Sayı:

5

MARMARA

Yıl:

ÜNİVERSİTESİ

FEN - EDEBİYAT

1989

FAKÜ'LTESİ

TÜRKLÜI< ARAŞTIRMALARI
DERGİSİ

İstanbul - 1990

AZERİ EDEBİYATINDA

Tanınması,

eserleririin

neşri

NAMIK KEMAL

ve sahnelenmesi, tesirleri

YAVUZ AKPINAR*

Kemal, düşünceleri, idealleri ve mücadeleleriyle Türk
toplumunu kendi çağından başlayarak güçlü bir şekilde tesiri altına alınış; nesilleri peşinden sürüklemiş, onlara günümüze kadar yol göstermiş, örnek olmuştur.
Namık

Çeşitli türlerde eserler vermiş olmasına rağmen o, her şey
den önce ccvatan ve hürriyet» mücahidi olarak gönüllerde yer tutmuştur. Onun ilk akla gelen '{)zelliği bu tarafıdır. Şairliği, yazarlığı daha arka planda kalır.

Hürriyet XIX.

en büyüleyici, en çekici kavramların
dandı; topluriı.Ian peşinde sürükleyen, ezilen insanlara ümit ve
mücadele gücü veren sihirli bir gücü vardı.
asrın

~emal, eserleri, mücadelesi ile ccvatan ve hürıiyet fedaisi»,
cchürriyyet kahramanı>ı ünyanlarıyla bu kavramı, bu yüce ideali
.kendi şahsıyla · birleştirme gibiydi. Millet, Namık Kemal'i kahra.manlaştırmış, milli idealltlrin ayrılmaz bir parçası haline getirmişti. O artık bütün .devirlerde hürriyet taraftarlarına en ümitsiz anlarında bile yol gösterecekti.

'
ccDönersem kahpeyim millet
yolunda bir azimetten! ıı
diyen erkek sesi, gür haykırışı, bütün inandıncılığını, tesirini samimiyetinden alıyordu. Namık Kemal'in şiirine güç veren, insanlann gönlünde taht kurmasını sağlayan onun sözlerindeki bu ka~
-- tıksız- samimiyettir;--BU:-samlıriiyet--Kemal!in-kararlı mücadelele\

*

.

Yrd. Doç. · Dr. Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi.
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ıiyle bir kat daha
oluyordu.

değer kazanıyor,

daha büyüleyici ve

inandırıcı

bu taraflariyle Namık Kemal yalnız
Türkiye'de değil, diğer Türk ve İslam ülkelerüıde ~e etkili olmuş.
tur. Onun Türkiye· dışındaki Türkler üzerinde ne gibi tesirleri olduğu, İran hürriyet mücadelelerinde düşünceleriyle oynadığı rol,
henüz gereği gibi Ll'J.celenip açığa çı.kartılmamış·tır.
Belirtmeğe çalıştığımız

Bu makalemizde, Namık Kemal'in Azerbaycan'da tanınmasını,
eserlerinin neşrini ve.tesirlerini tesbit edip aç~amağa çalışacağız.
Konunun kendine özgü özelliği dolayısıyle de Kemal'in .Kazan, Batı
Türkistan ve İran'daki tesirlerinden de kısaca söz edilecektir.
Kemal'in P...zerbaycan'daki tesirlerini incelemeden: önce
:xp:::. asrın sonlarında ve XX, asrın başlarındaki Çarlık Rusyasınm
umun.u durumunu ana hatıaıiyle hatırlamak, Kafkasya ve Azerbaycan 'ın Rus istilası altındaki yaşayışını kısaca gözden geçirmek
gereklidir.
Namık

. XIX. asrın sonlarında Avrupa'da insan haklan gelişir, siyasi
rej,imler daha demokrat bir görünüm kazanırken, Rusya dünyadaki en katı despotizmi temsil eden ülkeler arasındaydı. Devletin
halkla ilişkileri son derecede kötü ve insanlık dışıydı. Askeri bir
devlet görünümündeki Rusya'da özellikle köylülerin hayatı içler
acısıydı.

Kafkasya ve Azerbaycan'da hayat, 1828'de tamamlannuş istiladan sonra yavaş yavaş değiştirilmişti. Rus köylüsüne göre çok
daha iyi durumda olan Kafkasya-Azerbaycan müslümanlan, Rus
istilasından sonra sahibi oldUkları· topraklar üzerindeki mülkiyet
haklarını büyük ölçüde kaybetmişler «toprak kölesi» durumuna
sokularak Rus müjikleriyle aynı seviyeye indirilmişlerdi. Ruslar
eliyle yeni bir feodal düzen kurulmuştu.
·
Rus istilasına ve sömürgeciliğine karşı yürütülen mücadeleler kesik kesil~ devam etse de netice alınaınıyorqu. Yine de 183518p9 yılları arasındaki Şeyn Şamil harekatı gibi büyük milli ayak·
lanmalar, Azerbaycan'da sık sık patlak ~eren isyanlar, istiklal ve
hürriyet ümidini yaşatmağa deyam. ediyordu.
Avrupa'dan gelen hürriyetçi ve demokrat fikirler Rusya'yı da
sarsmağa başlanuştı. Nihayet 1905 yılında gerçekleştirilen ihtila-
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lin doğurduğu serbestlik havası, ümitleri yeşertmeğe başladı. Rusya'da yaşayan Türkler-Müslümanlar arasında uzun zamandan
beri gizli gizli oluşmağa başlamış bulunan fikirler-açığa çıktı. Fikri, edebi, ictimai ve siyasi faaliyetler büyük bir hızla gelişme gösterdi.
o

. -En önemli gelişmeler . matbuat hayatında görüldü. · 1905 yılı
na kadar bu ülkedeki Türkler ancak birkaç önemli gazete, dergi
çıkartabilmişlerdi. Konumuzla yakından ilgili olduklarından, belli
başlılarını - krnnolojik . bir sırayla . vermeği yararlı buluyoruz :
Ekinçi (Baku, 1875-1877), Ziya (Tiflis, 1879-18ŞO), Keşkül (Tiflis,
1879-1885), Ziya-yı Kafkasiyye {Tiflis, 1880-1884),- Kaspi (Rusça,
Bakü, 1881-1919), Tonguç (Bahçesaray, 1881), Tercüman (Bahçesaray, 1883-1918); Mir'at (Petersburg, 1902-1903), Şark-i Rus
(Tiflis, 1903-1905), Hayat (Baku, 1905-1906), irşad (Baku, 19051908), Kazan Muhbiri (Kazan 1905-1910), Filcir (Uralsk 1905-?),
Yıldız (Kazan, 1906-1918), Ülfet (Petersburg, 1905-1907), Debistan (Baku, 1906-1908), Molla Nasreddin .(Tiflis, 1906-1917), Burhan-ı teralcki (Astarhan, 1906-1910), Vakit (Kazan, 1908-1918)1.
En öneınlileıini yazmağa çalıştığımız bu gibi yayın organlazamanda YE'.nileri takib etti. Türk aydınları düşünceleri
ni ela.ha açık bir şekilde anlatmak, kitlelere ulaştırmak Lrnkanına
kaVuştular. Siyasi, ictimai, dini ·meselelerle ilgilendiler, teskilatlandılar. Maarif meselelerine özellikle ağırlık verdiler. Yeni okul:
lar açtılar, buralarda «usul-i cec:lid» adı verilen yeni metodla;rla
öğretimi yaygınlaştırdılar. Siyasi hayata doğrudan doğruya ka~ıl
dılar. 1905'te I. Rusya · Müslümanları Kongresi'ni, 1906'da ikinciSini ve yine aynı yılda 3. sünü gerçekleştirdiİer2 • 1906'dan itiJ:?a..:
ren 1917'ye kadar Rus meclisine temsilciler gönderdiler; siyasetle
aktif olarak ilgilendiler. ·
rını kısa

•

•

• .>

1 Biz bu listeyi daha çok !'!azim Ahundof' un Azerbaycan/da dövr-i matbtıat
(Baku, 1965), Nadir Devlet'in Rwya . Tü.rkleriniiı milli nıücadeZe tar.ihi, 19051917 (Ankara, 1985, s. 171-223), R. R. Aı·at'ın «Matbııab (maddesi), iA, ~.
c., (s. 380-381) gibi eserlerine dayanarak çıkardık. Parantez içinde süreli yayınların çıktıkları tar~er gösterilmiştir. Bunlar ve daha başka bu gibi yayın
ıiı.r Türkiye ile Rusya yönetimindelti Türklerin kültürel illşhllerini tesbit etined!=!.
birinci kaynakları teşkil ederler.
_·
·
2 Nadir Devlet, Rusya Türklerinin mim "m'.iicade"f,e tarihi 1905-1911, Ankara, 1985. Bu eserde düzenlenen kongreler ve alınan kaı·arlarla alakalı gehfş' bil-·
giler bulunmaktadır.
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1905'den sonraki serbestlik ortamında basılan kitaplar, neş
redilen süreli yayınlardan sonra Kırım, Kazan, Kafkasya, Azerbaycan gibi Türk yörelerindeki fikir hayatının gelişmesi, buna
tesir eden medeni merkezler daha açık bir şekilde ortaya çıkmış
tır.

Bütün bu bölgelerde, XIX. asrın sonu ve XX. asrın· başların
da Türkiye'nin büyük tesiri vardı. Kazan bölgesi ayrıca Batı Türkistan (Buhara, Semerkant), Kafkasya medreseleriyle sıkı ilişki
ler içindeydi. Aynı şekilde Azerbaycan, İran ve Irak muhitleriyle
bağlarını koparmamıştı.

Rus yönetim.indeki

müslümanların

büyük bir

çoğunluğunun

İstanbul üzerinden Hacca gitmeği bir gelenek haline getirmiş olduklarını

da bilmekteyiz.

.Bu gibi durumlar Rusya'daki Türklerin:Müslümanların Tür·
kiye ile alakalarını sürekli kılmış; Türkiye'nin kültürel, dini tesirlerini daha uzun ömürlü ve kalıcı hale getirmiştir. Aynı şekil
de Hacca giden topluluklar, mukaddes topraklarda boy atan dü·
şünceleri, dini temayülleri -bu arada Arap müslümanlarının en
geniş manada; tesirlerini- dönüşte ülkelerine belirli nisbette taşımışlardır. Hacı kafilelerine Türkiye'de özel bir ilginin gösterildiğini ve yine bu kafilelerin ülkelerine dönerken birçok dini ve
edebi eserleri beraberlerinde götürdüklerini de gözden uzak tutmamalıyız. İstanbul'da matbaacılığın, Rusya'daki müslümanlardan daha önce gelişmesi, bu şehirde basılan kitaplara olan ilgiyi
artırmıştır. Nitekim bu yola bazı eserlerin başta Muhammediyye,
Mevlid olmak üzere Rusya'nın Kuzey doğusunda yaşayan Türkler arasında yayıldığını biliyoruz3 • Aynı şekilde modernleştirilmiş
Osmanlı mekteplerindeki yeni öğretim metodu da başta Gaspıralı
olmak üzere bir çok aydını etkilemiş böylece «Usul-i Cedidıı mek·
teplerdeki öğretim Türkiye ile bağları kuvvetlendirmiştir. Bir yandan da bu mekteplerde Türkiye'de basılmış bazı ders kitaplarının
okutulması, fikri ve edebi yakınlaşmayı sağlamıştır.
3 Ahmet Temir, «Kuzey Türk Edebiyatı», Tiirk Dfüıyası. El Kitabı, . Ankara, 1976, s. 505-521.
4 Mehmet Saray, Türk Dünya.sınd.a Eğitim Reformu ve Gaspıralı İsmail
Bey, Ankara, 1987.
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Böylece İslam ülkeleri arasındaki fikri gelişmelerin bağı hiç
Türkiye ccHalifeıınin memleketi olması bakımından da
Rus teb'ası Türklerin-Müslüma:nıarın üzerinde her zaman İnanevi
nüfuzunu korumuş, ayrıca İstanbul onlara kendi dillerinde hitab
eden medeni bir merkez olma özelliğini 1920'lere kadar sürdür-

kopmamış

müştür.

o

Çarlık idaresi altında yaşayan Türkler üzerinde tesirleri olan
bir diğer merkez hiç şüphesiz ki Rusya'nın . kendisi9.ir. Bu ülkenin
tesirlerini de Rus tesiri ve Batı Avrupa düşüncesinin tesirleri 9larak ikiye ayırmak gerekir. Özellikle Almanların Rus yenileşme ve
ilim hareketleıi tarihindeki rolü göz önünde tutulmalıdır. XIX.
asırdaki bazı Türk aydınları -çok az sayıda olsalar· da- Almanca, Fransızca gibi dilleri de Rusça'nın yanında öğrenerek doğru
dan doğruya Batı Avrupa edebiyatını ve düşüncesini tanıma imkanı bulmuşlardır. Hatta bu dillerle eserler yazan kimseler de olmuştur. Buna rağmen aydınların büyük bir kesimini doğrudan
doğruya Rus düşüncesiİıin, edebiyatının etkilediğini belirtmek gerekir. o dönemde Rusça'ya çevrilmiş Batı dünyasına ait eserlerin de bir hayli olduğunu ayrıca belirtmeliyiz. XX. asırda Batı
düşüncesinin, edebiyatının . tesirleri süratle artmıştır.

Özellikle medrese menşeli aydınlar arasında daha çok Arapça ve ikinci derecede Farsça vasıtasıyle Mısır, Hindistan .(Pakis-.
tan) tesirlerini de unutmamak gerekir.
Bütün bu muhitlerin hepsinde büyük tesirleri olan Cemaleddin
Efgani'yi hatırlamak bile XX. asrın başlarındaki Türk yurtları
nın, İslam ülkelerinin birbirleriyle sıkı ilişkilerinin hudutlarını,
mahiyetini anlamamıza yardımcı olab·ilir.

XIX. asn.n sonları, XX. asrın başlarında Kafkasya, Azerbaydiğer Türk yurtlarındaki fikir, din ve edebiyat hayati l).akkında, çalışmamızın mahiyeti icabı zaruri gördüğümüz bu giriş
ten sonra artık Namık Kemal'in Azerbaycan'da tanınması ve tesirleri konusuna geçebiliriz.
can ve

Çok az sayıda olsalar da bazı Azerbaycanlı aydınların Namık
Kemal'i hiç olmazsa 1870'ten .itibaren, özellikle 1873'teki Vatan
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Yahut Silistre'nin kopardığı fırtına sebebiyle tanımış olduklarını,
hakkında birşeyler quyduklarını tahınin edebiliriz. Azerbaycan'la
Türkiye arasındaki yakın alakalar bu şekilde düşünmemize imkan veriyor. Kesinbir hükme varmak için o dönemde yazılmış hatırat tarzı eserler, seyahatnameler ve bilhassa 1870-1875 yılları
arasında -diğer Türk bölgeleri bir tarafa- hiç olmazsa Kafkasya'da neşredilen Rusça gazeteler de taranmalıdır. Bu gazeteler
arasında en önemlileri; Bakinskie listok (1871-1872), Bakinskie
izvestiya (1876-1887), Kaspiy (1881-1919) vs. dir. Ne yazık ki bu
gibi Rusça yayınları .tarama imkanımız olmadı.
·
1875-1877 yılları arasında yayınlanan Rusya'daki Türklerin
çıkarmış oldukları ilk Türkçe gazete EkinÇi'de Namık Kemal'le
alakalı herhangi bir habere rastlanmamıştır.

Rusça bilen bazı aydınların Vatan Yahut Silistre piyesinin ilk
temsilinde İstanbul'da cereyan eden hadiseler, Namık Kemal ve
arkadaşlarının sürgünü, bu oyunun Rusça'ya -çevrilmesi ve yazarı
hakkında çeşitli vesilelerle Rusya'da neşreciilen bazı yazılar sebebiyleG bu «vatan kahraman~ıının adını duymuş, kendisi hakkın
da birşeyler öğrenmiş olmaları da ihtimal dahilindedir.
Neşir yıllarını

daha önce

belirtiğimiz,

Kafkasya muhitinde
1879-1891 yılları arasında yayınlanmakta olan Ziya, Ziya-yı Kafgaziyye, Keşkül gibi süreli yayınlar da tarafımızdan tamamen taranmış Namık Kemal'le alakalı bilgilere tesadüf eO:ilmemiştir. Esasen o dönemlerdeki katı Rus sansürü sebebiyle Namık Kemal gibi
İslamcı ve vatansever bir mücadele adamı hakkında Kafkasya,
Azerbaycan yörelerlııde yazı, haber çılrması pek mümkün değildi.
Bu durumda Azerbaycan'da Namık Kemal'in tanınması ve tesirleri hakkında ilk bilgileri veren Ahısha Türklerinden, .Tiflis'te
uzun yıllar gazetecilik yapmış olan Ömer Faik: Numanzade (18721938) dir. Bu yazar Hatirelerim adlı eserinde 1882'de tahsil için İs
tanbul'a geldiğini, bir yıl kadar Fatih medresesinde ·okuduğunu
sonra· 1883-1891 yıllan · arasında Darüşşafaka'da tahsiline devam
ettiğini söyler. İstanbul'daki mektep hayatını anlatırken ~< ... Mektebde gazete ve mecmüenin, teze r;,debiyatın üzünü görmezdik. Hef5
le.),

Abdülkadir İnan, «Rus matbuatında Nanuk Kemal ve eserleri» (makaKemal Hakkında, Ankara, 1942 (DTCF Neşriyatı), s. 297-301.
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tede bir defe mektebden dışarı çıhdığı(mız) vaht ele geçen maraglı
edebiyyatı hesret ve teeccüble ohurdug. Meşhur ingilabçı ve edib
Namık Kemal Bey'in çap edilmeyen (basılmamış) eserlerini, hususi yle sultana garşı yazdığı hecv ve söyüşlerini tapıp mektebe getir i r, gizgli suretde ezberleyi rdilc. Ediblerden en çoh Kemal'in hecv
ve tengidleri hoşumuza gedir,
bunlar telebe
dillerinde destan olur•
o
du. Bu sıralarda yeni edebiyat ile eski edebiyat mübahise ve vuruşmalarını birinci müdafie eden Mahmud Ekrem, Abdulhak Hamid,
Fikret ve başgaları ile eskilik terefdarı Müallim Naci, Hacı İbra
h"im(in) yazılarını da maragla ta'kib edirdik.» 6

Numanzade ayrıca Darüşşafaka'da elle yazılarak çıkartılan
(herhalde bir duvar gazetesi ?) gazetede de Namık Kemal'in yolunda, tesiri altında şiirler yazıldığından da söz etmektedir7 •
· Yine aynı yazar 1894'te Azerbaycan'ın kuzeyinde bulunan Şeki
«Maarif Cemiyyeti» tarafından bütün Kafkasya rp.uhitinde ilk olarak açılan ccUsul-i cedid» mektepten ve kendisinin de burada hocalık edişinden bahsederken sözü ders kitaplarına getirir :
şehrinde

« ...

Hükumete verilen programda tarih dersi yoh idi. Buna göre de

İstanbul'dan getirilen kitablar mektebde gizli ohudulurdu. Ehtiyat

üçün bu kitabların cildleri cırılır (kapalcları yırtılıyor), Bağçasa
ray'da çap olunmuş kitabların cildleri içine goyulurdu.»5 Bu söy-

lenilenler Azerbaycan'ın sıkı ilişkiler içinde
termesi bakımından da önemlidir.

olduğu

muhitleri gös-

Namık

K emal'le alakalı bilgilere rastladığımız ikinci bir haEziz Şerif'e aittir. 1905'ten ·sonraki kuşağa mensup olan ve
qzellikle J{eçmiş günlerden° adlı günü gününe yazılmış notlardan
t~rat

ibaret

Azerbaycan aydınlarının dünyasına ışık tutan;
zevklerinin kaynaklarını ve mahiyetj.ni açık
(1895-1988) bu kuşağın · Türkiye ile alakaların-

hatıratında

onların görüşlerinin,

layan Eziz

Şerif

6 ö. F. Numanzade, Ha~irelerim. Neşreden : Şamil Gurbanof, Bakü, 1985,
s . 29-31.
7 ö . F. Numanzade, a.g.e., s . 30.
8 ö. F. Numanzade, a.g.e., s. 44.
9 Eziz Şerif'in hatıraları iki ayrı nüsha halinde neşreclllmişlerdir; dolayısiyle bazı farklılıklar gösterirler a) Keçm~ gfüılerden, Eakü, 1977, 300 s. b)
Keçmiş gftıılerdeıı, Birinci kita p ; A tam ve men. Bakfı, 1983, 612 s. Notlarda
baskı tarihleri verilerek kullanılmışlardır.
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dan da sözeder. Babasının okuduğu kitaplan anlatırken <c ••• Bunu
da deyim ki atamın ecnebi edf?tbiyyatdan büsbütün bi-heber olduğunu demek düz olmaz. Onun kitabları arasındq Avropa ediblerinin Türkçe'ye ve Farsça'ya çevrilmiş bir sıra eserlerile beraber, Rus
dilinde çap edilmiş bir neçe kitab ... galmışdı» 10 •
27 Ağustos 1913 ta:rihli notlannda da «Ahşam. Türk yazıçısı
Namık Kemal'in «Yuhu» eserini ohumağa başladım. Ho§unia ..geldi. Atama da ohudum. Saat dogguzda gurtardıg.» n
Eylül-Ekim 1913 arasına ait notlarında Tiflis'te seyrettiği tiyatro oyunlanndan saz ederken «Gürcü zadegan teatrında Kerimof, Hakkı, Veli, Kirmanşahlı ve başgalarının iştirakı - ile Namık
Kemal'in sehneye goyulmuş üç eserine: Zava'zzı Çocug, Veten, ve
Akif .Bey tamaşasına bahmışam.» 12
Eziz Şerif bu aylara ait günlük notlannı kaybettiği için, hatıratını neşre

verirken

aklında kalanları kısaca

özetlemekle yetin-

miştir. Belki de söz kon_usu günlere ~it defterleri kaybolmasa idi,

bu oyunlar hakkında tenkidlerine, intibalarına tesadüf
edebilirdik.
Aynı yazar, meşhur şair Hüseyin Cavid (1882-1944) le alakalı
notlarında da Namık Kemal'den söz eder. 3 Mart 1913 tarihli günlük kaydında ıcAhşam Hüseyn gelmişdi. Edebiyyatdan söhbet baş
seyrettiği

landı.

O, Türk yazıçıları Namık Kemal, Ahmed Hikmet, Abdulhak
Hamid ve başgalarından mene negledirdi. Hüseyin hamıdan artıg
Hamid'i sevirdi.ıı 13
Eziz Şerif'in bu
nin 1912-1914 yılları

notlarında Namık
arasında

Kemal'in tiyatro eserleriTiflis'te oynanmalan hakkında da

bilgileri vardır.
1912/13 tiyatro mevsiminde Tiflis'te oynanan eserler sayılır
. ken, bunların arasında, (1912'nin Ağustos'undan 1913'ün Mart'ına
kadar) Zavallı Çocug, Gave-yi Ahenger (Ş. Sami), gibi eserler de
zikrediliru. Bir başka yerde de : «Gündeliyimdeki geydlerden Tif10
11
12
13
14

Eziz
Eziz
Eziz
Eziz
Eziz

Şerif,
Şerif,
Şerif,
Şerif,
Şerif,

a.g.e., 1983, s. 163.
a.g.e., 1983, s. 200.
a.g.e., 1983, s. 203.
a.g.e., 1977, s. 94-95.
a.g.e., 1977, s. 159.
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lis teatrının 1913/14. il mövsürnünün Namık Kemal Bey'in dalbadal verilmiş üç eseri ile başlandığı me'lum olur : Sentyabr'ın 19'unda Auditoriya (Tiflis'te bir sahne) da Hebib Köçerlinski ve İsmail
Heggi'nin iştirakı ile Zavallı Çocug, Sentbar'ın · 27'sinde Gürcü
teatrında Kirmanşahski ve Heggi'nin iştirakı ile Veten ve Oktyabr'
ın 4'ünde Kirmanşahlı ve Veli'nin iştirakı, ile Akif Bey tamaşaya
goyulmuşdıı. Bu tamaşalar haggında gündeliyimde mü/essel me'
lumat yohduı;. Nedense mü/essel gündeliklerimde August'un 28'
inden Oktyabr'ın 29'una geder iki ay müddetinde bir boşlug emele
gelmişdir (ortaya çıkmıştır) ve bu iki ay haggında heçbir me'lumat
galmamışdır.» 15

Biri 1905'ten önceki döneme, diğeri de 1905'ten sonrakine ait
böylece verdikten sonra Namık Kemal'in
Kazan muhitinde tanınması ve eserlerinin neşrine geçebiliriz.
iki

hatırattaki kayıtlan

Nitekim Namık Kemal'in tesirleri daha 1900 yılından önce
Kazan Tatarlan arasında görülmeğe başlamıştı : Tatar tiyatro yazan Gali Asger Kemal, Namık Kemal'in Zavallı Çocuk'unun taş.
basma bir nüshasını elde etmiş, tekrar tekrar okuyup Osmanlı
Türkçesi'ne iyice nüfuz ettikten sonra bu eserin tesiriyle 1898'de
Behitsiz igit adlı bir dram yazmıştır. Ayrıca Zavallı Çocuk'u da
1900'de Kızganıç bala ismiyle Kazan Türkçesi'ne aktarır. Daha
sonra da Üç bedbehit adlı draİnlnı yazar. Yazar her üç eseri de
bastırmıştır. Gali Asger Kemal, daha sonra da (1900'den sonra)
Vatan Yahud Silistre'yi Vatan adiyle, Abdulhak Hamid'~ Duhter-i Hindu'sunu Hindli Kız adiyle Kazan Türkçesi'ne adapte edip
yayınlatmıştırır..

Ziya Nasın adlı biri de Kemal'in Rüya'smm tesiri ile Rüya.
Düş adlı

bir eser

yazıp

I907'de Kazan'da

bastırmıştır 11 •

15 Eziz Şerif, a.g.e., 1977, s. 163.
16 Gabdw·ahman Sagdl, Tatar edebiyatı tarihi, Kazan, 1926, s. 165-173.

Elimizdeki matbu nüsha değil, daktilo edilmiş bir nüshadır. Bunun için bölüm
başlığını da vermemiz uygun olur : «Matur edebiyatı . devamı, Tatarçılık hareketi hem Galı Asger Kemal dramaları». Ve ayrıca şu eser : İbrahim Nurullin,
XX. yöz başı Tatar edebiyatı. Kazan, 1966, s. 88-127.
.
17 Seyfettin ôzege bağış kitaplan kataloğu. Hazırlayanlar : A. Bayram,
S. Çögenli, Jµrzurum, 1980, Katalog no : 11838.
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Elbette ki, Namık Kemal'in Kazan, Kırım çevrelerine tesirlerini bu bir kaç satırlık bilgi ile açıklamak imkansızdır. Bunu
tesbit etmek için özel bir araştırma yapmak, en azından bu yörelerde çıkmış olan süreli yayınları -bunların en önemlilerinin adları ve neşir yılları yukarıda bildirilmişti- taramak lazımdır. Hiç
olmazsa Tercüman, Kazan Muhbiri, Vakit taranılınalıdır 16 •
İleride de bahsettiğimiz gibi ·1905 Rus ihtilalinde~ sonı-a bas-

hafiflemesiyle Rus idaresi altındaki Türklerin yayın hayabüyük bir canlılık görüldü. Basılan eserlerle fikir akımları,
edebi anlayışlar ortaya çıktı. Kırım, Kazan, Kafkasya (Azerbaycanda dahil olınak üzere) yörelerinde neşredilen süreli yayınlar
da Türkiye ile alakalı haberlerin, yazıların bolluğu ayrıca .bazı
Türkiyeli yazar ve şairlerin eserlerinin bu süreli yayınların sahifelerinde yeralınası veya müstakil olarak basılması, 1905'ten önce
de, bu yörelerde Osmanlı Türkiyesinin fikir hayatının, edebiyatı
nın takip edildiğini, benimsendiğini gösterir. önceden böyle bir
ilgi olınasaydı 1905'ten hemen sonra Türkiye ile alakalı yazılar,
yorumlar, metin neşirleri bu kadar kolay ve süratli bir şekilde
kının

tında

gerçekleştirilemezdi ın.

Bu

alakalar sebebiyle 1905 meşrutiyet hareketinin hemen peşinden Namık Kemal'in eserleri Azerbaycan'da neşredil
yakın

meğe başlar.

Gence'de «Türk dili muallimi» olarak çalışan Mirze Mehemmed Ahundof, Kemal'in Rüya (Rö'ya), Vatan Yahud Silistre (Ve
ten Yahud Silistre) ~" adlı eserlerini Azerbaycan Türkçesi'ne adapte ederek 1907'de bastırır.
18 Nadir Devlet'in Rusya Tiirklerinin Milli Miicadele Tarihi. 1905-1917 adlı
eserinde bu yıllarda çıkan sureli yayınlar hakkında geniş açılc.lamalar bulunmaktadır.

19
larını ,

Bunun için

Gaspıra.lı'nın

ö. F. Numanzade'nin

faaliyetlerini, Abdurreşid İbrahim'ln çalışma
göz önünde bulundurmak yeterli ola-

hatıralannı

bilir.
20 Namık Kemal. Rö'ya. Osmanlıcadan Azerbaycancaya nakl ve tercilme
edeni : Mirze Mehem.med Ahu.ndof. Tiflis, Gayret Matbaası, 1907 37 s. 14X12·
Cm. (Neşı·iyyat-ı Gayret, Aded : 11) Not: Bu künye şu bibliyografik eseı·den
alınmıştır: Azerbaycan Kitabı (Bibiiyografiya) I. C., 1780-1920, Bakü, 1963,
s. 57, Katalog künye numarası : 392. Nanuk Kemal,, Veteıı Yahud Bilistre. Dört·
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Kısmen gözden geçirme imkanını bulduğumuz Rüya'da dil
itibariyle pek fazla bir farklılık göremedik. Bu da tabüdir. Eserin
iç kapağında (2. sahife) Kemal'in

«Namus ile

irfanı yetişmez

mi mükafat»

mısra'ı ile başlayan kıt'ası aynen verilmiştir.
Namık Ke.mal'in en karekteristik iki eserinin aynı yılda Azerbaycan'da bastırılması kendiliğinden, birdenbire ortaya çıkan bir
teşebbüs olamaz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi Azerbaycan muhiti 1907'den önce de Kemal'i bir «hürriyet v~ vatan şairin, «İs
lam mücahidiıı, «yeni edebiyatın öncüsüıı olarak tanımış ve sev~
miştir.

Vatan Yahud Silistre'nin Mahmud Nedim Garagözof

birısı tarafından da Azerbaycan Türkçesi'ne aktarıldığı 21 Fevral
(Şubat) 1907 tarihli Balru'da çıkan İrşad gazetesinde haber verilmiştirz1. Fakat bu metnin bastırılamadığını, ancak oyunun sahnelenmesi sırasında aktörler tarafından kullanıldığını ve daha
sonra da metnin kaybolduğunu veya ele geçmediğini biliyoruz22 •
adlı

Kemal'in 1907'de Azerbaycan Türkçesi'ne aktarılan diğer bir eseri de Zavallı Çocuk'tur. Sakine Hanım Ahundova tarafından Behtsiz Bala adiyle aktanlan eser bastırılmamış, yalnız tiyatro topluluklarının, aktörlerin elinde dolaşmış bu da Vatan Yahud Silistre gibi kaybolmuştur. Gülnihal de 1920'de aktör Kazun
Ziya tarafından Azerbaycan Türkçesi'ne aktarılarak «İntikamıı
veya «Kaplan Paşa» adlariyle oynanmıştırza. Namık Kemal'in tiNamık

perdede teatr. Türki-i Azerbaycan'a nakl ve tercüme eden : Mirze. Mı;ıhemmed
Ahundof, Naşir : Muhtar Gazizade, Gence, Hacı Hese.nzade Matbeesi, 1907 71
s. 21X13 Cm., Azerbaycan Kitabı, s. 57, Katalog numarası: 891.
·21 Gulam Memmedli, Azerbaycan teatrmııı salna1nesi. 1850-1920, (I. c. ),
Baka, 1975, s. 138'den naklen. ·Ayrıca s. 145.
22 Makalemizin sonunda Namık Kemal'in oyunlarının Azerbaycan ve diğer Türk bölgelerinde sahnelenmeleriyle alakalı cedvelde1 oynanan eserlerin kimler tarafından tebdil edildiğine dair kayıtlar da vardır. Bu kayıtlar fikir yürütmemize imkan veriyor.
23 Sakine Hanım ve Kazım Ziya'm tebdilleri hakkında da sözü edilen cedvelde kronolojik sıraya göre bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca Sakine H<mım Ahundova (1865-1927)run adaptesi hakkında bak. Atabala Hacıbabayev. Unudulma2
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yatro eserlerinden ileride
lata girmiyoruz.

ayrıca bahsedileceğinden

burada tafsi-

1908'de Türkiye'deki Meşrutiyet hareketi, 1905 Rus ihtilali ile
bulunan Rusya yönetimindeki Türklere de yeni ümitler vermiş, birçok kimse İstanbul'a tahsil veya çeşitli sebeplerle
gelmiş, bu şehirde hatta cemiyetler kurarak birçok ictimai, siyasi
faaliyetlere katılmışlardır. Azerbaycan'dan bu şekilde İstanbul'a
gelenler arasında Hüseyinzade Ali Bey (Ali Turanlı) Ahmed Ağa
oğlu, Hüseyin Cavid,. Mehemmed Hadi, Mehemmedağa Şahtahtlı
Yusuf Bey Vezirof (Yusuf Bey Vezirof), Habib Sahir, Muciz vs. gibi
·şahısları memleketlerine döndükten sonra Osmanlı-Türk fikir ha·yatının, edebiyatının önemli eserlerini, problemlerlı:ll Azerbay~an'a
taşımada önemli bir rol oynadılar. Böylece Türkiye-Azerbaycan
arasında tarihin hiç bir döneminde görülmeyen bir kültürel yaklaşım, işbirliği 1905-1920 yılları arasında gerçekleşmiş oldu. Buna
bağlı olarak Azerbaycan'da edebiyat ve edebi dil Türkiye Türkçesi'nden büyük ölçüde etkilendi.
canlanmış

İşte Namık Kemal'in Azerbaycan'da tanınması, tesirlerinin ortaya çıkışı bu genel Çerçeve içinde cereyan etti. 1905'ten sonraki
serbest matbuatta hürriyet ve vatan şairinin bir çok şiiri, makalesi veya hayatı, görüşleri hakkında yazılar neşredildi. Yayınlanan
şiirlerine nazireler yazıldı veya Namık Kemal'in tesiri altında şiir
le~ yazan, onun idallerini benimseyen kimseler yetişti. Aynı dönemde Kemal'in başta Vatan Yahud Silistre, Zavallı Çocuk olmak üzere bir çok oyunu defalarca sahnelendi ve büyük ölçüde ilgiyle karşılandı.

Çünkü, Namık Kemal yalnız bir vatan ve hürriyet şairi ola-rak zulme, istibdada karşı mücadele etmiş idealist bir kahraman
olarak değil, aynı zamanda yeni edebiyat anlayışının da önde gelen bir temsilcisi olarak görülüyordu. Bütün J:mhlara onun İslam
cı, dolayısıyle Batı müstemlekeciliğine karşı dünya müslümanlasehııe ustaları., Bakı'i,

ı:namış

1981, s. 32 Adapte edilen eserlerin büyük bir kısmı basıl
Nicat tiyatro topluluğunun arşivinde muhafaza edilmiştir. İslam Cemiy-

yet-1 Hayriyyc'sinin bünyesinde bulunan bu topluluğun bütün arşivi, dekor ve
kostilmleri, 1918 yılının Mart ayında Bakı'i'da Ermenilerin çıkartttığı kargaşa
lık -ve katliam sırasında, Cemiyyet-1 Hayrlyye binasının yalo.lması sebebi ile yok
olup gitmiştir.
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eklenince, tesirleri

kendiliğinden artıyor

du.
1905'lerde Azerbaycan'da edebi anlayışlar ~rasında büyük bir
mücadele söz konusu idi. Kemal, yeni edebiyat anlayışını benimseyen çevreler nezdinde ideal bir modeldi. Çarlığın zulmü altın
da, istismar edilen Azerbaycan için Kemal örnek alınacak, yolunda gidilecek en
.,. ideal insanlardandı. Bu bakımdan Azerbaycan'da
çok sevilclj. ve kısa zamanda aydınlar üzerinde ve bilhassa tiyatro
eserleriyle geniş halk yığınları üzerinde etkili oldu.
Biz Namık Kemal'in önce Azerbaycan'da tanınmasını ve sonra da tesirlerini elimizdeki imkanlar nisbetinde belirlemeğe çalıştık. Bunun için de yukarıda bahsettiğimiz gibi önce Azerbaycan'da kitap halinde basılan veya oynanmak için aktarılan dramlarından söz ettik. Şimdi de gazete ve dergilerde, ders kitapların·da Namık Kemal'den nasıl söz edildiğini, hangi şiir ve yazılarının
nerelerde neşredildiğini belirlemeğe çalışacağız.
Bazı

ders

kitaplarında Namık

Kemal :

Daha önce de bahsedildiği gibi Türkiye'den getirtilerek okutulan Osmanlı mektep kitaplarını göz önünde tutmamıza rağmen,
çok açık bir şekilde bu kitapların adlarını yazarlarını ve baskı ta. rihlerini tesbit edemediğimiz için bu kitapların rolü hakkında fazla iyimser bir tahminde bulunmak istemiyoruz. Esasen 1908 meş
rutiyetine kadar Osmanlı mektep kitaplarında da Namık Kemal
pek bir yer .tutmuş değildir. Burada tereddüt edilmeyecek olan
husus, Azerbaycan'ın Namık Kemal'i ilk def'a Osmanlı neşriyatından doğrudan doğruya tanımış olduğudur.
·
Azerbaycan'da

yazılmış

ve o dönemlerde

okutulmuş ·

mektep

kitaplarının büyük bir · kısmını gördüğümüZü, incelediğimizi de

iddia edemeyiz. Ancak ellinize geçen kitaplara göre bir
dirme yapabiliyoruz.
Bulabildiğimiz

olan Ferhad

değerlen

en eski ders kitabı 1912'de BakU'da basılmış
1880-1930) nin Edebiyyat mecmüesi'

Ağazade (Şarklı
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dirH. Bu eserin mukaddimesinde mekteplerde tahsil için yeterli
kitap olmadığından, İstanbul'dan gelen kitapların da eksik konular itibariyle ve bazı sebepler yüzünden2 ~ ihtiyaca cevap vermediğinden şikayet etmektedir. Ayrıca bazı yazarların. haltercümeleri
için, İstanbul'da okumuş olan ve Türk edebiyatı tarihi yazdığını
bildiğimiz Abdullah Sur (1883-1912) 2'' un yardımcı olduğunu açıklamıştır.
·
Ağazade'nin

Azerbaycan'da çok beğenilmiş ve yıl
larca okutulmuştur. Tertip tarzı itibariyle Ziya Paşa'nın Iiarabat'ını ve Ebüzziya'nın Nümune-i Edebiyyat-ı .Osmaniyye'sini hatırlatan bu eser Türk edebiyatı,. Fars edebiyatı, Rus edebiyatı ve
Garb edebiyatı olmak üzere dört bölümden oluşmuştur. «Türk
edebiyatı» 92-208. sahifeler arasındadır. Namık Kemal'le alakalı
kısım 113-135. sahifeler arasında bulunmaktadır. 113. sahifedeki
kısa bir haltercümesinden sonra matla'ları aşağıda yazılı olan 4
şiiri (s. 114-117) ve ccFikre Galebeıı (s. 117-119), «Londonıı (s. 119127.), ccAhlak-ı İslamiyye» (s. 127-135) adlı 3 yazısı alınmıştır.
bu

kitabı

Şiirlerinin matla'ları:
ı. şiir

:

2.

şiir:

3.

şiir

:

«Çekmedim dünyada zencir-i esaret barını
Kayd-ı dünyadan müberrayım bilir dünya

beniıı

<cYad eder candan o zalim aşıkı yad etse de
Mevt ile eyler gam-ı alemden azad etse deıı
ccSana senden gelir bir işte ancak dad
Ümidin kes zaferden gayrıdan imdad

lazımsa

lazımsaıı

24 F. Ağazade, Edebiyyat mecmüesi. Derslik. Mekteb ve medreselerde
mahsus giraet kitabçasıdır. Bakü, 1912.

uşaglara

25
26

Yazar bu sebepleri belirtmiyor.
.Abdtıll.ah Sur : 1906-1909 tarihlerinde İstanbul 'Üniversitesi'nde okumuş,
dönüşte Gence'de edebiyat öğretmenliği yapmıştır. Büyük bir Türk edeöiyatı
tarihi hazırlamış, basloya vermiş fakat eser kaybolmuştur. Ancak . bazı losım
ları ele geçmiştir. Kalan kısımlar Azrb. EA, Elyazmaları EnstıtüsÜ'hde muhafaza edilmektedir. Bu notlar içerisinde .Şina.si'ye, Namık Kemaı•e ait olanlar. da
vardır. Ne yazık ki, inceleme imkAnımız olmadı. Bak. Kemal Tallbzade, XX. e8'1'
.Azerbaycan edebi tengidi 1905-1911. iller, Bakü, 1966, s. 241-255.
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<<Hakir olduysa millet şanına noksan gelir sanına
Yere düşmekle cevher sakıt olmaz kadr ü kıymet
ten21

:

Yazılar:
o

ı

- Fikre galebe adiyle

neşredilen yazı «Bir kerre tarihleri gözümüzün önüne alalım ... » cümlesiyle başlıyor. Namık Kemal'in
«Hürriyyet-i efkarn (Hadika, 1873 Numara : 3) adlı makalesinin baş taraftan kısaltılmış şeklidir, gÖrüldüğü gibi adı da
değiştirilmiştir28 •

2-

London adiyle neşredilen bu makale «London'a enmüzec-i
alem denilse mübalağa değildir.» cümlesiyle başlıyor. Kemal'in «Terakki» (İbret, 1872, numara : 45) 29 adlı makalesi
baş tarafından

gösterilen cümleye kadar

kısaltılarak

kitaba

alınmıştır.

3 -Ahlak-ı

İslamiyye.

bir mezheb var

Bu makale de «Cihanda

mıdır

ki, herkesi

İslam' dan başka

mekstlbatının

cümlesiyle başlamaktadır. Bu makalenin
rini tesbit edemedik30 •

aslını

la-akall .. .»

ve

neşir

ye-

Bu kitapta daha sonra İsmail Safa, Recaizade Ekrem, A. Hamid vs. gibi diğer Türk şair ve yazarlarına da yer verilmiştir. Hatta 254. sahifeden sonra bulunan «Garb edebiyatrn bölümünde de
Osmanlı Türk şairlerinin bir kısım tercümeleri örnek olarak alın
mıştır.

Tesbit edebildiğimiz kadariyle Namık Kemal'den bahseden
ikinci ders kitabı Abdulla (h) Şaik ve Hüseyn Cavid'in birlikte yaz27

örnek olarak

alınan

metinlerdeki bir iki imla

bozukluğu

veya tashih

hatası dUzeltilmiştir. örnek olarak verilen bu son beyt, Hiirriyet kasidesinden-

dir.

Görüldüğü

28

F.

gibi

baştan

iki beyt antolojiye nedense

Ağazade'nin kitabında

verilen metinleri

alınmamıştır.

NQ.mık

Kemal'inkileriyle

karşılaştırırken çoğu kere Yeııi Tiirk Edebi.yatı Antolojisi (2. c.)ni (İstanbul,

1978) kullandık. Bulamadıklarımız için başka eserlere baktık.
29 Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi (2. c.) s. 193-202.
30 ibret (25 Teşrin-i Sani 1288, No: 66)te çıkan Ahlak-ı tslamiyye adlı
makale olabilir: İbret'i göremediğimiz için karşılaştıramadık.
Türklük

Araştırmaları

F. 7
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dıklan

Edebiyyat dersleri'dir. 1919'da basılmış bu eserin «Lirik
bölümünde Şöyle deniliyor : «Eserinde muharri1'
kendi hissiyatını okşar ve kalbinin çarpıntılarına tercüman olursa lirikdir.
edebiyatııı adlı

Namık

Kemal Bey'in «Vatan Mersiyesi»ni tedkik edelim:
Şair güzel vatanının istibdad ve cehalet pençesi altında mahv u
nabüd olduğunu görür ve ondan dolayı kalbini çırpındıran ve rahatsız eden hissiyat ve teessüratı ateşin ve rengin bir lisan ile baş
kalarına ifadeye çalı§ır.» 31
Şiir

bu

şekilde değerlendirildikten

sonra örnek

verilmemiştir.

Bu ders kitapları arasına, 1923-1927 yıllarında _Azerbaycan'da
üyesi olarak bulunan İsmail Hikmet (Ertaylan) in Baku'
da 4 cilt halinde basılmış olan Türk Edebiyyatı Tarihini de katmak gerekir. Çünkü bu kitap Azerbaycan'da büyük bir rağbetle
karşılanmış ve Türkiye Türklerinin edebiyatının tanıması ve yayılmasında eşsiz bir hizmet görmüştür. Azerbaycan'da yüksek
okullarda okutulan en ciddi ders kitapları arasında yer almıştı.
Halen de Bakıl'da kullanılan kaynak eserler arasındadır. Haltercümeleri, tahliller, tenkitler yanında örneklere de bir hayli yer
öğretim

verilmiş olması kitabın değerini artırmış, kullanım alanını geniş
letmiştir.

Ertaylan'ın

bu eserindeki Namık Kemal maddesi, diyebiliriz
ki Azerbaycan'da şimdiye kadar neşredilmiş en mükemmel değer
lendirmeleri ve en kıymetli bilgileri kapsamaktadır. Eserin Türk
Edebiyatı Tarihi, XIX. asr başlangıç (Baku, 1925) kısmının 203247. sahifeleri Namık Kemal'e ayrılmıştır. Bu eserdeki şiirler:
a - «Hürriyet kasidesi» (s. 228-229)
b - «Sen oldun cevrine ey dil-şiken mahzıln ben mahzıln» (s. 234)
mısra'ı ile başlayan kıt'a, (232-234. sahifeler arasında da Namık Kemal için yazılmış şiirlerin bazılarından alınmış örnekler vardır.)
c - «Herkesin ta'n eyleyen kala-yı isti'dadına
Kargah-ı fıtratın ta'riz eden üstadına» (s. 243-244) matla'lı
gazel,
31

Edebiyyat dersleri, Bakfı, 1338/1919, s. 72-73.
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ç - «Vaveyla» (s. 244-246)
d - «Edüp fülk-i

cihan-peyma-yı

Açıldı badban-ı aşk

dil azm-i yem -i ma'na ·
Bismilahi mecraha» (s. 246-247) matla'lı

gazel,
Namık

Kemal'den bahsedilen bir

başkre

ders

kitabı:

H . Zey-

nallı, İsmail Hikmet, A. Musahanlı, A. Şaik'in müştereken tertib

ettikleri Edebiyyat dersleri'dir. 1928'de Bakü'da basılmış bulunan
bu kitap orta dereceli okullar için hazırlanmıştır. 209-212. sahifelerde önce Namık Kemal'in çok kısa bir haltercümesi verilmiş sonra «Menfada» başlığı altında hürriyet kahramanının hapishanedeki duygularını anlatan bir mensur kısım alınmıştır. Bu kısmın
büyük bir ihtimalle Namık Kemal'in mektublarından birinden
alındığı tahmin edilebilir.
Bu

parçanın

sonunda metinle

alakalı

olarak

şu

sorulara yer

verilmiştir:

«Bu parçada N. Kemal'i nece tanıyırsınız, N. Kemal'in
ingilabçı ruhu neden ibaretdir?», Bu edebi tarza ne deyirler?, Mektubların hangi nev'leri vardır, bu hangi nev'indendir?» 32

Sorulardan Namık Kemal'in hürriyet ve vatan
verilmek istenildiği anlaşılıyor.

kahramanı

ya-

nına ağırlık

Ders

be1:J.ti de Kemal'i Azerbaycan'da en
çok tanıtan ve halka sevdiren gazete ve dergilerdeki yazıları, şiir
leridir. Bunlarla aynı tarihlerde sürekli olarak sahnelenen oyunlarını da bir arada düşünürsek, Namık Kemal'in geniş halk kitlesi tarafından benimsenmesinin sebepleri daha rahat anlaşılır.
kitaplarının dışında

Biz Namık Kemal'in hangi şiir veya yazılarının ne zaman
hangi süreli yayınlarda neşredilmiş olduğunu kısmen tesbit etmeğe çalıştık. Elbette daha sıhhatli bir neticeye ulaşmak için belli
başlı bütün süreli yayınların taranmış olması gerekir. Bunun için
de Bakıl kütüphanelerinde uzun zaman çalış~ak gerekir. Bizim,
Bakü'da çok az bir zaman içinde aldığımız aşağıdaki sonuç, daha
fazla malzemenin toplanabileceğini gösteriyor. Araştırmamız sıra
sında Namık Kemal'in yayınlanan şiirlerine çok kısa bir zaman
içerisinde nazireler yazılmış olduğunu tesbit ettik. Bu aynı zamanda Azerbaycan'daki edebi hayatın canlılığını göstermektedir.
32 Edebiyyat dersleri, s. 209-212.
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Füyuzat33 dergisinde

Namık

Kemal :

1906-190.7 yılları arasında BakU'da Hüseyinzade Ali Bey (18641942) tarafından çıkartılmış olan Füyuzat'ın ı. sayısında Ahmed
Raik'in ccMusahabe-i edebiyye» (s. 29-30) başlıklı yazısında edebiyata meraklı gençlere tavsiye edilen Osmanlı edipleri arasında Namık Kemal de vardır.
3 Mart 1907 tarihli 11. sayıda (s. 166-167)
portresi ve bunun altında da

Namık

Kemal'in bir

«Aınalimiz efkarımız ikbal-i vatandır
Serhaddimize kal'a bizim hak-i vatandır»
matla'lı vatan şarkısı yayınlanır. Şiirdeki «Osmanlılarız» ifadesi
dergide «İranlılanz» şeklinde değiştirilmiş, bu da bir notla açıkça
belirtilmiştir. Bu şiir Azerbaycan'da geniş bir alaka uyandınnış,
bir kaç şair tarafından tanzir edilmiştir. İleride bunlardan da bahsedilecektir.

15 Mart 1907 tarihli 12. sayıda, Kırımlı Hasan Sabri Ayvazof'
un Neden bu hale kaldık adlı 3 perdelik tiyatro eseri tefrika edilmeğe başlanır. Bu eserin baş kısmına prolog olarak Kemal'in şu
cümleleri alınmıştır : «Tiyatro şol ayineye benzer ki erbab-ı temaşa
içinde kendisini görür.u, «Tiyatro
faidelisidir.»

eğlencedir

fakat

eğlencelerin

en

16 Eylül 1907 tarihli 22. sayıda (s. 344-345) «Üdeba-yı Osmaniyyenin bazı akval-i hikem.iyyeleri» başlıklı bölümde Namık Kernal'in de şu cümlelerine yer verilmiştir : «Tiyatro şol ayineye benzer ki erbab-ı temaşa içinde kendisini görür», «Ademin hayvaniyyeti yemekle, insaniyyeti okumakla kaimdir», «Hep gördüğümüz
gibi yazmakta ne terakki olabilir, biraz da düşündüğümüz gibi yazmalıyız», ccşir-h<irlar beşiğini, çocuklar eğlendiği yeri, gençler
ma'işet-gahını, ihtiyarlar kuşe-i feragatini, evlad validesini ve ailesini ne türlü hissiyat ile severse, insan da vatanını o türlü hissiyat ile sever», «Her dinde ve her millette, her terbiye ve her mede33 Fiiyuzat. Haftalık edebi, i.lml, siyasi, ictimai jurnal. Müdüril ve redaktörü : Ali ~ey Htiseyinzade, Bakıl, 1906-1907 Not : 38 sayı çıkmıştır.
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niyyetde hubb-i vatan, en büyük faziletlerden, en mukaddes vazifelerdendir.»

26 Eylül 1907 tarihli 23. sayıda (s. 376) «Güzel sözler» baş
lığı altında yine bazı Osmanlı şair ve yazarlarının vecizelerine yer
verilmiştir. Bunlar arasında Namık Kemal'e ait olanlar şunlar
dır : «Bir milletin kuvve-i natıkası edebiyyat ise, temasil-i edebin
natıka-i zi-hayatı da tiyatrodur», «Tiyatro ll§ka benzer insanı ha.

zin hazin ağla~ır fakat verdiği şiddetli teessürlerde de bir lezzet
bulunur», <cTiyatro eğlencedir fakat eğlencelerin en faidelisidir».

Bu cümleler Namık Kemal'in tiyatro ile alakalı,görüşleridir. Bunların bir kısmı ccCelal mukaddesiıınden alınmıştır. O sıralarda Kemal'in bazı eserleri Azerbaycan sahnelerinde oynanıyordu. Bunlar kronolojik sıraya göre ileride belirtilmiştir. Anlaşılıyor ki, yazarımızın yeni edebiyat hakkındaki görüşleri de en az eserleri
kadar etkili olmuştur. Bu kanaatimizi destekleyen bir yazı da
1.12.1907 tarihli 32. sayıda neşredilen Ahmet Kemal'in «Zeban-ı
muhtelife» başlıklı makalesidir. Bu makalede İran edebiyatının
Türk edebiyatı üzerindeki zararlı tesirlerinden söz edilirken Kemal'in ccLisan-ı Osmaninin edebiyyatı hakkında bazı mülahazatı
şamildir» adlı yazısından ccErbabına ma'lilmdur ki ekseri asarın
da İran'ın tahriri tasvzrine benzer» cümlesi ile başlayan paragraf

aynen

bu sözlerlıi Namık Kemal'e ait olduğu bilAhmet Kemal iddialarını desteklemek için Namık Kemal'in bu sözlerinden yararlanmıştır. Yazısına şöyle devam eder
alınmış, ayrıca

dirilmiştir.

<c.Anlayabildik mi? İşte biz otuz seneden beri İran'ın edebiyyat-ı
Osmaniyye'ye olan sil-i te'szrinden şikayet ediyoruz ve elhamdülillah mahbilb ve şarab ile bed-mesti-i harab olmuş olan edebiyyat-ı
İraniyye te'siratından ahiren edebiyyat-ı azizemizi tahlzse rrıuvaf
fak olduk.»
·
Görüldüğü gibi İran edebiyatı hakkındaki görüşlerde doğru
dan doğruya Namık Kemal'in tesiri vardır. O, yeni edebiyatın öncüsü ve nazariyecisi olarak da Azerbaycan'da belirli bir iz bırak
mı~tır.
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Şelfile34

dergisinde

Namık

Kemal :

Bakı1'da 1913-1914 yıllarında çıkartılmış olan Şelale dergisi
Anadolu Türklerinin edebiyatını A.zerbaycan'da tanıtmada çok yararlı hizmetler görmüştür. Dergideki bir çok resim, yazı, şür Türkiye matbuatından iktibas edilmiştir. Bu tarz yazılar arasında Namık Kemal'e ait olanlar şunlardır :
17. sayıda
«Değişmez

fen mi

Delili sabit

kalmış

matla'lı şüri

vardır, mustakır eşya mı kalmıştır

binde bir da'va

mı kalmıştır»

bulunur.

Şelale'nin 20. sayısında Vatan makalesi (s. 2-3) neşredilmiş
tir. Ayrıca sahifenin altında yarım sütwı üzerinden Kemal'in haltercümesi de kısa bir şekilde verilir.

33.

sayıda «Ebyat-ı meşhüre,

hikemi çiçekler» (s. 9) başlığı altında Şinasi, M. Naci, Es'ad Paşa, Nabi, Ziya Paşa, Ali Ulvi ile birlikte Namık Kemal'in de bir kaç beyti dercedilmiştir.
35.

sayıda

«Müntehabat»

«Kızmış

ba.şlığı altında

Kemal'in

o gül-i haya bozulmuş
bak ziya bozulmuş»

Elvanına

matla'lı şiiri yayınlanır.

41.

sayıda

yine

«Müntehabatıı başlığı altında

«Gül-ruhların
Hurşidin
matla'lı

gazeli yer

Mehmed Hadi ve

almıştır.

Namık

Hadi (1879-1920) ,

na

rağmen

misali yoktur
o reng-i ali yoktur»

1907-1908

Kemal :
şiire

daha önceki yıllarda başlamış olması
güçlü bir şair olarak tanınmağa

yıllarında

34 Şelale : Haftalık, edebi, siyasi, ictimai jurnal. Redaktörü : H. H. Sabribeyzade, Naşiri : İ. .Aşurbeyli Bakü, 1913-1914 Not : 58 sayı çıknu§tır.
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başlamıştır. Füyuzat, İrşad, Taze Hayat ve Terakki gibi gazete ve
dergilerde şiirleri, yazıları neşredilmiştir. 1910-1914 yıllan .arasın
da Türkiye'de; İstanbul'da bulunmuş ve burada da Tanin gazetesinde çalışmıştır3 ".

Mehemmed Hadi de tıpkı Namık ~emal g;ibi vatan, millet şairi,
hürriyet aşığıdır. O da Kemal gibi Islamcı düşüncelere sahiptir.
Çok maceralı, maddi ve manevi sıkıntılarla dolu bir hayat geçirmiş, içinde bulunduğu bunalımlar, şiirlerini de etkilemiştir. Devrin siyasi, ictimai hayatından uzak durmamış, milletinin karanlık
tan, cehaletten kurtulup, aydınlığa, hürriyete, medeniyete ulaşması için çalışmıştır.
'
Şiirlerinde istibdada, esarete, atalete, cahalete karşı çıkmış,
hürriyeti, medeniyeti yüceltmiştir.
Hadi'nin dilinin, şiir anlayışının, dünya görüşünün üzerinde
Türkiye'den gelen tesirler görülür. Nitekim Abdulvahab (Yurtsever), «Mehmed Hadi» başlıklı bir yazısında onun bu tarafına işa
ret etmiştir: «Şiir üslubunda ve fikirlerinde Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Hamid'in bariz tesirleri görülmektedir. Mehmed Hadi,
vatan sevgisini aşılayan şiirlerinde Namık Kemal'e, hümanizm ve
sulhseverlik fikirlerine Tevfik Fikret'e, felsefi düşünceleri itibariyle de Hamid'e yaklaşmaktadır. Hµlbuki iç alemi, şikayetleri ruhu
ve muhitle uyuşmazlığı bakımından Hadi, daha fazla Fikret'e benzemektedir. Fikret gibi o da hayatta mes'ut olamamış, manen ve
ruhen tatmin edilmemiş, Jcırk sene kadar lcısa bir ömür sürmüş ve
nihayet bir mum gibi ani olarak sönüp gitmiştir.» 3G
Azerbaycanlı yazar Refik Zeka, Hadi'nin klasik şiir an'anelerine bağlılığından, klasik Şark şairlerinin isimlerini kendi eserlerinde sık sık zikretmesinden bahsettikten sonra «Mehemmed Ha-

di'nin estetik konsepsiyası Şark romantizmi üzerinde yükselrrz,iştir.
Bildiyimiz kimi, romantizm cereyanı ilk defa Türkiye'yi Fransa'dan
keçmiş, İbrahim Şinasi, Ziya Paşa, Namılc Kemal, Recaizade Mahmud Ekrem, Abdulhak Hamid yaradıcılığında bütün teraveti ve
herareti ile tezahür etmişdir. M . Hadi bu şairlerin yaradıcılıgları
35 Sellin Refik

(Refioğlu),

Türkiye

metbuatında

Mehmet Hadi'nin

Azerbaycan Yurt Bilgisi, İstanbul 1932, Sayı : 8-9, s. 286-290.
36 Azerbaycan (dergisi), Ankara, 1 Kasım 1952 Sayı : 8, s. 20.

ı;;iirleri.
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ile etraflı tanış idi. Hususen Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Abdulhak Hamid'den çok te'sirlenmişti» =1 • diyor.
Bakıl'da Hadi hakkında önemli bir monografi yazmış olan
Eziz Mir Ehmedof, şairin Türkiye ve diğer İslam ülkelerinin kültürel çevreleri ile ilgilerinden söz ettikten sonra onun asıl hürriyet şairi olarak tanınmış olduğunu açıklayan bir parçayı, devrin
gazetelerinden, Terakki'den iktibas eder: «Şükürler olsun ki alem-i

İslamda ve bilcümle Kafkaz dairesinde de bu gilne şairler (Efkar-ı
aliyyeıı ve «hissiyyat;-i necibe» ile halga perveriş veren şairler nezerde tutulur. E.M.E.) zuhur etmektedirler. O cümleden olarag Mehemmed Hadi cenablarıdırlar. Bu cenabın eş'ar-ı bet-güzidelerini
Kafkaz dairesinde okumayan yohdur. Hürriyyet en((-elibi Hadi.Efendi'nin en artıg okşadığı: millet, hürriyyet, elm ve irfandır.» 38

1906'dan sonra ni.sbeten

zayıflamış

bulunan

çarlık baskısı

biraz nefes almalarına imkan verdi. Azeri
edebiyatı dış dünyaya açıldı. Bu yıllarda en sıkı ilişkiler Türkiye'deki edebiyatla kuruldu. Bu devreyi değerlendiren Eziz Mir
Ehmedof şöyle diyor <C ... tereğgi-perver ziyalılar Türkiye'nin NaAzerbaycanlı aydınların

mık

Kemal, Tevfik Fikret kimi mübariz oğullarının en
tereğği ceketlerini ğiymetlendirir ve öyrenirdiler.ıı~ 9

yahşı,

mü-

Petrolleri sebebiyle dJ,.ş dünyaya açılmış, yabancı sermayenin
bir ticaret hayatına sahip XX. yüzyılın başların
daki Bakıl'da artık milli şuur da uyanmağa başlamıştı. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi İslamcı, Türkçü görüşlere sahip dergiler, · gazeteler ve bu fikirleri temsil eden mütefekkirler ortaya çıkmıştı:
Hüseyinzade Ali Bey, Ahmed Ağaoğlu, Ali Merdan Bey Topçubaşı,
vs. gibi. Bir yandan da liberalistıer, sosyalistler fikirlerini yaymağa
başlamışlardı. Azerbaycan en az ticaret hayatı kadar hareketli ve
renkli, dış tesirlere açık, zengin bir kültürel oluşuma sahne olmaküşüştüğü, canlı

taydı40.

37 R. Zeka, Mehemmed Hadi (Anadan olmasının 100. illiyi münasebeti ile).
Baku, 1979, s. 37.
38 E. M. Ehmedof, Mekemmed Hadi, Baku, 1985, s. 56.
39 a.g.e., s. 54.
40 Bu hususta daha geniş bilgi için bak. Tadeusz Swietochowski, Müsliinıan

cemaatten ulusal

İstanbul,

siyasal

kimliğe

1988 295 s. Bu

uyanış.

Rus

kitabın

Azerbaycaııı

1905-1920, Çev. Nuray Mert,

II. Bölümü : 1905 devrimi ve Azerbaycan'da
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bütün

İslam dünyasında olup bitenleri takip edebilen, Türkiye ile de yakın ilişkiler kurmuş Mehemıned

Hadi'nin Namık Keman tanıma
sı, benimsemesi; onun ideallerine sempati duyması normaldir. Üstelik yine o dönemde İslamcılık düşüncesi sadece dini bir düşünce
olarak değil, müstemlekeciliğe karşı çıkan aktif bir tavra da sahipti. İslam ülkelerinin hepsi Batılı devletler tarafından müstemleke haline getirilmişti. Kendisini bu. beladan sakınmayı başaran
Osmanlı Türklyesi idi. Bunun için Azerbaycan ümitle Türkiye'de
olup bitenleri yakından takip ediyor, Türk basınını okuyordu.
Hadi'nin edebiyat sahnesine çıktığı ilk yıllara göz attığımız
da, onun Namık Kemal tesirini taşıyan ilk şiiriyle, cıNağme-i ahrarane» ile karşılaşırız. Bu şiir 1905'ten sonraki Çarlık Rusyasın
da inkılapçı düşüncelerin canlılık kazandığı, hürriyet güneşinin
doğmağa başladığı günlerde yazılmıştır. Şiirde ilk dikkatimizi çeken cchürriyyet» kelimesinin redif olarak kullanılmış olınasıdır :
Göründü metle-i ürnmidimizden bar-i hürriyyet,
Tebessüm-riz-i istiğnadır rühsar-ı hürriyyet.
Esaret zülıneti mestur edirken vech-i afakı,
Üfügden doğdu na-geh şems-i pertev-bar-i hürriyyet.
Mücessem bir heyalet, ya he,gigetsen mi sen, cana?
İnanınag istemem enza:re, ey didar-i hürriyyet.
Nigabi sal üzünden, erz-i rüy-i ibtisam eyle,
Görenler söylesinler dilber-i sehhar-i hürriyyet!
Esaret berg-i
Mey-i eşginle

hurşid-i
olmuş

ziyalarla mehv oldu,
gelbler serşar, hür~yyet !

Kemal'in bu kelarrine hitam et nağmeni, Hadi
ccNe efsünkar imişsin, ah, ey didar:-ı hürriyyet!))'1 ı.
14 beytlik şiirden bazı beytlerini örnek aldığımız bu manzumenin
Namık Kemal'in tesiriyle yazıldığı bellidir. Nitekim şair son mıs
ramı da bu hürriyet şairinden aynen aldığıni açıklamıştır.
41 Mehenuned Hadi, Seçil?ni§ EserZer·i, I. c., Tertip edenler : E. Hüseynof,
E. Mirehmedof, E. Hüseyni, Bakü, 1978, s. 1-2. Bundan sonra Hiidi'nin şiirleri
hep bu neşirden yararlanılarak tesbit edilmişlerdir.
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Hadi, Namık Kemal'in «Hürriyet kasidesi»ne bir nazire yazar.
Bu manzume 29 Aprel (Nisan)" 1907'de Füyuzdt dergisinin 16. sayısında «Facia-i hayatımızdan bir perde» ismiyle neşredilir; 38
beytlik şiirden bazı beytleri örnek olarak verelim :
Mezac-i helg olmuş münherif mizan-i sehhetden,
Tecavüz eylemi.şdir hal-i ümmet istigametden
Kemal-i şiddet ile zülm ectir icra-yi ehkaımn
Könüller eylemiş tecrid ayat-ı edaletden.
Açıp övlad-i riıillet bir birine pençe-yi gehrin
Sönüp müşkat-i rehmet serser-i gehr ü edavetden.
Cavanan-i veten gurban-i şemşir-i cehaletdir,
Yıhılmış heykel-i İslam, ey efsus, gefletden!

Bitenler sanma al güldür, çiçekdir sehn-i
yeten

üşkufe-zar olmuş

gülşende

dem-i me'sl)m-i milletden

Erazimiz, vetenimiz, mülkümüz mal oldu eğya~e
Bütün mehrılm -galdıg mal ü cah ü şan ü şövketden.
Biz etdik bizlere, yoh kimsede tegsir vallahi,
Düçar-i zillet olmağıımz deyildir başga milletde~.
Biz ol nesl-i necib-i millet-i İslamiyyanız kim,
Gedem basdıgda meydana cahan titredi clehşetden-1 ".

Bu manzumenin son beyitlerine kadar Hürriyyet kasidesine
bir hayli yakın hususiyetler taşıdığı görülür. Şiirin sonu biraz farklıdır. Açıkça görülüyor ki Hadi, Namık Kemal'in geliştirdiği ter,
minolojiyle, terkiplerle konuşuyor. Şiirde İslam aleminin bir çok
kusurları teşhir edilmiş, problemleri göz önüne serilmiştir. Özellikle cehaletin İslam aleminin geri kalmasında ve esir duruma düş,
mesinde büyük rolü olduğu belirtilmiştir. Burada İslam dünyası,
nın bir bütün olarak ifade edilmiş olması da dikkati çeker ve Hadi'
nin İslamcı görüşlerini belli eder.
42
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13 Mayıs 1908'de Taze Hayat'm 107. sayısında çıkan ccTerane:..
yi veten-perestane» adlı şiiri İran meşrutiyet hareketinin .Azerbaycan ve Kafkasya dolaylarını heyecanlandırdığı, ün:lltlendirdiği günlerde yazılmıştır. Bu şiirdeki bazı ifadeleri, doğrudan doğruya olmasa bile dolayısıyle Namık Kemal'i hatırlatır:
Q

Veten
Vetep.
Veten
Veten
Veten
Veten

seylab-i istibdaddan viran olup yekser,
övladı gurbet içre sergerdan olup yekseı·.
ehrar üçün bir kU.şe-yi zip.dan olup yekser,
gülşen-serası bir müğilistan olup yekser,
bülbülleri ser zir-i per, nalan qlup yekser,
bir deşt-i hövlengiz ü gülistan olµp yekser.

Temeddünden eser yoh, zillet ü vehşet firavandır,
Gesavet gün gün artar, ğehti-yi insaf ü vicdandır,
Cefa yoh, zülm çohdur, nar-i istibdad suza_ndır,
Bu tezyigatdan ehrar ü mezlfunan ciger-ganclır,
Veten ehli cefa vü cövrden nalan olup yekser,
Mücessem bir enin-i nale vü efgan:olup yekser.
Oyan ey millet-i merhU.rne, vegt-i sa'y ü . geyretdir
Esaret rehnelenmiş, sa'y edin, fürset genimetdir,
Edin te'rnin-i istigbal inadam elde fürsetdir,
Eger metlubunuz ehya-yi din ü mülkü milletdir,
Bugün şah ile millet misl-i cism ü can olup yekser
Gerez ehli zelil ü nail-i hizlan olup yekser.
Eger dövlet riayet gılmasa, millet olur fani,
Şeraket gılmasa millet eger, dövlet olur fani, :
Bular ger ittüag etse, geİn ü möhnet olur fani,
Veten hoş-beht, millet şad, hem zillet olur fani,
Görürsen kim, veten me'mür ü abadan olup yekser,
Müğilistan dönüp bir rövie-i rizvan olur yekser13
Yine Taze Hayat'ta 21-23 İytil (Temmuz) 1908 tarihinde neş
redilen (Sayı : 166, 167), Türkiye' deki Meşıutiyet hareketi dolayı43

Hadi, a.g.e., s. 92-93.
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yazılmış «Ey mutribe-yi devr-i temeddünıı başlıklı şiirinde,
istibdadın bitmesi karşısındaki sevincini 10 bentlik uzun bir şiir

siyle

de dile getirirken Midhat Paşa, Namık Kemal ve Ali Suavi'yi hürriyet mücahidleri olarak _hatırlar. Bu şiiri aslında Tevfik Fikret'in
ccEy yar-ı nagam-kar»ına naziredir:
Çal nağme-yi hfuriyyetini, gU.ş edelim, çal!
Sun bade-yi can-perverini, nuş edelim, çal!
Hur-i emeli biz de der-ağüş edelim, çal!
Keçmişleri metrıik u feramuş edelim, çal!
Çal, halımıza alemi heyran edelim, çal!
Bu hal ile müstegbeli şadan edeİim, çal!
Hürriyyet ile kesb edelim f eyz-i meali,
Biz de olalım pay-ber-endaz-i teali,
Düşdükce dile şe'şe'e-yi hüsn ü cemali
Algışlayalım Hezret-i Midhat'la Kemal'i
Gebrinde Suavi'leri hendan edelim, çal!
Ervah-i şehidani de reğsan edelim, çal!
Atideki elhani edek biz debi tekrar :
Ey hesret-i hürriyyet ile can veren ehrar!
Hağğ:ın yoluna oldunuz en şanlı fedekar,
Şimdi olunuz alem-i nasute nigeh-dar.
El mütribe, çal gözleri velhan edelim, çal!
Dünyaları aşüfte vü heyran edelim, çal!·1-1
4 Sentyabr (Eylül) 1908 tarihli Taze Hayat'ın 203. sayısında
neşredilen ccİran'ın hürriyyet gehramanlannaıı başlıklı, her ben. dinde 6 mısra bulunan 8 bentlik manzumesinde, her bendin sonunda nakarat olarak Namık Kemal'in Vatan Yahud Silistre'sinde «Vatan türküsü» olarak bilinen marşın iki mısramı kullanir. 1908'de
Baku'da basılan Firdevs-i ilhamat adlı şiir kitabında bu manzumeyle alakalı olarak yaptığı açıklama şöyledir : c<Ahırıncı şe'r -nakarat44
45

şdir-i ateş-zeban Namık

Hadi, a.g.e., s. 96-97.
Hadi, a.g.e., s. 442.

Kemal

hazretlerinindir.»..ıs Şüphe-

AZERİ EDEBİYATINDA

NAMIK KEMAL

109

siz ki, bu şiirin yazılmasında, 1907'den sonra Azerbaycan'da sık sık
sahneye konulmuş olan Vatan Y ahud Silistre piyesinin tesiri vardır. İran'daki meşrutiyet ayaklanmalarının da konuya heyecan
kattığı, şairi ümitlendirdiği bellidir. O da şiiriyle meşrutiyetçileri .
desteklemek, cesaretlendirmek ister :
o

Fecr-i zeferde gülüyor intibah
Tiğ-i ~fütuhat iledir inşirah,
İşte emel, işte sebahü'l-nücah
Hegg ü heğiğet size olsun penah
((ArŞ ·freli, arş, bizimdir felah,
Arş igidler, veten imdadına!» ~"
Sehn-i veten sehne-yi bi-daddır
Guşe gelen nale vü feryaddır,
Ehl-i veten layiğ-i imdaddır,
Dehrde ancag yaşayan addır,
Arş ireli, arş, bizimdir felah,
Arş, igidler, veten imdadına!» _
Kerb ü belada size rüh-i Hüseyn,
Ekber ü Ebbas şehahet-güzin,
Yetmiş iki hürr, deyirler yeğin:
Sizlere hürriyyetimizdir müin,
(nakarat)
Erz-i Necef'den dehen-i Mürteza
Sizleri algışlayır, eyler seda:
Sovlet-i şiranenize merhaba!
Nüsret edir tiğinizi pişva
(nakarat) 4·7
Hadi bu şiirinde İran hürriyet mücahidletjni (ki bunların büyük bir kısmı Azerbaycan Türkleri idi) yüreklendirmek isterken
46
gibi

Namık

Kemal'e a it bu beytlerdeki imla Azerbaycan

korunmuştur.

47
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dini motifler kullanır: Kerbela, Hz. Hüseyn, Necef vs. gibi. Bu ba-

krmdan manzume bize Namık Kemal'in

ccVaveylası'm

da hatırlatır.

Hadi'nin «Hürriyet kasidesiııne yazdığı ikinci nazire 11 ve 18
Yanvar· (Ocak) 1909 tarihinde İttifag _gazetesinin 9, 15. sayılarında
«Bir nefer veten-perest» imzasiyle «Terane-yi ehrarane» başlığı altında neşredilir :
Cahan yekse~ münevver ol~u nur-i edl ü ra'fetden,
Bizik mehrfun olan yalmz bu feyz-i ademiyyet9.en,
Diriğa, müstebidler çekmez el hübb-i_riyasetden,
Cinayetden, şegavetd~n, denaetden, zelaletden,
Usan zalım, usan, el çek gesavetden, ıe·caletden!
Gutar bu millet-i mezlfuneni ğeyd-i esaretden!
Nedir dövlet, onun hifzinde millet etmese şirket?
Nedir millet, himaye gılmasa her-gah ona dövlet?
Galır zülmetde her-gah olmasa envar-i hürriyyet,
Ne hürriyyet? Sıratü'l-müstegim-i hifz-i milliyyet
Usan zalım, usan, el çek gesavetden, lecaletden!
Gutar bu millet-i mezlumeni geyd-i esaretden! 4 8
iki ayrı vezinle yazılmış iki parçadan ibarettir. Birincide altışar mısralı 7 bent, ikincide beşer mısralı · 6 bent vardır. Yukarı

Şiir

da örnek verdiğimiz birinci kısrm Namık Kel'nal'e naziredir. Şair
bu kısrmda hürriyet taraftarları ağzından «zalime», «müstebideıı
seslenir, cinayetlerden, hürriyet düşmanlığından ve sorumsuzca
hükfunet etmeden vazgeçmesini,.utanmasını ister.
Şiirin Namık Kemal'e nazire olmayan ikinci kısmında yine
bir hürriyet taraftarı olarak emellerini, fiİdr~eri:rii açıklar :

1;3iz veten viranesin e_d l Ue abad isterik,
Seyl-i edl ile bina-yi zülµıü berbad isterik,
Milletin gelb-i hezinin hurrem ü şad isterik
Sevmerik ğeyd-i esaret, helgi azad isterik,
48
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Helgi azad isterik, gam1ne müngad isterik.
Zülme var

ikrahımız,

dad isterik, dad isterik.

Hem edalet, hem müsavat ü ühüv,vetdir gerez·19
Manzume,_şairin hürriyet perisine seslenişiyle sona erer :
Hur-i hürriyyet, eya, mehbub-i şuh ü ,dil-şikar !
Besdürür gıldın nigab-ı zülm içinde istitar,
Yandı nar-ı hicrin ile aşiğ-i meftun ü zar
·A.şiğin me'şılğ eder mi bunca eğyar içre har?
Can ü dilden veslini, ey şuh, şeyyad isterik.
Kemal'in ccLazunsaıı redifli gazellerine nazire yazan
şairlerden biri de Hadi'dIT. 11 .Fevral (Şubat) 1909 tarihli İttiİag
gazetesinin 34. sayısında ccMaşrıgdan bir seda» başlığı ile neşredi
len bu nazirenin matlaı :
Namık

çekek el, ger ziya-yı nur lazunsa,
Edek der-yad esa-yi ictihadı Tur lazunsa.
Garanlıgdan

şeklindedir. Bazı

beytlerini örnek olarak verelim:

Gopur hürriyyet avazı bugün vicdan-ı Meğribden,
Ayıl, ey Şerğ, dinle, zümzümat-i sur lazımsa!
Ne yerde bir harabe varsa olmuş mesken İslame
Edek kesb-i meali lane-yi ma'mılr lazllrısa
Görek birlikde iş ; tenvir-i istigbal-i milletçin
Nifaği terk edek şan ü şükuhü zılr lazımsa.

49
olduğu

Şiir lttifag'da iki ayrı sayıda, ayrı ayrı neşredilir,

halde
s. 161-162.

şair

bunlan tek bir manzume olarak kabul

vezinle!i de farklı
görülüyor. a.g.e.,
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Bu vehşetıe sizi berbad eder ahırda istibdad
Olun meftfuı-i hürriyyet, eger cümhllr lazımsa.
Bugün İslamı görmekçin dur ey Adem mezarından,
Gucagla, bağrına bas, na-halef bir pur lazımsa!
Garanlıgdır

Zemin-i

Şiirin tamamı

veten, bir gül, açıl ey fecr-i hürriyyet,
ziya gıl, nur lazımsaır.o

Meşrige neşr-i

19 beyttir.

Hadi, vatan, hürriyet, medeniyyet gibi konularda sık sık· Namık Kemal'in şürlerinden ilham aldığı gibi, bazı şHrlerinde de

Kemal'i bir hürriyet

kahramanı

olarak anar : Türkiye'de

ilanından

Meşruti

sonra 13 Nisan 1909'da ortaya çıkan ve 31 Mart
Vak'ası olarak tarihe geçen isyan, Kafkasya muhitinde de hürriyet taraftarlarını telaşlandırmıştı. Mahmud Şevket Paşa komutasındaki ccHareket Ordusuunun isyanı bastırması bu bakımdan memnuniyet ve sevinçle karşılanmıştır. İşte bu hadiseler münasebetiyle Hadi'nin kaleme aldığı ve 24 May (Mayıs) 1909'da Teraggi gazetesinin 112. sayısında neşredilen «İşıg ve taze alem» başlıklı
manzumede, meşrutiyetin ilan edilmesi ile vatanda yeniliklerin
başlığı, saçılan ışıkların; memleketdeki karanlık günlere son verdiği, mazinin cehenneme benzer günlerinin sona erdiği, yeıiilik
kapısının cennetlere açıldığı ifade edilir. Hürriyete susamış insanların ortaya çıkıp çalışmağa başlamları gerekmektedir, denilerek söz, hürriyet kahramanlarına getirilir :
yet'in

Her millete bu Şevket'i bahş etdi şeci'an
Enver'dir olan millete vehhab-i teceddüd.
Nagis diledi söndüre mişkat-ı Kemal'i
Yandırdı, kül etdi onu ilhab-i teceddüt.
Son damla garuıı tökdürerek, vermeyecekdi;
Bu dil-ber-i gülçöhreni ehzab-i teceddütn1 •
50
51
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Görüldüğü gibi Meşrutiyet, Namık Kemal'in yak:tığı bir meş'ale
olarak görülmektedir. Türkiye'de meşrutiyet düşüncesinin . geliş
mesinde Namık Kemal'in rolü Hadi tarafından isabetli bir şekilde

değerlendirilmiştir.

Hadi'nin bir çok şiirinde Namık Kemal'lı]. tesirleri görülür. O,
Kemal'in yücelttiği değerleri - hürriyet, meşrutiyet, medeniyet, inkılabçılık, İslamcılık vs. gibi- tamamen benimsemiş,
üstelik Türkiye'ye karşı duyduğu yakınlık ·servet-i Fünuncularla
ilgisi onun, o devrin Osmanlı Türkçesi ile haşır neşir etmişti. Bu
sebeple dili itibariyle de Fikret, Abdülhak Hamid ve dolayısıyle Na.
'
mık Kemal'e bağlıdır. Kemal'in ifadelerini, imajlarını aynen veya
birağ değiştirerek kullanır. Çünkü Kemal'in ideallerini değişik bir
muhitte, farklı şartlar altında - ve tabii zamanın taleplerine
göre- yaşatmağa çalışmıştır. Bu itibarla da bir çok şiirinde Kemal'i doğrudan doğruya veya dolayısıyle hatırlatan ifadelere de
rastlarız: Kemal'in «Vaveylaııda:
Namık

Git vatan Kabe'de siyaha bürün!
Bir kolun ravza-i Nebi'ye uzat!
Birini Kerbela'da Meşhed'e at
Kainata o heybetinle görün!
Bu temaşaya Hak da aşık · olur!
şeklindeki hitabının

bir benzerini Hadi'de de goruruz: 1.3 Nisan
1911'de İstanbul'da çıkan Rebab dergisinin 60. sayısında neşredi
len «İstifham» başlıklı şiirinde «vatann yerine «hakikatne hitap
eder:
«Hakikat ey beşerin sermed-i ilahesi çık,
Görün bu zulmete batmış muhite çehren açık
Gül ey cebin-i hakikat, bütün füyuzunia
Görün bu millete şems-i zalam-sftzunla»,~
Hareket noktası Kemal olmasına rağmen, taklid
yoluyla orijinal bir ifade, değişik bir sahne tasvir
52 . Selim Refik

(Refioğlu),

değil değiştirme

edilmiştir.

Hadi,
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bu Şiiri daha sonra yeniden işlemiş, değiştirmiş bu sefer ccEzhar-ı

efkarıı ismiyle 24 Fevral (Şubat) 1914'te Bakfi'da çıkan İkbal der-

gisinin 586.

sayısında neşrettirmiştirs 3 •

Biz burada Hadi'nin şairliğini bir bütün olarak değerlendir
Sadece onun Namık Kemal'le ilgili veya Kemal'e benzer yanlarını belirtmeğe çalıştık:.

meğe kalkışmıyoruz.

Mine Elekber Sabir ve

Namık

Kemal

Sabir (1862-1911), modem Azeri şiirinin kurucularından ve
en önde gelen· temsilcilerindendir. Azerbaycan'da «Molla Nasreddinciler» adı verilen edebi mektebin en iyi şairidir. Klasik şiirin
çağa ayak uydurması, muhteva değiştirmesi, halk diline yönelmesi, realizme ve demokratik düşüncelere, ictimai ve siyasi mevzulara ilgi duyması, ahlaki ve didaktik husuşiyetlerini geliştirmesi
büyük ölçüde Sabir'in sayesinde mümkün olmuştur. Arkadaşı ve
aynı zamanda devrin romantik şairlerinden biri olan Abbas Sihhat
onu ve Azeri edebiyatındaki mevkiini şöyle anlatır: « ... Sabir Efendi mukallid deyil, belke ele müceddiddir ki, köhne şe'rle yeni şe'rler
arasında bir esrlik geder uçurum açdı ki, bir daha geri dönüp de o
uçurumu atlanmağa kimsede cür'et ve cesaret galmadı.ıı a4

Molla Nasreddin mektebi ve Sabir hakkındaki değerli çalışma
lariyle tanınan Prof. Dr. Abbas Zamanof da şairin Azeri şiirine getirdiği yenilikten bahsederken onun şiirindeki hürriyet, millet sevgisi, yükselme arzusu ve medenileşme hasretine, bunlarla alakalı
motülerin bolluğuna dikkati çeker55 •
Yine

aynı

değerlendirir

ilim adamı bir başka yerde de bu büyük şairi şöyle
: «Sabir'in zemanesinde bir çoh şairler ictimai heyat-

dan tecrid olunarag, «eşg tilemi»ne çekilirdiler. «Bülbüle, eşge, güle
dair yala fırladanıı gafiye-perdazlara, onların «hetti garışga, kakili
ilan, zenehdanı guyu, kirP_ikleri gamış, başında saçı gurabıı dilber53 Hadi, a.g.e., s. 224-225.
54 Abbas Sehhet, Eserleri, (2 ciltte), 2. c., Tertib eden : Kamal Talıbzade,
Baku, 1976, s. 14.
55 Abbas Zamanof, Yaşasın şehriyar-ı hürriyet (Sabir hakkında makale).
Emeı Dostları, BakQ, 1979, s. 38-39.
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Zerine Sabir gehgehe ile gülürdü. O öz dilberini bu «hanımanı herabıı eybecer dilbere garşı goyurdu. Şair Sabir'in dilberi; hürriyyet
dilberi, azadlıg perisi idi. Şair bu periye vurulandan sonra başı belalar çekir, ona pis legebler goyulur, tekfir edilir, te'giblere me'roz
galırdı. Lakin o, (cdilber-i hürriyyebıin uğrunda <egece gündüz çarpışır» 1 bU yolda çekdiyi Cefalarla fehr edirdÖ>fiG

Sabir hakkındaki bu kısa girişten sonra şairin, Namık Kemal'in düşünceleri ve şiirleriyle alakalarına geçebiliriz.
Sabir de Namık Kemal gibi yeni edebiyat anlayışının yaygın
ve benimsenmesi için mücadele etmiş, bunun için eski edebiyat taraftarlarını sert bir dille tenkid etmiş, hatta onlarla eğlen-.

laşması
miştir.

Önce Namık Kemal'in klasik ştirimizi nasıl tenkid ettiğini haCelal Mukaddimesi'nde ve ccTalim-i Edebiyata dair risale»sinde şöyle diyor: «Divanlarımızdan biri mütala'a olunurken
tırlayalım.

insan; muhtevi olduğu hayalatı zihninde tecessüm ettirse, etrafını
ma'den elli, deniz gönüllü, ayağını Zuhal'ın tepesine basmış, hançerini Mirrih'in göğsüne saplamış memdilhlar; feleği tersine çevirmiş de kadeh diye önüne koymuş, cehennemi alevlendirmiş de dağ
diye göğsüne yapışdırmış, bağırdıkça arş-ı a'la sarsılır, ağladıkça.
dünya kan tufanlarına gark olur;· 6,şıklar, boyu serviden uzun, beli
kılıçtan ince, ağzı zerreden ufak, kılıç kaşlı, kargı kirpikli, geyik
gözlü, yılan saçlı ma'şilkalarla malamal göreceğinden kendini devler, gulyabaniler aleminde zanneder.» 57
Namık Kemal'in bu tenkidinden haberdar olup olmatesbit edemiyoruz. Ama Sabir, Kemal'in söylediklerini şiirle
ifade etmiş, bu fikirlerin paralelinde bir gazel yazmıştır. 26 İyul
(Temmuz) 1909 tarihli Molla Nasreddin adlı mizah dergisinin 30.
sayısında basılmış olan bu gazelin ünü Türkiye'ye kadar ulaşmış
Abdülbaki Gölpınarlı, Divan Edebiyatı Beyanındadır (İstanbul,
1945) adlı eserinin sonuna Sabir'in bu gazelini ve bu gazele ait bir
karikatürü de ilave etmiştir. Gazel şöyledir:

. Sabir'in

dığını

56 Abbas Zamanof, a.g.e., a.y.
57 Mukaddime-i Celal, Yeni Tiirk
1978, s. 343,

Edebiyatı

Antolojisi, II. c.,

İstanbul,
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Ey annın ay, üzün güneş, ey gaşların keman!
Ceyran gözün, garışga hetin, kakilin ilan!
Alma çenen, çenende zenehdan derin guyu,
Kirpiklerin gamış, dodağın bal, tenin ketan
Boyun sürahi, boy buhunun bir uca çınar
Endamın ağ gümüş, yanağın gırmızı enar
Halın üzünde huğda, başında saçın gurab,
Gah gah ... gerine gülmelisen haniman herabı Gs
Yukarıdaki

gazeli Namık Kemal'in tenkidi ile mukayese eden, A.
Zamanof'un Sabir için söylediklerini hatırlarsak iki şahsiyetin düşünceleri arasındaki benzerlik kendiliğinden ortaya çıkar. Namık
Kemal'in Divan edebiyatı, İran edebiyatı hakkındaki kanaatlerini
Sabir büyük bir ihtimalle biliyordu. O zaman Azerbaycan'da da
eski-yeni edebiyat tartışmaları sürüp gidiyordu. Ayrıca Türkiye'
deki edebi cereyanlar yakından takip ediliyordu.
Şiirde Sabir, «Divan güzeli»nin adeta bir karikatürünü çizmiş
tir. O da Namık Kemal gibi uzun bir müddet -Sabir 30 yıl- klasik şiirle uğraşmıştı. Sonra bilinen sebeblerle Sabir eski tarz şiir
den yararlanmak.la birlikte, onu tamamen bırakmış, yeni şiirin
önemli temsilcilerinden biri, hatta biri değil belki de en önemli
temsilcisi olmuştur.

ve edebiyat anlayışlarındaki bu paralellikten bahsettikten sonra Sabir'in Namık Kemal'e yazdığı nazirelere geçebiliriz.
Şiir

Kemal'in Vatan Yahud Silistre oyunundaki ccVatan
Füyftzat (3 Mart 1907, Sayı: 11) dergisinde neşredildik

Namık
şarkısın

ten hemen sonra Sabir'in bu

naziresi 10 Mart 1907 tarihli
Kemal'e benzetmen ifadesiyle okuyuculara takdim edilir :

Molla Nasreddin dergisinin 10.

şiire

sayısında «Namık

58 Sabir'in bütün şürleri ölümünden sonra dostu Abbas Sıhh_at ve öğret
men M. Mahmudbeyof tarafından bir araya getirilmiş, Sabir'in müstear adların
dan biri olan «Hophop»dan .hareketle Hophopname ismiyle 1912'de neşredilmiş·
· tir. Daha sonra da bir çok baskısı yapılmıştır. Biz bu çalışmamızda örnek olarak verdiğimiz şürleri en güzel baskılardan biri olan : M. E. Sabir, Hophopname,
Tertib edeıi. : Memmed Memmedof, 3 c., Bakii, 1962-1965'ten almış bulunuyoruz.
Bu gazel; I. c., s. 22l'dedir.
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Amalımız, efkarunız ifna-yi vetendir,
Kin ü gerez ü hirs bize ziynet-i tendir,
Ef'al yoh, ancag işimiz laf-i dehendir,
Dünyada esaretle bütün kam alırız biz,
Gafgazlılarız, yol keseriz, nam alırız biz!
o

Eğreb kimi neşter

gücü var dırnağımı.Zda,
İslam susuz olsa, su yoh bardağımızda.
Her küncde min tülkü yatıp çardağımızda,
Min hiyle gurup, rütbe vü ikram alırız biz,
' biz!
Gafgazlılarız, yol keseriz, nam alırız
Avropalı,...öz milletin ihya edir, etsin,
Şe'n Ü şeref-i ğövmünü i'la eclir etsin,
insanlıg adın ctehrde ibga edir, etsin,
Gefletde yatıp, ad batırıp, nam alırız biz,
Başa vumurug zolladırız, kam alırız biz!
Beş bentten ibaret manzume çok büyük ilgi görür, uzun zaman
dillerden düşmez;;o . Bu şiire Sabir'den başkaları da nazireler yaz.
mışlardır : Daha sonraları bir Özbek şairi olarak tanınacak Mak·
sud Şeyhzade ve biraz sonra kendisinden bahsedeceğimiz Abdul·
halık Gaffarzade.

Kemal'in iftihar hisleriyle, milli gururla dolu epik şiiri, Sabir
tersyüz edilmiştir. Onun «Osmanlılarız» tarzındaki
övünmesi Sabir'de «Gafgazlılarız» şeklinde bir dövünmeğe çevrilmiştir. Hem de acı bir mizahla. Azerbaycan muhiti henüz b,u ka·
dar sert bir mizaha hazır değildi. Bu bakımdan Sabir, hemen bü·
tün şiirleri sebebiyle rahatsız edilmiş, ağır hakaretlere, tehditlere
maruz kalmıştır.
tarafından

Tarih

sırasına

göre devam edecek olursak Sabir'in «Vatan
nazire olarak yazdığı ikinci şiir 5 May (Mayıs) 1907
tarihli Molla Nasreddin'in 18. sayısında neşredilir:
şarkısı»na

59

Sabir, a.g.e., I. c., s. 85.
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övradımız, ezkarımız efsane-yi zendir!
Efsane-yi zen, nı1r-i ·dil· ü rı1h-i bedendir,
Çün hübb-i nisa lazıme-yi hübb-i vetendir
Ehl-i veteniz, hübb-i veten yad alırız biz,
Dindarlanz, günde bir arvad alırız biz!

Yoh ferğ bizim hündür ile alçağımızda,
Daim görürüz iş bu gocalmış çağımızda,
Çüt çüt durur övret solumuzda, sağımızda,
Şehvet .guluyuz, nefsden imdad alırız biz!
Dindarlanz, günde bir arvad alınz biz!
Sair millet övretle edalet edir, etsin
Övret ere, er övrete reğbet edir, etsin
Her kim ki, bir övretle genaet Mir etsin!
üç dördün ötüp siğede te'dad alırız biz!
Dindarlarız, günde bir arvad alırız biz!
Bu sefer

ifadesi «dindarlarızıı şekline sokularak, nazireye ictimai-ahlaki bir çerçeve ka.zandırılmıştır. Böylece milli hisleri yücelten bir şiire, tamamen
ters bir tarzda, sahte dindarların maskeleri düşürülerek, kadının
İslam cemiyetindeki durumu teşhir edilerek acı bir dille cevap verilmiştir. Nazire taklide değil, orijinal bir yaratıcılığa dayanmaktadır ve ancak Sabiranedir! Bu satirik monolog da önceki nazire ·
gibi Azerbaycan'da geniş yankılar uyandırmış, şiiri anlayamayan
bir çok kimse son derecede rahatsız olmuşlardı. Zamanın Türkçüİslamcı düşüncelerini temsil eden Füyuzat dergisinde, güya Sa.b ir'in rencide ettiği ccKafkaslılanıı, «dindarların müdafaa etmek
~ddiasını taşıyan bir cevap neşredilir. Bu da yine Namık Kemal'in
«Vatan şarkısrnna bir nazire olarak yazılmıştır: Abdulhalık Gaffarzade (Cenneti) nin «Fahriyyeıı adını taşıyan bu şüri 7 Avgust
(Ağustos) 1907 tarihli Füyuzat'ın _
24. sayısında çıkmıştır.
şürin etrafında oluştuğu «Osmanlılarızıı
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Fahriyye
Herçend düçar-ı mihen-i ehl-i cefayız
Herçend bu eyyamda pa-bend-i belayız
Ey har gören bizleri bizler nücebayız
Meydan-ı hamiyyetde alem-dar-ı vefayız,
TU!anlılarız sahib-i şan ü şerefiz biz
Esİ&fımızın na'ibi heyrü'l-helefiz biz!
Ey zulm ü cehalet hezer et göz yaşımızdan,
Dur olmalısın topragımızdan, daşımızdan,
Bu yolda meded bizlere meslek-daşımızdan,
Hürriyyet üçün vazgeçeriz can, başımızdan,
(nakarat)
Ey Cenneti biz

ü safa.dan ururuz dem,
vefadan ururuz dem,
«Sanma ki abes feyz-i devadan ururuz dem
Bu millete daru-yi şifadan ururuz dem
(nakarat) so
sıdk

İhvan-ı satayız ki

Şiir

her biri altışar mısralı 6 bentten ibarettir. Cenneti'nin Sabir'in
tersine Namık Kemal'e daha yakın bir tarzda nazire yazmak istediği anlaşılıyor. Vatandaşlarını Sabir'in töhmetlerinden kurtarmak için.Kemal' de «Osmanlılarız» tarzında görülen kimlik bildir·
meyi daha da genişleterek bütün Türk dünyasını içine alacak bir
ifade tercih eder; «Turanlılarız»ı kullanır.
'

Sabir, Gaffarzade (Cenneti) nin bu şiirine cevap verirken do- ·
layısıyle Namık Kemal'e üçüncü naziresini yazmış olur. Bu şiir de
26 Avgust (Ağustos) 1907 tarihli Molla Nasreddin'in 32. sayısında
neşredilir :

60 Bu şiirle ve şairiyle ilgili kısa bir açıklama Hophopname'd~ vardır :
I. c., s. 264.
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Fahriyye
Herçend esiran-ı guyud~t-ı zemanız,
Herçend düçaran-ı beliyyat-i cehanız,
Zenn etme ki, bu esrde avare-yi nanız,
Evvel ne idikse, yene biz şimdi hemanız.
TuranWarız, adi-yi şuğl-i selefiz biz!
Öz ğövmümüiün başına engel-kelefiz biz!
Zülmet sever insanlarız üç beş yaşımızdan,
Fitne göyerir torpağımızdan, daşımızdan
Tarac ederek bac alırız gardaşımızdan,
Çıhmaz, çıhabilmez de bu adet başıriıızdan
Eslafımıza çünkü heğiği helefiz biz!
Öz gövmümüzün başına engel-kelefiz biz!
Ol gün ki, Melik Şah Büzürg eyledi· rihlet
Etdik iki na-merd vezire tebeiyyet .
Gırdıg o geder bir birimizden. ki nehayet
Düşmen gatıp el, tahtımızı eyledi garet
Öz heğğimizi gözlemeye bi-terefiz biz!
Turanlılarız, adi-yi ·şuğl-i selefiz biz!
Bir vegt de dem Garagoyun, Ağgoyun oldug,
Azerbaycan'a hem· de Anatolu'ya doldug,
Ol ğedr gırıp bir birimizden ki, yoruldug,
Gırdıgca yoru[dug ve yoruldugca gırıldıg,
TuranWarız, adi-yi şuğl-i selefiz biz!
Öz .g övmümüzün başına engel-kelefiz biz!
Bir vegt salıp tefrige olduğ iki ğismet,
Teymür şehe bir paramız etdi l}imayet,
:San İldırım'a bir paramız ğıldı itaet
Ganlar saçılıp Anğara'da gopdu .giyamet,
Ehsen b~e ! hem tirzeniz, hem hedefiz biz!
Öz ğövmüinüzün başına engel-kelefiz biz!
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Teymur şeh-i lenge o~up tabe'-yi ferman,
Han Tol}tamış'ı eyledik al ğanına ğelıB,n
Ta oldu Gızıl Orda'ların dövleti talan,
Mesko (Moskov) şehine faide-bebş oldu bu meydan
El-yövm uruslaşmag ile ~-şerefiz biz!
öz dlnimizin başına engel-keJefiz biz!
Bir vegt Şah İsmayil u Sultan Selim'e
Meftün olarag eyledik İslam'ı dü-nlm.e
Goydug iki teze adı bir din-i ğedime;
Saldı bu teşeyyö', bu tesennün bizi bime,
Galdığca bu J:ıaletle seza-yı esefiz •biz!
Öz dlnimizin başına engel-kelefiz biz! 61
Bu

bir tarzda nazire
yazmıyor. Şeklen nazire geleneğine sadık kalıyor; vezne ve kafiyeye dikkat ediyor, ama şiirin umumi havasını, ifade tarzını, edasını tamamen değiştiriyor. Bu şiirde bütün bir Türk tarihinin tahlili yapılmıştır : Cengiz Han'dan Nadir Ş~h'a ve yüzyılımızın başına kadar. MaJ?.ZUillede Türk tarihinin esef edilecek, ders alına
cak talihsizlikleri, . çirkinlikleri, acı gerçekleri Sabir'in o kendine
mahsus· humar ve satirik diliyle sergilenmiştir. Biz bu şiirde Sabir'in Türk ve İslam alemine oldukça realist bir açıdan ve tarihi
idealize etmeden bakabildiğini görüyoruz. O kardeş kavgalarının
olmadığı, mezhep çatışmalannın ortadan kalktığı muhayyel bir
çağın hasreti içindedir. Sabir devrinin hiç bir ideolojisine hayran
değildi, ama genel çizgilerine baktığımızda, ictimai, siyasi düşün
celerini gözden geçirdiğimizde onun kendine mahsus İslamcı görüşleri olduğunu anlarız. Sabir'in bu yanı, ya kapatılmağa ya da
saptırılmağa çalışılmıştır. 1907 yılında, Türk ve İslam aleminin
çok kötü günler geçirdiği bir zamanda, bu tarzda bir manzume
yazması da fikrimizi destekler.
·
cevabında

da

görüldüğü

gibi Sabir

alışılmış

Sabir «Vatan Şarkısııının ilhamıyla bir küçük şiir daha yazmıştır. Kronolojik sıranın dışına çıkarak bu · şiire de bir göz atalım : Manzume İran meşrutiyet ayaklarimalarının kahramanların61

Sab~,

a.g.e., L c., s. 115-117.
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dan biri olan Abbas Ağa ile alakalıdır. Tebrizli bu mücabid İran'ın
başvekili Mirza Elesger Han (Atabey-i A'zam) ı 31 Ağustos 1907'de
öldürmüş, daha sonra da hükumet kuvvetleri tarafından Abbas
Ağa öldürülmüştür. «Abbas Ağa deyir kin adını taşıyan şiir 19
Yanvar (Ocak) 1911 tarihli Güneş dergisinin 16. sayısında neşre
dilir:
Abbas

Ağa

Deyir Ki

Can verip millete, ali, ebedi nam alır~ biz,
Ne ziyan eyleyiriz, can veririz, kam alırız.
Getlimiz yövmü bize sanma müsibet günüdür,
Biz o gün Hezret-i Hegg'dan yeni bir bayram alırız.
Gan deyil ne'şimiz üstünde gızıl tek gızaran,
Eskeranız ki, hüner gösterip, en'am alırız 62 •
Mizahi olmaması şürin dikkati çeken ilk özelliğidir. Bir hiciv şairi
olarak tanınmış bulunan Sabir'in mizahi olamayan şiirleri çok
azdır. Sabir, Namık Kemal'in havasına belki de en uygun konulardan biri karşısındadır : Bir hürriyet mücahidini, bir inkılap kahramanını yüceltecektir. Abbas Ağa'yı kendi ağzından konuşturur
ken «biz» zamirini kullanır. Böylece hem Namık Kemal'den gelen
kafiyeye riayet etmiş olur hem de bir inkılapçının ağzından, bütün inkılapçıların psikolojisini vermeğe muvaffak olur.
Sözünü edeceğimiz son şür bir nazire değildir. Sabir Namık
Kemal'in bir mısramı almış ve onu bir dörtlük haline getirmiştir.
. 14 İyul (Temmuz) 1910'da Hakikat gazetesinin 1.60. sayısında neş
. redilmiştir :
Deyirdik bir zamanlar biz kemal-i fehr ü hümmetle
«Cihan-girane bir devlet çıkarduk bir aşiretden!»
Bugün de iftihar etsek sezadır, fert-i geyretle :
Keremkarane beş dövlet yetiştirdik reiyyetden! 03
62
63

Sabir, a.g.e., II. c., s. 155.
Sabir, a.g.e., II. c., s. 78.
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Bu kıt'ada Sabir, İslam ve Türk aleminin birleşmek yerine birbirlerinden ayrıldığını, yine kendine has acı bir gülüşle ifade ediyor.
Şimdiye

Sapir'in Namık Kemal'in
olan şiirleriydi. Bir de şiir
lerinde çok kullandığı «evlad-ı vatan», ccdilber-i hürriyet», «periyi hürriyet», «ehl-i istibdad», «meydan-ı llamiyet», cchurşid-i hürriyet», «çehre-yi hürriyet», ve daha birçok ifadeleri, fikir ve ideal
dünyasının anahtarları olan bazı kelime ve kavramları Namık Kemal'e paralel olarak kullanır. Bu müşterek taraflar da gözden kaçırılmamalıdır. Bu husus Sabir için geçerli olduğu gibi daha bir
çok Azeri şairi için de geçerlidir. Sabir'in bu tarz şiirlerinden de
bir örnek verelim :
kadar gözden

geçirdiğimiz

şiirleriyle doğrudan doğruya alakası

Ey dilber-i hürriyyet, olandan beri aşıg
Könlüm sene, çarpışmadadır ruz ü şeb ile!
Derlerse eger iş bu sebebden mene fasig,
Pek müftehirem men de bu ali legeb ile! 0 ~
Aynı şekilde Sabir'in Türkiye ve İran'daki meşrutiyet hareketleri ile alakalı olarak yazmış olduğu bir çok şürde, hürriyyet
redifli iki ayrı şiirinde ve daha başka manzumelerinde Namık Kemal'le paralellik gösteren, onun fikir ve ideal dünyası ile yakın
özelliklere, edaya sahip şiirler görülür. Biz yalnız nazireler üzerinde durmağı tercih ettiğimiz için bu tarz benzerliklerin tebitine
çalışmadık.

Maksud

Şeyhzade

ve

Namık

Kemal :

Şeyhzade 1908'de Azerbaycan'ın Ağdaş kazasında doğniuş, tahsiline Bakıl'da devam ederek öğretmen okulundan mezun. olmuş
tur (1920-1925). Bu okulda Osmanlı Türk edebiyatını da yakın
dan takip etme imkanı · bulmuştur. Sınıf arkadaşı Ekrem Cefer
okulun programından, derslerinden bahsederken bu hususu da
açıklıyor : «Azerbaycan edebiyyatını Türk 'edebiyyatı (Anadolu

Türk
64

edebiyatı

Y. A.) ile birlikte keçirdik. Türk

Sabir, a.g.e.,

m. c., s.

54.

edebiyyatının

Tan-
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zimat, Servet-i Fünun, MillZ edebiyyat adlanan dövrleri hususile
digget merkezinde idi. Çohumuz kimi M. Şeyhzade de elm, sen'et
teşnesi idi. İşi, peşesi ohumagdı. Tevfik Fikret'in Rübab-i Şikestesi
o geder ohunmuşdu ki, yarpagları yıpranmışdı. M. Müşfig ile birlikde M. Şeyhzade bu kitabın delisi idi. Sonraları edebi ganaetlerimiz yetkinleşdi, duruldu, be'zi yazıçılara münasibetimiz deyişdi.
Ancag Türk edebiyyatında üç dahi sen'etkar: Namık Kemal, Tevfik Fikret ve Abdülhak Hamid bizim üçün me'bed olarag galdı.
Yetkin yaşlarında Şeyhzade deyerdi ki Namık Kemal halgın yalnız edebiyyatı tarihine •yoh hem de ictimai-siyasi fikir tarihine giren, geniş tebietli, nadir sen'etkarlardandır.ıı"'j

. Şeyhzade küçük

yaşlarından

itibaren

şiir yazmağa başiaı:nış,

öğretmen okulunda iken de şiirleri gazetelerde neşredilmiştir. İlk
şiirlerinden

itibaren Türk edebiyatının ve Türkiye Türkçesi'nin
tesirleri görülür. Azerbaycan Elyazmaları Enstitüsünde muhafaza edilmekte olan «Şeyhzade defteriıınde bu hususu gösteren bir
çok şiirin olduğunu Halil Rıza'nın şair hakkındaki monografisinden öğreniyoruz. İstiklal savaşı sırasında Mustafa Kemal ve Türkiye ile alakalı şiirler de yazmış bulunan Şeyhzade'nin Namık Kemal'in ((Vatan şarkısrnna da bir naziresi vardır: «Azerbaycan»
adlı bu şiir Sabir'in naziresinden sonra yazılmış ve neşredilmemiş
tir. Şeyhzade'nin aruzla yazdığı nadir şiirlerden biridir. O Türkiye'deki milli edebiyat akımının tesiri . ile hece vezninde yazmağı
tercih etmiştir. Naziresinin matlaı:
Amalımız, efkarunız evlad-ı vatandır,

Od kalbimizin sevgisi,

feryadı vatandır00 •

·BU nazireyi
·

değerlendiren Halil Rıza şöyle diyor: ccNamık Kemal
bedii tesdig, Sabir şe'rinde ise bedii inkar var. Genç Maksud Sabir'in satirik inkarına deyil, Namık K emal'in lirik .tesdiğine
ses vermeyi lazım bilmişdir.»G'
şe'rinde

65 Helil Rıza, Meğsud
14'ten naklen. Bu inceleme
tırmadır.

66 Helil
67 Helil

Rıza,

Rıza,

Şeyzade'nin

bedii

BakQ, 1980, s. 13en
. önemli ilmi araş-

yara<llcılığ ı,

Şeyhzade hakkında yapılmış

.

a.g.e., s. 15, 17, 22, 23, 28, 29.
a.g.e., s. 29.
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1928 yılından itibaren özbekistan'da yaşamağa mecbur kamodern Özbek edebiyatının gelişmesinde önemli rol
oynamış, tanınmış Özbek şairleri arasında yer alabilmiştir.

lan

Şeyhzade,

Namık
biyatındaki

nırlı

Kemal'in Azeri şairleri üzerindeki tesirleri, Azeri edeizleri elbette ki bu kadar değildir. Biz elimizdeki sı

imkanlarla ancak bu

kadarına ulaşabildik.

özellikle Azer-

baycan'daki gazete ve dergi koleksiyonları tam olarak
dha fazla malzemenin çıkacağından eminiz.

taranırsa

{

Namık

Kemal'in

bazı şiirlerinin

de Azerbaycan'da düzenlenen
şiir mecmualarında yer aldığı anlaşılıyor : Düzenleyeni bilinmeyen M-237/2991 numaralı «Cünkııün 82a - 85b yapraklan arasın
da şiirleri vardır68 • Yazmayı göremediğimiz için hangi şiirleri ihtiva ettiğini bilemiyoruz.
Namık

Kemal'in Azerbaycan'da ne derecede tanınmış, inkı
ve hürriyet taraftarları arasında ne derecede sevilmiş olduğunu gösteren bir hadiseyle bu bahsi tamamlayalım : Güney
Azerbaycan'ın hürriyet şehitlerinden «Azadistan hükfuneti»nin kurucusu büyük mücahid Şeyh Muhammed Hıyabani, şah kuvvetleriyle vuruşmasında kılıçla ağır.yaralanır, yakalanarak asılırken,
son nefesinde Namık Kemal'in «Görmeden ölürsem millette ümid
lapçılar

ettiğimiz feyzi / Yazılsın seng-i kabrime vatan mahzun ben mah-

zun» beytini okur09 •

Azerbaycan tiyatro

hayatında Namık

Kemal'in

dramları

:

Şimdiye kadar söylediklerimizden de anlaşıldığı gibi 'Namık
Kemal, XX. asrın başlarında artık Çarlık yönetimi altında bulunan Türkler tarafından tanınmış; Kazan ve Azerbaycan'da Va68 Elyazmalar kataloğu (Cünkler), Azerbaycan SŞR Elmler Akademiyası
Respublika Elyazmalar Fondu, Baku, 1977, s. 20, 3 Numaralı cünk.
69 28 Ekim 1988'de Baku'da Gulam Memmedli'nin evindeki sohbetimizde,
Rustem Hüseynof'tan dinledim. Hıyabanı (Baku, 1949) hakkında bir eser yazmış olan G. Memmedli de tasdik ederek Hiyabani'nin Namık Kemari çok sevip
takdir etmiş olduğunu açıkladı.
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tan Yahud Silistre, Zavallı Çocıık, Rüya gibi eserleri bazı değişik

liklerle her iki Türk lehçesine de

çevrilmiş

bulunuyordu.

Dramlarının baskı

tarihleri daha erken olmasına rağmen sahnelenmeleri 1906 yılına kadar gecikir. Çünkü tiyatro hayatı bu
bölgelerde daha geç başlamıştır. Yine belirli sebepler yüzünden
sürekli sansür gözetiminde tutulan tiyatro hayatında, Namık Kemal gibi vatansever, hürriyet taraftarı bir kimsenin eserlerinin
oynanması 1905'ten önce düşünülemezdi bile. Bu sebeple Rus meş
rutiyet hareketinden s0nra bütün Türkler arasında .tiyatro hayatı
da süratle gelişmiştir. Buna bağlı olarak profesyonel tiyatro toplulukları da kurulur.
<'Nicatıı, 1906-1917 yılları arasında faaliyet göstermiş en önemli tiyatro topluluklarındandır. Bu toplulukta çalışan Hüseyn Ereblinski, Cehangir Zeynalof, M. A. Aliyev, Hüseyn Serabski vs. gibi
aktör ve rejisörler Namık Kemal'in eserlerinin oynanmasında da'
değerli hizmetler görmüşlerdir70 •
O yıllarda Azerbaycan'da faaliyet gösteren diğer önemli tiyatro topluluklarından biri de «Sefa» dır; 1910-1917 yılları arasında
faaliyet göstermiştir. Bu topluluk tiyatro faaliyetlerini daha muntazam bir hale getirerek yalnız A.zerbaycan'da değil, bütün Kafkasya'da, İran'da, Türkmenistan. Özbekistan ve Kazan yörelerinde
turneler düzenleyerek çalışmalarını yaygınlaştırmıştır. Turnelerde genellikle yöneticiliği H. Ereblinski yapmıştır. ccSefaıı topluluğunun özellikle Tifüs ve Kazan turneleri çok başarılı olmuştur.
Tanınmış aktör Abbas Mirze Şerifzade de bu grupta bulunmuş
turrı.

da bazı küçük tiyatro toplulukları bulun.· muştur : Cehangir Zeynalof'un yönetiminde «Müselman dram artistleri şirketin, Tekamül gazetesinin desteğinde «Hamiyyetıı gibi'2 •
Bunların dışında

nen

A.zerbaycan'da veya diğer yörelerde Namık Kemal'in sahneleoyunlarının bu tiyatro toplulukları veya aynı zamanda iki

70 C. Ceferof, .Azerbaycan Teatrı (18"13-19"/S), Bakü, 1974, s. 60-63 ve ay«Nicat» (maddesi), .Azerbaycan Sovet En.siklopediyası, VII. c., s. 272.
71 C. Ceferof, a.g.e., s. 67-68, ve «Sefa» (maddesi); Azerbaycan Sovet
En.siklopediyası, VIII, c., s. 403-404.
72 C. Ceferof, a.g.e., s. 58-61.
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toplulukta veya serbest olarak çalışan bazı aktörlerin çalışmala
riyle gerçekleştirildiğini görürüz. Oyunlarda rol alan artistler, bilhassa baş rol oynayanlar ve rejisörlük yapanlar hep zamanın tanınmış sanatçılarıdır : H. Erebski, C. Zeynalof, M. A. Aliyev, Ebülfeth Veli, H. Serabski, A. A. Ağayev, Sidgi Ruhulla vs. Bu aktörler
aras_ında kadın rollerine çıkan Türk olmayan oyuncularla da karşılaşıyoruz : Şatnova, Mihaylova, Olenskaya gibi. Bazan da kadın

rollerine erkek oyuncular

çıkmışlardır.

Dikkatimizi çeken bir husus da Türkiye'den gelen bazı aktörlerin Kemal'in bazı eserlerinin Azerbaycan ve İran'da sahnelenmesini gerçekleştirmiş olmalarıdır : Oyunlarla: ilgili cedvelde de
görüleceği gibi Osman Bey (Bektaşizade) , Ali Fehmi ve Merziye
Hanım gibi İstanbul'dan gelmiş sanatçılar 18 May (Mayıs) 1912'
de Revan (şimdiki Ermenistan'ın başşehri Yerevan) da Vatan Yahud Silistre'yi oynamışlardır. Aynı grup 18 Ağustos 1912'de de Kuzey Azerbaycan'd~ Zakatala şehrinde Zavallı Çocuk'u sahnelemiş
lerdir. Osman Bektaşizade ve Merziye Hanım'ın 1914 yılında da
Baku yakınlığındaki bir işçi muhiti olan Balahanı'da Akif Bey'i
oynadıklarını, 11 Nisan 1914'te Tebriz'de Zavallı Çocuk'u 9 Mayıs
1914 tarihinde de Culfa'da (Rus tarafı olmalı YA.) Akif Bey'i sahnelediklerini öğreniyoruz. Herhalde Osman Bektaşizade'nin baş
kanlık ettiği bir tiyatro topluluğu- -biri 1912 diğeri 1914 olmak üzere iki kere Türkiye'den gelerek (?) - mahalli sanatçıların da katıl
masıyla bazı eserler oynamışlardır. Bunların arasında Namık Kemal'in de adı geçen eserleri bulunmaktadır. Acaba bu tiyatro grubu Türkiye'de ne gibi faaliyetler göstermiş, Azerbaycan'da daha
hangi Türk oyunlannı sergilemişlerdir? Gulam Memmedli'nin
«salnamelerinde» bu grubun Namık Kemal'e ait olmayan başka
oyunları hakkında da kayıtlar vardır. Biz konu dışına çıkmamak
için bu kadarıyla yetiniyoruz.
· Bu hadisenin bir de tersi vardır : Azerbaycanlı tiyatro sanatçıları Türkiye'ye gelerek 24 Mayıs 1919'da İstanbul Şark Tiyatrosu sahnesinde Zavallı Çocuk'u oynamışlardır
1906-1920 yılları arasında Türkiye-Azerbaycan arasında sıkı
kültürel alakalar tiyatro hayatını da açıkça etkilemiştir. Bizim
73

73

Gulam Memmedli, ATS, s. 526.
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üzerinde

durduğumuz Namık

Kemal'in eserlerinin

dışında Şemsed

din Sami, Abdulhak Hamid gibi yazarlarımızın da bazı eserleri,

Azerbaycan'da çok oynanmış piyesler arasında yer almıştır. Azerbaycan tiyatrosu üzerindeki çalışmaları ile tanınan Cefer Ceferof,
Azeri sahnelerinin unutulmaz aktörü Hüseyn Ereblinski ve oynadığı rollerden söz ederken şöyle diyor: «Tekçe Gerb ve Rusiya deyil Şark da Ereblinski'nin repertuarını ziynetlendirirdi: Gave (Ş.
Sami), Veten (N. Kemal), Naci Bey (Gülnihal: N. Kemal?), Akif
Bey (N. Kemal), Behtsiz Bala (Zavallı Çocuk, N. Kemal), Behtsiz
İgid (Gali Asker Kemal) ... hemçinin Heyne'den tercüme edilmiş
Elmansur temaşaları ile Ereblinski öz seyircilerini İran, Türkiye,
Ereb alemi ile tanış edirdi.>> rn

Ereblinski, A. M.

Şerifzade,

E. Veli, gibi artistler veya bunla-

rın başkanlık ettiği topluluklar Kemal'in eserlerini İran, Kazan,

Türkmenistan gibi yörelerde de oynamışlardır. Sıdği Ruhulla ve
arkadaşlarının da 1923'te Hoce:iıd şehrinde Gülnihô.l'i oynadıklarını biliyoruz.
·
Açıkça görülüyor ki, Azerbaycanlı sanatçılar Namık Kemal'in
eserlerini büyük bir Türk coğrafyasında oynayarak onun fikirlerinin, ideallerinin yayılmasına, benimsenmesine büyük hizmet etmişlerdir. O yıllarda hem Azerbaycan'da hem de diğer Türk bölgelerinde milli şuurun uyanışı ve halka yayılışı söz konusudur.
Bu hususta da Kemal'in eserlerinin büyük bir yol oynadıklarına
şüphe yoktur.

Elde edebildiğimiz verilere göre Kemal'i Azerbaycan'da ilk oynanan dramı Behtsiz Bala (Zavallı Çocuk)dır; 25 Noyabr (Kasını)
. 1906'da Baku'da sahnelenmiştir. Henüz profesyonel artistler yok. tur : bütün rolleri «muallimler» oynamışlardır.
Vatan Yahud Silistre'nin ilk temsili 7 Dekabr (Ar8:lık) 1907'
de yine Bakü'dadır. Aktörler ve oyun hakkında başka bilgi yok.
Bütün araştırmamız sırasında dikkatimizi çeken bir husus da 1876'
da Rusça'ya çevrilmiş olmasına rağmen bu dram hakkında, Azerbaycan muhitinin 1906'lara kadar bir fikri olduğuna dair en ufak
bir şeye rastlamamamızdır. Demek ki Azeri aydınlarının büyük bir
74

C. Ceferof, Eserleri (2 ciltte), II. c., Bakü, 1968, s. 11.
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kısmı 1900'lere kadar Türkiye'de olup bitenleri Rus matbuatın
dan çok az izlemişlerdir(?). Azerbaycan'ın doğrudan doğruya Türkiye matbuatını takip etmiş olduğunu bir kere daha burada hatır
latmanın yararlı olacağını düşünüyoruz.
Diğer oyunlarının

nerede ve

nasıl

temsH edildikleri

hakkında

ilgili cedvelde bilgiler vardır.
Anlaşıldığı

•kadar Azerbaycan'da en çok beğenilen oyun Vatan Yahud Silistre olmuş bunu Zavallı Çocuk ve Akif Bey izlemiş
tir. Elimizdeki verilere göre 1906-1922 yıllan arasında Vatan Yahud Silistre 40, Zavallı Çocuk 24, Akif Bey 13, Kara Bela. 4, Gülnihal ·de 3 kere ayrı ayrı kuruluşlarla sahnelenmişlerdir. Bunu

söylerken, aynı oyunun bir hafta kadar bir zaman süresi içinde,
aynı aktörler tarafından oynanmasını kasdediyoruz. Bu rakkamların gerçek temsil sayısını gösterdikleri de söylenemez. Ayrıca
küçük yerlerde, öğrenciler veya küçük gruplar, amatörler tarafın·
dan oynanmış dramlar olabileceğini de göz önünde bulundurmak
gerekir. Daha çok matbuata intikal edilmiş temsillerin tesbit edildiğini biliyoruz. Bu itibarla verdiğimiz rakkamların itibari olduğu
unutulmamalıdır. Yine de bir fikir verebilmek maksadiyle böyle
bir değerlendirme yapılmıştır.
Özellikle Vatan Yahud Silistre;nin aydınlardan ve halktan büyük ilgi gördüğü ve anlan çok etkilediği açıktır. Bu oyundaki ccVatan

ve ccVatan Türküsü» ad_lariyle bilinen manzumelerin
şairler üzerindeki tesirlerinden söz etmiştik. Yukarıda da temas
ettiğimiz gibi Azerbaycan'da o dönemde oluşmağa başlamış milli
şuurun pekişmesi; halkın ihtiyacı olan ·milli kahramanlık duygulannın, Azerbaycan yurtseverliğinin, gerçek manada hürriy~t aş
kının inkılapçı düşüncelerin yerleşmesinde bu oyun, hiçbir eserle
mukayese edilemeyecek derecede büyük bir rol oynamıştır.
Şarkısı»

Vatan Yahud Silitre'nin tesirlerini gösteren bir

başka

tesbitimizi de zikretmenin yararlı olacağını sanıyoruz. 191l'de bu dramdaki kahramanlardan Abdullah Çavuş'un meşhur tekerlemesi;
ccKıyamet mi kopar» halk arasında çok sevilmiş, dillerde ezber olmuştur. Eziz Şerif, babası Kurban Ali Şerifzade'nin aşağıda bir
kısmını vereceğimiz yazısı için şöyle bir açıklamada bulunuyor :
ccMe'lUm

olduğu

üzere Türk demokrat

şairi

ve dramaturgu

Türklük

Namık

Araştırmaları

F. 9
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Kemal'in Veten adlı dramında bir çavuş söz başı «giyamet mi gopar?ıı cümlesini tekrar edir. O zaman bu piyes tez tez sehnede goyulurdu ve Türk çavuşunun bu cümlesi bir növ zerb-mesel hasiyyeti almışdı.» 75

Bu oyundan ilham alarak bir mizahi yazı !leşrettiren Kurban
Ali Şerifzade, Abdullah Çavuş'un bu ifadesini yazısı içinde çok güzel bir şekilde kullanır: Molla Nasreddin dergisinin 7 Fevral (Şu
bat) 1911 tarihli 6. sayısında «Giyamet mi goparıı başlığı altında ·
neşredilen «feyleton»da günün çeşitli siyası meselelerine bir iki
kısa cümle ile, fakat çok sert ve nükteli bir tarzda dokunulur, her
fikir bu ifade ile tamamlanır. Yazı «eger menim bu .g iyamet mi
goparım,

Veten teatrındaki Abdullah Çavuş'un ccgiyamet mi gouzun olsa giyamet mi gopar?» sorusu ile tamamlanır•0 •

par»ından

DramJann Azerbaycan

dışındaki

temsilleri :

Daha önce de yeri geldikçe Namık Kemal'in Azerbaycanlı tiyatro sanatçıları tarafından bütün Kafkasya, Kazan ve Türkmenistan ile İran'da sahnelenen oyunlarından söz etmiştik. Şimdi
bunlara yine kronolojik bir sıra ile kısaca göz atalım.
olan Tiflis'te bir çok oyunun
sergilendiğini görüyoruz. XIX. asrın sonları ile XX. asrın başların
da Tiflis, bu yörenin en önemli kültür merkezlerinden idi. Bu ö~el
liği Türkler ve Müslümanlar için de geçerlidir. O dönemde şehir
de büyük bir Türk-Müslüman nüfusu yaşıyordu. Bu bakımdan Tiflis, Azerbaycan kültür tarihinde önemli bir yer tutar11 •
Şimdiki Gürcistan'ın başkenti

Namık Kemal'in burada ilk oynanan oyunu Zavallı Çocuk'tur.
1908'de Bakıi'dan gelen Ereblinski yönetimindeki oyuncular, «yerli heveskarlarııın da yardımı ile eseri sahnelemişlerdir. Kemal'in
diğer oyunları da Bakıl'da sahnelendikten kısa bir süre sonra Tiflis'te oynamışlardır.

Eziz Şerif, a.g.e., 1977, s. 16-17.
a.y., s. 17.
Bu husus için bak. Abbas Hacıyev, Tiflis Edebi Muhiti, Bakfı, 1980,
Adil Mişiyev, Azerbaycan Yazıçıları ve Tiflis Edebi-İctimaı Muhiti, Tbilisi (Tiflis), 1987.
75
76
77
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Azeri oyuncular 22 Ağustos 1908'de Nijni Novgorod şehrine
giderek Kazanlı artistlerle birlikte, müşterek oyunlar sabneiemiş
lerdir. Bunların içinde belirtilen tarihte oynanan Zavallı Çocuk da
vardır. Bu temsil için Yulduz dergisinin 300. sayısında şöyle deniliyor : Halk çok etkilenmişti; facialı bir vak'~nın içinde kendilerini hissediyorlardı.

Türkmenistan

taraflarında

oynanan ilk dram Vatan Yahud

Silistre'dir. 9 Mart 1911 de sahnelenen bu oyunun

oyuncular

tarafından değil,

lenmiş olması

«yerli

Azerbaycanlı

heveskarlarıı tarafından

sahne-

dikkati çeker.

Baku'dan Krasnovodsk'a giden H. Ereblinski ve arkadaşları
6 Noyabr (Kasım) 191l'da burada Zavallı Çocuk'u oynarlar. Eser
ha:lk arasında büyük ilgiyle karşılanır. Eseri seyredenler arasında
Türkmenler, Tatarlar, Lezgiler, Ruslar ve Ermeniler de vardır. Bu
temsil hakkında İdil gazetesi şunları yazmıştır: «Behtsiz Bala oynananda Türkmenler bir birine bahıp özlerinin yeddi sekkiz yaşın
daki gızlarını gırh elli yaşlı gocaları verip cebr ve zülm etdiklerini
çoh yahşı düşünüp, «- Ay gardaş bu oyun olsa da, olmuş ve olacag
işleri görsetmektedirıı deyirdiler.. . Özümüzün mezlum gızlarımıza
etdiyimiz zülmü ve cebrleri görsetdikleri üçün defelerle bunlara
teşekkür edirem.... İnşallah bir zaman geler hamımız düşünerik,
pis işlerimizden tövbe ederik .. .ıı rs
·

· Ereblinski ve arkadaşları burada bir aya yakın zaman kalmış
lar, başka oyunlar da oynamışlardır. Ereblinski'nin repertuarında·
Vatan Yahud Silistre, Akif Bey gibi ese_rler de vardı. Acaba bunlardan birini de oynamadılar mı? Elimizdeki veriler buna cevap
vermiyor, ama oynamış olmaları kuvvetle muhtemeldir.
1917'nin Temmuz ayının sonlarında yine Ereblinski ve arka·
daşları Heşterhan (Astarhan) da Akif Bey'i sahnelemişlerd:ir.
Gulam Memmedli'nin «salnameleriıınden öğrendiğllniz bir gercek daha var : Azerbaycan'da tiyatro faaliyetleri bütün Kafkasya,
Kazan, Batı Türkistan ·ve İran'dan çok daha önce başlamış ve gelişmiştir. Bu sebeple çeşitli turnelere çıkan Azeri oyuncuları, tiyatro kültürünü bütün bu sözü edilen Türk-İslam coğrafyasına yay78 Gulam Memmedli, HE, s. 150-151.
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mada büyük hizmetler görmüşlerdir. Aynı şekilde Namık Kemal'
in Azerbaycan'ın dışın.da tanınmasında bu tiyatro f aaliyetlerinirı
de önemli rolü olduğu inkar edilemez. Böylece Kemal, Tebriz, Tahran, Astara, Culfa, Batum, Aşgabad, Krasnovodsk, Hoçend vs. gibi
şehirlerde halk: yığınlarının hafızasına nakşedilmiştir.
İran meşrutiyeti sırasında Tahran'da ilk: tiyatro toplulukları
da Azeri Türkleri tarafından oluşturulur. 23 İyul (Temmuz) 1906
tarihli H ayat gazetesinde E. Nerimanof'un bir makalesinde (Azeri
Türklerinin) Tahrarı'da «Türk dram destesi» . adlı 15 kişiden ibaret bir tiyatro grubu kurdukları, Türkçe komediler oynamağı arzu
ettikleri bildirilmiştir09 • Bu topluluğun daha sonra hangi oyunları
sahneledikleri hakkında bilgimiz yoktur. Ama merkezi Tebriz olmak üzere İran Azerbaycam'nda özellikle Baku'dan; Tiflis'ten ge-

len aktörler

tarafından

Türkçe oyunlar

sahnelendiği

ve

buruarın

da İran'daki ilk tiyatro temsilleri olduğunda hiç kuşku yoktur.
Aynı şekilde 1910 yılında Kuzey Azerbaycanlı aktörlerden Mirze
Ali Abbasof ve Ruhulla Erebski'nin kendi arkadaşlariyle ayrı ayrı
Güney Azerbaycan'ın bir çok yerlerinde temsiller verdiği tesbit
edilmiştir80 • Tanınmış aktör Abbas Mirze Şerifzade de kendi tiyatro grubu ile takriben 10 Mart 1914 - 10 Haziran 1914 tarihleri arasında İran turnesine çıkmış, aralarında Kemal'in de ilerideki cedvelde belirtilen eserlerini sahnelemiştir. Yine bu yıl Baku'dan gelen Sıdki Ruhulla İran'da bazı eserleri satı..nelemiştir. Bunların
arasında Namık Kemal'in oynandığı tesbit edilebilen ilk eseri Zavallı Çocuk'tur: 11 Nisan 1914'te Tebriz'de Türkiye'den gelmiş
(Osman) Bektaşizade'nin yönetiminde sahnelenmiştir. 9 Mayıs
1914'te yine Osman Bektaşizade ve Merziye Hanım Culfa'da Akif
Bey'i oynamışlardır.
Sahne faaliyetinin İran'da daha çok 1911-1912 yıllarından sonra gelişmeğe başladığı hatırlanırsa 1910'dan itibaren Baku veya
Tiflis'ten .gelen profesyonel tiyatro topluluklarının oynadığı Türkçe eserlerin İran tiyatrosu için ne kadar önemli olduğu kendiliğin
den anlaşılır. Hatta bu oyunlara İran sarayından da ilgi gösterilmiştir: 20 İyun (Haziran) 1910'da İran şahı için hususi olarak

.....

··ı:v" · .

r.~·~-~=:=

.

79 Gulam Memmedli, ATS, s . 125.
80 a.g.e., s . 212-216, 220 vd.
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Bakü'dan getirtilen Ruhulla Erebski ve arkadaşları Azerbaycan
Türkçesi ile (E. Hakverdiliyev'in) Behtsiz Cavan adlı eserini ve
Dursuneli ve Ballıbadı adlı komediyi oynamışlardır •
81

18

İyun

(Haziran) 1910 tarihli Hablübmetin gazetesinin bilgöre ccKafkazlılar Meşhed'de teat.r destesi teşkil edip,
Veten dramını hazırlaımşlar. Başda Ağazade adlı bir nefer cehaletperest seyid olmagla mövhümatçılar temaşaya mane olrnuşlar» 8 2 •
Burada herhalde Meşhed'de yaşamakta olan Azeri Türklerinden
söz edilmektedir. Eğer bu teşebbüs gerçekleştirilebilse idi Namık
Kemal'in İran'da oynanan ilk eseri Vatan Yahud Silistre olacaktı.
Böylece Vatan'ın oynanması bir hayli gecikir. '
dirdiğine

Yahya Aryenpur Ez Saba ta Nima adlı İran edebiyatı tarihinde ülkesindeki tiyatro hayatından bahsederken Meşrutiyet hare·
ketleri devrinde (1906-1911) Tahran'da Farsça olarak, herhangi
bir oyunun sahnelendiğini gösterir belgeye rastlamadığını ifade
eder. 1916-17 yılları arasında bazı Azeri tiyatro topluluklarının
İran'da - Tahran dahil- temsiller verdiğini kaydeder. Bunlar
arasında Vatan'ın -İran'da bu adla oynanmıştır- bulunduğı.ına
özellikle işaret ederek, bu dı·amın o yıllarda İran'da sahnelenen
bütün oyunlardan, mukayese kabul etmeyecek derecede üstün olduğunu açıklar.

Vatan'm Namık :f\eınal'in şaheseri olduğunu, coş·

kun vatan sevgisi, sert ve korkusuzca kinayeleri ihtiva ettiğini, bu
özellikleri ile tiyatro tekniği itibariyle, o devirde İran'da yazılan
bütün tiyatro eserlerinden daha yüksek seviyede bulunduğunu kabul eder8a.
Anlaşılıyor ki,
liştirilmiş,

bunda

tiyatro hayatı İran'da Türkler tarafından geKemal'in oyunlarının da müsbet ~esiri

Namık

olmuştur.

Türkiye ile Azerbaycan· arasındaki kültürel münasebetler çer·
çevesi içinde düşündüğümüz Kemal'le ilgili bu çalışmanın - ye·
terli olmasa bile- konunun önemini açığa çıkardığını sanıyoruz.
81 a.g.e., s. 221.
82 a.g.e., s. 220.
83 Y. Aryenpur, Ez Saba

ta

Nima, 2. c., Tahran 1351, s. 290-291.
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Özellikle 1900-1920 yılları arasında Türkiye-Azerbaycan edebi
Azerbaycan neşriyatı ağırlık teşkil etmek üzere araştırıl

ilişkileri
malıdır.

Azerbaycan'la kültürel bağlarımızı asrın ihtiyaçlarına göre
istiyorsak, söz konusu araştırmalar, vesikalara dayalı
ve objektif bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Aslında bu gibi çalışma
lar Azerbaycan'da daha kolay gerçekleştirilebilir. Yakın zamanlara kadar orada böyle çalışmalara girmek <ctehlikeli» olarak görülüyordu. Yeni Sovyet. politikası çerçevesinde artık Azerbaycan'da
da mukayeseli araştırmaların yapılabileceğini ümit ediyor ve bunu
iki kardeş toplumun gelecekte de iyi ilişkiler kurabilmeleri, dünya sulhuna yardımcı olabilmeleri için zaruri bir başlangıç olarak
düşünüyoruz.
·
·
geliştirmek

Gulam Memnıedli'nin salnamelerinde N. Kemal'in tiyatro eserleriyle
ilgili bilgilerin kronolojik cedveli *
1906

25 Noyabr Bakü
Rus·Müselman gız mektebi, «Behtsiz bala» /Zavallı Çocuk/ ve «Yadımda
dır». Bütün rolleri müellimler ifa etmişler. Tamaşadan hasıl olan 264 manat
Gence guberniyasının zererdidelerine gönderilmişdir.
ATS s. 131
19.0 7

(Bakü) İRŞ.A.D
Kemal'in Veten dramını Mahmud Nedim Garagözof Azerbaycancaya
tercüme ve tebdil etmişdir.
ATS s. 138
Mart, (Bakü) İRŞ.A.D
Gence gimnaziya müellimi M. M. Ahundof N. Kemal'in Veten dranunı tercüme edip senzuraya göndermişdir ...
ATS s. 138
Sentyabr (Tiflis) Z.A..K.A..VKAZYE
Müselman dram edebiyyatı yeni orijinal ve tercüme eserleı· hesabına zenginleşmişdir : ... Veten, Türkçe'den tebdil, M. Garagözof ...
ATS s . 145
Dekabr Bakü
Şeher teatn, ahşam, /yer: Nitikin sirki/, N. Kemal: Veten
/Aktörler ve oyun hakkında başka bilgi yok./
Dekabr Bakü
Şeher teatrı, Kastorskaya'nın benefisi, S. H. Ahundova : /tebdil eden/

21 Fevral,
Namık

2

1

7

21

BelıtSi$

Bala

Ata Bey : /rolünde/ Kengerlinski
ATS s . 149
Gence

N . Kemal'in Veten Yalıııd .Silistre dramı. M. M. Ahundof terefinden tebdil
edilip çapdan çıhmışdır.
ATS s . 151

* Bu cedvelde Gulam Memmedli Bey'in usulü aynen· korunmuş, oyunlarla
ilgili bilgiler kronolojik sırası bozulmadan alınmıştır. İncelememizde geniş ölçüde eserlerinden yararlandığımız, aynca tereddüt ettiğimiz hususlarda bilgisine baş vurduğumuz muhterem Gulam Memmedli Bey'e yardımları ve tavsiyeleri için alenen teşekkürü bir borç biliyoruz.
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1908
1 Yanvar Gence
Müselman teatr destesi, bugünlerde N. Kemal!

Veteıı Yahu.d. Silistre

/oynanmıştır/

ATS s. 152
14 Yanvar

Gence

Şeher ziyalıları /tarafından oynanmış/

N. Kemal:

Veteıı

ATS s. 153
19 Yanvar !revan /Revan, Erivan/
Şeher klubü, yerli ziyalılar /tarafından/ N. Kemal:
İslam Bey : Mirze Mustafa Recebof
Rejissor : Şefibeyof
'

Veteıı

ATS s. 154
Tiflis (19 Mart tarihli ZA.K.A.VK.A.ZYE'den, No: 65)
Tiflis'te artist Ereblinski yerli heveskArlarla birlikte Be~ıtsiz Bala e~erini

14 Mart

oynamıştır.

Halil Bey: Veli
Tahire Hanını : Rahi!
Ayşe : Şatnova
Atabey : Ereblinski
Nöker /uşak/ : Bayramof
Rejlssor : H. Ereblinsltj
ATS s. 157 ve HE s. 54
Not: Bu gazetede piyesin yazarı A. Kazanı (Tatar yazarı Ali Asgar Kemal)
gösterl.lm.1ş Gulam Memmedli bu yanlışı düzelten bir not koymuştur.
3 Apre! Tiflis
K.A.SPİ
Baku'dan gelmiş artistler burada Behtsiz Bala ve... tamaşalarını verdikden
sonra Gence'ye getdiler ki orada da tamaşaları tekrar etsinler.
ATS s. 158
23 May Gence /Tiflis'te çıkan 30 May 1908 tarihli Z.A.K.A.VK.A.ZYE
No: 120'den/
Gence (Elizabetpol)de Behtsi.z Bala oynanrnışdlr.
Ata Bey: Ereblinski, Halil Bey: Veli, Ayşe : İzzetullina
HE s. 63, ATS s. 163
22 Avgust Hijni Hovgorod
Kafkaz ve Kazan artistleri şirketi Behtsiz Bala (Behtsiz Cavan) ve Millet
dostları'ru oynamışlardır.

ATS s. 167
/ve ayrıca/ /nijni Hovgorod/ YULDUZ No : 300 /28 Ağustos tarihli sayı/
Bu son günlerde Kazan ve Kafkaz artistleri şirketi biri 18, diğeri 22 Avgus'da
yeniden iki teatr oynadılar. Birincide «Gözyaşı» ile «Birinci teatr», ikincisinde
ise Behtsiz Bala ne «Millet Dostları»... Halg teatrda oturmag kimi deyi!,
facieli bir vagienin içinde .özlerini hissedirdiler... Ereblinski, Behtsiz Bala'da
yumşag idi.
/imza/ Maka.riya (Nijni Novgorod) 7nu.hbiri
HE s. 65-66
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Not : Azeri tiyatro yazan Abdurrahlm Bey Hakverdili'nin Behtsiz Cavan adlı
eseri ile Namık Kemal'in S. H. Ahundova tarafından Behtsız Bala veya
Bedbeht Bala adlariyle aktanlmış olan Zavaııı Çocuk'u çoğu zaman karış
tınlmaktadırlar. Y. A.
30 Sentyabr Bakü
«Nicat maarif cemiyyetinin» dram hey'eti gat etmişdir ki, oruclug gurtardıgdan sonra her hefte bir teatr taşamAsı verijsin. Oynanmağa aşağıdaki
piyesler hazırlanmışdır : ... Behtsiz Cavan(?) .. Veten ...
ATS s. 168
14 Dekabr Balabanı /Baku civarında/
Nicat artlsleri, N. Kezµal : Veteıı fi oynamışlar/
ATS s. 175
14 Dekabr Tirus
N. Kemal : Behtsiz Bala
Ata Bey : Ereblinski, Erblinski ilk daf'a bu rolü oynamıştır.
HE s. 283

1909

10 Mart Gence
Yeril teatr heveskarları, N. Kemal : Veten
ATS s. 183
27 Avgust /Bakfı/
Morskoye sobranie zalında (solonunda) mah-ı mübarek Ramazan'm yahın
laşmasına göre müselman dram artistleri mövğe-yi tamaşaya goyacaglar
Behtsiz Ba.la, Ya.hud Medeniyyet Fedayisi.
Halil Bey : Veli, Ta re : Mihaylova, Ayşe : Mslaskaya, Ata Bey :

Ereblinski, Nöker /uşak/ : Rızayev, Tabib : Serabski
Rejissor : Hüseyn Ereblinski
HE s. 107 ve ATS s. 195
30 Avgust /Bakü/ İTTİFAG No : 199
Pencşenbe günü ahşam, Avgust ayının 7'slnde Morskoye Sobraııiye'nin zalında (köhne Dumda) müselman artistleri terefinden Sekine Hanını Ahmıd·
zdde'nin tercümesi Behtsiz Bala faciesl ... tamaşaya goyuldu.. Bu facle kerrat
ile mövge-yi ta~aya goyulsa da idniye kimi bu töyr oynanılmarnışdı. İkinci
perdede Hanım Mslavskaya bir mertebede gözel ve meharet ile öz rolunu
ifa etdl ki, hazirunun defeat ile algışlarma nail oldu. ttçüncü perdede yene
Hanım Mslavskaya ve Ereblinski 8.şlg ve me'şuğeni o tövr ğemli ve suzişll
haletini bir mertebede tebü gösterdiler ki, hazirun bi't-temam ağlaşmağa
başladı. Hetta bir nefer /bir kişi/ o geder şiddetle ağladı ki, ğeşş eledi.
Heğiğeten artistlerimizin bu defe gösterdikleri meharet ve ustadlıg şayan-i
tağdirdir ...
/imza/ R. Y.
HE s. 108
23 Sentyabr /Tiflis/ ZAKAVKAZYE
Remezan bayramı yahınlaşdığına göre Tlflis müselman halg ilniversltetlnln
teatr bölmesi tamaşa vermeye hazırlaşır. Birinci olarag Veten dramı oynanacagdır.

ATS ·s. 197
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4-5 Oktyabr /Tiflls/ ZRlTEL
Tiflis milselrnan dram heveskarları halg evinde Veten dramını oyıiayacglar.
Sıdkı Bey : K. Kerimof, İslam Bey : H. Köçerlinski, Zekiyye : Yunis Nerimanof, Rejissor : H. Köçerlinski.
ATS s. 198
5 Oktyabr Tiflis
Halg evi, yerli heveskarlar, N. Kemal : Veten
İslam Bey : Köçerlinski
ATS s. 199
12 N oyabr Tiflis
Gürcü zedegA.n teatrı, Azerbaycanlı gençler, N. Kemal; Veteıı
Sıdkı Bey : Kerim Kerimof
İslam Bey : H. Köçerlinski
Rejissorlar : Köçerlinski ve İsmail Hakkı
ÖTS s. 201-202 .
30 Noyabr Lenkeran
Yerli heveskArlar. T. Bayramelibeyof'un teşebbüsü ile, Behtsiz Bala
ATS s. 203
1910
30 Apreı Baku
Morskoye Sobraniye /salonunda/ iki nefer müselrnan
mal: Veten
Guruluş : Kazımovski

şakirdi

nef'ine N. Ke-

:ATS s. 215
23 May

Şeki

«Milştan cemiyyetilı),
Sıdkı

N. Kemal:

Veteıı

Bey : Abdulla

ATS s. 218
HEBLÜLMET!N
Gafgazlılar Meşhed'de teatr destesi teşkil edip Veten dramını hazırlamışlar.
Başda Ağazade 'adlı bir nefer cehaletperest seyid olrnağla mövhurnatçılar
tamaşaya mene olmuşlar.
4-TS s. 220
· 19 Oktyabr BakU
Artistiçe.s koye obşestvo /solonunda/ yohsul mekteb şagirdleri heyrine N. Kemal: Veteıı
ATS s. 227
16 Noyabr Tiflis
Zubalov adına halg evi, müselrnan heveskArları, N. Kemal: Veteıı
ATS s. 231
18

İyun

1911
26 Fevral 1911 /Bakü/ ARI No : 11
Cüme günü Mart'ın 4'ünde müselrnan dram artistleri terefinden milavin
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rejissor Belli Hüseynof'un benefisinde olarag mövğe-yi ta.maşaya goyulacag
meşhur facle Veteıı.
Bu facie üçün mehsusi Osmanlı llbasları hazırlanıp. Tamaşalı bil' menzere
gösterllecekdir. Faciede 50 nefer /kişi/ iştirak edecekdir.
Rejissor : H. Ereblinski
HE s.137
4 Mart Bakü
"
Morskoye Sobraniye /salonunda/ artist Hem Hüseynof'un
benefisi, N . Kemal: Veten
Rejlssor : H. 1 Ereblinski
ATS s. 240
9 Mart Aşgabad
Dobrajanskinin sirki, yerli heveskarlar; «Müzefferi» , ve «Firudun» mekteblerinin heyrine Namık Kemal: Veteıı
İslam : Mecid Bey Efendiyev
Hanun : Eli Memmedof
Sıdkı Bey : Selman Esgerof
Abdulla Çavuş : Cefer Tahirof
ATS s. 241
? Mart

Bakü
Artist Bagdadbeyof, N. Kemal'in Gara, Bela,

dranunı

tebdil

etmişdir.

ATS s. 243
28

İyul Batum
Buraya gelmiş Bakü artistleri Ebülfeth Veli'nin idaresi altında V:eteıı dranunı
oynayıp Sohurn'a getnıişler.
ATS s. 256

28 Avgust /Baku/ YENİ İRŞA.D No : 1
Bakü aktyorlanndan Ehmed Gemerlinski, H. Ereblinski ve Hanım Olenskaya
ile beraber ahırlarda /son zamanlarda/ Garabağ'a getmişler. Bunlar Garabağ'da . .. Behtsiz Bala, /yı oynadılar. Ahali büyük ilgi göstermiş./
HE s. 143
ATS s. 259
26 Avgust Tiflis
Yerli müselman truppası, Namık Kemal : Gara, Bela
Emir Ahşid : Bağdadbeyof
Hind imparatoru : Memmedbey Sıdıgbeyof
Husrev Mirza : H. Köçerlinski
Bahre Banu : Göyerçin Hanım
ATS s. 258
7 Oktyabr

Baku
Sobraniye (salonu) müslüman artistleri,
Ata Bey : H. Ereblinski

Moııskoje

Belıtsfa

Bala, ...

ATS s. 261
HE s. 145
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9 Oktyal:ir /Bakü/ YENİ İRŞAD No: 33
Oktyabr'ın 7'sinde Behtsiz Bala. oynanda... Behtsiz Bala faciesinin gehramanı olan Ata Bey rolunu oynayan Ereblinski gözel oynayırdı. Neden ise
sehneye Atabey deyil, Ereblinski özü gelmişdi. Zennimizce sehneye aktyorun
grimsiz (makyajsız) çıhmağı bir derecede onun meziyyetini itirir ve tamaşanın yüngül getmeslne bais olur...
/imza/ H.
HE s. 145-146

/Bakü/ YENİ İRŞAD No: 50
teatr
Haman /bu/ Oktyabrın ahırında müselman aktyorlarından Hüseyn Ereblinski ve Ehmed Bey Gemerlinski, aktrisa Olinskaya Aşgabad'a gedip orada
bir neçe piyesa mövge-yi tamaşaya goyacaglar.
/imza yok/
HE s. 149
ATS s. 264

28 Oktyabr

Aşgabad'da

1 Noyabr

Göyçay
Sidgi Ruhulla buraya

gelmiş

ve yerli

heveskarların iştirald

ile

Belıtsiz

Bala

oynanaca.gdır

ATS s. 265
6 Noyabr Krasnovodsk
Baku'dan gelmiş artistler Noyabrın 6'sında Behtsiz Bala ve Pulsıızlug/u/
oynamışlar. Ata Bey'in rolunu H. Ereblinski oynamışdır. Artistler buradan
Aşgabad'a getmişler. Tamaşaçılar arasında Ruslar, Ermeniler, Türkmenler
ve Tatarlar var idi.
ATS s. 265
25 Noyabr (Heşterhan) İDİL No : 404
Krasnovodsk'ta Tatarca Teatr /adlı yazıdan/
Krasnovodsk şeherinde Noyabr'ın G'sında gece Obşestvennoye sobraniye'de
müselman artistleri terefinden Ereblinslti Efendi'nin teht-i riyasetinde müselmanca teatr oynandı. Tamaşaya birinci olarag Namık Kemal Beyefendinin üç perdeli Behtsiz Bala ve ikinci Hacıbeyof'wı Pulsuzlug adlı eserleri
goyuldu.' Bu oyunda iştirak edenler : Gemerllnski, Yagubof, Ereblinski, Fetullayev, Bellubeyof (Bagdatbeyof olmalıdır G. M.) Ahundof ve Babayev
efendiler ve bir de Olenskaya Hanım idi.
Hamı öz rolunu çoh diggetıe ve ictihadla meydana getirdiler. Hususen
Olenskaya Hanım, öz rolunu fövge'l-ade yahşı icra etdi. Zal dolu idi. Müselman gardaşlarımıza öz gardaşlan tereflnden icra edilecelt tamaşada iştiralt
edenler Ecem, TUrlrmen, Lez.g i, Tatarlar çoh artıg gelmişdiler. Rı.İs ve Ermeniler de vardı. Hamı oyundan çoh memnun olup, te'sirlendiler. Teneffüs
vahtı milli ecem sazandalar çalıp ohuyurdular. Behtsiz Bala oyııanaııda Türkmenler birbirine bahıp özlerinin yeddi sekkiz yaşındaki gızlarını gırh elli
yaşlı gocalara verip cebr ve zülm etdiklerini çoh yahşı düşünüp : «ay gardaş
bu oyun olsa da, olmuş ve olacag işleri görsetmekdedirı> deyirdiler. Menim
özüm ne geder ltölmellk terefdarı olsam da, köhnelik terefdarları yanında
hurafat olan danışıglardaıı bu oyunu yahşı görürem. Özümüzün mezlum gız-
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larunıza etdiyimiz zillmü ve cebrleri gösterdikleri üçün defelerle bunlara
te§ekkür edirem. Ne geder ibret ve ne geder heğganiyyet, edaletı:ıizliyirnizl
özümüze bildirip edaletçilik öyreclirler. Mollalarımız yüz illerle saç saggal,
buğ/bıyık/, sedege, fitr, vacib, sünnet, deye, Altıbarmag ve emsalı ile ba§ımızı çertseler de ne özleri ve ne biz bir şey bilmir ve anlamır ve fayda
görmeyip galdığı.mız halda teatrda üç dört saat vaht içinde gösterdikleri
ibretden ne ğeder faydalar meydana gelip, öyred'enler ve öyredilenler ne geder savab tapacaglar ve cebr ve zülm edilen me'sume gızlarımızı ne geder
cebr ve zillmd,en gurtaracag.
Eceba bizim millet ne va.h t dü§ünüp ve bilir iken dinmez. Yoh, ele deyi]
iken, düşündürenlerinıiz çoh iken. H8.2'.ır ise çoh şükürler olsun düşündüren
lerimiz meydana geldi. İn§all~h özlerinin işarelerile çoh §eyleri bizlere bildirdiler. Bele bilip bildirenler ya§asınlaı-. İn§allah bir' zaman geler hal1llllll2
dü§ünerik, pis işlerimizden tövbe ederik. Çilnki gedim. zamanda Ereblerin ·bir
pis adetleri vardı, gızları hedd-i bü.lüğe çatmamı§ telef edirdiler... İnşallah
bu zamanede bize bildirseler beike biz de özümüzün pis adetlerimizden el
çekerik. Yaşasın bilenler ve bildirenler. Hususen yaşasın Krasnovodskde
teatr oynayanlar.

Hilsameddin İbn Hii.seyn Heseno/

HE s. 150-151
1912
18 May

İrevan

/Revan/
artistlerinden Osman Bey, Ali Fehmi ve Merziye Hanını yerli heveskılrların iştiı'akı ile Vetea tamaşasım oynamışlar.
ATS s. 292
May Vladigafgaz
Bagdadbeyof'un iştirakı ile Gara Bela /oynanmıştır./
ATS s. 294
Avgust Zakatala
Ermeni kilsesi mektebi, tstanbul'dan gelmi§ Osman Bey Bektaşof ve Merziye Hamm'ın iştiı·aki ile Zavall?. Çocuk ve Dursuneli ve Ballıbadı. Neçe illerden beridir ld, burada birinci d~feffer teatr oynanır.
ATS s. 298
Sentyabr Baku
Şeher teatrı, «Nicat» artistleri. N. Kemal : Veteıı yalmd Osmanlı. müharibesi.
AMŞ s. 12, ATS s . .aoo
Sentyabr /Baku/ İKBAL No : 168
...keçen Cüme günü BakU'da «Nicat Cemiyyetiı> terefinden Veteıı piyesası
nın mevge-yi tama§aya goyulmasını görüp bir ğeder teselllyab oldum. İndi ·
inam.ram ki, müselman aktyorlarında da leyaget var.dır. Müselmanlar da bir
derece sehnelerinin tereggisile fehr edebilerler.
... Veten piyesanı halimize münasib piyesalardandır. Vetenin gehremanlan
bir igid ile bir hanım gızdır ki, birinci İslam Bey'in rolunu Ereblinski, digerini Hanım Olenskaya oynayırdı. Ereblinski ifa eden İslam Bey.in rolu her
ne geder cengüyane ise de bir o geder de mehebbetperveranedir. Bu rolu
İstanbul

26

18

21

23
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oynayan şehsde mütleğ bir mehebbe_tperverlik hissi olmalı idi. Lakin Ereblinski'de lazım olacag geder o hiss görülmeyirdi. O ki, galdı oyunun sair nöğ
telerine, müharibe olmasını çoh gözel oynayıp, uzun algışlara nail oldu ...
/İmza/ H.G.
HE s. 161
2 Noyabr Baku
Şeher teatn, «Nicat Cemiyyeti» artistleri. N. Kemal : Veten yahud Osmanlı
müharibesi.
İslam

Bey : H. Ereblinski
HE s. 168, ATS s. 303

4 Noyabr

/BakO/

iKBAL' No: 204

Sırağa gün Tağıyev teatrında «Nicab mearif cemiyyetinin teatr hey'eti terefinden Veteıı piyesi oynandı.
. . .İslam Bey rolunu Ereblinski cenahları kemalınca ifa edebildi. Herçend 1Jir
ğeder te'cll ile danışırdı. Ne etmek...
HE s. 168
23 Noyabr /Bakıl/ !KBAL No: 219
Cüme. günü Noyabr'ın 23'ünde Hacı Zeynelabidin Tağıyev teatrında «Nicat»
maarif cemiyyetinin dram artistleri mövge-yi tamaşaya goyacaglar: Veten
ve yahud Osmanlı miiharibesi, drama 4 meclisde. Eser: Namık Kemal Bey,
Tebdil edeni : Mirze Mehenuned Ahundof. İslam Bey'in rolunu oynayacag
Hüseyn Ereblinski, Zekiyye'nin rolunu oynayacag Hüseyn Ereblinskl, Zekiyye'nin rolunu oynayacag Melik Şahnezeryan, Şeyhülislam'ın rolunu oynayacag Gemerlinski, Rejissor : Hüseyn Ereblinski.
HE s. 170, ATS s. 305
26 Noyabr Baku
Şeher teatrı, müselman dram artistleri, Namık Kemal : Vete-ıı ve yahud Osmanlı mülıaribesi.

İslam

Bey : A. M.

Şerifzade, Şeyhülislam

: C. Zeynalof

ATS s. 306
.28 Noyabr /Bakıl/ 1KBAL No: 223
...Her ne geder bu facie tekrar be tekrar oynanmışsa da yene teatra gelenler çoh idi. Teşekkürler olsun ki, bu ahır zamanlarda facie ve sair tamaşalar
cemaatın reğbetini gazana bilmişler ...
Veten piyesinin gehremanı İslam Bey rolunu Abbas Mirze Şerifzade oynadı. Zennimizce keçenki Veten piyesinde İslam Bey rolunu oynayan cenahlardan Abbas Mirze eskik oynamadı.
/imza/ H.G.
AMŞ s. 15
1913
4 Yanvar Bakü
Şeher teatrı, Nicat dram artistleri, N. Kemal : Ekber
Gara Bela. Tebdil : C. Bağdadbeyof

Şah

Hindu ve yahud

ATS s. 309
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Balabanı

28 Yanvar

Artistler derneyi, şeher müselman artistleri, N. Kemal: Mehebbet . gurbanları. Tebdil : S. H . Ahundova.
ATS s. 311
14 Mart /Baku/
BakO.'da Ermeni in~aniyyetperver cemiyyetinin Z!},lında müselman sehnesinin
dram artisti Hüseyn Ereblinski'nin iştiraki ile mövge-yi tamaşaya goyulacag
müselman dilinde Namık Kemal Bey'in eseri Behtsiz Bala.

Halil Bey: S. .;Mensur, Tahire

Hanım:

Stepanova,

Ayşe Hanım:

Tamarina,

Ata Bey : Ereblinski
HE s. 175
4 Apre!

Balabanı

N . Kemal: Veten,

İslam

Bey: A. M.

Şerifzade

ATS s. 317, AMS s .. 17
4 Apre! Balabanı krujok zalınıda, dram artistleri meşhur artist Hü.seyn Ereblinski'nin iştiraki ile mövge-yi tamaşaya goyacaglar Osmanlı muharibesi.
Könüllü İslam Bey : Hüseyn Ereblinski
HE s. 176
14 Aprel Balabanı
N. Kemal: Veten yahud Osmanlı. miiharibesi.
İslam Bey : H . Ereblinski
ATS s . 318
19 İyul Astara
Yerli heveskıirlar, N . Kemal: Veten
ATS s. 330
11 Sentyabr /Tifüs/ Z.AKAVKAZYE .
Müselman dram cemiyyetinin sedri Y. Tahirof'un fealiyyete sayesinde bu il
verilecek tamaşalann guruluşu üçün BakO'dan artist E. Veli de'vet edilmiş
dir .. Gelecek tamaşa ise Namık Kemal'in Veten eseridir.
ATS s. 336
19 Sentyabr Tiflis ZAKAFKAZYE /tarih 22 Sentyabr 1913/
Arist Ebülfeth Veli'nin rejissorluğu ile Na.mık Kemal'in Mehebbet Gurbanı
(esil adı Zavallı Çocuk'dur) dramı müveffegiyyetle oynanmışdır.
Baş rollarda sehnemizin en güvvetli artistleri çıhış edirdiler. Misal üçün
Leypsig üniversiteti telebesi, keçmişde müselman sehnesinde Köçerlinski adı
· ile çıhış eden Kerimof çoh iste'dadlı gençdir ve gelecekde böyük ümidler
verir. Diğeri müselman sehnesinde ad gazannuş ve artist Ereblinski ile defelerce oynamış Melik Şahne·zeryan, nehayet Gafgazda müselma,n sehnesinin
yabşı artistlerinden rejissor Veli idiler.
/İmza/ E. Sultanqf

ATS s. 336
/Tiflis/
«Tiflis Türk Dram Destesi» N. Kemal : Akif Bey.
Akif Bey : Kirmanşahlı, Dilrüba : Terlan Hanım, Rejissor : Veli
ATS s. 338

4 Oktyabr
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11 Oktyabr

/Tiflis/ Z.AKAVKAZYE
Bu günlerde Kazyoruu teatrda «müselman dram cemiyyeti» terefinden Türkçe'den tebdil edilmiş .Akif Bey dramı oynandı ...
Artistler çoh yahşı oynadılar ...
Şübhesiz ki, bunun üçün yeni çağrılmış artist Veli'nin feallyyeti ve energiyasına borcluyug.
ATS s. 339
1 Noyabr Baku
Şeher teatn. «Sefa» artistleri, N. Kemal: Veteıı
İslam Bey : A. M. Şerifzade, Rejissor : C. Zeynalof
ATS s. 341
7 Noyabr /Bakil/ SEDA-YI H.AKK
Noyabr'm l'inde Tağıyev teatrmda «Sefa» maarif cemiyyeti teatr hey'etl
terefinden Veten piyesi oynandı ...
Dramın gehraınaru, veten yolunda heç bir fedekarlıgdan çekinmeyen veten
ile beraber Zekiyye'nin mehebbetini reddetmekden aciz bir gelbde iki mehebbete yer verip ve her ikisini de ahıra Itimi aparan İslam Bey'in rolunu
ifa eden Abbas Mirze Şerifzade cenahları bir könüllü zabiti olduğu balda
he'm de Türk iken gedim Roma llbasında (fesden savay) sehneye çıhmagla
birinci nezerden rolun ehemmiyetini itirmişdl.
Birin~i meclisde İslam Bey özünü ş~ytandan pis hesap ederken, ye'ni şey
tan insanları aldatdığı hfilda, o ise bir meleği aldatdığı halda, hemin melek
ile birinci defe görüşüp, hem de ayrıldıgda ve ola biler ki ebedilik ayrıldıgda
öz meleğinden neçe gedem kenarda durup, mehebbetini kenardan hem de
kelme kelme deyip, bir defe ise yahın gelip Zekiyye'nin elini tutmağı, onu
şaşmış gösterirdi. Güya nitg deyirdi.
!kinci meclisde yaralı Sıtkı Bey ile daruşdıgda başını çoh atırdı. Halbuki
yaralı bereket göstermese, eybi yohdur ve göstermek istedikte feget gaş
gözlerile (mimika) göstermeyi me'lul}'l idi...
·
/imza/ Tamaşaçı
AMŞ s. 1s:..19

1914
25 Fevral Balaharu
Müselman artistleri, N. Kemal : Akif Bey.
Akif Bey : Bagdadbeyof, Dilrüba : Merziye
Bey, Rejissor : Osman Bey

Hanım,

Selman Bey : Osman
ATS s. 359

11 Apre!

Tebriz

Be.ktaşizade'nin

nezareti

altında za.vallı

Çocuk

oynannuşdır.

ATS s. 366
~

May Culfa
Buraya gelmiş

Osmanlı

Osman Bey ve Merziye Hanım'm iştiraki ile Akif Bey
çonlu Ermeni ve İran Culfası'ndan ge-

oynanınışdır. Tamaşaçılar arasında

lenilen olmuşdur.
Dilrüba : Merziye Hanım, Selman Bey : Osman Bey
ATS s. 373
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13 May /BakQ/ KASPJ
Lenkeran'dan bize heber verirler ki, bu şehere gelmiş müselman artisti Şe
rifzade Abbas, burada bir neçe tamaşa vermek fikrindedir ... N. Kemal'in
Veteıı, ... piyesleri oynanacagdır. Şerifzade Enzell'de bir neçe tamaşa vermiş,
ha.sn olan mebleğin 20 faizi Enzeli hestehanasının heyrine köçürülmüşdür.
0
AMŞ s. 23
13 May Balahanı
.. .artist A. M. Şerifzade buraya gelmiş N. Nerimanof'un Nadir Şalı, Namık
Kemal'in Veteıı ~ .. piyesleri oynanacagdır.
ATS s. 373
23 Ma.y Lenkeran
Şeher, yay klubü, Abbas Mirze Şerifzade, yerli gençlerin kömeyiyle N. Kemal: Veten .. .
ATS s. 375
8 !yun /Kırım, Bahçesaray/ TERCÜMAN
May ayının 23'ünde Lenkeran şeherinin yay klubünde cenah Abbas Mirze
Şerifzade terefinden ve be'zi Lenkeran cavanlarının iştiraki ile meşhur e~b-i
a'zam, şehid-1 veten Namık Kemal Bey'in Veteıı Unvanlı eser-i her-güzidesi
mövğe-yi tamaşaya goyuldu. Lenkeran yay klubunun vüseti oldugca kiçik ve
tengdir. Bele ki, yüz adam sıgınaz ve bir neçe ganşdan ibaret bir sehnesi
var. Ona göre de artistlerin oynaması, bereket etmesi pek müşkül olur ve
kiçik bir perdesi var. O da delik deşik, köhne ve münderis. Tamaşa vaht-ı
muayyenden bir buçug saat sonra başlayıp, artist Abbas Mirze; İslam rolunda, oıenskaya; Zekiyye rolunda sehnede nümayan oldular... İslam Bey
rolunu ifa eden cenab Abbas Mirze'nin çiynine /omuzuna/ saldığı eba onu
çoh bed-terkib gösterir idi. İslam Bey lömi hemiyyetli, ğelbi veten ve millet
hissi ile dolu bir könüllü deyil, dilençi ve meflıik bir dervişe benzeyirdi ...
/imza/ Ağabala Haşımhano/
AMŞ s. 24
11 İyun Bakü
Artist Abbas Mirze Şerifzade dünen İran seferinden gayıtmışdır. O, üç ay
tran'da olup Reşt, Gezvin, Enzeli ve Tehran'da tamaşa vermişdir.
AT S s. 377
1915
11 Dekabr Şeher teatrı,
Gacag Kerem.
Kerem : H. Ereblinski

ahşam,

cSefa» cemiyyetinin artistleri

Veteıı

evezine

ATS s. 416
1916

8 Yanvar Baku
Bakfı şeheri jandarm reisi guberniya jandarm. idaresine yazdığı mektupda
H. Ereblinski ve H. Serabski'nin siyasi cehetten e'timada layig olup olmadıglan hağğında me'lumat istemişdir.
(Az. DMA, F. 46, s. 2, İş : 197, v. 14)
ATS s. 421
Türklük

Araştırmaları

F. 10
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13 Oktyabr Bak!l
«Sefa» cemiyyeti, N. Kemal : Zavallı Çocuk
Ata Bey : H. Ereblinski, Tahire : Gülbahar Hanım,

Ayşe

: Gülsabah Hanım.
ATS s. 452

2 Dekabr Bakü
Şeher teatrı, Hacıbeyof gardaşları

müdiriyyeti, Bagdadbeyof'un benefisi, Na-

nuk Kemal: Kara Bela
ATS s. 455
SOVG.A.T
Dekabr'ın 2'sinde... artist Bağdadbeyof'un benefisinde Nanuk Kemal Bey'in
Kara Bela adlı faclesi.oynanırdı ... Hosrov /Husrev/ Mirza rolunda olan Abbas Mirze Şerifzade hemişeki kimi bu defe de müveffeg oldu. Feget, Çehrever Banu'nun o odlu mehebbetine layig bir surette ve sima · ile deyi!, aşig
olmalı bir libas geyiıimeyi tercih etmiş idi ki, suretinden çoh libasına ehemm.iyyet vermişdi ...
AMŞ s. 40

5 Dekabr

191"1
9 Mart

/Baklı/

/Bakü/

Mayılof teatrında

müselman sebnesinin artistkası Gülsabah Hanım'ın benefesine mövge-yi tamaşaya goyulacag Veten. Rolları ifa edecekdir : Sıdkı Bey:
Gemerllnski, Zekiyye : Glilsabah Hanım, İslam Bey : Hüseyn Ereblinski
HE s. 228, ATS s. 467
23 Mart /Baku/ YEN! iKBAL No : 562
Teatr ve Musigi

Cüme günü, Mart'ın 24'ünde ahşam, Mayılof teatnnda müselman dram artistleri terefinden Erebllnski'nin ve Gülsabah Hanım'ın iştiraki ile Veten yalıud Silistre nam facie mövğe-yi tamaşaya goyulacagdır. Müselman dram
artistleri terefinden Osmanlı mülıaribesi cemaetin hahişine göre hürriyyet
münasibeti ile mövğe-yi tamaşaya goyulacag, ancag ahşam.
Hemin Osmanlı müharibesi'nde Baku'nun meşhur dram artistleri iştirak
edecekler. İştirak eden eşhaslar : artistika Gülsabah Hanını, artistler Hüseyn Ereblinski, Hacı Ağa Abbasof, E. Gemerlinski... Rejissor : Ereblinski
HE s. 228-229
24 Mart /Bakü/
Opera teatn, Erebllnski ve Gülsabah Hanım'ın iştiraki ile, N. Kemal : Veterı
ATS s. 469
28 Aprel Bakü
Opera teatrı, Namık Kemal: Akif Bey. İlk defe.
Akif Bey : H. Ereblinski, Dllrüba : Gülbahar Hanım, Rejissor : Ereblinski
HE s. 229, ATS s. 473
15 May /Baku/ YEN! !KB.AL No : 304
Mayılof gardaşlan teatnnda düşence günü, May ayının 15'inde 1917'inci ilde
müselman dram artistlerinden meşhur artist Hüseyn Erebllnski'nin iştiraki
ile mövğe-yi tamaşaya goyulacagdır Namus Facie 4 meclisde, eser edib-i şe-

AZERİ EDEBİYATINDA

hir

Namık

NAMIK KEMAL

Kemal, Akif Bey'in rolunu ifa edecek Hüseyn
rolunu ifa edecek Gülsabah Hanım ...
Rejissor : Hüseyn Ereblinski

Ereb'ıinski.
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Dilrüba

Hanım'ın

HE s. 229
ATS s. 474-475
4 !yun

/Balabanı/

Balahanski krujokda müselman sabig dram artistleri terefinden meşhur artist Hüseyn Serabski'nin iştiraki ile mövğe-yi tamaşaya goyulacag Namus.
Akif Bey : Ereblinski, Rejissor : H. Ereblinski
HE s. 230
/1917 başları ve Temmuz ayı/
/Hüseyn Guliyev'in H. Ereblinski ile alakalı hatıraları. Bunları ATS'nin yazarı Gulam Memmedll'nin isteği üzerine yazmıştır. Y. A./
Hüseyn Ereblinski ile tanışlığun 16'ncı ilin ahırlarından başlayıp .1918'inci
ilin ortalarınadek çekmişdir. Sonralar ise tesadüfden-tesadüfe görüşerdik ...
1917'ci ilin evvelleri idi. Hüseyn maddi cehetden hemişe olduğ'u kimi yene
deôrlug çekirdi. Başgalan artistlikden başga, bir peşe sahibi idiler de ...
amma Hüseyn ancag professional artistlik ile dolanardı. Be'zen yavan çörek
bele tapınağa imk!nı olmazdı.
Adetim üzre bir gün Hüseyngile geldim ve onu bir neferile söhbet eden
gördüm. O adam gedenden sonra Hüseyn dedi : «Mümkün edebilseydim, bir
ta maşa düzelderdlm ... A.kif Bey adlı piyesi mene uzadıp dedi : «Bunu Memmedeli getirip», «Onunla danışnuşıg, belke bu eseri oynadıg ?» Bir iki giine
hemen eseri ohudu ve çoh hoşuna geldi. Ağır bir facie idi. Dediyine göre o
eseri hazırlamag çoh da çetin deyildi. Eserde dört nefer iştirak eden vardı.
Bu hadiseden sonra Memmedeli Hüseyn.'in yanına tez tez gelip gederdi. Onlar Akif Bey'i tamaşaya hazırladılar. Sehv etmiremse birinci defe Mayılof
teatrında oynadılar. Akif Bey rolunu Ereblinski, Esed Bey'i bir nefer uca
boylu heveskar, belke de Memmedeli Gayıbov, Süleyman Paşa'm Elekber
Süheyli, Dilrüba Hanım rolunu Lizina oynadı.
Tamaşa çoh miiveffegiyyetli keçdi. Sonra hemin piyesi Sabunçu'da oynadılar. Orası da yadımdadır ki, tamaşadan Hüseyn'e çatan pulu mehle baggalına ve başga borclarına verdi, yene de borclu galdı.
1917'ci ilin tyul ayı idi. Hüseyn yene ağır veziyyetde idi. Bir ahşam sohbet esnasında dedi : «Eger bir geder pul düzelde bilseydim Heşterhan'a gederdim.. orada menim dostlarım var. Husus en Baykinler». . ..ewelce Memmedeli Gayobof'u göndermek olar, o gedip her şeyi hazılayar, amma ne edesen ki, pul yohdur ... » ... men de Heşterhan hevesine diişdüm ... heştad manat
pul tapıp, ahşam Hüseyn'in yanına getdim ve pulları ona verdim. O, bu pulları haradan elde etdiyimi bilmek istedi, çoh da te'kid etdi, lakin men. düzünü
demedim. Sabahı meni Memmedell'nin dalınca gönderdi.. Men onu evinde
tapmadım. Bir neçe günden sonra heber tutdum ki, Hüseyn ona 25 manat
verip Heşterhan'a yola salmışdır. Bu hadiseden 10-12 gün sonra Hüseyn
özüne, arvadı Asiya•ya ve mene geminin üst gatında bilet alıp yola dÜşdiik ...
Heşterhan'a çatanda onu böyük hörmetle garşıladılar. Şeherde yaşayan Azer-
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baycanlılar, Tatan artistleri ve umumiyetle ziyalılar onu garşılaınag üçün
körpüye gelmişdiler ... Memmedeli gabagcad~ yerli heveskii.rlan tapıp görüşmüşdü . .. Heşterhan'da ilk taınaşa Akif Bey oldu. Bu oyunda Akif Bey
rolunu Hüseyn özü, Esed bey'i Memmedeli Gayobof, Dilrüba Hanım'ı Sara
Baykine, Süleyman Paşa rolunuise Memmedgulu Elihanof oynadı. Tamaşa
çoh müveffegiyYetli keçdi....Tamaşaçılar her defe perde düşende Ereblinski'
ni sehneye çıharıp algışlayırdılar. Akif Bey Heşterhan'da bir n~çe kere oynandı ve her defe .teatr ağzına kimi dolu olurdu. A1Gif Bey'den sonrli
·
... da oyİıandı ...
Hüseyiı Guliyev
HE s. 230-236
18 !yun /Baku/ AÇIG' SÖZ
Nuha'da yeni teşkil edi.lmiş dlürriyyet:ı> adlı maarif cemiyyetinin dram
hey'eti bu günlerde Veteı~ oynamışdır.
ATS s. 479
~9 !yul . /Astarhan/
ASTARHANSK! ·V ESTNIK
Müselma~ .dünyasının meşhur tragiki H. Breblinski'nin gastrolu. . . Guruluş
. j.içün 4. pecdeli .tragedija Namus ve «Böyük Sultan. Süleyman yahud Avstira
Macaristan ve. Türkiyye . müharlbesi» adlı 5 perde, 7 sehneli tragediya· hazırlanır.

18 Dekabr /Baku/ 1TT!HAD
Darülmüellimat zalında mektebin müellim ve gızları terefinden Sakine· Ha-·
nım Ahundova'nun · tebdil etdiyi Behtsiz Bala dramı ·ve özüiiiin eseri olan
«Gelin ve Gaynana» komedyası gadın tamaşaçıları üçün oynanmışdır.
Hemin dramda ve hem de komedyada iştirak iden gizlar istisnasız olarag
öz rolannı böyiik bir iste'dad ve· meharetle oynamışlar. TamaŞaçı gadınla
rımızın ruhlannda:ne büyük ve ne senetkarane iste'dad olduğunu gösterdi·.. ler... Sekine Hanım'ın sehne aleminde göstermiş oldugları iğtidar ve meharet, yazılarındaki sadelik ·ve semimiyyet gerçekden böyiik bir teşekküre ve
• tegdire layigdtr...
/imza/ M. Hanım
ATS s. 489
22 Dekabr Bakü ·
Şeher teatrı, mü.<ıelman aktyorları ittüagı, giindüz : N. Kemal : Osmanlı
. müharibP.si ... (oynanmıştır.) ·
ATS s. 490
1918

18

.

Mart /Baku/ 1TT1HAD NQ : . 82
qüriııe

.

günü; Mart'ın 23'ün?e. Namık Kemal Bey'in Namus adlı meşhur eseri

mövğe-yi .tamaşaya goyulac;ı.gdır.

Akl!

~ey'iı:ı. rolı.inu Hüseyiı ErebUnski. ifa edecekdir ... .

HS s. 24<>
2·3 Mart BakO.

N. Kemal : Namus
A~f. Bey : Ereblinski
ATS s. 498

AZERİ EDEBİYATINDA NAMIK KEMAL
1919
2_4 May İstanbul
· ·. Şark tiyatrosu, N. Kemal : Zavallı Çocy,k
/ Azerbaycan'dan Tiirkiye'ye temı1iller vermek üzere

gelmiş
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Azeri oyuncular

tarafından oyna.nITU§tır/

ATS s. 526
/Bakü/ AZERBAYCAN
Keçen gün hökumet teatrında... Veten piyesi tamaşaya goyuldu. Aristlerden
yalnız İslam Bey ·rolunda A bbas Mirze Şerifzade, Zekiyye rol unda Olenskaya,
Abdullah Çavuş· rol unda Mirze Ağa Ellyev bir geder rnüveffeg oldular..
AMS s. 57
16 Oktyabr Tiflis
«İttihad» adlı aktyorlar ittifagı teşkil edİlrniştir. /Bu birlikteki aktörler,
rejisörler sayıldıktan sonra repertuar da belirtilmiştir. Repertuarda Akif Bey
de yer almıştır./
ATS s. 534
5 Dekabr Tiflis
Zubalov halg evi, «Azerbaycan teatr hey'eti», N. Kemal: Veten Sıdkı Bey:
. E. Salahlı, Rejissor : Nadir İbrahirnof
ATS s. 537
25

İyul

1920
14 Mart /Bakü/ AZERBAYCAN /Rusça/ lntigam /piyesi hakkında/
Üç gün b\ffida.n gabag .Dö.v let truppasınm artistlerinden R. Kazakof, K. Kazırnzade · ve aktrlsa Llzina'nın benefisi üçün oynannuş yeni dramını . . . öz
rnüasirleyini itlrmi§ eserlerden hesap etmek lazım geUr. (!ntikam veya Kaplan Paşa adiyle oynanan Gill Nihal'dir. YA)
Baş rollarda çıhış eden A . M. Şerifzade : Muhtar Bey, R. Sıdkı : Kaplan
Paşa, A. Olenskaya : Poln a Hala, Y. Olenskaya .: İsmet, öz oyunları ile hususi
parlag harekter yarattılar. Onların ifa etdikleri çetj.n rolların bund an yahşı
olmasını · /kimse/ gözlememeli idi..

/imza/ Empe
AMŞ

s. 71-72

1921
Yok
1922·
25 Apre! /Bakü/ KOMMUNİST
D. Bünyadzade adına dram teatrında irtistlerden Sülf?yrnan Selimbeyof ve
Möhsün Ceferzade Sen'ani'nin şe.ref.ine Kaplan Paşa (Niı.mık Kemal'in Gül
Nihal'i) adlı f.acie oynanacagöır. Tebdil eöeİıi : Kazım Ziya, .
Kaplan Paşa : Selimbeyof, Muhtar Bey : Möhsün Sen'ani, baş rejissor :
A. M. Şerif.zade
ATS, 2. c., s. 70
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YAVUZ AKPINAR

14 Avgust Hocend, FERGANA
Bakfi'dan gelmiş Sıdkı Ruhulla'nın öz aktyor yoldaşları ile birlikde .. .Kaplan
Paı;a ... piyesleri oynadıglarını (heber veren gezet S. Ruhulla'nın keçmişde
Özbek sehnesindeki hidmetlerinden faktlar gösterir.)
ATS, 2. c., s. 82
1923
16 Mart /Tifüs/ ZARYA VOSTOKA
Ş. Rustaveli adına teatrda Akif Bey

dramı oynanacagdır.

ATS, 2. c., s. 120
1924
26 Dekabr

/Ordubad/ Eylis
Eylis'de yerli heveskarlar terefinden Akif Bey

dramı oynanmışdır.

ATS, 2. c., s. 180

Kısaltmalar:

AMŞ

Gulam Memmedli, Abbas Mirze :Şeri/zade (heyatı, yaradıcılığı ve
fealiyetlerine aid senedler toplusu) BakQ, 1985 239-3 s.

ATS

Gulam Memmedli, Azerbaycan
1850-1920, BakQ, 1975 580-4 s.

teatrıııın

ATS, 2. c.

Gulam Memmedli, Azerbaycan
1920-1930, Baku, 1983 298-2 s.

teatrıhın salnamesi,

ez

Gulam Memmedli, Oalıangir Zeyııalof; heyat ve
gında senedler, BakQ, 1968 170-2 s.

HE

Gulam Memmedli, Hiisey1ı Ereblinski; aktyorun heyat ve fealiyyetine dair senedler mecmüesi, Bakfi, 1967 288-2 s.

Bazı açıklamalar

-

salnamesi (I. hisse);

Il. hisse;

yaradıcılığı

hag-

:

Cedveldeki bilgiler birden fazla kaynakta aynen veya küçük bazı
lıklarla varsa, bunlar ayrı ayrı alınmamış, fakat her iki kaynak da

farklı:.
olduğıı

gösterilmiştir.

J

J

:

İşareti arasında tarafımızdan yapılan

ilaveler veya

açıklamalar

gösterilmiştir.

: a) Konumuzla alakalı olmayan kısımların çıkarıldığını gösterir.
b) Şürlerle ilgili metinlerde alınmayan kısımları belirtir.

