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Önsöz

Ahmed Cevdet Paşa, Tezâkir’de, savurganlıkla boşalan Osmanlı ha-
zinesinin ilk kez krizle karşılaştığını yazar ve ekler: “Bak belâya ki 
crise lafzının lisân-ı Türkî’de tercümesi yok.” Uzun tartışmalardan 
sonra “crise” sözcüğüne karşılık olarak “buhran” sözcüğü bulun-
muştur. İster “crise” ister “buhran” olarak adlandırılsın durum, 
“belâ”yı belirginleştirir. Sorun belirlendikten sonraki bütün çabalar, 
belâdan kurtulmak içindir.

Ahmet Hamdi Tanpınar, “Türk Edebiyatında Cereyanlar”ı değer-
lendireceği yazısına, “Modern Türk edebiyatı bir medeniyet kriziyle 
başlar” cümlesiyle girer. Tam da Ahmed Cevdet Paşa’nın “crise”e 
karşılık arandığını yazdığı yılları işaret eder Tanpınar.

“Bir medeniyet kriziyle” başladığı iddia edilen modern Türk 
edebiyatı, başka krizlerle ilerler. Sıkıntıyı haber veren kriz, çözüm 
için imkânları da içinde taşır. Modern Türk edebiyatında bu durum, 
özellikle şiirde belirginleşir. Şiir merkezli tartışmalar, krizi haber 
verdiği kadar krizin aşılması yönündeki çabaları da imler. 

Modern Türk şiirindeki olgular, krizin aşılmasına yönelik 
hamleler belirdiğinde ortaya çıkar. İntiharın kaside şiir biçimi ile 
yüceltilmesi, medeniyet krizinin bireyde uyandırdığı çözüm öne-
risini olgusallaştırır. Bu, bireyin fark edilmesi olarak yorumlanır. 
“Öz Türkçe Şiirler”, siyasal ve kültürel yapılanmanın şiir formunu 
nasıl zorladığını gösteren bir olgudur. Devlet tarafından Avrupa 
gözetilerek Fransızca olarak yayımlanan bir edebiyat antolojisi ve 
bu antoloji etrafında gelişen tartışma, hegemonik ilişkinin edebi-
yatı ve daha özelde şiiri nasıl çevrelemeye çalıştığını göstermesi 
bakımından olgusaldır. Devlet tarafından oluşturulmaya çalışılan 
kanonun şiirin öldüğünü iddia ederek bu yönde bir anket düzen-
lemesi, bir başka olgudur. Erken Cumhuriyet Dönemi’ndeki bu üç 
olgu, şiirin içinde bulunduğu krizi görmeyi hazırlar. Buna, “Yedi 
Meşale” çıkışını da eklemek gerekir. Edebiyata şiirden giren ve 
sonra uzaklaşan yazar olgusunu, Kemal Tahir’in metinleri çok iyi 



8  Modern Türk Şiiri

örnekler. Bu, Nâzım Hikmet’le özdeşleşen “serbest şiir” olgusunu 
içinde taşımasıyla da ayrıca önemlidir. Edebiyat kanonunun hege-
monik tutumu, bir şairi, bazı yönlendirenlerle öteleyebilir. Bu ol-
guyu, Sezai Karakoç’un İkinci Yeni içindeki durumu somutlaştırır.

Krizler sürecindeki belirsizlikte ve kaosta yitip gitmemek, teh-
likelerden ve tehditlerden korunmak, kaçınmak için bazı şairler, 
poetik tutumlarıyla ayrışır. Her biri, birer ada olarak belirir. Bunlar, 
kendilerine özgü tutumlarıyla eğilimleri gösterirler.

Kriz, kırılmayla aşılır. Hem Garip Şiiri hem de onun oluştur-
duğu krizi aşma sürecinde beliren “Mavi Çıkışı”nın haber verdiği 
İkinci Yeni Şiiri, modern Türk şiirinin gördüğü kırılmadır. İkisinin 
de şiirde süpürücü bir etkiye yol açması ve şiire yeni bir mecra 
belirlemesi, onları akım olarak belirginleştir.

Olgular, eğilimler ve akımların gözetildiği Modern Türk Şiiri, 
krizi olduğu kadar krizin nasıl aşıldığını/aşılabileceğini gösterme 
niyetiyle yazılmıştır.

Mehmet Can Doğan
Ankara, Ocak 2018 



Bir Durum Çokça Yorum: 
İki Paşa’nın Şiirle İntiharı

Türk şiirinde, görebildiğim kadarıyla intiharı bir tema olarak ilk 
kez kullanan şair 1853’te doğup 1903’te ölen Damat Mahmud 
Celâleddin Paşa’dır. “Âsaf” mahlasıyla “şiir söyleyen” ve şiirlerini 
Mısır’da bulunduğu sırada Dâmad Halil Paşa-zâde Dâmad Mahmud 
Paşa’nın Eş’ârı (1316/1900) adı altında yayımlayan1 Paşa’yı, şimdi-
lerde edebiyat dünyası pek hatırlamıyor. “Pek” zarfını, aslında, ne-
zaketen kullandım; “hiç” demek daha yerinde olacak. Oysa Paşa’nın 
şiirleriyle alfabe mesafesi de birkaç yıl önce Dr. Ömür Ceylan’ın 
hazırlayıp yayımladığı Âsaf Dîvânı (2003) ile ortadan kalktı. Ente-
lektüel çevre onun adını daha çok oğlu Prens Sabahaddin vesilesiyle 
anıyor. Mahmud Celâleddin Paşa’nın divan şiiri ile Tanzimat’ın 
ilk nesli İbrahim Şinasi, Nâmık Kemal ve Ziya Paşa’nın poetikası 
doğrultusunda yazdığı şiirlerinde; aşk ve hikmet temalarının yanı 
sıra zamandan şikâyet, siyasetin ve siyasetçilerin kötülüğü gibi 
temalar öne çıkıyor. Bunlar, edebî metinler için hem yazıldıkları 
dönemde hem de şimdilerde yeni ve şaşırtıcı temalar değil; aksi-
ne, alışılmış, hattâ kalıplaşmış temalar olduğu bile söylenebilir. 
Örneğin şu mısralar, Mahmud Celâleddin Paşa’nın metinlerinde 
gördüğümüzde sadece “Değişen hiçbir şey yok.” dedirtecek cinsten 
temaların haber verdiği sosyal gerçekleri içeriyor:

Paradır iş bitiren ‘adl ü şerî’at arama

Bunu yazmış kapısında vükelâ mahkemesi

Bir def’a soyar şakî bir insânı fakat

Her gün soyuyor milleti hırsız vükelâ

1 Metîn Kayahan Özgül, “Dâmad Mahmud Celâleddin Paşa’nın Şiirleri”, Türk Kültürü 
dergisi, S. 336, Nisan 1991, s. 252.
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Bir kaht-ı ricâle bir de bak şu satışa

Yok habbe-i akl aklım ermez bu işe

Bu hâkde mümkin değil âdem bitsin

Bir başka zemîn gerek ki âdem yetişe2

Aşağıdaki değerlendirmeden anlaşılacağı gibi, kanıksanmış ve 
dönemsel olarak sosyolojik bir veri gibi de kullanılabilecek bu 
mısraların ilettiği sosyal gerçekleri aşan bir tema intihar. İsminin 
önündeki “Damad” sıfatının haber verdiği üzere padişah soyundan 
biriyle evlenen Mahmud Celâleddin Paşa, yirmi dört yaşında vezir 
ve üç buçuk ay kalmış olsa da yirmi beş yaşında “Adliye Nâzırı” 
olmuştur. Nâzırlıktan alınıp bir önceki görevine indirilen Paşa, 
“bir daha mevki-i iktidara [iktidar makamına] gelmeyerek kûşe-i 
inzivada [çekildiği bir köşede] kalmasından müteessir [üzgün]” 
bir hâlde önce Mısır’a gitmek ister. Saraydan izin çıkmayınca da 
oğullarıyla Avrupa’ya kaçarak Jön Türklere katılır.3 Yukarıdaki mıs-
ralarda belirginleşen eleştirilerini tecrübenin kazandırdığı bir bilgi 
ile muhalif duruşunun öne çıkardığı söylenebilir.

İntihar, üzerine konuşan kişi için tebrübî değil, öğrenilmiş bir 
bilgiyi haber verir. Dolayısıyla Mahmud Celâleddin Paşa’nın da 
intihar redifli kasidesini böyle bir bilgiyle kurduğu açıktır. Bü-
rokrat Osmanlı “münevver”i (aydını), intiharla tanıdığı birinin 
tecrübesi üzerinden ve henüz vatanındayken karşılaşmış; hızla 
çıktığı yüksek makamlardan aynı hızla indirilmesi, bir iki teklif 
karşısındaki olumsuz tutumu sonrasında da o makamlara getiri-
leceği yönünde bir ümit görmemesi üzerine intihar düşüncesini 
içselleştirmiş olmalıdır.4 Mahmud Celâleddin Paşa, ölümünden 
üç yıl önce 13 Eylül 1900’de İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal’a, 
başından geçen bir kazanın ardındaki gizli niyeti, “Ben ölmek isti-
yorum. Hayatın bence hiçbir kıymeti ve lüzumu yoktur.”5 sözleriyle 

2 Dr. Ömür Ceylan (Hazırlayan), Hânedânda Bir Âsî –Dâmâd Mahmûd Celâleddin 
Paşa– Âsaf Dîvânı, Akçağ Yayınları, Ankara, 2003, s. 217-229-248.

3 İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri (Kemâlü’ş-Şuara), C. 1, 
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 1999, s. 77.

4 Metîn Kayahan Özgül, Paşa’nın devlet işlerinde ve yönetiminde gördüğü aksaklıklar 
üzerine saraya arîzalar gönderdiğini; bunların dikkate alınmadığını ve bu durumun 
da ruh hâlini etkilediğini belirterek, “Mahmud Paşa, içinde bulunduğu ruh hâlinden 
kurtulmak için intiharı düşünmeğe başlar.” yorumunu getirir. (Özgül, agy., s. 248)

5 İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, age., s. 78.
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açıklar. Paşa, bazı gazel ve rubailerinde zamandan ve var olmaktan 
şikâyet ederken meyus (kederli, ümitsiz) hâlini, biraz divan şiirinin 
ortak duyuşunu da hissettirmekle birlikte özel bir biçimde ifade 
eder. Özellikle intiharı haber veren sonuncu mısra olmak üzere, 
şu mısralar bu bağlamda anılabilir:

Nâdimim geldiğime çâre ne lâkin Âsaf

Atılan ok geri dönmez diyerek kıl zârı 

Bir dâm-ı emeldir bu cihân var olana

Tebrîk ederim bundan ucuz kurtulana

Düşdümse bu masivâya ben ma’zûrum

Deryâya düşenler sarılırmış yılana 

Ey çarh-ı denî hüsn-i medârın yok mu

Bir burç-ı sa’âdetde karârın yok mu

Bunlar yoğimiş farz edelim ‘âlemde

Ey nefs-i garîb intihârın yok mu6

(Ey kötü talih güzelliğe bir sebebin yok mu

Bir saadet burcunda dur durağın yok mu

Diyelim ki âlemde bunların hiçbiri yokmuş

Ey garip nefs, öyleyse intiharın yok mu)

Avrupa’ya kaçtıktan sonra Paşa’da intihar düşüncesi; hiddeti, hasreti 
ve hüznü oranında artmış olsa gerektir. Bununla birlikte, şiirinin 
sonunda her ne kadar dinen doğru olmadığını belirterek uzak du-
rulmasını söylese de intiharı bir olgu olarak kaside nazım biçimi ile 
yüceltmesi, ilginç ve tuhaftır. Gerçi kaside ile yüceltilen intiharın 
şiirde istihza ile olmasa da hafifletilmek istendiği duygusu alınır. 
Yine de intiharın Müslüman bir toplumun bürokrat münevveri tara-
fından bir çıkış veya çözüm olarak teklif edilmesi düşündürücüdür. 
Burada dinin yasak kıldığı bir eyleme karşı farklı bir kabulün geliş-
tiği görülür. Bu kabulü, Mahmud Celâleddin Paşa’nın ölümünden 
on iki yıl önce 1891’de intihar ederek dünyadan ayrılan başka bir 
Osmanlı bürokrat münevverinin eylemi hazırlamış gibidir. Böylece 

6 Dr. Ömür Ceylan (Hazırlayan), age., s. 226-248-252.
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Paşa’nın ve hiç kimsenin sonuç alıcı bir biçimde tecrübe ederek 
üzerinde görüş bildiremeyeceği bir eylem, kendi dünyasından biri-
nin tecrübesiyle fark edilmiş olur. Süreçte, birinin eylemi, diğerinin 
şiirini hazırlar. Burası da yeri ama yazının sonunda söyleyeceğim, 
Mahmud Celâleddin Paşa’nın o beytini.

Prof. Dr. Ali Akyıldız’ın “Sürgün Sefir” diye sunduğu Sadullah 
Paşa, her ne kadar Avrupa’ya kaçıp Jön Türklere katılmasa da Sultan 
Abdülaziz’in 30 Haziran 1876’da bir darbe ile tahttan indirilme-
sinde etkin rolü bulunan kadro ile temastadır. Öyle ki bu darbe 
sonrasında tahta çıkarılan Beşinci Murad’ın kısa süreli saltanatında, 
“Mâbeyn Başkâtipliği”ne getirilmiş; bu görevdeki ilk işlerinden biri 
“Namık Kemal, Ebüzziya Tevfik ve Mithat Efendi’nin affedilme-
lerine dair olan iradeyi kaleme al[mak]” olmuştur. Sadullah Paşa, 
biraz da kendi iradesi dışında gelişen hızlı yükselişinin bedelini, 
Sultan İkinci Abdülhamid’in tahta çıkmasının ardından elçilik gö-
revleriyle on üç yıl sürecek vatan hasreti ve sonunda canıyla öder. 
Her ne kadar Sultan Abdülaziz’in halliyle ilgili davada suçlananlar 
ve Taif’e sürülenler arasında yer almasa da İkinci Abdülhamid, 
onun da olup bitenlerde dahli olduğu düşüncesiyle Sadullah Paşa’yı 
Berlin ve Viyana sefiri (elçisi) olarak ülkeden uzak tutar. On üç 
yıl boyunca sadece resmî bir görevle İstanbul’a gelebilen Sadullah 
Paşa’nın aile hasreti, Abdülhamid’in bir önlem şeklinde uygulattığı 
sefirlerin ailelerine ülke dışına çıkış izni vermemesiyle artar. Aile 
düzeni bozulan Paşa, Berlin sefiriyken frengi hastalığını kapar; 
Viyana sefirliğinde de oda hizmetçisi Anna Schumann ile ilişkiye 
girer. Genç kadının bu ilişki sırasında hamile kalışı, Paşa’nın intihar 
sürecini hızlandırır. Eşini ve hasta kızını görmek üzere İstanbul’a 
birkaç günlüğüne de olsa gelmesine izin verilmesi için yaptığı 
başvurular hep geri çevrilen Paşa, Anna Schumann’ın hamilelik du-
rumunun da üstesinden gelemediği için bunalıma girer ve intihara 
teşebbüs eder. Sefaretteki yatak odasına bitişik “su ısıtmaya mahsus 
banyo kazanının bulunduğu küçük odada gaz musluğunun altına 
konmuş bir sandalyede sağa doğru kaykılmış, ayakları küçük bir 
sandalyenin üzerinde ve dizleri gecelik hırkasıyla örtülü, giyinik, 
yüzünde ve elbisesinde kusma izleri olduğu hâlde bul[unur]”. Gaz 
musluğuna bağlı borunun dişlerinin arasından güçlükle çıkarıldığı 
belirtilen Sadullah Paşa, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaz 




