
İSTANBUL ÜNiVERSiTESi EDEBiYAT FAKÜLTESi 

GÜNEY-DOGU AVRUPA 

ARAŞTIRMALA-RI DERGiSi 
. . 

EDEBiYAT FAKÜLTESi BASlMEvi 

1972 



AHMED RASİM'DE DiL VE USLUB 

M. Necmeddin Hacıeminoğlu 

Eskilerin «üslub-ı beyan aynıyle insan:& sözü bir hakikatin ifadesidir. 
Gerçekten hangi sahada çılursa olsun, bir san'atka.rın üslubu ile karakter ve 
şahsiyeti arasında «sıkı bir münasebet»· vardır. · 

Yazarlar ve şairler bahis konusu olduğu takdirde, denilebilir ki, üslup 
san'atkarm mizacının, şahsiyetinin, kültürünün; dikkat, itina, titizlik veya 
derbederliği.niri; merak ve temayüllerinin; hayat hadiseleri karşİsındaki tavır 
ve davranışıalınin kelime ve cümlelerle yapılmış resmidir. Bunun iÇindir ki, 
bir san'atkan şahsen tanıyor fakat · karakterini bütün incelikleri ile bilemi:.. 
yorsak, onun üslubuna dikkat etmeliyiz. Şahsilyetinin karanlık · noktalarını 

üslubu bize aydınlatacaktır. Yahut, aksine, bir yazarin üslubunda izahını 

yapamadığımız hususiyeder görmüşsek, bunu aydınlatmak için de onun ka
rakter ve şahsiyeti üzerine eğilıneliyiz. Hayatına yön veren hadiseleri bulma
lıyız. O zaman anlaşılınayan noktalar ~olayca aydınlığa kavuşur. 

Ancak, üslfib nasıl san'atlcarın şahsiyetine bağlı, onun ile alakalı ise, 
şahsiyetin teşekkülü de başka şartlara ve unsurlara· bağlıdır. B ah is · konusu 
yazar olduğuna göre, onun şahsiyetine tesir eden bu unsur ve şartlar şöyle 
sıralanabilir. San'atkarın: 

1. Mizacı, 

2. Kültürü, 
3. San'at ve estetik anlayışı, 

4, Gayesi, 
5. Yetiştiği edebi çevre : bu çevrenin yazı dili ve umumi üslubu, ke

·lime kadrosu, beyan tarzı, söz san'atlanna verdiği önem, itibar ettiği edebi 
akımlar. Okuyucu zümresinin seviyesi·. Yazar iÇin konu teşkil edecek malze
menin mahiyeti ve zenginliği. Cemiyetin sosyal ve siyasi yapısı. 

Ahmed Rasim'e bu noktalardan bakalım : 

1. Neş'eli, zevk ve eğlence~i seven, derviş-meşrep, alaycı ve dışa dö-
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nük: bir mizac. Etrafına karşı dikkatli ve müşahede kabiliyeti keskin. 
2. Devrinin şartlarına göre mükemmel denebilecek bir tahsili var : 

Darüşşafaka Lisesini bitirmiş. Fransızca biliyor. Alaturka musikiye, başarılı 
besteler yapacak derecede vakıf. Dost ve arkadaş muhiti geniş. Çok geziyor, 
çok görüyor, çok okuyor. · · . 

3. Edebi akımlardan realizmi benimsemiş bir yazardır. Şekli güzellik
lere ve dış görünüşe pek önem vermiyor. Öğretici mahiyette olan ciddi eser
leri dışındaki edebi yazıbırında ·güzelin peşinde değil, komiğin peşindedir. 

Yazarken itina ve titizlikten uzak kalmıştır. 
4. Gayesi, bir kısım eserlerinde öğretmek, bir kısım eserlerinde de 

devrini, muhitiiıi, cemiyetin bazı. müesseselerini ve aksayan taraflarıİlı ten
kid ve.karikatürize etmektir. Buna, çok çeşitli konularda ·yazı yazmak tema
yiliünü de eklemeliyiz . 

. . 5. Yetiştiği edebi. çevre «San'at şan'at içindirı> düsturuı::ıa.: .inanmıştır . 
. Şekle ·ve dış görünüş güzelliğine çok önem verir. Süslü ve itin_alı bir Uslub 
anlayışı yııygındır. Birçok yazarlarda yeni ve nadir kelimeler bulup kullan
mak merakı varçlır. Halid Ziya, Cenab Şehabeddin ve Hüs~yin Cahid _gibi 
birinci sınıf yaazrların kalemi ile, Türl:c Edebiyatında yeni .bir nesir dili te
şekkül etmiştir. 

.. Bir yanda da .bu san' at anlayışının dışında kalan ve . onun kaidelerine 
uymayan Ahmed Midlıat Efendi, Hüseyin Rahmi ve Mehmed Akif ·vardır. 
Rasim daha çok bu çığırın tesiri altındadır. . 

Tabii çevre olarak da, çeşitli semtleri, tip tip insanları. ve hayat tarzları 
ile değişik mahiyetler ihtiva eden İs~anbul vardır. 

iste bütün bunlar Ahmed Rasim'in üslÜbunun iesekkillünde müessir ol:-, . . . ' . : 

~uşlardır. · . · 

Çeşitli konularda, çeşitli türde ve pek çqk sayıda .eser . vermiş olan Ah
med Rasim'in, biraz da bu sebeple, bütün yazılarında umumi bir . üslup tes
bit etmek imkansızdır. Yani, onun «üslı1bu yok, esatibi vardır ı> 1 • 

Bu sebeple, müellifin sayıları yüz kırkı bulan2 . eserlerini, dil ve · üslub 
bakımından taşıdıkları hususiyetleri nazar-ı itibara alarak, üç gu . .ıuba ayır
mayr. ve her gurubu ayrı ayrı incelerneyi uygun bulduk. ·.Çünkü Ahmed Ra
sim'in bu· üç guruba ait eserlerinin dili ve üslubu_ birbirinden o kadar farkli:.. 

ı Abdillhak Haıriid bu sözü Makber Mukaddemesi'nde · k;mdi i.islubu için 
söyler. 

2 .Sabri Esad Siyavuşgil, . Al~med Rasim Maddesi, İslam Ansiklopedisi. 
ve tabii orman sahalarının daha · geniş olması ·gerekmektedir. ('!'rakya ve bil-
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dır .)ci, bunlardan yalnız bir :veya iki gurubu ta.iuyanlar, · müellifi.a kalemini 
bütünüyle: tanımış .olamazlar. Halbuki bir Halid Ziya; bir Cenab Şehabed
din ve Ahmed Haşim için aynı şeyi söylemeyiz. Bu sebeple, Rasim hakkın
cl.~ ·t~ bir fj.kir verel?ilmek amacı i).e, . as4nda _pek değişik husu.siyetler gös

.tı;:p:neyen .tarihleri.ıP.n ye dini, içtimat eserlerinin . diline de kısaca . temas et-
mek "istiyQruz. . · 

· 1. Tarihleri, dinı; içtimaı ve ilmı konulara ·dair yazdığı ·ciddi incele_
me eserleri : 

' . 
Bu -~p eserlerinde Ahmed Rasim, devrinin umumi yazı dili geleneğinin 

d~ma"çık.maz: Üslubu, ikinci dereceden bir yazar hüviyeti ·gösterir. Meseıiı. 
H alid Ziya·, Hü.şeyin Cahid, Cenab Şehabeddin ve Ahmed Haşim gibi ·«şah
siyet sahibi» bir'hlenii yoktur. Alışıla gelmiş kelim'e ve tabirleri <ıseçmedep 
kullanmak» suretiyle zamanın umumi sözlüğü içinde kalır. Belli kaideteie 
göre kurulmuş normal nesir cümleleri ile tam bir tabiilik _ömeğ:t verir. Bu
na ilaveten, cümleler~ . basit ve kısa, ifadesinin tapat ve özentisiz oluşu ile 
'dfldcati çeker: :Fakat huiıhir,' .devrinin . e_dehi d'ilcie aradığı gÜzellik anlayışının 
'öiçüsüne vuriılursa~ ona ·«üslı1p sahibi bi_r yazarı> olmak vasfı.nı kazandıra-

. . . . . .. . . . ~ . . 
üıaz. · ·· 

· 9Y~~ ki, bllyü.İC. yazarİarıri, u~umiyetle,' k~ndilerhı,e has bir ·ke)ini~· kad

ro.~arı; h~t!a , çok sevdikleri bazı" sÖzl~r ve .tabirl~.r v~a~. B~ar çoğuril~a 
oiıliif taiifınd~ yazı -~e sgkuliJ:niş veya ineŞhlır ecliJmi:ştir. önun 'iÇin Cie 
bu' kabil k:eıfı:ıle ve' tabirler' oiılarm_ icaıe~erinde bir çeŞit . «~k sözler:ı> _ dir. 
Ve imzaları olmasa dahi bu «tik sözler» ·y·a.iarları okuyucuya 'tcillıtan «ip uç
la:rı» ·dır. · Cüriıleler de farklı ·bir iç yapıya sahiptirler. -Meseıa :Hfunid'de, Ha-
şim'de olduğu gibi. · 

. .-' :Ahmed Rasiı:iı ise, ınceleme mahiyetindeki bu tip· eserl~rinde bir üslı1b 
y-aratmak için cehir· gÖstetmez. 'Esasen, . üçüncü gurupta l?celeyeceğimiz ya
zıları olmasa idi, bugün Ahmed Rasini tari:ı bir -Üslı1btan bahsedilemiyecekti. 

· --~ Ciddl. edaii· bu . Çeşit yazİlarlilda· ifadenin öientisiz ve rahat, cümleleri
nin de umuiriiyetle kısa ve basit oiduğunu söylemiştik .. Gerçekten A.ıımed Ra
sim!de iç içe girmiş . uzuıı· birleşilc cliniıelere· pek tesadti.f'edilmez: Bir takım 
zarf-fiillerle, edatlada ve «ki»lerle birbirine bağlanmış uzun cÜinlelerin az
lığl; " Rasim'in' bütün· .yazılanrida -görülen tek · ortak husı1siyettir, diyebiliriz. 
Ancak, ileride göstereceğimiz sıralama ve .tasvirler bunuİı dışındadır. 

Ahmed Rasim· sadece kısa ve: basit cümlede kalmaz. ifadesi de açıktır. 
Başkalaruia- benzememe, herkesten güzel yazma gibi bir endişesi, bir titizliği 
olmadığı için, konuya hemen girer. Açık cüinlelerkmeramıni anlatır. Itnaba 

~-
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düşmez. Bu hali ile Ziya Gökalp'in açık ve kesin «hendesi» üslObuna yak
laşır. Ancak, bu husOşiyetin yalnız ciddi edalı eserlerinde bulunduğuıiu tek
rar hatırıatmakta fayda vardır. 

Bu eseriere yazdığı ttönsöz~lerde ise Rasim tamamiyle, terkiplerle· dolu 
ve resmi edalı eski yazı dili geleneğini devam ettirir. BUnlar bazan, d~rdün

cü bir kategori teşkil edecek kadar, kitap muhtevasının üslılbundan ayrılır. 
Eserlerinin çoğııou umumiyetle itinasız, hatta cçala kalem~ yazan Ahmed 

. Rasim'in, bahis konusu «mukaddime~ lerde, tabiiliği bırakarak, eski inşa 
tarzına özendiği görülür. Öyle anlaşılıyor ki müellif, ciltler dolusu yazıları 
kaleme alırken göstermek lüzılmunu duymadığı itina ve titizliği, sun'iliğe ka
çacak bir özenti ile, birkaç sayfalık cmukaddime:Plerde göstermiştir. Esasen 
aynı endişeyi her an duysa idi, belki de bu kadar çok, uzun ve çeşitli ·yaza
mazdı. 

Birkaç örnek : 

«Cenab-ı hayrü'l-bafıztn, ser-name-i kitab-ı bılafet ve ·ziver-i serir-i sal
.tru.ıat, halife-i rıly-i zemin ve malıbilb-ı habib'i-rrabbü'l-alemin, veliyy-i oi'
met-i ulviyyet-karin, şehr-i yar-ı diyanet-güzin efendimiz hazretlerinin nur-ı 
(eyyaz-ı kur'an ve feyz-i kerim-i ramazan hürmetine her türlü avarız-ı kev
niyeden masıln ve zat-ı fetişte-sıfat-ı mülükanelerioi tevfikat-ı sÜbhaniyeye 
mazhariyetle kambin buyurarak zıll-ı zalil-i rnekarim-delil-i hüsrevanelerini 
roJlfank-ı ibad-ı müsliminde bed-nüsfın buyursun amin:P (Menakıb-ı İslôm, 
Darü'l- Hilafetü~-Aıiye 1325 İstanbul, s. 7). · 

Bu fazla resmt ve külfetli üslılp Rasim'in sadece «Mukaddime:Plerinde
dir. Kitabın muhtevasına geçince, derhal terkipierin çözüldüğü, aşırı tazim 
ve hürmet ifade eden klişeleşmiş resmt ıstılahiarın kaybolduğu görülür. Ni
tekim, aynı eserden alınan şu satırlar, «mukaqdime» ile kitap ıp.uhtevası ara
sındaki bu bariz farkı göstermektedir : 

«Katib-zade, hatt-ı sü~iis ve nesihi Kevkeb Jiafız Efendi'den i~tikmat ve 
ketebeyi Hoca Rasimden ahz eylemiştir. Garib olan bir şey var i~e, o dahi 
üstadı Hoca Rasim'in hatt-ı ta'llkde kendisine şalcird olması ve · ilcisinin 
hatt-ı mezkfırede bir arada icazet · almasıdır». · · · · 

· «İşte cami-i şerif-i mezkfude · medar-ı ziyn~t olan czevabir-i cevabir> 
bu beş üstadın mahsUl-ı hame-i ma'rifetidir» (Menakıb,-ı İslôm, s . . 72). 

Bu üslubun, konunun dine ait oluşundan geldiği sanılabilir. Fakat mü
ellifin ciddi konulan ihtiva eden -~aşka eserlerinde de aynı şeyi görmekteyiz . 
. Mesela bir başka kitabın önsözü: 
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«Tarz-ı cedid-i imianın miicib olduğu suhıllet ve tebeyyün-i maksUd ve 
tebliğ-i meramda caiz ·olduğu sadegi ve · letafet, bu gün münşeat-ı kadim
de müsta'mel tarz-ı tebeyyün ve tebliğe göre her vechile makbul olup, bil
hassa zamanımlZda gittikçe tekemmül eden üsliib-ı osmaniyenin de bu ka
Jıpda tedvini icab etmektedir. Gerçi eyadi-i kari'inde bu maksadi ifa. etmek 
üzere iertib edilmiş blı-kaç münşaat-ı cedide vardır (Müke1nmel Miinşaat, 
Şirket-i Mürettibiye Matbaası, 1318 İstanbul, s: 3). 

Aşağıdaki örnekler ise «riıükaddime»lerle eser muhtevası arasındaki 

üsliip farkını daha iyi belirtmektedir : 
«Çinlilerin bu ana· kadar gayb etmedikleri etvar u ahlak-ı milliyelerini 

muhafaza etmelerine bir adam Mis olmuştur. Bu adam Konfüçyüs namiyle 
benam olan "haklındir. Bu adamın yaptığı kitap imparatorlukta adeta· bir 
kitab-ı nazil hükmünde olup, vezaif-i ahali ile iştigal etmek ve y§.bud edib 
geçinmek isteyenlerin nokta-i hareket ve gaye-i vusullarıdır. Memuriyet tev
cihinde ve daha sair hususatta bu kitabdan imtihan ederler.» (Terakkiya_t-ı 

ilmiye ve Medeniye, Matbaa-yı Ebüzziya, İstanbul, 1304, s. 5). 

«İskender Asya seferine gitmeden evve) Delfi hatiflerine müracaat · ey
ledi. Delfi rahibesi, orada bulunan sehpanın üzerine çıkması için mümanaat:.. 
da bulundu ise de genç kumandan yine onu şiddetle sürükledi. Kadın İs
kender'in bu balini görünce : 

«Oğlum sana kimse mukavemet edemez:& dedi. İskender de bu sada:.yı 
hatıfi bana yeter. Bundan başkasını istemem diye cevab verdi» (Ezhôr-ı Ta
rihiye, Matbaa-yı Ebüzziya, İstanbul, I 304, s. 1 O). 

2. Edebi Eserleri : 

Roman, hikaye, hatırat ve seyahatname gibi edebi eserlerinde, Ahmed 
Rasim'in devrine göre oldukça sade bir .dili ve özentisiz, rahat bir üsliibu 
vardır. Kelimeler günlük hayatın sözlüğünden cseçilmeden» ·alınmıştır. Ya-

. hut o intibaı verir. Cümleler oldukça kısadır. Çok dera üç-dört kelimeyi 
geçmez. Buna «telgıra:f üsliibu» diyebiliriz. Bir fiil için birkaç zarf, bir frul 
için birkaç sıfat kullandığı nadirdir. Faka·t bu sadeliğe rağmen gerek çevre 
ve dekor tasvirleriİlde, gerekse kişi ve ruh tasvirlerinde teferruata kaçtığı gö
rülür. Tanıtmak istediği eşyanın veya şahsın hiçbir ·husiisiyetini ihmftl etmez, 
atlatnaz. Servet-i Fiiniin'un bilriz hususiyetlerinden biri oıan; göze ait inti
balarıo ön planda tutıılması, realizm anlayışı ile de birleşerek, Ahmed Ra
simde mübalağalı bir şekil almıştır. Etrafına böyle, . adeta bit objektifin ar
kasından bakan yazar, bu - aşırı realist tarafıyla çok def'a okuyucuyÜ bıktır
maktadır. Ahmed Rasim'deki bu . mübalagalı ve bıktırıcı teferrüata dalına 
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merakı üçüncü· guruba ait eserlerinde daha· canlı omekleriyle gösterileceği 
için, burada tafsilata girilmemiştir. Şimdi hikayelerinden ~telgıraf üsliibu» 
ile yıı.zılmış birkaç tasvir okuyalım : . 

Fiziki Tasvir : 

«Sevimlidir. Orta boylu, biraz irice başlı, saçları tıraştan tıraşa taran
dığından kıvırcık, girift bir manzarada, siyah bir küme haJ.i.nde bulunur. Al
Q.l geniŞ az çizildi, gözleri bir nazar.:.ı medide ile parlak. Ekseriya hazin rlu
dakları kalın. Hey' et-i umumiye-i vücudu biraz semizcedir. Fakat. söylemek 
istediği zaman İrticalin en büyük nümunesini gösterir. O nazar değişir. Yüzü 
muhatabını ,kendine celb edecek derecede latif bir tarz-ı tekkellüm -alarak, 
tatlı tatlı başlar». · 

Ruhi Ta'svii : · 

. «A.Ştifte-bal ise de aşüfte ·-meşrep değildir: Hicap onu saatlerce kıpkır
mızı bır~. Natıkasını keser. Günlerce ta'zib eder. H erkese açılmaz: · Yar-ı 

can bildiklecine herşeyini söyler. Utaı;ıa.cağı maddeleri bile birer birer anla
tır. Lakin ifrat onun en ziyade ·sevdiği bir bal-i ma'nevi 9lduğundan, lctlrtu-
lamaz. Herşeyini büyültür. ·· · · 

Biraz da saflığı vardır. Düşünce bu saflığından da htiruç eder. Fakat 
ne ... çare? Püşünı:pez:. Gördüğüne inanır. Suver-:-i hariciye onu şiddetle iştigal 
eder?. \Biçare Genç, istanbul, 131~, s. 7-9). · , · 

Çevre Tasviri : 

«Ufak bir safayı geçtikten sonra Salim bir kap( açtı. 'İçerlye girdik. 
,Odası-. ş~y_an-ı tasvirdir. ·Girer girmez nazarım öteye beriye serilmiş bir ta
:tqın .~şyaya miisadif oldu. Ta köşede urbıdarı :karıp.a karışık ·bir surette · du
ruyor. Konsolun .tar-afında bira, rakı şişeleri; ·ka9ehler,, s_u bardaldarı, meze 
tabakla,rı. Konsolun tarafında bir takım kitap, Uğıd, hakka namına a!at-ı 
t~ye bulupuyord~,. Ş~ bir iki gün içinde .pek ziyade sık:ılmış olduğunçl3!1 
per~el~ri Umilen · çıkartil)Ş. Güya göç edecek imiş gibi ne kadar malı var 
is~ bu. _odaya yığmış idi» ·(Biçare Genç, İstanbııl, 1_3~6,. s. · .13-14), 
.. :, · Sad~c~ tasvirlerinqe ~eğil, hadiseleri hikaye ed~rke.n de ·basit ·ve;. kısa 
cüqıl~leri tercih ~den yazarın, aynı zam~da: özentisiz, sade ve ·rahat bir ·ifa-
de tarzı ·va.rqır. " 

~Akşam saat ona.kadar oturduk. 'Kimse şu alemimizi ihlal' etmedi. Kalk
tık. Gezine gezine l:iufuştuğumui yere geldik. Veda etmek üzere ikeiı, beni 
iğfal:.etmeyeceğinize yemin edersiniz değil mi dedi. .. Evet onu-iğfal etmiyece- · 
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ğime yemin etmiş idim. Yine vadimi tekrar ettim. Ayrıldık .Ben soluğu Em
peryal otelinde aldım. Hazır çalgı da var. Şişerole karşı karşıya . oturdum. 
Piyasa devam ediyordu. Bii araiık birkaç kadınla beraber. geÇti. .O gece saat 
dörtte odarİıa geldim. Madam şaşıidı. Bu kadar içtiğim yÖk idi. Nasıl yat: 
tım ise. öyie kalkiım. Kahvemi iÇtim. Sigaİaları tazeİedim. Saat · üçte gfyiÜ
nieğe mecbur idini. Zira yine beşte fenerde buluşacak idik~ .. ~ (Biçare _(ienÇ, 
İstanbul, 1.316, s. 36-37). · · · · ·· · ·- · · · 

<<Mediha bundan haz etti. Kendi hayaline ferifte oldu. AnlaŞılmaz bir 
meserret-i hafiye ile sevindi. Adeta ona ısındı. Halbuki bakikat derhal kuv
ve-i mü'essiresiyle-tezahür ederek kızın kalbini kırdı. Ö zaman bir teessür~i 
mübhem ile müteessir oldu» (Afife, İstanbul,· 131o,·· s. 23). 

: Ahıned· Rasiin· kahramanlarının: üslubunu da gayet iyi tayin eder. Ontin 
eserlerinde halka mensub çeşitli tipler, tamamiyle kendilerine has bir · ifade 
şekli kullanırlar. Mesela İstanbul'un kenar mahallelerinde kadınların arala
rında . yaptıkları konuşmalar : 

«- Remziye hanım için bugünlük, yarınlık diyorlar... Kendisini hiç 
bilmiyormuş. Hekimler getirmişler, okutmuşlar, bir türlü· kendisine · gelemi
yorniuş ... Gelebilir mi ya!... Bu ne yüz karası.:. Salıih ise göz.!eri kör olsUii·, 
içi bağrı çıksın. Yumurcaklar çıkarsın ... » - · · 

· · · 4:Fena imiş, sonra tövbekar olmuş. Şiindi çoluk çocuk sahibi · bir l(a:. 
dın ... Kadın amma... Eteğinin ucunu göremezsin:. Beş vakit ·İuimazında · ni

yazındaı> (Fuhş-ı Atik, İstanbul, 1340, s. 8). 

«-.Efendinin gelini bir acaib ... Galiba mektepli imiş ... Geçen. gün dük
kana gelmiş idi.. Deli mi, divane mi, nedir? Yüzünü bir açar, bir. kapar, diik
kandan dışarıya bakar... Güler.. Az kaldı kovacaktım .. Bizim dükkan alış 
veriş yeri ~mma, bu türlü şey değil .. ı> (Fuhş-z Atik, s. 9). 

<<- Ama biz vaktiyle söyledik ... O herife vermeyin, onwi Beyogiunda 
girdisi çıktısı vat diyorlar, dedik. Dinlemediler, verdiler ... Meğet varmış ... 
Yavrucuk. farkına varmış .... Kurmuş, kurmuş, bir şey de söyliyeinei:p.iş ... Ba
ba değil ki, ~jderha... Laf mı söylenir? .. ~ İşte en nihayet' yatağa düşmüş. 
Aman ... Aİlahım, sen benimkini sakın. Hammal olsun da evim bilsin .... Elve
rir» (Fuhş-z Atik, s. 12). 

Ahri:ı~d Rasini seyahatname ··ve hatıra tipindeki eserlerinde· ri.ispeten bu 
ölçünün dışına çıkarsa da, gene ana çizgiden uzaklaşmaz. Cümleler biraz 
d_aha uzun fakat girift değildir. Tasvirler biraz daha renkli ve tefeİruatlı _fa
kat insanı bıktıracak kadar mübalağalı sayıl~az. Bir ~eyahatnaİnedeıi·· alınan 
şu satırlan okuyalım : · · · · 

.!9· 
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«Sofya'ya pusarık bir hava ile girdim. 

«Yedi sekiz sene evve"ı bir daha görmüş olmaklığım hasebiyie istasyonu 
gözüai. ısırdı. Harnal önde, ben arkada, bir kapıdan girdik, öbür kapıdan 
çıkt.ık. Sıra ile dizili beş altı otomobil, biraz ileride bir kaç fayton, çamur 
içinde bir meydan, fes, şapka, kalpak, sağ tarafta sarı, nefti vagonlu bir 
tıramvay, izdiham arasında başı çıplaksa ayakları örtülü, ayakları çiplaksa 
başı kapalı bir iki çocuk, eteklerini toplamış bir madama, eli . ardında, yük
sek bakışlı bir Alman zabiti,.... Anladım. Başka bir şehirde değilim. Ar~da 
bir fark varsa bile bizim hammalların milli kıyafeti ile. buradaki hammalların 
yakaları yazılı nohudi caket, pantelonu arasındaki fark kadar cüz'i ... . Yoksa 
para isteyiş, duruş bir, göz ucu ile bakarak istemiyormuş gibi davranışı. ayru 
fakat fazla olarak buradakiler Türkçeye daha vakıf, daha . anlayışlı, . daha 
anlatışlı~. 

«Tirenden pek yorgun, adeta halsiz inmiş idim. Sarsıntı, uykusuzluk ne 
o~şa çekilmiyor». 

«İki üç def'a gelip geçdiğim için gece olduğu halde bile Bulgaristan'a 
girdiği m izi anlamış idim. Nasıl?.. Arz edeyim : Evvela amir ed alı bir yüz 
vagonun aralığında göriiİıüp geçdi. Arkasından kapelası çatık kaşlarına ka
.dar inik biri bizi süzerek ilerledi. Daha arkasından pasbıyık bir polis görün
dü. Bunlar, diğer yolcuların aralarına girmeleri yasakmış gibi, birbirleriyle 
de konuşmuyorlardı . .ıı 

«Arası çok geçmedi. Yeni bir kontrol başladı: Pasaportları yoklayıp top
ladılar, biletlerimizi bir daha deldiler, bavullarımızı bir daha açıp araştırdı
lar. Bütün bu mu'ameleler bizim «kafa tutma» dediğimiz tavırlarla, fasılalı 
suretde yapılıyor, bu müddet zarfında yalnız üç kelime· işiillebiliyordu : 

-Bilet! 
- fasaportl 
- (Parmakla bavul gösterilerek) Aç! 
Oh! ne sade biı: münasebet değil mi? Fakat sadeliğin bir ciheti var ki 

boşa gitıniyordu. Çünkü bizi her dalışımızda bu üç ke~eden biri uyaQdırdı. 
Kadınlarımızın dedikleri gibi (iki esneme bir uyku) )yerini tutsa idi 

Galib Bahtiyar'la ben eshab-ı kehfe döner idib .(Romanya Mektupları, İs
tanbul, 1333, s. 3). 

«Bilmem ne oldu? Vagonun aralığından bir gürültü işitilrneğe başladı. 
Eğildim, baktım. Bir kaç hammal yürüyüş ediyorlar. Bana ne? Fakat görü
nürde kondöktör yok! Harnallar da bizim koropartımanın önüne dikildiler. · 
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Ko_nuştular. Münasib görmüş olmalılar ki biri iki biiyük sepeti ıhılaya ıhıla
ya tepemin üzerine yerleştirdi. Diğerinin sırtından daha büyük bavulu ala
rak karşı tarafıma tıktı. Diğer iki el çantasını köşelere koydu. Bunlar yet
rniyor~uş gibi bir de kahve rengi koca bir çuvalı harice açılan kapının- önü
ne dikine oturttu», · (Romanya Mektupları, İstanbul, 1333, s. 30). 

Bu bahsi bitirirken şunu belirtmeliyim : 

Ahmed Rasiı:~(~~il v~ üsl9P- bakımından mühim hususiyeHer değ!!, 

fakat bir büt~ . .Y~ intizam gQ.steren .esederi bJ.ripci_gt!fUOa dahil _olanlar:..._ 
dır. Onların dışında kalıp, müellifi geruş okuyucu kitlesine tanıtan ve meş
hur eden yazılarında, lüzumundan fazla tabiiliğe özenilerek ve çok itinasız 
kaleme alındığı için, bozuk cümlelere ve anlaşılmaz ifadelere de rastlan:. 
maktadır. · 

Bilhassa batırat ve seyahatname türünden eserlerde, hiç bir noktayı at
lamadan nakletmek isteyen yazar, bazan cümleyi bir· türlü bitiremez. B_u 
yüzden de başı ile sonu arasında irtibat kurulamayan uzun cümleler ortaya 
çıkar. 

H!!le yazı karşılıklı kon~şmalar balinde seyr ediyorsa, o zaman ( diye
. rek», «dedikten sonra», «deyince», «bunun üzerine:. mbi zarf-fiil ve edat

tarla cümle bem alabildiğine uzaı:nakta, bem de asli unsurları aias.ındaki ir
tibat kaybolmaktadır. Mesela buna ait bir örnek verelim : · 

. «Çocuk, çleğil kendisinin müdavim bulunduğu riıektebin hem bocasın
dan, bem de baŞka bir mektebin hacası olduğıınu bildiği şahsiyetten korkar 
idi. Bana öyle geliyor ki her mektebin kalfasından, bevvabından, baş bafı: 
zındiın, arninci başısından ananın : 

-Bari gündüzleri olsun başımdan gitsin. Yandım bu oğlanın elinden, 
ne dur dinler, ne otui! 

- Artık illallah . ve resuluhu, yangın var diye sokakİara- fırlayacağım! 
Tarzındaki şikayetinin ev yıkınıma varacağını his eden babanın bir sabah 
boynuna bir cüz kesesi geçirerek, evdeki kÜçük minderlerden birini yük-. 
lenerek kolundan tutunca : 

. - Hoca Efendi! Eti senin, kemiği benim, vasiyetiyle bir gün evvel tes
lim ettiği o başarı tararnana varıncaya . kadar cÜmlesi karşısında m um direk 
durur, sesinden önündeki ders· ralılesine sık sık vurduğu degueğin çat patın
dan tir _tir titrerl~rdi~ (Falaka, Harndi Matbaası~ İstanbul, 1927, s. 3). 

. Ancak, böyle bir kaç uzun ve bozuk cümle yalınci bazı can sıkıcı tas
virler istisna edilirse, ·.A):ımed Rasim'in hatırat\ seyahatname ve hikayelerin

ô!J' 
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d~ 9 kadar tabii ve· rahat bir aniatış .vardır ki, insan o eserleri saatlerce, say
f~anı:ı.~ saymadan, zevkle ·okuyabilir. V e satırlar .arasında, mutlaka, kendi 
çocukluğundan; kendi. hayat çevresinden bir çok sahneler .bulur. 

Esasen Ahmed -Rasim'i başkalarından ayıran en niühim hususiyet de 
ondaki bu tabiilik, bu rahatlık ve yazdıkları ile yaşadıklan arasındaki bu 
uygunluktur. O, gördüklerini olsun, yaş~dıklarını ols_un, o kadar . canlı ve 
ince noktaları ile anlatır ki,. okuyucu bunların muhayyile mahsiılü olabile
çe&ıne ih~al vermez : 

<<Daha küçi,ik ·idim. ~enüz sekiz dokuz- yaşında var idim. Ana yavrusu. 
Ah~ Anaını pek severim. Benim hem babam, hem de en büyük velinimetim"' 
dir.,: Onun· el dikişi dikerek beni beıılediğini bilirim. Ben afacan, zavallı ka
dın, geçim' derdinin verdiği bin türlü üzüntü arasında komşulardan da tekdir 
işitir. Benim için onu azarlarlar. Ya birinin çocuğunu dövefim. Ya top oy
narken camı. kırarım. Mektepten kaçarım. Bir kere kaçtım mı? Artık haf
talarca gitmem. Gitsem dayak var. Bu korku beni tiril tiril titretir. Sabahle
yin kalkar~. Güya mektebe gi_decek imişim ·.gibi hazırlanırım. ~lirn_e .iki ve
ya bir onluk verir. ·Bazan : 

- Oğl)ım! Rasim. Dünyada iki dalım var. Biri sen, biri_ .Yusuf: Fakat 
o .babasınui· yanıİıda. O zengin. Bak ben fakirim. Oku. Adam· olmaga çalış. 
Yavrurol B.en de ölüi-sem sen sonra sefil kalırsın. Yaramazlık etme. Beni üz
~e. ötekinden berikinden söz işittirme. Sonra bırpalanıyorsun. Zaten dayak 
yemeden kuru kemik kaJdın, tarzıiıda nasihat verir.» . · 

. «B.ir . gün camide oyhuyordum. Ağır bir el kulağıma yapıstı. Ben ark~
d'a~iarımdan bin çekiyor zaıiıiıyla etme, dönersem vururum diyerek elimde
id · ce~iz. ile· ni~an almakta devam ederken bir sille ensemde patladı. "Xüzü 
ko~. düştüm. Bir de ne bakayım? Kalfa. Ne?» . . 

« Hayatirtı çekiliyor zannettim. Öteki · çocuklar h~p banl!. bakıyor. A.ğla
yamadım. Adamcağız cellad gibi durmuş bakıyor, henim de ·bumumdan ti
r_if fiiü :kan akıyor. Kalfa attığı tokadın ehemmiyetini anladığı İıald~ yine .o 
:kan · dökücÜ ta:\irı ile sert sert : · · 

- Haydi mektebe! 

Dedi. . Ci.iz kesemin içindeki cevizlerle beraber yürüdtim. Mektebe yak
laştıkça .korku ar~. Çocukların o kadar veivelesi arasında hocanın değneği 
şakirdıyor yine -o kendini işittiİiyordu. B~qcin, takatim kalınadt.» · 

«İçeri girdik. Ben daha girer girmez falaka da indi. Ayaklarımı çıkardı
lar. Herkeste sükfıt! » 

· . «Ben bayılmışım. Eve gideceğim yürüyemiyorum. Ev de işten .haberdar. 
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Meğer bu belayı başıma getire.n o imiş. Hamama gidecekmiş . .Beni mektep
ten alnıağa gelmiş, bulamayınca kalfaya söylemiş. O bela da geldi . . 13eni 
buldu. :ı> 

.": . ~ . :: 
· .. « Y~ld~ benim dayak yediğiini biliyçır a.· Dö.vinedi . .Yemeği yer· y,emez· 

uyudıqn. _Fa}cat .dayak da camma:kar etmiş olmalı ki i.nliyormuşum. Kadının 
merakı. a~tmış; Ayaklarım~ bakacağına yijzüme bakarmış. Ben: o geceyi ağ
laya inieye sab~ ettim.» 

«Haıiı.ania gittik: Valde az kaldı bayılacak idi. Ben de şaşırdım. Tırnak
larım mos · ıı~.or? Kan oturmuş, kestikçe kan fışkınyor. Annem: · ağladı bir 
daha o mekteqe yollamayacağına . dair and etti.» (Gecelerim, .İstanbul, 1316, 
s. ·:1 0_-11). . . ; - . ·' . -
· . .. 3~ -~Röpoi1ajlari, fıkraları, mizalı yazıları : 

: · · Alimed Rasim'i asıl meŞhur eden, onu geniş bir okuyucu · zümreSine ta
nıtan· yazıları bu guruba girenlerdir. Yazar, babis ko~usti bÜ yıizılarıiı~fa," sa
deı;e ·çagdaşlarından değil, . kendisinin diğer eserlerinden de oldukÇa ·far .ldı 
ve orijinal bir ~sl~p ·kullanır. Müellif bu tip yazılarında · üç gaye .. gliime~t~dir: 

:·: ' 1 . . Gôrdüideriİı.i, biİcİikl.erini ve duydÜklannı mÜ~· .oldu.ğU 'kadar 

aynen anlatma]c. Hiç bir teferruatı ihmal etmeqen, bir ~objektif» sadakati 
ile. veriıı~k~ . .: . . . . . . . 

. 4 .. _ Çok ve wun yazma}c . . Anlatmak veya öğretmek istediği her hangi 
bir .. ciddi fikİi oJm:adığı ·için, yazar, ·söyliyece.klerini teksif etmeği düşi,inm.e-:
m,istir, ·Bu tip . eserleri,_ ins~a onun yazı y~maktan başka biç . bir. ··işi ~e 
m~~·eıb~i · oİb:ıadığı. 'inİiMuiı vermektedir. . . .. · . . . . 

• ·; • • , • r • ', • • • ·~ . • • 

... -O~ bü,tün: bt!nl~ sanki b4ine inad olsun diye sayıp dökü..yo~: Yahut da 
can. sıkıntıs~ sebebiyl~"sokaktan geçen otı;ımobille~ plaka nU!Jl~~~ı.oku
yan bir insanın ruh bateti içindedir. Burada daha önce tanıdığımızdan f~klı 
bir Ahmed Rasim vardır. 
· ::, .· 3'. . Okuyucuyu · gmdü.İııi~k, ~ğlend~ek. 

~:.': B.:iınu te~ :etmek i~lıi Ablnec(Rasim." diier gayeleri ile .. de u~şabilen 
bh_:-İİı.~o.d kullanmİ.ş.tır: .Hadlseleri anlatırken, tabiatı, eşyayi ye lıışanl~ı 
tasvir ederken biç kimsenin gÖremiyeceği, düşünemiyeceği kadar. ba,şit DÇ>1c

taları ve bususiyetleri mübalağalı bir şekilde sıralamakta, sayıp dökmekte
dir. Mesela herhangi bir şeyden bahsederken onun bemcinsleİini; · benzerle
rini;·· zıtlıinnı. bir çırpıda sıralar. Hatta bu · sıralama onda· bir Çeşit :«mani, 
halindedir. Bilhassa röportaj ve fıkralarında, böyle çeşit çeşit :şeyleri :sırala
ınak için adeta fq'satlar yaratır. Mesela Kadık9yünden vapurla· geçip Babı-

8-
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aliye gelişini anlatırken, köprüde bir arabaya rastlar. 'Haydi, o vesile· ile bü
tün araba çeşitleri sıralanır : 

«Orası güya araba sirki imiş gibi devran-ı her-kemal. Ama ne aiaba
lar? Çekçeklerden tutun da paraşol, bağ arabası, fayton, ıbnk, kupa, lando, 
teic atlı, çift atlıların kaffesinden birer tane var. Atların donu da muhtelif: 
kır, bakla, demir kır, ·al, siyah, mahlut, benekli, beneksiz, abraş, biİmem 
daha .neler! Merkep süvaran bile o tenezzübglibda arasıra görünüyon· (Şe
hir Mektupları, Cilt 1, s. 21). Bir baş~a .vesile ile arab~cıyı tasvire başlar: 

«Bu alet-i süvann yaklaştıkça alaim-i vecbesi, kıyafeti, tavrı, hlili aşi

kar oluyordu. Uzunca, sanşıo, kadınlarıo bir gumu~i dedikleri rengin daha 
açık tonuoda, başta bu aleme mahsus olan damalı kasketa, sırtında limoni
keten ve önü adeta yelekierin yanlarını kapayacak derecede düğmeli bir 
ceket, ham ipekten ma'mUI bir gömlek var, takma yakalı; püskül boyun bağ
lı, omuzlan geniş, adatat-ı kenefiyesi ve adiidiyesi kuvvetli, beli bir kuşak 
ile mahsur, bir ucu kuşağa diğeri hismark renkli kısa pantalonun cebine dal
mış gümüş veya tenekeden mamul bir zenci.r, ayaklarıoda dize kadar :örten 
hafif kahverengi bir çorap ile alafıranga çarık var idi.> (Şehir Mektupları, 

Cilt 1, s. 14). . . 
Şemsiyeli bir hanım görür, hemen çağrışıİn yolu ile bütün şemsiye çe

şitlerini hatırlar ve sayar. 
Yolda bir dilenciye rastladığ~ söyleyerek kısa bir giriş y~ptıktan· son

ra, bütün dilenci tip!erini sıralar : 

«Bizde dilenciler . a}'rı bir sınıf teşkil edeiler. ;Aralarında meczub, ah
mak, budala, ama, topaJ, S3!Sak, titrek, SUlu, ayYaş · bulund~ğu gibi, fuka
ra-yı sabifın· de vardır: se~ilciler, okuya okuya gezerler, santur, nay, kaval, 
kemençe, keman, armonik, saz çalanlan bu takımdandır.> (Şehir Mektup-
ları, -cilt 1, s. 32}. · · · . 

Bir başka sefer yazar boğaza gezmeğe gider.' Acıkır; bir lokantaya gi
rer. Garso'n yemek listesini getirir, yerjr: Artık .dinleyin!.. Sa'9ece o lotçanta
da değil İstanbul'un, belki' de hiç bir lokantasıİıda bullinamayacak yemek
leri liste halinde size sunar. Zat~n .bütün bu «senaryo» şu{ Ahmed. Ra~im'e 
yemekleri sayma prsatını vei:mek için qüzenleiuniş bir o~~:ltir. · .. 

·Bu yüzden ok-uyucuya bazan gına · gelir: 

«Ben zaten deniz havasını bilirim. Beni her zaniaQ. acıktırır. Lüzuıriun:.. 
dan fazla masrafa sokar. Listeyi ele · alır almaz mürettebatın kaffesii:ıden bi
·rer tabale yemek istedim. Ne de güzel, ne de mlibirline yazılmış : 
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«Piliç suyuna çorba, piliçli pilav, pirzola, tas kebabı, orman kebabı, 
şiş keb~bı, dağ kebabı, büyük dere kebabı, patlıcan kebabı, kuzu ciğeri, kU
zu başı, kuzu fırında, İzmir köftesi. Bunlar et nevinden. Gelelim sebzelere: 
patlıcan beğendi, patlıcan musakka, patlıcan oturtması, patlıcan silkmesi, 
patlıcan imam bayıldı, patlıcan ~olmas.ı, ayşe kadın,. barbunya, çalı fasulya
ları, bamya (etli), domates dolması, rlirlü (güveç ile). Balıklar: barburı.ya 
(dolması), kefal (pilakisi). Yemişler: kavun, karpuz, şeftali, armut (akça). 
Şarap, enva-ı penayir.~ 

Büt,ün ye:mekleri sıralamak .xazarı henü.z tatmin etmemiştir. Bu defa 
da oniarm hususiyetlerini sayacaktır : 

«Tamam! her şey var. Fakat hangisini yiyelim. Çorba: hava sıcak. 

Tereyağlı pilav: · birdenbire tıkar. Piliç kızartması: kupkuru .. Piliç soğuğu: 
söğüşten .ne çıkar? Piliç ekşilisi: kimbilir nasil şey? Büftek: burada pişire
mezler. Filato: insan Yani'de olup da yemeli. Pirzola: bizde de yapıyorlar. 
Tas kebabı: yemeqen bıktım. Orman kebabı: burası yeri değil. Şiş kebabı : 
biraz durdum .. Dağ kebabı : işitınediğim bir taam. Büyükdere · kebabı: ·ş aş
tım. Patlıcan kebabı: şiş kebabından p.e farkı var? Kuzu ciğeri: vaıctj· geçti. 
Kuzu başı: işkembeci dükkanında mıy!Jll? Kuzu fırında: şimdi tatsızdır. ·İzmir 
köftesi: hiç sevmem. Patlıcan beğendi: pathcanı ez, üzerine tas kebabı koy, 
ver müşteriye, · yenmez. Patlıcan silkın esi: keza. Patlıcan imam b ayıldı: zey
tinyağlıdır. Patlıcan dolması: bir tanesi yenir. Ayşe kadın; barbunya, çalı 

fasulyaları: sebze dedik a. Bamya (etli) : sıvışık. Domates dolması: iyi pişi
ren olsa. Türlü: karma karışık şeylerden ·hazzetmem. Barbunye.: bu fena de
ğil. Hem alafı.rangada önceden balık yenir. Kefal ·pilakisi : şimdi hiç· yen
mez. · Kavuiı: Acaba· top atan mı? Karpuz: soğuk mu? Şeftali: sulu mu? Ar
mut: porsiyonu kaça? Şarap: yerlidir. Enva-ı penayir: malum a. Kaşar, be:. 
yaz;· gıravyer, ·felemenk.» (Şehir Mektupları, cilt 1, s. 4B-4:9): 

. Yaz~r, sıcak bir yaz günü, denize giden birine tesadüf eder .. Ahmed Ra
sim için bu kaÇınlmaz bir fırsattır. Denize gidenlerin kıyafetleri ile yüzıiıe 
çeşitle,ri hakkınd~ bütün ~ildiklerini sıralar : .' . · 

·«Bilmem li.iç qikht ·ettiniz' mi? Ekseriya başııida ıi.lafıranga bir . talcye, 
keten gömlek,:· biırınali da uçu · top~u boyiui bağı, açık -renk ceket, . belde 
cimnastik tokiıl:irı.nı andırır. bir kemer. Dar, hafif bir. pantalon; renkli çorap, 
şik terlik azm_arilarındaiı bir iskarpin, bir elde kayışla merbut haıiiarİı ~akı
i:nı, bir elde ·sarı.itıtirak· kuinaşlı bir şemsiye. Buna bir de gözlük ilave eder
seniz; denize alafıranga · d~cılardan. birini görm~ş olursun~.~-

"*' 
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· «Kulaçlama, köyükleme, sırt üzeri, balıklama, yan çaprazı, dalına, ya
rama, tarama tarzlarında yüzerek ve .ba'del huruç başlarına birer maşrapa 
tatlı su dökerek giyinip hanelerine giderler.~ (Şehir Mektupları, Kader Mat
baası, 1328, İst. s. 10). 

Bir başka sefer avcılara tes.adüf eder : 

« Y azmayun diyorum. Yine yazıyorum. O ne kıyafet? Başında siyah 
tüylü kıvırcık kal pak. Üstünde ş ayak. Ekli yaka, arkası taraka. Yanlar ya
nk, yukarıdan aşağıya cep bir ceket, çift sıra düğmeli jile (cepken). Fişek
lik, onun altında tırablus kuşak, aba pantalon, üstü çarık tulum. Çarığın 
altında kalın, tüylü Bursa çorabı. Ellerde, omuilarda adamına göre santıral, 
bake, lıkoşe tüfe~. , (Şehir Me~tupları, cilt 3, s. 51). 

Şu satırlar da bir tiyatro gec<?sini tasvir ediyor : 

«S~e-i alemde bir gece. 

«Nazarım o derece asar-ı telaş ile çırpınıyor ki üst kat localarıiıdan bi
rinden çıkıp diğerine sokulur sokulmaz o 3.şiyan-ı muhabbetten pırİrl diye 
uçarak yandakine, daha ötekine giriyor, muttasıl sevdavi bir nigah, müpte
la bir mağz-ı şfuide, süzgün didelerle ağlamış bir sCı.ret, kımıl laİnıl oynayan 
bir d udak, yutkuna yutkuna · mahrekinden oynamış bir gırtlak, dÜşüne dü• 
şüne. liasır çöpüne dönmüş bir gerdan, üzille üzille ·sine ile hançere arasında 
çökmüş bir oyuk, ayıla bayıla damarları çıkık, parmakları kuru bir el, sal
lana sallana ızain-ı fıkarisi eğilmiş bir sırt, tepine tepine yassılaşmış iki ayak, 
ağıaya ağlaya ısıanmıŞ bir mendil, koklana koklana yıpraiımış bir çiçek, ya
zıla yazıla hırpalann:i.ış bir name-i muhabbet, sakla:na· · saklana . çürümÜŞ bir 
mandolina, bin kilo garam-ı bar-giran altında ezile ·ezile belirsiz oJ,niuş bir 
·hiss-i 3.şikar, şakşakadan pancara dönmüş bir iki avuç, laklakadan kurumuş 
bir dil, öksürlikten azürde bir ciğer, heyecandan pejmürde bir kalb, i.nldsar-'ı 
iştiha~an bi-:mecal bir mi'de, çifte tellide hoplamadan baygın bir göbek, 
Arifin kömikliğine gülmeden hali kalmamış bir adam, kuva-yı maddiyeye 
esir olmus layetecezza bir kasınma, dediğim nurnarada kalıplı bir fes, bildi
ğim gustoda bir .yakalık, sevdiğim tarzda bir kmtvat, istedi~ gibi bk palto, 
giydiğime benzer bir ceket, bir tek düğmesi kopuk bir yelek, y~dan çizgili 
oir pantalon, potini eski, lastiği yeni bir pabuç, üzeri ipekli baş .parmak ta
. rafı yırtık bir çorap, tiriko bir don, al tavanlı yandım allah bir fanila,- biri 
yüksek ·biri alçak ·iki omuz, darahat-ı hicrandan çürük içinde kalmış bir gö
ğüs, şıkır şıkır ·oynar bir çift kol, fıkır fıkır kaynar bir gövde, kara, sarı, ter, . 
pala, pos, bü,kme, kırma, kıvırma, biri aşağı biri_ yukaq, maşalı, fırçalı, koz-
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matikli, sivri, uçları küt, yayık:, dik, yumuşak, kıranta, kırçıl, kır, ·ak, hiç 
yok bıyık, nev-hat, nev-resin, alagıran, favori, çatal matal kaç çatal, top, 
kaba, tahta, seyrek, kösemsİ bir sakal, çatık, az açık, ekli, düz, ince elifi, 
öne düşük, kalkık, gür bii- kaş, yanak döven, uzun, kıvırcık, dökük, _arpa
cık feiaket-zedesi kirpik, al~burus, yandan nadaslı, kıvır kıvır, perişan, ta
ralı, müzellef, arkadan bombe~ bii takım saç, iri, ufak memeli, yapışık, say
vani, dikili, yekdiğerine eş iki kulak, gül, karanfil, güdl!k t:J.I1lak 'anyon 
(Şehir Mektupları, cilt ı, s. ı2ı). · 

Her zaman böyle vesileler bulunmaz. O takdirde yazar konuya doğ
rudan doğruya girerek zihni bir gayretle sıralama arzusunu tatmin eder. Me
sela aşağıda çağrışım yolu ile, aklına gelen bütün renkleri saymaktadır : 

cRurneli kıyılatına işleyenler iskelelerden topladıkları ahaliyi boşaltı

yorlarınış . Tam vakti!.. Hem de bundan münasib zaman olamaz. Şu renk 
kelimesini tamlk edeyim dedim. · 

cNazarım birden bire nar çiçeği fesli, kahve paltolu, beyaz yelekli, his
mark pantalonlu, kırem eldivenli, cam göbeğinin koyusu üstü !aden be~ekli 
boyun bağlı bir efendiye tesadüf etti. İskarpinleri ne renktedir diye bakayım 
derken, bir çift ku).a atlı bir araba Mil oldu. İspir: kır bıyıklı, deve tüyünün 
açığı kostümde. V arda! deyip duruyor. Bir roadama fakat şık. Başındaki şap
kaya bizim bahçenin çiçeklerini yığsanız yine az gelir. Gül kurusu renginde, 
kar topu gibi çiçek, arasmda parlak koyu eflatılni bir tüy ile iki tarafından 
al ebruli. iki tüy daha. ŞapkaD:J.D kenarınm biraz yukarısında bir sıra vişne 
çürüğünü andırır, gelincik alma benzer, leylill çiçekler var. Beyazı çok, 
siyahı az bir tül. Ondan sonra gilibardanm açığı, bombeli,' gerdan tarafın
dan· rüzgar ile kabarık ceketimsi bir şey. Yenlerinde horoz ibiğinin açığı d~
telaJar. Belde tokalı siyah_ İngiliz kemeri .. Pişmiş ayva bir jüpon, ayaklarda 
bal rengi biİ iskarpin. Onuiı da ne türlü çorap giydiğini göreyinı ·diye baldıi
larına · doğru_ medd-i nigah eylerken, bir feryad-ı can-iııraş beni titı:etti~ 
(Şehir Mektup/an, cilt ı, s. 35). 

Bazan akla şu da geliyor. Acaba yazar· bilgiçlik taslamak için mi bü
tün bildilderini böyle sayıp dökmektedir. Fakat hayır. !':ğer öyle olsaydı, bu 
huyunu ciddi, öğretici eserlerinde de gösterirdi. Halbuki o eserlerde kç>nuyu 
uzatmaktan, bilhassa kaçı.nU;. 

Yazar acaba sadece komiği- bulmak için mi ·bu yolu seçmiştir, biliİımez. 
BU!Ja ·bir cııierak> yahut birai dalıa ileri giderek bir cmani» demek doğru 
olur. ~Jt. 
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Bazan da halk arasında yaygın fıkralan ele alır ve onu kendi üsh1buna 
göre düzenler. O zaman he,:kesçe bilinen bu fıkra ayn .bir hususiyet kazanır. 

«Bir güiı evin içinde bir kıyamet kopar. H;arem, . selaınlık karma karı
Şık. Herkes efendinin gözlügıınü arıyor. Ayvaz, at uşağı, bahçevan bahçede, 
büyük kabya, . küçük kahya, kahveci, ibrjktar sofa -ile selamlık odalarında, 
aşçı, yamakları, kilarcı, ayvaz mutbah ile müştemilatın.da, ispir ile arabacı, 
çırakları arabalar ile faytonda, _dadı, hacı, daye kadın haremin sofa ve oda
larında, halayıklar efendinin yatak, yemek, çamaŞıi, tuvalet hanelerinde, 
hanımefendi, kerimelen elleri böğründe, efendj hem haremde, hem selamlık
t~ taharn ile meşgul. Bir velvele, bir azar, bir tekdir, bir feryad, bir ağlama, 
bir homurdann:ıa, bir mırıltı, bir korkulıüküm-ferma. Ayvaz sa,p-sari, kahya 
endişe-nak, arahacı şaşkın, aşçı mütehayyir, dadı, hacı gözlüğe Hi'net-ban, 
hal~yıklar .«şeytan <l:ldı götürdü, çalaİnadan 'getirdi» ed'iye-'i celbiyesi ile dem-
saz; ibiise söğen söğene. · · 

«Bu bal hayli sürer. Ev halkı da yorgunluktan nefes almak için birer yer 
bulurlar. Bu aralık, baş kabya huzuruna çıkar. Evvelce telaş ile huzur u ih
tiyadanı kaçırmış iriıiş. Bir aralık kendini toplayıp da efendisinin y~e 
bakınca ne görse beğenirsiniz: Gözlük efendinin alnında· duruyor. ·Fakat 
efendi, yine ter ter tepiniyor. Gözlük bulunmazsa cümlesini kovacağİnı söy
lüyor. Kahya, sözünü bilii takımdan olduğu için efeiıdiyi körlük ile . ittibam 
etmek' istemeyerek tehdidat-ı vakıaya: karşı: . 

· - Merak etmeyin efendim: Buluruz. .Şimdilik alnınızdaki gözlük ile 
vakit geçiştirin de biz de ötekini ara.İ-ız, diye cevap vererek~ ·efendinin hid~ 
detini ye.ner (~ehir Mektupları,· cilt 1, s. 19). · 

Ahmed Rasim fıkra ve röportajları~da çok zaman çeşitli halk tabaka
. larına mensup kimselerin dili ile konuşur ve bunda çok muvaffak olur. Ar

go kuİlanır. Tekerlerneler alır.' Ancak, şive taklidi yap~az. Yani keilıİıeleri 
halkııi telaffuz ettiği yanlış şekli ile almaz. Kelimelerin asli hÜviyetiıie riayet 

· eder. Argonun yanİnda, Rumca, Fıransızca k.e~~ler ~e· .. kuıianır: · 

Bacının kamışması : 

«~ Hanım, bana böyle dese, ben· gider .başlarım. Aia~ ·yeni ·urbalar, 
hasta al tınlı, nazarlıklı fesler, ayakta gıcrr iıcır potinlei: ... · Yan tarafında 
sır~~lı cüz keseler ... Kim istemez! Sana bir pufla minder yaparım,- ottirdun 
mu başın tavana değer! Herkes. de maşallah der ... 

Hem okuyanın ağzı mis kokar. Çürıkü her gece uykuda melekler öpei
ler. (Anneye dönerek) : 
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- Hanım, benim oğlum hiç istemez olur mu? Bakın, ben okumadım 
da yüzüm böyle' kara oldu. (Falaka, s. 16). 

Tekerierne: 

«Ebe Hanım - Dünkü öğrettiklerimi ezberlediniz mi? 

İlçisi birden - uç uç kırlangıç, kırlangıcın saçağı, eskicillin bıçağı, eli
mi kestim neyleyim. Yağlık getir sileyim. Yağlığımı yoğurdum, gelinciği 

doğurdum. Balcı kızı bıçakda, kahve döken ocakta. Atlara bi.ôdireyim. Köy
lere göndereyim. (Şehir Mektupları, s. 48). 

Argolu Konuşma : 

«Yahu batmadığımıza bin şükür.:. Bu ne bal!.. Kandil akşaım mı, oros
pu bayram~ ım? .. Tu ... Allah belalarını versin ... Bunların babaları, kocaları 
yok mu? Hele şunun biçimine bak ... Hamam bohçasını kıçına mı bağl~ş, 
ne halt etmiş ... , (Şehir mektupları, s. ll). 

Bir bayranı gününü ok:uyalım : 

«Hem bayram, hem k~aval. Maskaralık topukta yüzüyor. Aman köp.
rüye gidin. 4 numara da dolmuş 5 numara da. Aman bir kavga var. Yine 
mi köprücillerı Nasılsa bu sefer hakları var. Oo! Oo! İş büyüdül Başı yaz
malı, mavi gömlekli, saltalı biri bağırıyor. Sarhoş. Herilin gözleri şaşı şaşı 
bakıyor . . Galiba yeni kekeme olmuş. Pepe gibi laf ediyor. Yayık yayık. 

- Vermeyeceğim bakayım! Ne yapacaksın! diyor. Anladım. Bıyıkları 
tükrük donanmış. · SarhoŞ. Köprücü de farkında: Yakasından tutmuş hem . 
sürüyor, hem de: yarım şişe az içseydin ... diye söyleniyor. 

Bir hovarda daha! Bunun da gözleri şaşı, boynu bÜkük. Üfürüyor, tü-
kürüyor. Fakat bu paralı soyu. 

- Boz! diye bir İngiliz lirası çıkarmış direniyor. 
:-Olmaz. 
- Olmaz. mı? Ben de geçerim. 
-Olmaz . . 
Ne yapacağız? Belaya mı gireceğiz?· 

- Girersen ne olur. 
-Al öyle ise (yanındaki arkadaşı tutuyor) 
Bu gelen küme daha karışık. Gürültülü . 

. - ·Çopur be? 
~ Ne var ulanl 
- .Mangizleri uçlan. 
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Maruf boneuldu kese açılır. Köprücü memnun. Eğer bunlar çmgar çı-
karırlarsa işler aynasız olur ha! 

Tararay ram, tararay ray ram 

Tararay ram tara ray ray ram 

Adam! Aman! Amaanı Aman buvu. Gözün kör olsun sofu! (Ş. Mektup
ları, c. i, s. 7). 

Yabancı kelimelerden bazılan : 

«Apartman, ajans, alaburus, adiyö, familya, jüpon, ekspozisyon, sivilize, 
enternasyonal, minyon, miting, mösyö, marka, matxİıazel, palyaço, kostüm, 
kart-vizit, lak, moda, cimnastik, boykotaj, şantöz, tabuldot, monşer, akord, 
fizyoloji, matinelik ... » 

Argo sözlerden bazıları : 

«Araklamak, gagalamak, tokatlamak, mandipsi, kabadayı, abayı yak
mak, piyasa etmek, mangiz uçlanmak, moruk, marizlemek, sıfırı tüketmek, 
cızlamı çekmek, aşırmak, ulan, be, kı yak ... ~ 

· Alimed ·Rasim'in, bu guruba d~ es.erlerinde belki konu ile tezat teş:.. 
kil etmek sıiretiyle komik yaratmak için bazan eski tarz bir üslup kullandığı 
görülür. Fakat sıralamalar gene devam etmektedir. 

«İane sergisi piyango biletlerinin yakketazı ve erkam-ı mukayyedenin 
ser-firazı olup, hisse-1 sefalet ber-endazesine bin aded lira-yı osmani isabet 

. ser-firazı olup, hisse-i sefalet ber-endazesine bin aded lira.:.yı osrİıanı isabet 
. hulya manasında sayir ü manzur olan dafi-l renç ü ana ve zaman-ı keşidesi 
henüZ şeref-i hulul edemediği cihetie şiindilik salib-i huzur u safa olan el:
meşh~ v'el-maruf 49775 nam rakamı hafıza-aranui. olur da karı koca, baba 
oğul, çoluk çocuk, hizmetçi uşak, aşçı ayvaz, espir, seyis meyanlarında ve 
hariçte Şüre~a, rüfeka, konu komşu v'el-hasıl kaffe-i aşina arasında mucib-i 
cidal ü oi4a olduğu ve pay mes'elesi ile bana ne vereceksin, ne verirsin mu
hasebatinın külİ-i yevm mütekabilen bir avarde-i zeban-ı istisfar Ç>lduğu 
matbaamızca haber veriliyor . . (Şehir Mektupları ,cilt ı, s. 74-75). . 

İncelememiz sonund~ edindiğimiz · kanaatı şöyle özetleyebiliriz:. 

Ahmed Rasim röportaj, fıkia ve mizalı yazıları ile ori]inal bit . şahsi
yettir. Re~Iizme fazla bağlı oluşu ve çeşitli halk tiplerine eserlerinde fazla 
yer verişi ile Hüseyin Rahmi'ye, aşırı popiller yönü ile Ahmed Midliat Efen
diye, teferruatı ihmal etmeY.en ve ku_VY.etlLbİLıi:ı.üşahe.iky_e.:..rl.ay.anan intiba-
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lannı sade bir üslupla anl!itınası bakımından da Mehmed Akife~pz~r. 
Fakat Rasiiilöiilara benzeyen yönlerinde de çok mübalağalı olduğu için, o 
usta yazarlardan hayli uzaklaşır. 

BÖylece, onlarda birer meziyet olan bu hususiyetler, kalemine bir ori
jinallik kazandırmakla beraber, Ahmed Rasim'de· bir kusur, bir zaaf teşkil 
eder. Çünkü o en ufak bir «ayıklama~. bir «seçme» yapmadan yazmakta
dır. Tıpkı, çarşıdan, işe yarasın yaramasıİı, her gördüğünÜ alıp eve depo 
eden meraklı ve acaip huylu bir insan gibi. Bu bakımdan o, okuyucuya 
kalemden çıkmış bir yazı değil, san!c! Y...!~la malzem_e_s@Ill~tağır. 

Buna orijinallik den.se de ~an'atkarı.ık denemez. 

Fakat san'at bakımından zayıf olan bu eserin muhakkak ki hem içtimai, 
hem de edebi ve taribi değerleri büyüktür. · 

Bunlarda ikinci Meşrutiyetten itibaren, her şeyi ile bütün İstanbul var-
dır. 

Tiyatro, sinema, kahve, gazino, meyhane, kumarhane, fuhuş yuvalan 
gibi her türlü eğlence yerleri; okullar, matbaalar, cami!Ef,_ll!.~<;!.ı:es~~-~ giJ?i. 
kültür ocakları; mahalli renkleri ile bütün semtler; horoz döğüşleri, koç vu
rUşturmıiıan, at koşulan, canbazhaneleri ile bütün halk eğlenceleri; akıllısı, 
delisi, aJ.imi., mecZU.bu, paşası, efendisi, uşağı, cabili, kadını, çocuğu ile akla 
gelebilecek her sıwftan ve cinsten tip tip insanlar... Sokaklar, çarşılar, pa
zarlar, konaklar, yalılar .... Ahmed Rasim'de bunların hepsini buluruz. 

Ahmed Rasim'in eserlerinde görülen mübim bir hususiyet de, kelime 
çeşidi bakımından ç.ok zengin oluşudur. Yazar, hem devrinin yazı dilinde 
kullanılan bütün kelimelere, hem eski süslü nesir dilinin gerektirdiği «ağdalı 
Osmanlıca,ya, he.m de İstanbul halkın~ mahalli şivesine tam manasiyle ha
kimdir. Ancak, böyle bir hakimiye~ .o devir yazarlan için gayet tabi! gö!ü
lebilir. Ama Ahmed Ras~'in bildikleri bu kadarla kalmıyor. O, bütün es
nafın, bütün meslek mensubunun kelime, terim ve üslubu ile konuşur. Ta
birleri onlar gibi yerli yerinde k'1lllanır. Ayrıca, her yazarın aralarına gire
miyeceği yahut ilgi duyariııyacağı meslek ve muhitlere kadar Ahmet Rasim 
girmiştir. Meyhaneci, arabacı, seyyar satıcı, simitçi, salepçi ve işkembeci
den, saray kethüdasına, konak kalfasına, köşk bahçivanına kadar herkesin 
ağzındaki günlük sözler, Rasim'i.ı:ı eserlerine serpiştirilmiştir. Diğer taraftan 
yazar İstanbul'daki Rum, Ermeni, Yahudi azınlığının da hem kelimelerini, 
hem de telaffuz tarzını ustaca taklit etmiştir. Bir de Rumeli göçmenlerinin 
şivesini çok iyi aksettirmiştir. 

~· 
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İşte bu sebeplerle, Meşrutiyet devri Türkçesinin bir lügatı yapılmak 
iste.nse, ilk baş vurulacak kaynak Ahmed Rasim'in eserleri olmalıdır. Ge
ne, eski İstanbul argosu yahut esnaf ve zanaatkarların dilleri hakkında ya

. pılacak bir inceleme için de, en zengin kaynak Rasim'in kitap, makale ve 
iöportajlarıdır. Ne var .ki, l?öylesine kuvvetli bir kalemin, böylesine verimli 
bir yazarın ve bu derece zengin bir dil bazinesinin mahsulleri elimizde yok
tur. Bugünkü nesiller yazık ki, o bazinenin anahtarından mahrumdurlar. 


