gülme (Mustafa Şekip Tunç).

L'Evolution cr6atrice,
Yaratıcı Tekamül.

L'Energie spirituelle.

Les deuı Sources de la morale et de la religion.
Ahlak ııe Dinin iki kagnağı (Mehmet Karasan).

La Pens6e et le Mouvant.

Maurice Barröı
Le Jardin de B6r6nice.

Du Sang, de la Volupt6 et de la Mort.

. 
Les D6racin6s.

La Colline inspir6e.

Mes Cahiers (sççmeler).

ilauıice iIaeteılinck.
Les Aveugles.

L'lntruse.

Pell6eı et M6lisande
Pellöas ııc Mölisande (Turgut Ercm).

lnt6rieur.
Eııin içi (Sabahattin EyuboElu).

L'Oigeau bleu.
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Ariane et Barbe,Bleue,
Ariane'la Maqıi,Sakal (Yaşar Nabi Nayır),

Edmond Roıtand.
Cyrano de Bergerac (Sabri Esat Siyavuşgil),

L'Aiglon.
Yaııİu Kartal (Sabri Esat Siyavuşgil),

Alaln.
Propos (seçmeler).

,Propos de Litt6rature,

paul claudel.
Partage de'Midi,

Andr6 Gide.
P6textes, Nouveaux pr6textes, Incidences (seçmeler),

Seçme gazılar (Suut Kemal Yetkin),

Dostoievsky.

Divers.

Journal (seçmeler).

lnterviews imaginaires,

Th6s6e.

Feuillets d'automne,

Marcel Proust.
Les Plaisirs et les Jours.

Du cöt6 de chez Swann.
Swann'ların semtinden (Yakup Kadri Karaosmanoğlu),

A l'ombre des ieunes filles en fleurs,

Paul Val€ry.
Monsieur Teste.

Vari6t6 l-V (seçmeler).

Eupalinos ou l'Architecte,

L'Ame et la Danse.

Regards sur le monde actuel,
'Piöces sur l'Art.

Tel Quel (seçmeler).

L'Id6e fixe.

Degas, Danse, Dessio.

ı
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FRANSIZ KLASİKLERİ İÇIN YARDIMCI ESERLER

Jacqueı Boulenger.
Rdbelais. Editions Colbert, 1942,

Gustave Lanson.
les ğssais de Montaigne, Metlott6e, 1930,

Cbarleı Adam.
Descartes, sa ııie, son oeuıfe, Boivin, 1937,

Descartes, hagatı ıe eserleri (Mehmet Karasan),

Laberthonnlöre.
Etudes sur Descartes. Vrin, 1935,

Descartes üzerine tetkikler (Mehmet Karasan),

Gugtave Langon.
Corneille. Hachette, 1898,

Plerre Brlıson.
Moliöre, sa oie dans ses oeuvrts, Gallimard, 1942,

Daniel Mornet.
Moliöre. Boivin, 1943.

Jacques Chevaller.
Pascal. P|on, 1922,

Thleıry Maulnier.
Racine. Gallimard, 1935,

Marcel Arland.
Marioaux, Gallimard, 1950.

J. Dedieu.
Montesquieu, Boivin, 1943.

Andr6 Belleseort.
Essai sur Voltaire. Petrin, 1925.

Raymond Naveg.
Voltaire. Boivin, 1942.

E. Seilllğre.
Jean- Jacques Rousseou. Garnier, 1921

AndrĞ Btlly.
Vie de Diderof. Flammarion, 1932,

Diderot' nun Hagatı (Fehmi Baldaş),

Danlel Mornet.
Diderot, I'homme et I'oeuare, Boivin, 1941
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ReıĞ Dalıöme.
, Ld ııie d,e Beaumarcicis. Gallimard, 1928.

L. lf,. Chaufficr.
. Chateaubriand ou l'obsession de la puretö.

Pierıe }lartino.
Stend,hal, Boivin, 1914.

Paul Hazard.
. La ı.,ie de Stendlıal. Gallimard, 1927.

Andr6 Billy.
Vie de Balzac. Flammarioı. 7944, 2 vol,
Balzac'ın Hayatı (Fehmi Baldaş).

.{Ilain.
Aaec Balzac. Gatlimard, 1937. 

.

Aıdr6 le Bretoı.
Le Thöütre romdntique. Boivin, 1922.

Aıdr6 Belleııort., Victor Hugo, essai sıır son oeııı,re. Perrin, 1929

Plerre Tıahard.
Prosp;e7 Mörimöe ct l'art d,e la nouııelle. Les Bettes - Lettres, 1923;

Jean Renard, 1941.

Guıtıye üichaut.
Sainte - Beuııe. Hachette, l92l.

Ph. Van Tleghem.
Musset, I'homme ct l'oeuıııe. Boivin, 1944.

Philtppe Soupault.
Eugöne Labiche. Sagittaire, 1945. (Safiye Sarp)

Ren6 l)umeınil.
Flaubert, l'homme et l'oeuvre. Desct6e de Brouwer, 1932.
G, Fldubert, Hagatı ve Eseri (Yusuf Tavıt).

E. ot J. CrĞpet.
Charles Baudelaire, Messein, 1906.

Ph. Van Tieghen.
Renan. Hachette, 1949

Lucien Daııdet.
Vie dAlphonıc Doadet. Gatlimard, 1941.

plerre iartino.
Le Naturalismc |ıançais. A Colin, 1923.

TERcÜME
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E. Maynlal.
La Vie et l'Oeuııre de Maup«ssanf. Mercure de France, 1906.

Plrre Brodin.
lofi. Pariseau, 1945.

Ren6 Lalou.
Maurice Ba}rds. Hachettc, 1950.

V. Jank€lĞvitch.
Bergson. Alcan, 1930.

P. Langevln, Boutroux, Valterra.
H enri Poincarö, l' auııre scientifig ue et p hilo sophigııe,
Henri Poincard (Celöl Saraç).

FRANSIZ Monr,nN TİYATRO ESERLERİ

tarcel Achard.
Jean de la lune (1929).

Denyı Aınlel.
Le Voyageur.
Seggah (İzzet Melih Devrim).

Jean Anouilh.
Le rendez-vous de Senlis (1937).
Senlis'te RandeıJu (Sabri Esat Siyavuşgil).

Le voyageur sans bagage (1937).

La Sauvage. (1938)
Vahşi Kız (Oktay Akbal - Salih Birsel)

Antigone (1943).

L'invitation au Chiteau (1947).

Aıdr6- Paul Aatolne.
L'Ennemie.
Düşman (Lütfi Ay)

Jean-Jacquea Beınard,
Martine (1922).

Nationale 6.
Ana Yol (Şahap Sıtkı İtter - Güler Aear).

Trlıtan Bernard.
L'anglais tel qu'on le parle (1899).

Triplepatte (A. Godfernauı ile birlikte, 1905).

Le Pctit Caf6 (1910).
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Salnt -Georgeı dc Bouhdller.
Le Cainaval des enfants (1910)

Edouard Bourdet.
Les temps difficiles (1934).

Jeaı Cocteau.
La voix humaine
/nson §esi (İsmail Galip Arcan).

L'aigle ö deuı t6tes
I*l Başlı Karfal (Sabri Esat Siyavuşgil).

Georgeı Courteline.
La Paiı Chez soi.
Dirlik Dizenlii (Nahit Sırrı Örik).

Françoiı de Cuıel.
La Nouvelle idole.
Yeni Mabut (Sabri Esat Siyavuşgit).

Jacqueı Deval.
ce soir ö samarcande.
Bu Akşam Semerkant'ta (Fehmi Batdaş).

Henri Duvernoie.
La,Dame de Bronze et le Monsieur de cristal

Chabichou (1925).

Le Haricot vert (1928),

Seul
I/alnız (Sabahattin Eyuboğlu),

Roger Ferdlnand.
Le Pr6sident Haut-de-Coeur (1928).
Hakim (Ali Süha Delilbaşı).

Jcan Glraudoux.
İntermezzo (1933).

La Guerre dc Troie n'aura pas lieu (1935).

Ondine (1935).

Electre (1937).

La Folle de Chailtot (1945).

Apollon de Bellac.
Belldc Apollon'u (lhan Berk).

Sacha Guitıy.
Pasteur (1919).

Un Sulet de Roman (1923).

H. R. Lcnormand.
Les Rat6s
Tutunamıganlaı (Halit Fahri Ozansoy).

TERCÜME
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ıMODERN TİYATRO ESERLERI

üauılce üaoterllnck.
Ariane et Bırbe - Bleue.
Arian'la Maıi-Sakal (Yaşar Nabi Nayır)

İnt6rieur
) Evin ^lçi (Sabahattin Eyuboğlu)

Pell6as et M6lisaode.- Pelleas ve Melisande (T'urgut Erem).

Françolı ilaurlac.
Asmod6e (1938)

Emiie Mazaud.
La Folle Journ6e (1921).

Montherlant.
L.a Reine Morte (1942).
Olü Kraliçe (Mübeccel Bayramveli).

Le Maitre de Santiago.
Santiago Şöua{gesi (Suut Kemal Yetkin - Litfl Ay)

Aıdr6 Obcy.
No6 (1931).
/Vui (Mübeccel Bayramveli).

Marcel Pagıol.
Topaze (1928)

Marius (Ali Süha Delilbaşı).

§töve paııeur.
Je vivrai un grand amour (1935).

Martial Pl6chaud.
La Quatriöme.
Dördüncü, (Fikret Adil).

Juleı Renard.
Le Plaisir de rompre.
Agrılmak Zcuti (Sabahattin Eyuboğlu).
poil de carotte
Horozibiği (B. Tuncel, S. Eyuboglu)

Juleı Romainı.
Volpone (Stefan Zweig ile birlikte, 1928).

Knock (Ali Süha Delilbaşı).

Maurlce Roıtand.
l-.'homme que i'ai tu6
Oldürdüğüm .4dom (Lütfi Ay)

Andr6 Rouııtn.
Bobosse (1950).
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Armand §alacrou.
Une femme libre (1934).
Hür Kadın (Fehmi Baldaş).

L'Inconnue d'Arras (1935).

Un homme cgmme les autres (1936).

Les Fianc6s du Havre (1944).

Jean Sarınent.
La Couronne de Carton (1920).

Les plus beaux yeux du monde (1925).

Jean. Paul §artre.
Huis - Clos.
Gizli Oturum (Oktay Akbal)

Loulı Verneull.
La Banque Nemo.
Nemo Bankası (Lütfi Ay - Fehmi Baldaş).

charlec vtldrac.
Le Paquebot Tenaaity (1920)

Le P6lerin.
Dünga gözügle (Nurut|ah Ataç).

TERcÜME

Dergimizin bu sayısında yayımlamaya başladığınıız tisteler 'I'ercüme Bü-rosu tarafından bu yıl içinde hazırla.r-rşlr.. Ervel"e 1947 yılında 4ı-42 
""yrl,Tercüme dergisinde verilen listeler y".rıbuşt.o ele alınarak geniştetilmiştir.1940 yılındaı beri çıkarılmakta otan Dt;ngo Ed"bigatrndan Tercümeler serisin-den başka Bilim serisi,,kldsikler için gardımcı eserler §erisi için dilimize çev-rilmelerinde fayda görülen_ yeni eserler gösterilmiştir. Ayrıca,' ."Jı."'ı-ıra"tilltro alanındaki çalışmalara yardrmı oiur düşüncesiyle iiyatro sanatı üzerinetürlü dillerde çıkmış tetkiklerin bellibaşlılarını bir araya toplıyan seri geniş-letilmiştir. ilodern Tigatro Eserleri adı altında zamanımızın bazr esirlerinden,Fikir ve sanat Eserlerini koruma kanunumuzun sağladığı imk.nlar çerçevesiiçinde-örnekler verilmek istenmiştir. Tercüme Bürosun'nun ilgili dil guruplarında

şallsan 
üyeleri tarafrndan hazırlanan listelerin yayrmına Frnsızca eserlerleDaşllyoruz.

Tercüme ettirilecek çeşitli eserterin ilgilitere havalesinde takibedilecekıısııl ve esaslar Tercüme.dergisinin 41-42. sayisında belirtildigi gibidir, Şimdiyekadar çeşitli seri|erde çıkmış ve bundan soni" çrku"uk "r"rli listelerde gös-terilmiştir.
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