Baha Tevfik'in Edebiyatçılığı, Tesirleri ve Sıra Dışı Edebî Görüşleri

Muhalif, Asi ve
Sıra Dışı-II
SELÇUK Ç I K L A

Baha Tevfik'in
Edebiyatçılığı ve Tesirleri
Baha Tevfik'in edebiyata ilgi duy
ması felsefeye ilgi duyuşundan önce
ye, idadînin ilk yıllarına rastlar. O,
idadinin birinci sınıfında "Naci'nin
verdiği heves-i şiirle" derslerini ihmal
etmiş ve aynı sınıfı üst üste iki sene
okumuştur. Onun felsefeye olan me
rakı ve ilgisi ise daha sonra, idadînin
son sınıflarından itibaren artmıştır.
Baha Tevfik'in edebiyat ve felsefe
hevesinin ilk kaynağını idadîdeki
edebiyat ve felsefe hocası Bıçakçızâde Hakkı'da aramak gerekir. Tarih
boyunca büyük hocalar muhakkak
bazı büyük öğrenciler yetiştirmişler
dir. İşte Bıçakçızâde Hakkı böyle bü
yük bir hoca, Baha Tevfik, Şahabeddin Süleyman ve Yakup Kadri gibile
ri de onun, her biri ileride edebiyat
sahasında ün yapacak büyük birer öğrencisiydiler. Bıçakçızâde Hakkı sa
dece bu birkaç kişiye tesir etmemiş
tir. O zamanlar bir kültür yuvası olan
İzmir Mülkî İdadîsi'nde, Baha Tev
fik'in idadide dönem arkadaşları ara-
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sında H. Vasfi Menteş, Şükrü Sara
çoğlu, Refik Şevket, Sırrı Day, Hilmi
Uran ve alt sınıf olan dördüncü sınıf
ta Bezmi Nusret Kaygusuz, Abdullah
Feyzi, Memduh Süleyman, Hâmit
Suphi, Ragıp Nurettin ve Alemdaroğlu Ömer Lütfi gibi kişiler vardır54
ve bu kişilerin hepsi de ileriki yıllar
da edebiyat, felsefe, siyaset, spor ve
sanat gibi farklı alanlarda ünlenecek
şahsiyetler olarak Bıçakçızâde Hakkı'nın yetiştirdiği öğrencilerdir.
Baha Tevfik'in idadîde başlayan
edebiyat ve felsefe merakı Mülkiye'de artarak devam eder ve 1907'de
mezun olup İzmir'e döndüğü günler
de Ömer Seyfettin de İzmir Jandarma
Okulu'na hoca olarak tayin edilmiş
tir. Ömer Seyfettin İzmir'deki görev
yıllarında (Temmuz 1907-Ocak
1909), 55 Bıçakçızâde Hakkı, Türkçü
Necip, Baha Tevfik, Şahabeddin Sü
leyman ve Yakup Kadri'den oluşan
edebî ve fikrî çevre içinde bulunmuş,
özellikle Baha Tevfik'le aralarında
karşılıklı bir etkilenme olmuştur. Bu
devrede Ö. Seyfettin; Baha Tevfik'le
psikoloji ve felsefe, Edirneli Türkçü
Necip'le dil ve tarih, Yakup Kadri,
Şahabeddin Süleyman ile de edebi
yat ve estetik konulu sohbet ve tar

tışmalar yapmıştır.56 Bu yıllarda
Ömer Seyfettin'in Baha Tevfik'e kıs
mî bir tesiri olduğu gibi kendisi on
dan çok daha fazla tesir almıştır.
Tahir Alangu, Ömer Seyfettin'in
İzmir'de etkilendiği çevre hakkında:
"Ömer Seyfettin'in bu İzmir günle
rinde, edebiyata yönelmede Baha
Tevfik'le çevresindekilerden, "sade
lisan" konusunda da kendi mütevazi
çevresinde "Dilde Türkçülük" düşün
cesinin öncülüğünü yapan Türkçü
Necip Bey'den etkilendiğini görüyo
ruz. Ondaki, sürekli bir saplantı hâ
linde hayatına hükmedeceğini göre
ceğimiz Batı edebiyatı ve felsefe me
rakı, eski töreler ve geleneklere karşı
çıkış, sert ve hırpalayıcı eleştirme
eğilimi, bütün davranışlarında akılcı
lığı yürütme çabası, Baha Tevfik'le
tam bir aynılık gösterecektir"57 der ki
gerçekten de Ömer Seyfettin'in İz
mir'de aldığı bu iki tesir, onu hayatı
nın sonunu kadar meşgul edecektir.
Yakup Kadri'nin aşağıdaki ifadele
ri, Ömer Seyfettin'in Baha Tevfik
üzerinde fazlaca bir etki bırakmış ol
duğu anlamına gelmez. Burada Ömer
Seyfettin'in edebiyat vadisinde reh
berlik ve mürşitlik etmesi, daha çok
cazip ve heves verici bir ortamın ve
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birlikteliğin önderi olması açısından
dır: "... derhâl büyük bir takdir ve
muhabbetle etrafına toplandık; diye
bilirim ki, birkaç zaman bize âdetâ
edebiyat vâdisinde rehberlik ve mürşitlik etti. Baha Tevfik, Şahâbettin
Süleyman, o (Ömer Seyfettin, y.n.)
ve ben, birbirimizden hiç ayrılmaz
coşkun şiir meczuplarıydık... Baha
Tevfik, müstehzi ve reybî, Şahâbettin
Süleyman coşkun ve gürültücü, ben
utangaç ve sükûtî, akşam üstü mek
tepten çıkar çıkmaz, koltuğumuzun
altında bir yığın kitap, bizi bekleyen
genç zâbitle görüşmeye giderdik."58
Diğer taraftan Bezmi Nusret Kaygusuz, Ömer Seyfettin'in Baha Tevfik'ten aldığı tesiri anlatırken, "Baha
Tevfik, Garp Edebiyat ve tefekkür
alemini gayet iyi tetkik etmişti. Hat
tâ diyebilirim ki, Ömer Seyfeddin'i
yetiştiren de odur." 59 der ki, bu son
ifade Ömer Seyfettin'in Baha Tevfik'ten çok daha fazla etkilendiğini
gösterir. İki akranın bu yakın ilişkisi

Eşref gazetesi.
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ilerleyen yıllarda da devam etmiş,
Baha Tevfik, Ömer Seyfettin'in yazı
larına, çıkardığı gazete ve dergilerde
daima yer vermiş, ancak Baha Tev
fik'in, Ömer Seyfettin'in etkin gö
revde olduğu dergilerden biri olan
Genç Kalemler'de herhangi bir yazısı
na rastlanmamıştır.60
Ömer Seyfettin'in İzmir'de şiir,
mensur şiir, hikâye, makale türlerin
deki yazılarının yayımlandığı gazete
ve dergilerden bir kısmı olan Haftalık
İzmir, Haftalık Serbest İzmir, 11 Tem
muz ve 1909 başlarında İzmir'den ay
rıldıktan sonra da İstanbul'da yayım
yapan Tenkid, Teşvik, Musavver Eşref,
Piyano/Düşünüyorum, Felsefe Mecmu Şehabettin Süleyman.
ası, Yirminci Asırda Zekâ/Zekâ gibi ya
yın organlarının hepsi Baha Tev
fik'in çıkardığı veya çalıştığı-yazı yaz
sela Ömer Seyfettin'in İzmir yılların
dığı yayın organlarıdır. Bu da gösteri
da hem Fransızca öğrenmesi hem de
yor ki Ömer Seyfettin ile Baha Tev
şiir dışındaki edebî türlere daha ciddî
fik'in hem İzmir'de hem de İstan
bir şekilde yönelmesi Baha Tevfik'in
bul'da birbirleriyle olan yakın ilişki
ona Fransızca öğrenmesi yolunda
leri kesintiye uğramadan devam et
yaptığı etkileyici tavsiyeler üzerine
miştir.
olmuştur. Ömer Seyfettin de Fransız
Ömer Seyfettin, İz ca'yı kısa zamanda öğrenmiş ve Fran
mir'de Türkçü Necip, sız edebiyatına yönelmiş, bu tarihten
Baha Tevfik, Şahâbed- itibaren onun hikâye trafiğinin yo
din Süleyman ve Yakup ğunluğu da iyice artmıştır.
Kadri'den oluşan küçük
Ömer Seyfettin, Aka Gündüz'ün
bir aydın çevresi bulmuş
ifade ettiğine göre İzmir'e gidinceye
ve bu çevre içinde onun
kadar Fransızca bilmiyormuş. Baha
en çok etkilendiği arka
Tevfik, Ömer Seyfettin'e: "- Azizim,
daşı Baha Tevfik olmuş
senin edebiyata büyük istidadın var.
tur. 6 1 Türkçü Necip dı
Fakat olduğun noktada kalacaksın.
şında akran veya yaşları
Katiyen ilerleyemeyeceksin. Bir ecbirbirine çok yakın olan
nebî lisan bilmiyorsun. Mutlaka isim
bu edebiyatçıların farklı
yapabilmek için Fransızca öğrenmeli
açılardan birbirlerine
sin. Yoksa harâbât şairleri gibi kalır
tesir etmeleri kadar do
sın, demiş. Bu sözler Ömer'e çok tesir
ğal bir şey olamaz. Nite
etmiş. Bu sözleri hazmetmiş. Ertesi
kim Baha Tevfik, ileriki
günden itibaren bir Fransız pansiyo
yıllarda Ömer Seyfet
nuna geçiyor. Türkçe konuşmamak
tin'in de içinde bulun
için dışarıya az çıkıyor. Ayrıca müş
duğu Yeni Lisan hareke
küllerini de Baha Tevfik halleder ve
tinden etkilendiği gibi,
ders verirmiş. Üç sene sonra Paris'te
Ömer Seyfettin de Baha
çıkan Mercur de Soleil mecmuala
Tevfik'in bazı fikirlerin
rında Perviz imzasıyla şiirler yazıyor,
den etkilenmiştir. Memecmualar da bunları basıyordu."62
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Abdullah Cevdet.

Burada, Baha Tevfik'in Ömer Sey
fettin'e "Yoksa harâbât şairleri gibi
kalırsın" demesinden ve ayrıca Ömer
Seyfettin'in şiir ve hikâyelerinin bib
liyografyasından63 anlaşıldığına göre
Ömer Seyfettin bu sıralar daha çok
şiirleriyle ünlüdür ve telif hikâyeleri
nin sayısı çok azdır.64 Onun şiir dı
şındaki edebî türlere Baha Tevfik'le
aralarında geçen bu hadiseden sonra
daha ciddî bir şekilde yönelmiş oldu
ğu açıkça görülmektedir. Ayrıca
Ömer Seyfettin'in, Baha Tevfik'in
Ekim 1910'da Piyano'nun 8, 9 ve 10.
sayılarında yayımlanan Edebiyat Katiyyen Muzırdır! başlıklı yazısında dile
getirdiği şiirin zararlı olduğu yolun
daki düşüncesinden etkilendiğini
gösteren örnekler de vardır. Nitekim
Ömer Seyfettin'in Ali Canip Yöntem'e yazdığı bir mektupta "Edebi
yattan nefret ettiğimi ve bu nefreti
min iğrenç, tiksindirici bir nefret ol
duğunu yazmıştım"65 demesi, bu nef
retinin yansımalarını bazı hikâyele
rinde açığa çıkarması, "Beşeriyet ve
Köpek adlı hikâyesinde hikâye kah
ramanın ağzından şâirleri tembel,
mariz, hayalperver, cahil, budala
kimseler olarak" vasıflandırması, yi
ne Beşeriyet ve Köpek'te "hikâye
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kahramanının ağzından Haeckel,
Buchner, Darwin, Nobel, Robon,
Karl Vogt, Romansi, Rossi, Samson,
Skodler'den bugünkü hakayık-ı mevcûdenin ekserini beşeriyete şerheden
muharrir ve mütefekkirler" olarak
bahsetmesi, evrimci nazariyeleri sa
vunması, bazı hikâyelerinde Alman
militarist Darwinizmi ve Nietzsche
felsefesinin tesirinin görülmesi, mazi
ve evlilik müessesesi hakkında bazı
olumsuz düşüncelere sahip olması,
"Gustave Flaubert'i kendine örnek
alışı, Guy de Mauppassant'ı çok be
ğenmesi, Emile Zola'yı severek oku
ması", bunların hepsi Baha Tevfik'le
büyük benzerlik göstermektedir.66
Ayrıca Bezmi Nusret Kaygusuz'un
kullandığı şu ifadeler de, Ömer Sey
fettin'in Baha Tevfik'ten aldığı tesi
rin derecesini açıkça ortaya koymak
tadır: "Baha Tevfik, Garp Edebiyat
ve tefekkür alemini gayet iyi tetkik
etmişti. Hattâ diyebilirim ki, Ömer
Seyfeddin'i yetiştiren de odur. Ömer
Seyfeddin, o tarihte
mülâzim-i evveldi. Çir
kin, çiçek bozuğu, biraz
da lâfazan olduğu için
kimse ona iltifat etmez
di. Jandarma mekte
binde Ulûm-ü Diniye
muallimi idi. Gerçi
vaktiyle Pul mecmuası
ve Mecmua-i Edebiye'de bazı şiirleri intişar
etmişti. Fakat bunlar
alelâde ve kıymetsiz
şeylerdir. İptida, Ba
ha'nın irşâdiyle Garp
Edebiyatına sarıldı."67

tin, Baha Tevfik'in "Edebiyat Katiyyen Muzırdır!" başlıklı yazısından
sonra da, ömrünün sonuna kadar, şi
ir ve hikâye yazmaya devam etmiş
tir. 69 Ayrıca Baha Tevfik'in Ömer
Seyfettin üzerindeki tesirleri Ba
ha'nın ölümüne (1914) kadar devam
etmiş, bu tarihten itibaren Ömer
Seyfettin yavaş yavaş Ziya Gökalp ve
onun çevresinde toplanan kadronun
belirlediği kültür politikasına bağlan
mıştır.70
Baha Tevfik'in etkilediği kişiler
arasında sadece Ömer Seyfettin yok
tur. O, Şahabettin Süleyman, Aka
Gündüz gibi edebiyatçılarımız, Memduh Süleyman, Ahmet Nebil, Suphi
Ethem gibi materyalist yazarlarımız
üzerinde de pozitivist, ateist, Darwinist görüş ve düşünceleriyle önemli
tesirler bırakmıştır.71 Ayrıca bazı kay
naklarda onun, Ömer Seyfettin dı
şında Necip Türkçü, Ali Canip, Râsim Haşmet 72 ve Abdullah Cevdet 7 3
üzerinde de etkiler yapmış olduğu ifa-

Diğer taraftan Ömer
Seyfettin'in, edebiyatın
zararlı olduğu konusun
da Baha Tevfik'ten et
kilendiğini
gösteren
kuvvetli deliller olsa
68
bile, bu etkinin kısa
sürdüğü anlaşılmakta
dır. Zira Ömer Seyfet Felsefe mecmuası.
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de edilmiş, ancak bu kaynaklarda Ba
ha Tevfik'in bu kişiler üzerinde ne
tür etkilerde bulunduğu konusunda
hiçbir ayrıntılı bilgi verilmemiştir.

Baha Tevfik'in "Dili"
Tanzimat yıllarında dil meselesini
ilk defa ciddî bir şekilde ele alan Şinasi'den sonra halkın anlayabileceği
bir dille yazma, yazı dilinin ıslahı, sa
de dil davası gibi meseleleri Türki
ye'de işleyenler arasında Münif Paşa,
Namık Kemal, Şemsettin Sami, Ali
Suavi, Ziya Paşa, Ahmet Mithat
Efendi, Necip Asım gibi kişiler var
dır. Sade dil ve Türkçe yazma çığırı
nın 1900'lerdeki en önemli temsilci
si ise Mehmet Necip (Türkçü Necip)'tir. Nitekim Türkçü Necip'in İz
mir'de yazdığı yazılar büyük ilgi
uyandırmış, İzmir'in gençleri üzerin
de tesirli olmuş ve II. Meşrutiyet'ten
sonra Selanik'teki Yeni Lisan Davası'nın da Türkçü Necip'in İzmir'dey
ken etkilediği Ömer Seyfettin aracı
lığıyla ortaya çıktığı görüşü ileri sü
rülmüştür.74 İşte Baha Tevfik de sade
yazmak, halkın anlayabileceği bir dil
kullanmak fikrini Ömer Seyfettin gi
bi İzmir'de Türkçü Necip ve Bıçakçızâde Hakkı çevresindeyken almıştır.
Baha Tevfik'in ilk yazılarını yazma
ya başladığı yıllara (1904 ve sonrası)
gelindiğinde artık divan nesri ömrü
nü tamamlamış, divan şiiri de ömrü
nün son demlerini yaşamaktadır. Bu
yıllarda her ne kadar, bol ArapçaFarsça kelimeli ve terkipli bir dil kul
lananlar olsa da artık yeni bir nesir
ve nazım dili oluşturulması yolunda
hem teorik hem de pratik adımlar
hızla atılmış ve bu adımlar bir hayli
de rağbet görmüştür. Çünkü özellik
le, daha fazla sayıda insana ulaşmak
isteyen gazete ve dergi sahipleri, hal
kın kendilerini anlayabilmesi için
açık ve sade bir dil kullanmak zorun
luluğunu bu yıllarda daha çok hisset
mişlerdi. O da, hocası Bıçakçızâde
Hakkı gibi, daha ilk yazılarından iti
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baren sade, anlaşılır bir dil kullanmış
ve hayatının sonuna kadar ArapçaFarsça terkip ve kurallardan kaçına
rak sade, anlaşılır bir dili tercih et
miştir.
Baha Tevfik'in başmuharriri ve
mesul müdürü olduğu Karagöz gaze
tesinde "Genç Kalemler" dergisi oku
yucuya hararetle tavsiye edildiği gi
bi, 75 Haftalık İzmir gazetesinde de
"Baha Tevfik'in, Necip Türkçü'ye it
haf ettiği 'Felsefe-i Lisan' adlı bir se
ri yazısı, Necip Türkçü'nün Baha
Tevfik'e ithaf ettiği, Ömer Seyfet
tin'in ileride dil konusundaki fikirle
rinin şekillenmesinde önemli bir yeri
olan 'Lisanımızda Şeklî ve Mânaî Te
kâmül' adlı bir seri yazısı yayımla
nır." 7 6 Bu iki örnek (ve yazdığı yazı
lar) Baha Tevfik'in en baştan beri sa
de lisan taraftarı olduğunu göster
mektedir.
Vahdet-i Mevcüd-Bir Tabiat Âliminin Dîni adlı kitabın tercümesini açık
ve anlaşılır bir dille yaptıklarını söy
leyen Baha Tevfik, aslında siyasî ve
ideolojik anlamda çeşitli sebepler
öne sürerek karşı çıktığı "Milliyetçi
lik" hareketinin dilde yansıması olan
Yeni Lisan'a göre eser vermiştir. Ha
yatta her türlü kötülüğün kaynağı
olan bilgisizliğe savaş açan Baha Tev
fik, bu kitabın önsözünde, eserlerinin
en birinci meziyetinin bilgiyi seven
ve hakîkati arayanlara bir yol gösteri
ci olduğunu, muğlak tabirler ve ıstı
lahlarla doldurulan eserlerin zıddına
sade ve anlaşılır bir lisanla (Yeni Lisan) yazılan veya tercüme edilen Teceddüd-i İlmî ve Felsefî Kütüphanesi ki
taplarının, onlardan beklenen fayda
yı artıracağını belirtir: "Bu tercüme
nin başka bir meziyeti daha zannede
riz ki 'Yeni Lisan'la tercüme edilmiş
olmasıdır. Bizde felsefî ve ilmî eser
yazanlar yahud tercüme edenler her
nedense yazılarını birtakım muğlak
tabirler ve ıstılahlarla doldurdukla
rından her okuyan anlayamaz. Anla
yanlar da büyük bir sıkıntı ile okurlar

Beşir Fuat.

ki bu hal bu gibi kitapların neşrinden
husule gelecek faideleri azaltır. Bina
enaleyh biz bu eseri yeni lisanla ter
cüme ettik. Yeni Lisan'ın istinad etti
ği noktalar şunlardır: a. Arapça ve
Farsça tamlama kullanmamak. Hıfzı's-sıhha, târîh-i tabiî gibi klişe hali
ne gelmiş kelimeler müstesnâ, b.
Arapça ve Farsça kurallara göre ço
ğul yapmamak. Kâinât, ahâlî gibi ke
limeler müstesnâ, c. Arapça ve Fars
ça edat kullanmamak, d. Konuşurken
kullanmadığımız kelimeleri yazarken
de kullanmamak... Karşılığı olma
yanlar müstesna, e. İlmî ve fennî te
rimleri mümkün olduğu kadar Türk
çe yazmak..."77
Yukarıda Ömer Seyfettin'in Baha
Tevfik'le yakınlığından söz etmiştik.
Baha Tevfik'in yakın fikir arkadaşı
Dr. Suphi Ethem'in Genç Kalemler
78
dergisinin bazı sayılarında yazıları
çıkmış olmasına rağmen, Baha Tev
fik'in herhangi bir yazısı dergide ya
yımlanmamıştır, ancak en azından
Yeni Lisan hareketine ilgisi ve bu ilgi
neticesinde eserlerini şekillendirmesi
dikkate değer bir konudur.
Tabiî bu arada Yeni Lisan hareketi
nin, Genç Kalemler'in 11 Nisan 1911
günlü 9. sayısı (2. cilt, 1. sayı) ile başTarih ve Toplum / TEMMUZ 2003 / SAYI 235
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ladığı, Baha Tevfik'in de Teceddüd-i
İlmî ve Felsefî Kütübhânesi'ni 18 Tem
muz 1910'da kurduğu bilinince, kü
tüphânenin daha 2. eseri olan "Vahdet-i Mevcûd-Bir Tabiat Âliminin
Dîni" adlı tercümenin 85. sayfasın
daki "Türkçe'ye tercüme olunduğu
tarih 1911" ibaresindeki 1911'in 11
Nisan 1911'den sonraya denk geldiği
anlaşılır. Böylece kütüphanenin 1.
kitabı olan Hassasiyet Bahsi ve Yeni
Ahlâk'tan itibaren bütün tercüme ve
telif eserlerde Yeni Lisan'a göre hare
ket edildiğini söylemek mümkündür.

Baha Tevfik'in Sıra Dışı
Edebî Görüşleri
Baha Tevfik, hayatı ve mizacıyla
olduğu kadar edebî görüşleri ve tenkitleriyle de sıra dışı bir insandır. Onun edebî görüş ve tenkitlerini içe
ren makale ve tenkit türündeki bazı
müstakil yazıları ile bu yazılarının bir
kısmını topladığı Teceddüd-i İlmî ve
Edebî adlı kitabında yer alan edebî

Genç Kalemler dergisi.
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görüş ve tenkitlerde de bu sıra dışılık
kendini açıkça belli eder.
Baha Tevfik, daha önceden farklı
gazete ve dergilerde yayımlanmış
edebiyatın çeşitli konularıyla ilgili
makale ve tenkit yazılarının bir kıs
mını, Teceddüd-i İlmî ve Edebî'nin
"Edebiyata Dâir" başlıklı üçüncü bö
lümünde tekrar yayımlamıştır. Bu ya
zıların hemen hepsinde yazarın sıra
dışı/aykırı edebî görüşleri yer almak
tadır. Ancak burada sadece bu kitap
taki yazılar içinde, yazarın sıra dışı
edebî görüşlerinin yoğun olarak yer
aldığı "Edebiyat Katiyyen Muzırdır!",
"İntikâd", "San'at-ı Tahrîr ve Kadın
lar" başlıklı yazıları79 ile bu yazılar dı
şında bulunan diğer bazı yazılarında
ki sıra dışı görüşleri ele alınacaktır.*

Edebiyat Katiyyen
Muzırdır!80
1. Edebiyat Kesinlikle Zararlıdır!
Baha Tevfik'in edebî görüşleri için
de en aykırı olanı "edebiyatın zararlı
olduğu görüşü"dür. Ya, zar bu düşüncesini ilk
önce 17, 24 ve 31 Ekim
1910 tarihli Piyano
mecmuasının 8, 9 ve
10. sayılarında yayımla
nıp daha sonra Teced
düd-i İlmî ve Edebî adlı
kitabına da aldığı "Ede
biyat Katiyyen Muzır
dır!" başlıklı yazısında
ele almıştır.
Baha Tevfik, yazısı
nın başında böyle bir
konuyu gündeme getir
mekteki gayesinin bir
kalem kavgası aralamak
değil, samimî ve sevgili
okuyucularına edebiya
tın kaçınılması müm
kün olmayan zararlarını
bir kere daha açık bir
şekilde göstermek oldu
ğunu ifade etmektedir.
O, bu yazısında esas

olarak hisli "an'ların insanın normal
dışı (gayr-ı tabiî) halleri olduğunu id
dia eder. Ona göre hisli zamanlarda
zihin ve kalp muhakemeden uzakla
şır. Öyleyse insanın tabiî halleri, mu
hakemesine tamamıyla sahip olduğu,
karar verirken, düşünürken hisleri
nin etkisinde kalmadığı zamanlardır
(s. 113-114).
Yazara göre kalbin mutluluk ve ke
der, zihnin ise hatıra ve hayret gibi
halleri hep tabiî olmayan hallerdir.
Şiir, tabiî hallerde değil, hisli zaman
larda yani insanın muhakemesine sa
hip olamadığı zamanlarda yazılır.
Hisler, insanın normal olmayan hal
leri olduğu için, bu hisler vasıtasıyla
meydana getirilen şiirler de hastalık
lı ve zararlıdır. Hislerin tesiriyle mey
dana gelmeyen, tamamıyla muhake
me yoluyla yazılan manzum eserlere
ise şiir değil, "manzum muhakeme"
demek uygun düşer.
Edebiyat ve şiirin mutlak surette
hastalık eseri olduğu ve hastalık neti
cesinde doğan her şeyin acziyetle eş
değer olacağına, insanın nefsine ta
mamıyla hakim olduğu zamanlarda
şiir yazamaması açık bir delildir (s.
119).
Baha Tevfik bu yazısında, memle
ketimizde edebiyatın zararlı olduğu
sözünün ilk defa kendisi tarafından
söylendiğini ifade eder (s. 112). O,
iyi derecede bildiği Fransızca'sıyla ya
bancı eserlerden daima haberdar ol
muştur. Onun, edebiyatın önemli za
rarları olduğu düşüncesini dile getir
mesi, bizce okuduğu Fransızca eser
lerden kaynaklanmış olmalıdır. Çün
kü edebiyatın ahlâk ve gerçek bilgi
açısından bize bir şey sağlamadığını
ve bu bakımdan da zararlı olduğunu
ilk kez Platon Devlet'te ifade etmiştir.
Aynı konuya İon'da da değinen Platon'a göre şairlerin kendilerine özgü
bir bilgi alanı yoktur ve İon diyaloğu
nun esas konusu olan şairlerin nasıl
yazdıkları bölümünde Platon, Sokrates'in ağzından ozan Ion'u sorguya
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çekerek şairin akla dayanmadığını,
bir nevi vecd içinde, kendinden geç
miş olarak, ilhamla şiir yazdığını be
lirtir.81 Burada görüldüğü gibi Baha
Tevfik'in, edebiyatın zararları konu
sundaki düşüncesi Platon'unkiyle
uyuşmaktadır.
Baha Tevfik, farklı zamanlarda yaz
dığı bazı makale, tenkit yazıları ve ki
taplarında, aslında edebiyatın ne ol
duğu hakkında açık bir görüş ortaya
koymaz. Ancak o, "Edebiyat Katiyyen Muzırdır!"da ileri sürdüğü edebi
yatın zararlı olduğu yolundaki düşün
celerini ölümünden önce yazdığı son
eseri Felsefe-i Edebiyat ve Şair Celis'te
de, bu görüşü biraz yumuşamış gibi
görünse de, daima devam ettirmiştir.
Baha Tevfik, bu son kitabında, ede
biyatın muzır olduğu görüşünü de
vam ettirdiğini ve mensur şiir, hikâ
ye, tenkit gibi türlerde yazı yazmış ol
masının, edebiyatı faydalı bulduğu
anlamına gelmeyeceğini şöyle ifade
eder:
"Edebiyatın eşkâlinden birini ter
cih etmek, o şekl-i müreccahı sev
mek veyahut onu faideli bulmak
ma'nâsını ifâde etmez. Edebiyatın
muzır olduğunda da daima sâbit ka
demim. Bu husustaki efkârımı Teceddüd-i İlmî ve Edebî isimli kitabımda
müdellel bir surette beyân ettim. Bu
rada yalnız teşrîhât ve tahlîlâtla uğraşıyorum..."82
Baha Tevfik'in mensur şiirler, (sa
dece bir) şiir ve hikâyeler yazmış ol
makla birlikte hayatının son 5-6 se
nesinde dillendirdiği "edebiyatın za
rarlı olduğu görüşü"nü uzun bir süre
koruduğunu ve bu görüşü hararetle
savunduğunu gösteren şu olay son
derece ilgi çekicidir:
Yakup Kadri'nin anlattığına göre
Şahabeddin Süleyman'ın (ahlâk açı
sından zararlı olduğu iddiasıyla) mü
nakaşalara sebep olan Çıkmaz Sokak
ve Siyah Süs adlı tiyatro eserlerine
(ve tabiî bu arada Fecr-i Atî grubu
na) özellikle Raif Necdet ve M. Ra54 • 54

uf83 tarafından sert
saldırılar yapılmıştır.
Bu saldırılara bir de
meşhur hicivci Şair
Eşref'in adını taşı
yan bir derginin çir
kin ve kaba bir sa
taşması
karışmış,
bunun üzerine artık
tahammülü taşan
Fecr-i Atî grubu,
hemen o dergi ida
rehanesine gitmiş
ve epeyce sert bir
şekilde imtiyaz sahi
binden hesap sor
maya kalkışmış, im
tiyaz sahibi de onla
rın hepsini, kendisi
ni dayakla tehdit et
tikleri
iddiasıyla,
mahkemeye vermiş
tir. Bundan sonrası
nı Yakup Kadri'den
dinleyelim:

Karagöz gazetesi.

"Lâkin, bu mahkeme ilk duruşma
dan itibaren adalet anellerinde misli
görülmemiş bir komedya haline gir
miştir. Şöyle ki, mahkeme başkanı
her nedense bizim adlarımızı Farsça
kaidelere göre birer 'terkîbi vasfî'
şekline sokarak 'Tahsini Nâhid', 'Hamedallahı Subhî', 'Refiki Halid' ve
'Yakubu Kaderî' diye telaffuz ediyor
du. Biz de kendimizi kahkahalarla
gülmekten zor tutarak sanık sıraları
na dizilmiştik. Fakat, asıl en gülünç
hadise 'Eşref' dergisi sahibinin vaka
ya şahit olarak gösterdiği Baha Tev
fik'in, hâkimleri şaşkına çeviren ve
arkamızdaki dinleyicileri kızdıran ifa
delerinden doğacaktı. Baha Tevfik,
Alman filozofu Büchner'in Madde ve
Kuvvet adlı eserini dilimize çevir
mekle ve zamanına göre pek acayip
sayılan paradokslar yapmakla tanın
mış bir yazardı ve benim de İzmir ida
disi arkadaşlarımdandı. Hâlâ gözle
rim önündedir: Gayet ağır adımlarla

ve bir profesör ciddîliğiyle hâkimle
rin önüne gelmiş ve aynı tavırla ye
min ettikten sonra şöyle demişti:
"- Muhterem hâkimler heyeti; ifa
demi vermezden evvel sizlere bir hu
susu arz etmek isterim: Maraz-ı edebi
yat denilen bir ruhî hastalık vardır.
Buna müptelâ olanlar -ki onlardan
biri de bendenizim- hakikati hayal
den bir türlü ayıramazlar. Binaena
leyh, (bizi göstererek) bu zevatı ben
'Eşref' mecmuası idarehanesinde mi
gördüm, başka bir yerde mi? İçlerin
den hangisi ne demişti? Hangisi ki
min üstüne bastonla yürümüştü? bil
miyorum. Bütün bu vakaya dair hatı
ralarım zihnimin içinde dans ediyor."
Bunun üzerine, başhâkim, Baha
Tevfik'i daha ziyade konuşturmaya
lüzum görmeyerek arkadaşlarıyla bir
kaç dakikalık bir danışmaya çekilmiş
ve davayı şu şekilde bir neticeye bağ
lamıştı: "İşbu davanın mesnedi hayaTarih ve Toplum / TEMMUZ 2003 / SAYI 235
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lâttan ibaret olduğu anlaşılmakla
maznunların beraatine ve mahkeme
masraflarının müddeîden tahsiline
karar verilmiştir."84
Bu olay, Baha Tevfik'in adı geçen
makaleyi yazmadan önce de edebi
yatın zararlı olduğu görüşünü taşıdı
ğını göstermektedir. Zira bu olay,
Baha Tevfik'in "Edebiyat Katiyyen
Muzırdır!" başlıklı yazısının Piyano
mecmuasında yayımlanmasından
(17, 24, 31 Ekim 1910) önce yaşan
mıştır. Baha Tevfik, bu olayın patlak
verdiği gün mesul müdür olduğu ve
Eylül ayından itibaren Musavver Eş
ref olarak çıkmaya başlayan Eşref
mecmuasının yazıhanesindedir, an
cak bu olayda, içlerine katılmamış
olmakla beraber, Fecr-i Aticilerin
lehinde hareket etmiştir. Baha Tev
fik'in Musavver Eşref mecmuasının
sahibinin aleyhine tanıklıkta bulun
ması onun mecmuadan ayrılmasına
sebep olmuştur. Onun, Eşref mec
muasında çalıştığı dönemin 13
Ağustos-18 Kasım 1909 arasında 85
olduğu dikkate alınırsa bu olayın,
yazarın Musavver Eşref'te yazılarının
kesilmesi (son yazısı 28 Ekim 1909)
ve mecmuadaki görevinden ayrılma
tarihi olan Kasım 1909 tarihinde
vuku bulmuş olması çok büyük bir
ihtimaldir.
2. Edebiyat: Umûmî ve Salgın
Bir Akıl Hastalığı
Baha Tevfik'e göre ibtidâî devirler
den itibaren insanların yeni hassaları
(nitelikleri), ihtiyaçların zorlayıcı se
bepleri altında gelişmiştir. İnsanlar,
ilk (ibtidâî) ihtiyaçları karınlarını
doyurmak ve neslin devamı için çift
leşmek iken, geleceğin tehlikelerine
karşı kendilerini korumak için akılla
rını zorlamaya ve düşünmeye girişti
ler; böylece hayal etmeye başladılar.
İşte hayal etmenin ve muhayyilenin
artmasıyla bu gibi sanatların arttığı
ve bir gün "edebiyat" adıyla ayrı bir
şube teşkil edecek kadar çoğaldığı
görülür. Böylece tereddütsüz hükmoTarih ve Toplum / TEMMUZ 2003 / SAYI 235

lunur ki edebiyat umûmî ve salgın bir
akıl hastalığından başka bir şey değildir
(s. 119-122).
3. Şâirler: Aciz, Tembel, Hayalci
ve Zararlı İnsanlar
Baha Tevfik'e göre edebiyatla uğra
şanların; nazik, hassas, hayalî ve ha
yatın müthiş darbelerine karşı her
kesten daha az mukavemet edebile
cek insanlar olduğu inkar edilemez
bir gerçektir. Bir şâir, ancak bir sa
londa oturabilir, kadınlarla görüşür,
şiir yazar, bizim memleketimizde ça
resiz biraz da hükûmet memuriyetiyle
vakit geçirir. Esasen bu gibi felçli ve
karmakarışık dimağlardan asla ciddî
bir iş, bir ticaret, bir ilmî buluş, bir
vatanî hizmet, çalışmayla, çırpın
mayla elde edilir büyük maddî fayda
lar beklenilemez. (s. 124)
4. Edebiyat, İnsanları Korkak ve
Hasta Yapar
Baha Tevfik'e göre edebiyatın ah
lak bozuculuğunun yanı sıra bir diğer
zararı da "ürkek ve korkak insanlar"
ortaya çıkarmasıdır. Ahmet Nebil'le
birlikte yazıp yayımladıkları Osmanlı
Edebiyatı (Tenkit Mec., 25 Mayıs
1326, nr. 4) başlıklı makalede bu dü
şünce şu ifadelerle dile getirilmiştir:
"Edebiyat nerede ilerlemiş ise orada
'psikoloji defol' denilen ânât-ı hass
siyet ziyadeleşmiş, ahalî her dakika
müthiş bir ihtimal-i felâket karşısın
da adeta korkak ve marîz olmuşlar
dır."86
5. Şiir: Firengi Gibi Bulaşıcı Bir
Hastalık
Edebiyat ve şiir bir hayal ürünüdür,
hayal ise hastalıktır. Şairler toplumda
ictimâî bir fayda sağlamadıkları gibi,
her biri, nefsine hakimiyetten mah
rum bir alay çılgındır; çoğu da en bü
yük ve en müthiş belalara karşı mağ
lubiyet içindedir, "...hangi şâirimizi
gösterebiliriz ki sarhoş olmasın, han
gi edibimizin hayât-ı husûsiyesinden
bahsedebiliriz ki yüzümüz kızarmasın,
hangi sanatkârımızı zikredebiliriz ki
bir hamâmnâmesi, yahud buna mü

mâsil diğer bir eseri meselâ bir Zambak'ı** bulunmasın... Yahud çıldıra
sıya kadından, aşktan, bu müzmin ve
modası geçmiş mevzû'-i mühimm-i
(!) edebîden bahsetmemiş olsun?!."
(s. 128).
1904-1909 yılları arasında az sayı
da mensur şiir ve (bilinen) sadece bir
şiiri yayımlanmış olan 8 7 Baha Tev
fik'in genelde edebiyata, edebî türler
içinde de özellikle şiire karşı tavır al
masının bazı gerekçeleri vardır. "Ede
biyat Katiyyen Muzırdır!" başlıklı ya
zısında kendisini edebiyatın zararlı
olduğu görüşüne sevk eden bazı olay
ları şöyle anlatır:
"Ben; idâdînin birinci senesinde
Nâci'nin verdiği heves-i şiirle dersle
rimi ihmal ederek iki sene üst üste
aynı sıraları bekledim, bir arkadaşım
yine derd-i şiirle hastalanarak mâli
yeden koğuldu. Ve devr-i istibdâdın
ekser şuârâsı, bir menfaat-ı maddiyye
için değil, sırf istidâd-ı şâirânelerinin
tatmîni için yegâne fırsat olan kasîdecilikten başlayarak yavaş yavaş jur
nalci ve hafiye oldular.
Her cemiyet mütemâdiyen ve musırran şâirlerden mutazarrır oldu, bo
ğuldu, iflas etti. Fakat garibdir ki şim
diye kadar hiç kimse bu mazarratlara
inanmak istemedi" (s. 130).
Baha Tevfik'e göre şiir hastalığı her
keste mutlaka doğuşta ortaya çıkma
dığı ve bu hastalık tıpkı verem veya
firengi mikropları gibi babadan evla
da da geçen bir hastalık olduğu için
tedavisi çok zordur (s. 130-131).
6. Edebiyat Dersleri: Hemen
Okullardan Kaldırılmalı
Mevcut toplum şartlarında şiirden
tamamıyla uzaklaşmak asla mümkün
değildir. Ancak yine de şu yapılmalı
dır: Edebiyat derslerini okullardan
hemen kaldırmalı ve şairlerin başarı
larını da bir kumarcı, bir âciz derece
sine indirerek herkese lâzım geldiği
kadar değer vermeye başlamalıdır (s.
132).
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"Tenkid" Üzerine Aykırı
88
Düşünceler
Tenkid kelimesi hakkında eski
edebiyatçılar tarafından farklı fikirler
ileri sürülmüştür. Kimi yazarlar tenkid'i, kimileri de intikâd'ı tercih et
mişler, hepsi de nakd kökünden türe
miş olan dört kelime içinde tenkad ve
tenakkud kelimeleri ise pek tercih
89
edilmemiştir.
Tenkid, eski Müslüman Şark'ın en
zayıf yönlerinden birini oluşturur.
Divan edebiyatı döneminde tenkid,
bir tür olarak gelişmemiş ve ancak
tezkireciler aracılığıyla şiire mahsus
kalmıştır. Bu dönemin tenkidi, daha
ziyade Arap ve Fars aruzunun çok
önceden oluşmuş kurallarına göre
yapılmış, hele hele nesre ait ve özel
likle kompozisyonu göz önünde tu
tan bir tenkid hemen hiç bulunma
mıştır.90 Yeni Türk edebiyatı döne
mine gelindiğinde ise artık tenkid
batılı anlamda bir "tür" olarak edebi
yat (ve daha sonra da diğer alanlar
da) her sahanın vazgeçilmez bir un
suru olmuştur. Söz gelişi Tanzimat
edebiyatı, daha başlangıçta tenkid
fikri üzerine kurulmuştur ve "Tanzi
mat edebiyatında tenkidin başlıca iki prensipten hareket ettiği görülür:
Eskinin reddi, yeninin yaratılma
91
sı..."

kanunu yoktur. Edebiyata ve sanat
eserlerine gelindiğinde ise, muhayyi
le nasıl hastalıklı (marazî) bir hâl ise
ondan doğan edebiyat da, sanat da
öyle marazî bir hâldir. Edebiyat ve sa
nattaki terakki, marazî hâlin terakki
sine bağlıdır. "O halde bir şâir ne ka
dar marîz ise o kadar sanatkârdır. Ve
herkesin marazını ölçmek için bir
mikyâs-ı tenkid vaz' edilemez" (s.
141).

2. Tenkidin "Kuralsızlık" Kuralları
Baha Tevfik'e göre kazanmak için
her şey meşrudur ve tenkid için illa
da bazı kurallar ileri sürülecekse bu
kuralları şöyle sıralamak mümkün
dür:
1. Ne sır, ne de söylenemez, açıkla
namaz söz vardır. Her söz açık, her
söz açıklamaya müsaittir. 2. Her fik
rin çeşitli şekillerde ifade edilmesi
mümkündür ve söz yalnız bir türlü
değil, birçok türlü söylenebilir. 3.
"Mutlak Hakîkat" sözü saçma, "Mut
lak Güzellik" sözü de manasızdır.
Önemli olan "Bakış Açısı"dır. Bu ne
denle her şey çürütülebilir. 4- Tenkid
ancak batırmak için yapılır ve ondan
beklenen şey şahsî bir şöhret temini
dir (s. 143-144).
3. "Tenkit yalnız bir şey için yapı
lır: Şöhret!" (s. 142).
Şöhret temin etmenin en kolay ve
en emin yolu mevcut fikirlere zıt bir
Baha Tevfik Teceddüd-i İlmî ve Ede duruş almaktır ve tenkid, -tam ma
bî adlı kitabında yer alan İntikâd baş nasıyla- bir tecavüzden başka bir şey
lıklı yazısında düşüncelerini şu genel değildir. Her fikrin aşılanmasında ol
başlıklar altında değerlendirir:
duğu gibi tenkidde de düşünceyi
1. Tenkidin Usul ve Kaidesi Yoktur okuyucuya kabul ettirmek için önce
Baha Tevfik "întikâd" adlı yazısı onun akıl dengesini bozmalı, bir çe
nın başında kendisini hiçbir şeyde şit manyetizma yapmalıdır. Bunun
kaide tanımayan bir kişi olarak kabul için en birinci yol cezbedici, sürükle
ettiğini ifadeden sonra şöyle der: "... yici, sihirli tesire sahip bir üslup kul
bence tenkîdin ne usûlü, ne de kai lanmaktır. Bundan sonra tenkide
desi vardır. Yahut o usûl ve kavâidi mutlaka umûmî fikirlerde yer tutan
herkes kendine göre tesis etmiştir" (s. bazı şeyleri devirmekle girmeli ve is
134). Baha Tevfik'e göre hiçbir ilim, tihzâ ile eserin öyle bir noktasına
fen ve felsefede son bulmuş/kesin bir darbe indirmelidir ki okuyucu daha
hakikat olmadığı gibi bütün ilim ve son satırları okumadan eser sahibin
felsefe konularında da tenkidin bir den nefret etsin ve münekkid için
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bir hürmet ve muhabbet hasıl eyle
sin (s. 146-147).
Edebiyat, tamamıyla kadınların ol
malıdır: Baha Tevfik, "San'at-ı Tah
rîr ve Kadınlar" başlıklı yazısında
"edebiyat, tamamıyla kadınların ol
malıdır" der. Ona göre, ruh ilmi tari
hi erkekler ne kadar mütefekkirlerse,
kadınların da o kadar hassas oldukla
rını göstermiştir. O halde herkes ken
di istidadının ilhamlarına dönmeli
ve ürünlerini bu yolda vermelidir.
Çünkü tam his kadın, tam düşünce
ise erkek kitaplarında bulunur (s.
205).
Tiyatro-Bir Canbaz Oyunu: Baha
Tevfik'e göre tiyatrocular; ahlâk,
edebiyat ve hikmet noktasından da
ha çok vurdu-kırdı, hırsızlık ve öldür
me gibi cinâî, heyecanlı ve gürültülü
olayları, yahut zevzeklik, maskaralık,
soytarılık gibi güldürecek şeyleri ve
yahut muaşaka ve zifaf gibi insanla
rın şehvânî hislerini okşayacak olay
ları gözler önüne sererler. Bunlardan
ise bir ahlâkî kaide değil, belki birçok
helak edici zararlar doğar. Bu yüzden
cinnetin her çeşidinin, nevrasteni
nin, isterinin, saranın, her türlü asabî
heyecanların, her türlü ruhî sapkın
lıkların, hafakanların, umumî felçle
rin ilerlemesinin sebepleri arasında
tiyatroyu da saymak gerekir. Bütün
bunlar dikkate alındığında tiyatro
nun bir canbaz oyunundan hiçbir far
kı yoktur.92
Fecr-i Âtî'ye Çatış: Baha Tevfik,
Osmanlı Edebiyatı başlıklı makale
sinde edebiyatın gayesi üzerine dü
şüncelerini ifade ederken aynı za
manda Fecr-i Âtî'nin "Sanat şahsî ve
muhteremdir" görüşüne de çatmayı
ihmal etmez. Ona göre sanat şahsîdir,
ancak muhterem değildir ve -tenkit
gibi- edebiyatın amacı da sadece şöh
ret kazanmaktır.

Son Söz
Sonuç olarak, Baha Tevfik her ne
kadar mensureler, hikâyeler, edebî
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musahabe ve tenkitler yazmışsa da
aslında onda edebiyat ve felsefenin
daimî bir çatışma halinde olduğu gö
rülür ve ondaki bu çatışmanın galibi
daima felsefe olmuştur. Çünkü Baha
Tevfik felsefeyi yüceltir, onunla daha
ciddî olarak ilgilenir, edebiyatı ise

hemen her fırsatta kötüler. Ona göre
dünün felsefesi bugünün ilmi, bugü
nün felsefesi ise yarının ilmidir. Yani
felsefe her zaman ilimden bir adım
öndedir. Oysa "edebiyat" bireye ve
topluma en zararlı sanat dallarından
birisidir.

Baha Tevfik'in felsefeyi yüceltme
sinin en önemli sebebi onun tama
mıyla tefekküre (düşünceye) dayan
ması, edebiyatı kötülemesinin en bi
rinci sebebi de edebiyatın tefekkürü
öldürüp, hayali ve hassasiyetleri ön
plâna çıkarmasıdır.
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