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ÖNSÖZ 

Bugüne kadar Abdülhalîm Memdûh’un yaşamını, yapıtlarını ve 

edebiyat tarihçiliğini açıklığa kavuşturmak için farklı 

çalışmalar ve tezler hazırlanmıştır; fakat Abdülhalîm 

Memdûh’un önemli yapıtlarından biri olan Bedriye’yi merkeze 

alan çalışma yapılmadığı gibi sansürün boyunduruğu altında 

yaratılan eser, yeni harflere de çevrilmemiştir. Bu durumlar bir 

eksiklik olarak görüldüğü için Abdulhalîm Memdûh’un 

“Bedriye” Adlı Oyunu (Tam Metin) ve Oyun Üzerine 

Çözümleyici Bir İnceleme adını taşıyan bu çalışma 

hazırlanmıştır.  

Elinizdeki çalışmanın “Giriş” bölümünde, daha önce üzerine 

incelemeler yapıldığı için, Abdülhalîm Memdûh’a kısaca 

değinilirken “II. Abdülhamit Döneminde Sansür ve Tiyatro” 

adını taşıyan birinci bölümde o yıllarda yaşanan sansürün 

topluma, siyasete ve ekonomiye olan etkileri farklı 

kaynaklardan da yararlanılarak irdelenip açığa çıkarılmıştır. 

Bunların yanında sansürün Türk tiyatrosu üzerine olan olumsuz 

etkileri de somut tiyatro oyunlarıyla ortaya konulmuştur.  

“Bedriye: Bir Halk Dramı” başlığını taşıyan ikinci bölümde ise 

Bedriye ayrıntılı bir biçimde ele alınmaktadır. Bu bağlamda; 

Bedriye’nin doğuşu, etkilendiği diğer eserler, barındırdığı hece 

ölçüsü ve romantizm akımı, kişileri, temaları, çatışmaları, 

mekânı, zamanı ve diliyle Türk tiyatro tarihindeki yeri 

incelenerek açıklığa kavuşturulmuştur.  
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Çalışmaya konulan ekte Bedriye’nin ilk kez yeni harflere 

çevrilmiş tam metni yer almaktadır. O dönemde Bedriye’nin 

sansüre uğrayan bölümleri, önsözle birlikte sıralı noktalı olarak 

gösterilmiştir. Yapılan çeviride de aynı yol izlenmiştir.   

Bedriye’nin günümüz edebiyat dünyasına kazandırılmasında 

katkısı olan herkese teşekkür ederim. 

 

Dr. Ali ALGÜL 

Ağrı, 2021 
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GİRİŞ 

Türk edebiyatında Tanzimat yıllarında kendini gösteren tiyatro, 

II. Abdülhâmit dönemine kadar genellikle yükselen bir grafik 

izler. Gerek Tanzimat birinci dönem edebiyatçılarının istekli 

olmaları gerekse devleti yönetenlerin tiyatro konusunda fazla 

baskıcı olmamaları nedeniyle çeviriler ve uyarlamalar arasında 

özgün bir Türk tiyatrosunun da temelleri atılır. Ahmet Mithat 

Efendi, Namık Kemal gibi edebiyatçılar memleket gerçeklerine 

ve ağırlıklı olarak da romantizm akımına göre yapıtlar ortaya 

koyarlar. II. Abdülhâmit’in padişahlığından sonra ise 

uygulanan ağır sansür ve denetim diğer sanatları olduğu gibi 

tiyatroyu da olumsuz etkiler. Başta Abdülhak Hâmit olmak 

üzere dönemin tiyatro yazarları yapıtlarının oynanmak için 

değil, okunmak için olduğunu vurgulamak zorunda kalırlar. 

Tiyatro halktan kopar. Aydınlatıcı işlevini yitirir. Bu durumlar 

Türk tiyatrosunun II. Meşrutiyet yıllarına kadar yerinde 

saymasına hatta geri gitmesine neden olur.   

Abdülhalîm Memdûh, Türk edebiyat tarihinde önemli bir yere 

sahiptir. Bu önem, öncelikle edebiyat tarihi adını taşıyan ve 

Türk tarihinde bu alanda yazılan ilk kitap olan Târih-i 

Edebiyyât-ı Osmâniyye’den kaynaklanmaktadır. 1889’da 

basılan bu eserinde “Edebiyat hakkında genel bilgiler verdikten 

sonra, Akif Paşa’yı değişme sınırı kabul ederek, Türk 

edebiyatını iki devrede, şahsiyetlerle ilgili bazı değerlendirme 

ve örnek metinler halinde verir” (Okay 1988: 404). Böylece 

öncü bir görev yerine getirir.  
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Abdülhalîm Memdûh edebiyat tarihi dışında tiyatro eserleri ve 

yeni tarzda şiirler de yazar. Abdülhak Hâmit ile Recaizade 

Mahmud Ekrem’in etkisinde kalan Abdülhalîm Memdûh, Türk 

edebiyat tarihinde ara kuşak edebiyatçıları arasında yer alır 

(Aygün 2004: 86). Siyasal duruş bakımından da II. 

Abdülhamit’in karşısındadır. Abdülhalîm Memdûh; Dr. Refik 

Nevzat, Tunalı Hilmi, İhsan Adlî, Kazım Nami, Baha Tevfik 

gibi Jön Türkler arasına girer (And 2014: 140). Böylece Türk 

siyasal tarihindeki yerini de alır. Abdülhalîm Memdûh üzerine 

bugüne kadar biri doktora1 diğeri de yüksek lisans2 olmak 

üzere iki lisansüstü tezi hazırlanmıştır. Bu tezlere ek olarak 

Sakarya Üniversitesi’nde hazırlanan yüksek lisans tezinde3 de 

Abdülhalîm Memdûh üzerinde durulmuştur.  

Sanat doğduğu çağın, zamanın ve çevrenin izlerini taşır. Bu 

konuda Reşat Nuri Güntekin, Hippolyte Taine’nin şu 

görüşlerini aktarır: “(…) bir san’at eserini anlayabilmek için 

 
1 Öngül, Bilal, “Abdülhalîm Memdûh'un Hayatı ve Eserleri Üzerine Bir 

Araştırma”, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı 

Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 2002.   
2 Aygün, Özcan, “Abdülhalîm Memdûh Hayatı-Eserleri ve Târih-i Edebiyyât-ı 

Osmâniyye Adlı Eseri”, Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk 

Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 

1994. 
3 Toluay, İsmail, “Tezkirecilikten Edebiyat Tarihçiliğine Geçiş ve Abdülhalîm 

Memdûh’un Târih-i Edebiyât-ı Osmâniyye’si: İnceleme-Metin” Sakarya 

Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 

Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2006. 
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mensup olduğu zaman, muhit ve ırkın etrafıyla bilinmesini şart 

sayar” (Güntekin 1976: 50). Bu görüşler ışığında 

düşündüğümüzde bir yapıtın ortaya çıktığı zamandan ve 

çevreden bağımsız ele alınamayacağı anlaşılmaktadır. Bedriye 

de ortaya çıktığı dönemin özelliklerini barındırır.  

Bedriye’nin yazıldığı yıllarda Türk tiyatrosu durgun bir 

hâldedir. Bir tarafta sansür bir tarafta melodramlar ve halk 

dramları yer alır. Bir halk dramı olan Bedriye, on iki kez 

sansüre uğrar. Bu durum Bedriye’nin bir eser olarak ortaya 

çıkışı sırasında döneminden kaynaklanan sıkıntılar yaşadığını 

gösterir. Yaşanılan en büyük sıkıntı da dönemin sıkı denetim 

anlayışı olur. II. Abdülhamit’in sürdürdüğü sansür faaliyetleri, 

dönemindeki sanat dünyasını derinden sarstığı gibi Bedriye’yi 

de sarsar.  Bu nedenle o yılların siyasal durumuna ve sansür 

anlayışına değinmek Bedriye’yi anlamak için bir zorunluluktur.   
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BİRİNCİ BÖLÜM 

II. ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE SANSÜR VE 

TİYATRO 

1. 1. II. Abdülhamit Dönemine Genel Bir Bakış  

Sansür nerede ve ne zaman yapılırsa yapılsın bir baskı unsuru 

olarak değerlendirilir. Yönetimde kim varsa kendine özgü bir 

sansür de koyduğu için sansürün nesnel ya da ölçülebilen bir 

yönü de yoktur. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde görülen 

sansürün de bir dengesi yoktur. Sansür uygulamaları 

padişahtan padişaha değişiklik gösterir. Bu farklı sansür 

uygulamalarını ortaya çıkarmak için öncelikle Osmanlı 

Devleti’nde sansürün doğuş nedenini sorgulamamız gerekir. 

Bu nedenle de şu soru sorulmalıdır: 1860 sonrasında ve II. 

Abdülhamit döneminde neden sansüre, baskıya 

başvurulmuştur? Bu sorunun yanıtı oldukça karmaşıktır; fakat 

burada sınırlı da olsa bir açıklama yapılacaktır. 

Temelleri Lale Devri’ne kadar giden yenileşmenin artık 

özentiden, hevesten öte bir mecburiyet olduğu 1850’lerde net 

bir biçimde ortaya çıkar. Bu zorunluluk mevcut statükoyu 

korumak isteyenler için de ilericilere karşı baskıyı zorunlu 

duruma getirir: “XIX. yüzyıl Osmanlı padişahlarından kendi 

monarşik yönetimlerini sarsabilecek avuçlarının içinde bulunan 

ve dinsel düzenle yönetilen bir toplumun insanlarını 

uyandıracak Batı uygarlık ilkelerini bütün düşünce ve 
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kurumları ile getirmeyi istemeleri beklenemezdi” (Akı 1989: 

145). Bu nedenle padişahlar statükolarını korumak için baskıyı 

ve sansürü ilerlemenin, değişimin bir zorunluluk olduğunu 

savunan herkese karşı bir silah olarak kullanırlar: (...) 

kudretlerini sarsacak özgür ve akılcı düşünceden ve öyle 

düşünenlerden, düşünmek isteyenlerden korktukları için buna 

elverişli ortamın doğmasına asla müsaade edemezlerdi” (Akı 

1989: 145). Bu nedenden ötürü de istibdat devrinde baskı ve 

sansür ilk olarak siyasette kendini gösterir. Kânûn-ı Esâsî’nin 

rafa kaldırıldığı, Meclis-i Meb’ûsan’ın tatil edildiği memlekette 

farklı düşünen devlet adamları da ya sürgüne gönderilir ya da 

idam edilir. Siyasal durum şu şekildedir:  

“Anayasal sistemin yaratıcısı Mithat Paşa da, işte bu 

dönemde. Sultan Abdülaziz’e karşı düzenlendiği iddia 

edilen suikasttan sorumlu tutularak 1881’de gözaltına 

alınmış; Arabistan’ın Taif Kenti’ne sürgüne 

gönderildikten üç ay sonra da öldürülmüştür. Hürriyetin 

simgesi olarak tanınan Namık Kemal ise, önemsiz bir 

memuriyete atanmak suretiyle Ege Denizi’ndeki küçük 

bir adaya sürgün edilmiş; eserlerine sansür uygulanmış 

ve adada kaleme aldığı metinlere de el konulmuştur. Bu 

iki örnek, Abdülhamid döneminde muhalefet 

odaklarının nasıl susturulduğunu göstermesi bakımından 

büyük önem taşır” (Yılmazçelik 2014: 523).  

Muhalefeti bu şekilde yok etmeye çalışan II. Abdülhamit’in 

yeni düzeni şu şekildedir: “(…) şiddetini arttıran mutlakıyet 

yönetimi, iç ve dış karşıtların çarpışmasında yaşamını korumak 
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ve sürdürmek için her türlü değişmelere, özgürlük ve 

demokrasi düşüncelerine karşı geliyor, derebeylik unsurları, 

tutucu hocalar ve her çeşit gericilik unsurlarıyla bir çıkar birliği 

yüzünden birleşmiş bulunuyordu (Sertel 1996: 18). Otuz yıldan 

fazla süren bu baskıcı idare anlayışı nedeniyle “(…) halkın 

içinden doğan her isyan hareketi dipçikle boğulduğu gibi, her 

çeşit ilerleme eğilimleri özgürlük, eşitlik, halkın egemenliği 

gibi akımlar da gelişme olanağı bulamıyorlardı” (Sertel 1996: 

18). Memleket II. Abdülhamit’in sansüre ve baskıya dayalı 

pençesinin altında kalır. Sina Akşin II. Abdülhamit’in istibdada 

dayalı yönetim anlayışını şöyle verir: “Padişahın tabiatına 

uygun, ‘ruhen hastalıklı’ sayılabilecek bir sansür, en saçma 

sapan biçimlerinin dahi teşvik edildiği bir jurnalcilik, her tarafa 

dal budak salmış bir hafiye (gizli polis) örgütü, iç seyahat 

özgürlüğünün bile kısıtlanması, insanları bir araya getirdiği için 

ilke olarak şirketleşmenin (dolayısıyla iktisadî gelişmenin) 

önlendiği bir rejim...” (1993:166).  Görüldüğü gibi sansür 

ekonomiyi bile vurur. Sözlerini şu ifadelerle bitirir: “Bu sırada 

Kanun-u Esasî hep yürürlükte gözüküyor, devlet 

salnamelerinde muntazaman yayımlanıyordu, fakat ondan söz 

etmek bile suçtu” (Akşin 1993: 166). Bu son sözler de döneme 

hâkim olan zihniyeti açıkça göstermektedir; fakat II. 

Abdülhamit’in baskısı ve sansürü karşıt görüşleri yok edemez. 

Özellikle de Mısır gibi bölgelerde muhalifler örgütlenmeyi 

başarırlar (Demirel 2007: 154). II. Abdülhamit’in yoğun bir 

biçimde uyguladığı baskıcı yönetim işe yaramaz. Türk ulusu 

sadece otuz yıl kaybetmez; insan, toprak, para ve kültürel 

yönden de çok şey kaybeder. İlk olarak toprak ve insan 
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yitimlerine bakacak olursak; II. Abdülhamit Devri’nde 210.000 

km2 tutan toprak ve 5,5 milyonluk bir nüfus kaybedilir4. İkinci 

olarak da Düyûn-ı Umûmiye İdaresi’nin kabul edilmesiyle de 

devlet ekonomik bağımsızlığını yitirir. Batılı devletlerin 

sömürgesi olur. Üçüncüsü ise memlekette yabancı 

 
4 İbrahim Yılmazçelik Osmanlı Tarihi El Kitabı’na “Çöküş” başlığı altında 

yazdığı II. Abdülhamit döneminin toprak, insan kaybı ve çöken ekonomik 

durum için şu tespitleri yapar: “İmparatorluk, malı, siyasî, askerî ve diplomatik 

bir bunalım sürecine karşılık gelen 1875-1878 döneminden zayıflamış ve 

küçülmüş olarak çıktı. Balkanlar'da ardı arkası gelmeyen buhranlar, önemli 

toprak kayıplarına dönüşerek, Osmanlı'yı yaralamıştır. Romanya, Sırbistan ve 

Karadağ bağımsızlıklarım kazanırlarken, Bosna-Hersek Avusturya işgaline 

maruz kalmış; Bulgaristan ise, özerk bir prenslik haline gelmiştir. Diğer 

bölgelerdeki kopuşlarla birlikte İmparatorluk 210.000 km2 tutan bir alanı ve 

5,5 milyonluk bir nüfusu yitirmişti. Bu kayıplar, devletin ekonomik anlamda da 

zaafa uğradığım göstermektedir. Rusya'ya savaş tazminatı olarak 800 milyon 

Fransız frangı ödemekle yükümlü kılman Osmanlı Devleti, vasal ülkelerden 

düzenli olarak akan vergi gelirinden de mahrum kalmıştır. Berlin toplantısı, 

Osmanlı'nın diplomatik gücünü de eritmiştir. Öte yandan yine bu dönemde 

batılı büyük devletler, Ermeni nüfusun yaşadığı bölgelerde tez elden 

düzenlemeler yapılmaması hâlinde müdahale tehdidinde bulunmaktaydılar. 

Büyük toprak kayıpları bu süreçle de sınırlı kalmamıştır. Teselya bölgesi ile 

Epirus'un bir bölümü uzun pazarlıkların ardından Yunanistan'a bırakılmıştır 

(1881). Osmanlı'nın siyasî ve askerî denetimine tâbi olan Batı Rumeli de, bir 

kaç yıl sonra Bulgaristan'ın eline geçmiştir. Bütün bunlardan daha vahim olan 

nokta ise, imparatorluğun zayıflamasını fırsat bilen Büyük Güçlerin Osmanlı 

üzerindeki hâkimiyetlerini artırma girişimleriydi. Tunus, 1881 yılında 

Fransa’nın koruması altına girmiş; Mısır da 1882'de "bitiş tarihi belirsiz bir 

süre için" İngilizler tarafından işgal edilmiştir” (Yılmazçelik 2014: 523). 
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hayranlığının artmasıdır. Memleketin kötü gidişini durdurmak 

isteyen ilerici güçler, 1908’de gerçekleştirdikleri Hürriyet 

Devrimi’yle II. Abdülhamit’in despot yönetimini yıkarlar.  

1. 2. Sansür ve Tiyatro  

1839’da duyurulan Tanzimat Fermanı’ndan yaklaşık otuz yıl 

sonra Osmanlı’da Fransız edebiyatının izinde yeni bir Türk 

yazını ortaya çıkmaya başlar. Abdülhalîm Memdûh’un 

Bedriye’sinin yazıldığı 1880’lerin ikinci yarısında Türk Batı 

Yazını artık ikinci kuşağını yetiştirmiş ve ara kuşak 

edebiyatçılarının yapıtları da çıkmış durumdadır. Sanatın 

toplumdan uzaklaştığı bu yıllarda şairlerin ve yazarların 

karşısına bir duvar olarak sansür çıkar.  

Basın ve yayın faaliyetlerinde bir kurum ya da otorite 

tarafından dinî, ahlakî, politik kaygılarla yapılan ön denetleme, 

kontrol olarak tanımlanan (Karataş 2001: 363) sansürü 

uygulayan “Encümen-i Teftiş ve Muayene Heyeti” II. 

Abdülhamit’in ilk icraatları arasındadır. Ortaya çıkışı şu 

şekilde gerçekleşir: “1879 yılında kurulan ve Avrupa’daki 

faydalı kitapların memlekete tercümesi için çalışması 

amaçlanan ama Meclis-i Maarif adına denetim yapan ‘Tercüme 

ve Telif İdaresi’ ile ‘Matbaalar İdaresi’ yerine, 30 Aralık 1881 

(9 Safer 1299)’de daha geniş kadroyla ‘Encümen-i Teftiş ve 

Muayene Heyeti’ kurulmuştur” (Fidan 2013: 233). Böylece 

Osmanlı Devleti’nde kitap basmak, Türkçeye kitap çevirmek 

isteyenler, kitaplarını daha çok mollalardan oluşan bu kurula 
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göstermek ve kuruldan onay almak zorunda kalırlar. II. 

Abdülhamit Dönemi’nde basın dünyasında önemli bir isim 

olan Ahmet İhsan, bu kurulun amacını “Bu encümen kitap, 

risale ve bütün süreli yayınları denetlemek üzere kurulmuştu 

(...)” (Tokgöz 2012: 53) biçiminde açıklar. Cevdet Kudret ise 

Abdülhamit Devrinde Sansür adlı çalışmasında bu kurumun 

görevini daha ayrıntılı verir: “Türkiye’de basılacak bütün dinî 

kitaplar, risaleler, fennî ve edebî her çeşit basılı şeyler, 

siyasetle ilgili olmayan süreli risaleler; resim, levha, madalya 

ve armalar; Türkiye’ye girecek yabancı basının içeriğinin 

sakıncalı olup olmadığının gümrük ve postanelerdeki özel 

memurlar tarafından kestirilemeyen kitap ve sâirenin 

incelenmesidir” (1977: 20). Bu alıntı da sansür kurulunun 

yetkilerinin sınırlarının ne kadar geniş olduğunu ortaya koyar.  

Encümen-i Teftiş ve Muayene Heyeti zamanla baskıyı arttırır. 

Eserler sadece konusundan ötürü değil, içinde geçen sözcükler 

yüzünden, başlıkları, rengi yüzden basılamaz bir duruma gelir5. 

 
5 Niyazi Akı Encümen-i Teftiş ve Muayene Heyeti’nin almış olduğu bir sansür 

örneğini şu şekilde aktarır: “ ‘Dört perdeden ibaret olan (Kimya Sandığı yahut 

Manyetizmacı) nam komedinin tashih olunduğu üzere icrasında beis olmadığı 

bi’t-tetkik ve komisyonumuzca bilmüzakere anlaşılmış ise de her halde icra-yı 

icabı menut-ı re’y-i sami-i cenab-ı nezaretpenahileridir. 

12 Haziran 311 (1895). 

Sansür Memuru 

İmza imza imza imza 

Zaptiya Nazırlığı Mührü 

Kopya olarak Nuri Efendi’ye verilmiştir’ ”  (Akı 1989: 146). 
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O günleri yaşayan Hüseyin Cahit, şunları söyler: “O zamanlar 

duasız kitap çıkarmak bile zordu. Sonra meselâ ben, Pierre 

Loti’nin ‘Pécheur d’Island’ını Türkçe’ye çevirirken burun 

kelimesini kullanamıyordum da, yerine ‘karanın denize 

ilerlemiş parçası’ diyordum. Bu hem gülünç, hem de feci değil 

mi? Kırmızı kaplı kitap neşretmek bile zordu” (Ünaydın 2000: 

87). Bunların yanında edebiyatçılar sansür korkusu nedeniyle 

memleket hayatına girmekte de zorlanırlar. Zamanla da şiir 

yazmak tümden yasaklanır6.  Hatta zor durumda kalmamak için 

haberleri doğru veremezler:  

“Abdülhamit'in burnu büyük olduğu için burun, 

oturduğu saray Yıldız semtinde olduğu için yıldız, 

selefini akla getirebileceği için murat gibi kelimelerin 

yazılamadığı, dış ülkelerde anarşistlerin suikastleri 

üzerine ölen devlet adamlarının ölümlerinin, doğal 

nedenler sonucu olarak haber verilebildiği 

bilinmektedir” (Akşin 1993:166).  

Bu yasakların dışında gazetelerde çıkan bazı haberlerin sarayın 

baskısıyla ters yönde değiştirildiği (Fatmagül 2007: 69-70) de 

yaşanan farklı bir baskı olarak tarihteki yerini alır.  

 
6 “(...) hatta bir gün herkesin şaşkınlıktan ağzını açık bırakan bir kararla bütün 

manzum yazılar yasak edildi. Ne eski ne yeni tarzda, tek manzum bir satır, bir 

küçük mısra, altında fena bir anlamın gölgesi saklanabilir diye, matbuatta yer 

bulamaz oldu” (Uşaklıgil 2017: 481). 
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Türk edebiyatçısına yerli yaşamın, politikanın, toplumsal 

konuların yasaklanması sonucunda çeviri etkinlikleri artar. 

Çeviri kitaplar II. Abdülhamit Devri’nde yaklaşık dört katına 

çıkar: “Çeviriler matbaanın kullanılmaya başlamasından 1875 

yılına kadar geçen süre içinde basılı yayınların ortalama % 

6,4’ünü oluştururken, Abdülhamid döneminde % 23 oranına 

çıkmıştır” (Yılmazçelik 2014: 540).  Bu çevirilerin memlekete 

yansıması ise Batı kültürünün daha da yaygınlaşmasıyla 

sonuçlanır: “Varlığını her an hissettiren sansüre ve siyasî 

iktidar tarafından İslâmî değerlere yapılan vurguya karşın, 

İstanbul kültür yaşamı, hiç olmadığı kadar batılı değerlere 

yakın durmaktadır. Selanik, İzmir ve Beyrut da bu kültürel 

sıçramaya katılmışlardır” (Yılmazçelik 2014: 540). Görüldüğü 

gibi devlet kendi ideolojisine dayanan geleneksel, Orta Çağ 

anlayışına uygun bir yaşamı dayatmak isterken yurtta yabancı 

kültürü daha da yaygın bir duruma gelir. Oysa değişimi 

Osmanlılar kabul etselerdi yabancı kültür bu kadar çekici 

olmayabilirdi. 

Sanatta iç ve dış politikayı, padişahı, mâliyeyi, sarayı, kısacası 

kurulu düzeni şu veya bu amaçla yazı konusu yapmak yasaktır 

(Akı 1989: 177). Bu yasak olmasaydı ya da sanatçılar özgürce, 

en azından Tanzimat’ın ilk yıllarında olduğu gibi7, dönemlerini 

 
7 “Batı düşünce akımlarının, toplumsal hareketlerin, hatta ihtilâllerin 

sözlüğünden gelen, vatan, millet, özgürlük, adalet ve eşitlik gibi kavramlardır. 

Bunların anlaşılması, beyinden beyine ulaşması geniş açıklamaları 

gerektiriyordu. Bunların birer doktrin, birer düşünce sistemi ya da birer öneri 
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anlatabilselerdi; II. Abdülhamit döneminde görülen Batı 

özentisi bu kadar yoğun yaşanmayacak; Recaizade Mahmut 

Ekrem’in Araba Sevdası’nda geçen sahneler daha az 

görülecekti.  

İstibdat döneminde varlık gösteren tiyatro, sansürden en çok 

etkilenen sanat olarak karşımıza çıkar. Tiyatroya baskı o kadar 

artar ki tiyatro binaları yıkılır, belirli konular dışında tiyatro 

kitabı yazmak yasaklanır (Akyüz 1995: 107). Bu yasağın ne 

anlama geldiğini Türk tiyatrosunun 1860’lardan II. Abdülhamit 

Dönemi’ne doğru geçen zamandaki aşamalarını görürsek daha 

iyi anlarız: “1859’dan sonra tiyatro türünün (…) en fazla rağbet 

gören dalların entrika komedisi, halk dramı, romantik dram ve 

melodram olduğu görülür” (Akı 1989: 190). II. Abdülhamit 

zamanında tiyatronun geldiği en son nokta melodramdır. 

Melodram ise ağlatı demektir. Yani bu oyunların amacı insanı 

ağlatmaktır: “Melodram tarzı oyunlarda insana göz yaşı 

döktürecek değişik yollara başvurulur; hançerlemeler, 

zehirlemeler,…”(Özdemir 1990: 193). II. Abdülhamit 

döneminin tiyatro anlayışı olan melodramlarda insanlar ya 

beyazdır ya da siyahtır. Ortası yoktur. Melodramlar sadece 

halkı ağlatmaz ve onları iyi ve kötü gibi kalıplara sokmaz; aynı 

zamanda Türk tiyatrosunu da yozlaştırırlar (Milliyet Edebiyat 

 
olarak açıkça tartışılması kuşkusuz yasaktı; ama yine de bu kavramları dolaylı 

olarak ve duygusal planda anlatan, Vatan yahut Silistre, Gâve, Gülnihal 

örneğinde piyesler yazılmıştır” (Akı 1989: 244). 
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Ansiklopedisi 1991: 202). Bu sonucun sorumlusu istibdat 

yönetimidir. Çünkü sansürün, baskının uygulayıcısı odur.  

1. 3. Sansürün Bedriye’ye Etkileri 

Türk tiyatrosunun karanlık bir devrinde yazılan Bedriye, sadece 

önsözde dört kez sansüre uğrar. Önsözdeki sansüre uğrayan 

yerlerden biri şöyledir:  

“Garîbdir ki bu siyâkın en birinci mu’terizleri – 

kendilerince – mukaddes olmak lâzım gelen 

birtakım efkâr ve hissiyâtı vezn ve kâfiye yolunda 

fedâ edenlere oluyor. 

…………………………………………………

……………………………….. 

…………………………………………………

……………………………….. 

…………………………………………………

……………………………….. 

Şi’rde fikr aramayarak hakîkati san’at-ı ifâdede 

görenler ve ta’bîr-i aharla:)” (s. 5).  

Yazarın ölçüden, uyaktan söz ederken bile ifadelerinin sansüre 

uğraması II. Abdülhamit dönemindeki sansürün hangi 

aşamalara ulaştığını göstermektedir. Niyazi Akı bu durum için 

şu ifadeleri kullanır: “Hiçbir politik ve sosyal amacı olmayan 

dolantı komedileri üzerinde bile düzeltmeler yapacak kadar 

titiz ve dikkatli bir sansür yürütülür” (Akı 1989: 146). 
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Bedriye’nin metin bölümü de önsözde olduğu gibi sansürden 

ağır yara alarak geçer. Metin içerisinde sekiz kez8 sansür 

uygulanır. Bu nedenle yapıtın tam basılamadığını vurgulamak 

gerekir. Abdülhalîm Memdûh “Gerek mukaddime ve gerek 

metn-i kitâbda noktalar ile geçilen yerler Encümen-i 

Ma’ârif’den – hasbe’l-îcâb – tayy olunmuşdur” (Abdülhalîm 

Memdûh 1888: 38)9 diyerek sansüre uğrayan yerler için 

açıklama yapmak zorunda kalır. Eserde sansür en çok üçüncü 

perdede hissedilir. Bu perdede oyun kişilerinden Münîr’in 

sorgulayıcı sözleri sansürlenir. Onunla birlikte Bedriye’nin 

eleştirel tutumları yapıttan çıkarılır; fakat gelenekle, dinle ilgili 

olumlu ifadeleri ise metinde yer alır. Bedriye’nin sansürlenen 

ifadelerinden birincisi Münîr’le yazgı üzerine konuşurken ilk 

perdede geçen diyalogda görülür: 

         “Bedriye 

                                     Hâ’il, 

Sevdâya yaratmaz sanırım Allâh! 

 Münîr 

Dedim yâ! Tâli’e inanırım. 

          Bedriye 

       Âh! 

 
8 Bkz. s. 23, 29, 37 (iki kez), 38 (iki kez), 39, 40. 
9 Abdülhalîm Memdûh, Bedriye, Vatan Kütüphanesi İstanbul, 1888, s. 38. 

Bundan sonraki sayfalarda Bedriye’den yapılan alıntılarda sadece sayfa 

numarası verilecektir. 
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…………………………………….. 

…………………………………….. 

……………………………………..”  

(s. 23). 

 

Görüldüğü gibi ünlemden sonra gelen bölüm metinden 

çıkarılmıştır. Okur burada oyun kişisinin ne dediğini 

öğrenemez. Bedriye’nin sözlerinin sansüre uğradığı diğer 

bölüm ise ikinci perdededir. Babasıyla tartışan Bedriye’nin 

ifadeleri çıkarılır. Aralarındaki diyalog şu şekilde gelişir: 

         “Fâzıl 

Seni Münîr’e vermek tenzîl-i şân! 

Hıfz-ı şân etmekdir bana yakışan!10 

 Bedriye 

Tabî’atden tebâ’üd olmaz bize 

Bu rütbede tesâ’ud olmaz bize! 

Son mültecâmızdır bizim tabî’at 

Tabî’atdır vatan-ı beşeriyyet 

…………………………………….. 

……………………………………..” (s. 30). 

 

Özellikle de Bedriye’nin bir kadın olarak özgür düşünceleri 

görüldüğü gibi sansürlenmektedir. Bu durum onun sansüre 

uğrayan ifadelerinin Encümen-i Teftiş ve Muayene’de görev 

 
10 Yine şândır fakat bana yakışan 

   Tezer – Abdülhak Hâmid Bey 
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yapanların dünyaya bakışlarına karşıt olmasıyla da yakından 

ilgilidir. Bedriye’yle aynı zamanlara denk gelen Halit Ziya’nın 

1886-1887 yıllarında tefrika edilen Sefile adlı romanında da 

benzer durum yaşanır. Her iki eserde de kadın kahramanın 

tutum ve davranışlarının Encümen-i Teftiş ve Muayene’ce 

sansür nedeni olması dikkat çekicidir.  

Halit Ziya, Sefile’nin kitaplaşırken sansüre takılmasını “(...) bir 

kenarında kırmızı mürekkeple encümenin bir şerhi vardı ki 

‘şeâir-i İslâmiyeye mugayereti hasebiyle’ bu romanın tab’ı 

‘katiyen gayr-i caiz’ olduğunu haber veriyordu” (Uşaklıgil 

2017: 188) sözleriyle açıkladıktan sonra şu değerlendirmeleri 

yapar:   

 “Eserin baştan başa gayesi bir ahlâk dersi iken, onu 

okuyanlarda kalacak tesir bir gafletten nasıl vahim 

facialar tevellüt edeceğinin bir levhasına karşı 

duyulacak ihtiraz ve tehâşî hissinden ibaret iken 

Encümen-i Teftiş ve Muayene’nin riyakâr âzâsı ihtimal 

kitabın kendi haris mahrumiyetleri arasında 

teheyyücatına hizmet eden yerlerini gece evinde 

mükerreren okuduktan sonra –müsveddelerin pek 

örselenmiş olmasından doğan bir fikir- bunu şeâir-i 

İslâmiyeye mugayir bulmaya mukteza-yı siyaset, 

hususuyla encümende mevkiini tahkim edecek bir eser-i 

dirayet nazarıyla bakmıştı” (Uşaklıgil 2017: 188). 

Bu açıklamalar da göstermektedir ki kadına karşı yürütülen 

olumsuz zihniyet nedeniyle eserlerde kadınların büyüklere 
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karşı çıkmaları, kendi kararlarını kendilerinin vermeleri 

geleneğin dışına çıkmak olarak algılandığı için kitaplar 

kırpılarak basılmış ya da yasaklanmıştır. Bu yönüyle sansür 

bireylere baskı unsuru olurken öte yandan farklı düşüncelerin 

açıklanmasını engellediği için memleketin düşsel yönden 

zayıflamasına ve geri gitmesine de neden olur. Ekte verilen tam 

metinde Bedriye’nin sansüre uğrayan bölümleri görülebilir.  

II. Abdülhamit yönetimde kalmak için her yola başvurur. 

Yabancı devletlere yerine göre ayrıcalık yerine göre de toprak 

verir. İçeride ise karşıtlarını sürgüne gönderir. Ağır bir sansür 

uygular. Bedriye ortaya çıktığı şartların bir sonucudur. II. 

Abdülhamit Dönemi’nde diğer kitapların yaşadığı durumu 

Bedriye de yaşar. Dönemin sansür anlayışı nedeniyle eksik 

basılır. 
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İKİNCİ BÖLÜM  

  BEDRİYE: BİR HALK DRAMI 

 

“Bir ‘âlemdeyiz ki zevk ü şevki yok!  

 Fazîletin cehlden bir farkı yok!” (s. 41). 

 

2. 1. Yapıtın Tanıtımı ve Özeti 

Abdülhalîm Memdûh’un Bedriye adlı eseri bu bölümde 

tiyatronun unsurları bakımından irdelenmektedir. Edebiyat 

yapıtını bir bütün olarak değerlendirmek anlamına gelen metin 

çözümünden, “(…) herhangi bir edebî eserin, bütünlüğü içinde, 

ama o bütünü oluşturan her türlü unsurun en ince ayrıntılarına 

varıncaya kadar belli bir metot çerçevesinde ele alınıp 

incelenmesi, değerlendirilmesi ve yorumlanması” (Çetişli 

2004: 138) anlaşılır. Elinizdeki çalışma da bu düşünceler 

doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.  

Mahmut Bey Matbaası’nda 1888’de basılan Bedriye, 

Abdülhalîm Memdûh’un kitap olarak basılan ilk tiyatrosudur. 

Bedriye’den önce tefrikasına başladığı Nalan adlı eseri 

tefrikanın yapıldığı Nokta dergisi kapatıldığı için yarım kalır. 

Üçüncü tiyatro eseri ise Abdülhamid ve Genç Türk Bir Harem 

Ağası adını taşır. Bu yapıt 1901’de Paris’te yayımlanır. 

Böylece Abdülhalîm Memdûh’un yazdığı üç tiyatro yapıtı 

bulunur; fakat ikisi yayımlanabilir. 
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Bedriye’yi manzum oyunlar arasında gösteren Metin And, 

Tanzimat döneminde görülen kimi oyunların tragedya olmak 

üzere yazıldıklarını; fakat hemen hiçbirinin tragedyanın 

koşullarına uymadıklarını vurguladıktan sonra bu oyunlara 

Bedriye’yle birlikte şu örnekleri verir: “Ali Haydar’ın 

Sergüzeşt-i Perviz ve II. Ersas’ı, Mustafa Hilmi’nin mesnevi 

biçiminde Bahtiyar yahut Son Gürlüğü adlı dört perdelik 

oyunu, Yeğenzade Hüseyin Fâzıl’ın Ahenk’i, Abdülhak 

Hamit’in Nesteren, Nazife, Tezer, Eşber, H. Kâmil’in Muaşıka 

yahut Muhafaza-i Aşk, İbnirreşat Ali Ferruh’un Huşenk’i 

Abdülhalim Memdûh’un Bedriye’si bu tür oyunlardandır” 

(1970: 179-180). Abdülhalîm Memdûh üzerine çalışmaları 

bulunan Özcan Aygün’e göre ise Bedriye, Tanzimat döneminde 

sıkça rastlanan halk dramı örneklerine girer (2004: 86).  

Bedriye gibi halk dramlarının Tanzimat yıllarında ortaya 

çıkmasında ve II. Abdülhamit döneminde yaygınlık kazanma-

sında toplumsal, siyasal olaylar etkili olur. Öncelikle bunlar o 

yıllarda her açıdan ikiliğin ortaya çıktığı çalkantılı bir dönemde 

görülürler. Çoğalmalarında sansürün doğurduğu konu sıkıntısı 

da etkili olur: “1870’le 1888 yılları arasından görülen Halk 

Dramlarının11 yazılışını hazırlayan önemli bir etken de 

kuşkusuz o yıllarda uygulanan katı sansürdür” (Akı 1989: 177). 

Üçüncü bir neden de halk dramlarının toplumun doğulu 

özelliğini canlı bir biçimde yaşatmasıdır. Bu eserlerde Doğu 

edebiyatlarında görülen yoğun bir duygusallık egemendir: 

 
11 Orijinal kaynağa bağlı kalınmıştır. 



ABDULHALİM MEMDÛH’UN “BEDRİYE” ADLI OYUNU (TAM METİN) VE OYUN 
ÜZERİNE ÇÖZÜMLEYİCİ BİR İNCELEME | 27 

 

 

“(…) piyeslerin yazıldıkları dönem henüz evlerde fanuslu 

lambaların ışığında eski hikâyelerimizin okunup ah çekerek 

gözyaşı döküldüğü bir dönemdir. Yapısal yönden kusurlu 

olmalarına rağmen, bu piyeslerin çok sevilmeleri de aslında 

şark duygusallığını devam ettirmelerindendir” (Akı 1989: 177). 

Bunlardan sonra Bedriye’nin döneminin bir sonucu olduğu 

rahatlıkla söylenebilir.   

Abdülhalîm Memdûh, Bedriye için yazdığı önsözde oyunu 

üzerine değerlendirmeler yapar. Bunların başında “Bedriye- 

vehle-i ûlâda  – bir bedbahtın hayatı gibi, neticesiz görünür. 

Fakat neticenin de bir kararı itibariden ibaret olduğunu bilenler 

bundan o kararı bulabilirler” (s. 3)12 vurgusunu yaparak 

eserinde kimi sonuçlara ulaşılabileceğini ileri sürer; fakat yine 

önsözde Bedriye için “Bir tâli’siz muharririn eseri olmak 

hasebiyle hiçbir meziyeti hâ’iz değildir” (s. 13) ifadelerini de 

kullanarak eserini sıradanlaştırır. Yazarın önsözdeki bu karşıt 

tutumu Bedriye’de yoğun bir biçimde görülen romantizm 

akımının13 da habercisidir. Abdülhalîm Memdûh okura da 

 
12 Abdülhalîm Memdûh’un bu sözleri Yusuf Kamil Paşa’nın Telemak çevirisi 

için bir önsöz yazan dönemin eğitim bakanı Kemal Bey’in “Sureta nakli 

hikâyet görünür / Lakin erbabına hikmet görünür” ifadelerini çağrıştırır. 
13 Türk edebiyatını uzun yıllar boyunca etkileyen romantizm akımının ait 

olduğu ülke hakkında Server Tanilli şu bilgiyi verir: “XVIII. yüzyılın 

sonlarında, özellikle de XIX. yüzyıl başlarında, romantizm, edebiyatta çarpıcı 

bir rol oynamaya kalktı. Gerçi, Fransa'nın çevresini aşsa ve Avrupa çapında bir 

anlam da taşısa, romantizm Fransa toprağında yeşerdi. (…) biçemde, klasik 

yazarların uydukları kurallara karşı çıkan yazarların görüşüne verilen bir ad bu. 
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seslenir: “Çalışdım; nazarımda tabî’aten müsbet olan bir şey’ 

zâhiren isbât etmekte kalemim kusûr etdi ise gençliğine 

bağışlansın!” (s. 3). Bu sözleriyle Bedriye’ye okuyucudan 

gelebilecek eleştirilere de açık olduğunu belirtir.   

Bedriye bir tiyatro yapıtı olarak uzun yüzyıllar boyunca devam 

eden bir etkilenme zincirinin son halkasıdır. Abdülhalîm 

Memdûh, Bedriye’nin önsözünde: “(...) bi’l-ahire hasbe’l-icâb 

tatil edilen – Nâlân – nam tiyatrocuk mukaddimesinde dahi 

‘arz etmiş olduğum vechle bu siyâkın mûcidi, tarîk-i celîl-i 

edebde edeceğim terakkîyi mübârek dest-i üstâdânesini her 

vakt pûs etmekle te’mîn edebileceğim müceddid-i edeb 

Abdülhak Hâmid Beyefendi’dir” (s. 4) der. Böylece hem Nokta 

dergisinde sansür yüzünden yarım kalan tiyatro yapıtı Nalan’ın 

doğmasına hem de Bedriye’nin yazılmasına Abdülhak 

Hâmit’in neden olduğunu kabul etmiş olur. Hatta daha da ileri 

giderek konu ve biçem bakımından etkilendiği Hâmit’ten dize 

alıntıları da yapar.14  

Bedriye’yi etkileyen Abdülhak Hâmit’in Nesteren adlı yapıtı da 

bir etkilenme sonucu yazılır. Abdülhak Hâmit Fransız klasik 

dönem tiyatro yazarlarından Pierre Corneille’in Le Cid’inden 

etkilenir. Nesteren’in önsözünde bu etkiyi “İkinci derecede 

Corneille’in Le Cid unvanıyla Avrupa’da iştihar eden 

manzumesini tanzirdir” (Tarhan 2002: 156) sözleriyle dile 

 
Romantizm, orada Devrim'in yol açtığı sosyal altüst oluşlara da bir yanıttı hiç  

kuşkusuz” (Tanilli 2007: 26).  
14 Bkz. s. 30. 
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getirir15. Namık Kemal için ise Nesteren özgün değildir: 

“Hâmit ‘İhtarından kullandığı nazire’ sözcüğünü uyarlama 

anlamında kullanıyorsa haklıdır. Nesteren’i çeşitli yönlerden 

eleştiren ve özellikle İslâm örflerine uymayışı üzerinde duran 

Namık Kemal de onu bir uyarlama kabul eder” (Akı 1989: 

114). Abdülhak Hâmit’in etkilendiği Pierre Corneille de 

Tarihçi Juan Marian’ın Historia d’Espana adlı kitabında geçen 

Cid’i sanat dünyasına taşıyan İspanyol yazarı Guilhem De 

Castro’dan etkilenir16. Bu tarihsel çizgi de gösteriyor ki 

etkilenme süreklilik göstermektedir. Bu durum da normal 

karşılanmalıdır. Çünkü “(…) tüm sanatçılar, bugüne kadar hep 

şahsi kalsalardı, yani kendi içlerine kapanık kalsalardı sanatta 

bir arpa boyu yol alınmazdı. Irmağın, derelerin toplamı olduğu 

akıldan çıkarılmamalıdır” (Özmen 2007: 15); fakat Bedriye’de 

Abdülhalîm Memdûh daha çok Abdülhak Hamit’in biçeminden 

etkilenir. Konu yönünden ise daha az etkilendiğini belirtmek 

gerekir. Abdülhalîm Memdûh eserini halk dramı şeklinde 

yazdığı için beş perdeden ve onlarca sahneden oluşan 

Nesteren’in çok gerisinde kalır. Bu nedenle temaları da 

Abdülhak Hâmit’inki kadar derinlemesine değildir. Yine 

Bedriye konu bakımından Abdülhak Hâmit’in bir başka piyesi 

olan Sabr u Sebat’ı çağrıştırır. Çünkü onda da benzer bir aşk 

geçer. Münîm Efendi cariyelerinden Gülefşân’a ilgi duyar.    

 
15 Abdülhak Hâmit Nesteren’i yazdığı yıllarda Paris’te görevlidir. Bu nedenle 

eser ilk olarak Paris’te yayınlanmıştır. 
16 Bkz. Akı 1989: 114. 



 

30 | Dr. Ali ALGÜL 
 

 

Bedriye’de ağır bir romantizm akımı görülür. Gerek 

kahramanların dünyaya bakışlarında gerekse içerikte bu etki 

açıktır. Ayrıca önsözde de romantizm akımına vurgu yapılır. 

Abdülhalîm Memdûh sık sık Victor Hugo’ya değinir17. 

Romantizm Bedriye’nin türüyle de yakından ilgilidir. Çünkü 

halk dramlarına coşumculuk akımı egemendir: “(…) bu 

dramların esin kaynağı sosyal mutsuzluk olduğu için klasik 

tiyatronun tamamen psikolojik olan karakterinden uzaklaşır ve 

romantik anlayışa yaklaşırlar” (Akı 1989: 179).   

Abdülhalîm Memdûh Bedriye’yi hece ölçüsüyle18 yazdığı için 

önsözde ölçü ve uyak üzerinde de durur. Bu durum da normal 

karşılanmalıdır. Çünkü eserin yazıldığı Tanzimat Edebiyatı’nın 

ikinci döneminde edebiyatçılar arasında ölçü, uyak tartışmaları 

yaşanmaktadır.  

 
17 Bkz. s. 3-10. 
18 Hece ölçüsünün belirgin özellikleri şöyledir: “Dizelerdeki hece sayısının 

denkliğine dayanan ölçü türü. Halk arasında bu ölçüye parmak hesabı da 

denmiştir. Türkçenin hece düzeninde uzun hece bulunmadığı için hece ölçüsü 

baştan beri Türkçenin yapısına uygun düşen ulusal ölçü niteliğini kazanmıştır. 

Nitekim, Türk dilinin yabancı etkilere kapalı olduğu dönemlerde hep bu ölçü 

kullanılmıştır. Bu ölçünün esası, hece sayısındaki denkliktir. Bu sayısal denklik 

o dizenin kalıbını da verir. Kalıp, dizenin ölçüsüdür. Buna göre 8 heceli bir 

dizenin kalıbı sekizli, dokuz hecelininki dokuzlu... diye anılır. Bu sayısal 

denkliğin söyleyişte tekdüzeliğe yol açmaması için her kalıp iki ya da daha çok 

parçaya ayrılır. Bu ayrımlanmaya, dizelerin kendi içlerindeki bölümlenmeye 

durak denir” (Özdemir 1990: 141). 
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Tanzimat Edebiyatı birinci kuşağı içinde yer alan isimlerinden 

Ziya Paşa, Şiir ve İnşa (1868) adlı makalesinde yerli ve ulusal 

ölçü olarak hece ölçüsünü gösterir. Onun bu çıkışı döneminde 

ve sonrakiler üzerinde etkili olur. Onun gibi Akif Paşa, Namık 

Kemal, A. Vefik Paşa, Recaizade Ekrem de bu ölçüyü 

kullanmayı denerler (Özdemir 1990: 141). Bir aydın olarak 

Abdülhalîm Memdûh da ölçüye değinir. Öncelikle Abdülhalîm 

Memdûh Nesteren’le Bedriye arasındaki ölçü durumu için 

şunları söyler: “Müşârünileyh ‘Nesteren’ tiyatrosuyla vezn-i 

kuyûdunu çâk etmişlerdir. (...) Binâen aleyh garîb siyâkında 

ifâde-i hissiyât etmek herhâlde müreccahtır. Şimdiye kadar 

vezn ve kafiyeye fikrimi ittibâ’ ettirmedim. İstediğim fikri 

istediğim vezn ve kafiye ile ifâde ettim. Fakat kayddan ziyâde 

kaydsızlığı hoş gördüğümü inkâr edememek 

mecbûriyetindeyim” (s. 5). Bu sözleriyle de ölçü konusundaki 

tutumunu ortaya koyar. Daha sonra Türkiye’de ölçü konusunda 

sıkıntılar bulunduğunu belirtir: “Semere-i terakkîmizin şecer-i 

irfânlarından iktitâf olunduğu iddi’âsında bulunulan eslâf-ı 

kirâmın hiçbiri vezn kuyûdunu çâk edememişler ve hattâ şi’rin 

mutlak kelâm-ı mevzûn olmak lâzım geleceği i’tikâdında bile 

bulunmuşlar idi” (s. 6). Ona göre ölçüdeki değişimde 

Abdülhak Hâmit öncülük yapar: “Türkiye’de “Hâmid Bey’in 

‘Sahrâ’ ve ‘Belde’ nâm eserlerinde birer dâne manzûme vardır 

ki bunlarda bir mısrâ’ın vezni veyâhûd hecesi diğerine mutâbık 

değildir” (s. 7). Abdülhak Hâmit’te hece sayılarının birbirini 

tutmaması oldukça normaldir. Çünkü o, biçeminin değil, 

biçemlerinin olduğunu söyler. Onun bu bakış açısı ölçüde de 

kendini gösterir. 
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Abdülhalîm Memdûh’a göre ölçünün esnetilmesi şair için ifade 

özgürlüğü demektir. Bu yolu açan da Victor Hugo’dur: “Bu 

tarîk ise büsbütün garbdan iktibâs olunmuştur; Viktor Hugo. 

Seigneur, préservey-moi ceux qui j’ aime19… Mısrâ’ı kadar 

uzun yazdığı misillü yine bununla tasvîr ettiği esâsı: Et maison 

sans enfant20… gibi az heceli mısra’larla da itmâm 

edebilmiştir” (s. 7). Victor Hugo’nun ilerici görüşleri ve 

eylemleri Fransa’da bile tartışma yaratır: “Fi’l-hakîka Viktor 

Hugo’nun şîve-i ifâdesi Fransızlara bile garîb gelir. 

Uyandırdığı fikrlerde bile bir te’sîr-i garîb hâsıl eden o 

dehşetli ‘ulviyyet belki âdem-i ünsiyyetden nâşî olarak bir 

garâbet gösterir” (s. 7-8). Server Tanilli de Victor Hugo’nun 

özgürlükçü yanına “(…) yeni şiir üzerinde daha da genişliğine 

durarak, klasik kuramı topa tutar; konu seçiminde ve dile 

getirmede, Fransız şiiri için tam bir özgürlük ister (Tanilli 

2007: 68) sözleriyle XIX. yüzyılda tartışma çıkardığını belirtir. 

Bu tartışma da normaldir; ortaya çıkan her yenilik hemen kabul 

edilmez.  

Dünyada serbest şiire doğru bir yönelmenin olduğunu söyleyen 

Abdülhalîm Memdûh, Bedriye’nin tümünde hece ölçüsünü 

kusursuz olarak uygulamaz. Eserin kimi dizeleri ölçüsüzdür. 

Bu durum özellikle bazı sayfalarda çok belirgindir:   

“Beni ifnâ seni fenâ, bilir mi? (11’li) 

            Bedriye 

 
19 “Tanrım, sevdiklerimi koru” 
20 “Evler çocuksuz olmasın..." 
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Ben tefhîm ederim. (6’lı) 

            Münîr 

Olur mu kâbil? (5’li) 

‘Ömrümde tâli’e inandım” (9’lu) 

(s. 23). 

 

Bu ölçüye uymama durumu eserin farklı sayfalarında da 

görülür21. Abdülhalîm Memdûh ölçüyü daha çok diyaloglarda 

göz ardı eder. Kahramanların monologlarında ise ölçüye uyar. 

Farklılık gösteren bu hareketi de iki nedenden kaynaklanmış 

olabilir. Birincisi romantizm akımının etkisi sonucunda ölçüsüz 

şiiri denemek istemesi, diğeri diyaloglarda ölçünün 

yapılmasının zorluğudur; fakat bu iki neden içerisinde birincisi 

ağır basar. Çünkü etkisi altında kaldığı romantizm akımında 

kurallara karşı çıkılır. Hece ölçüsü de sonuç olarak bir kuraldır. 

Şairi kısıtlar. Yine Fransız Devrimi sonrası birey özgürlüğünün 

peşine düşer. Oyun kişilerinin kendini rahat ifade edebilmeleri 

için serbest konuşma gereksinimi duyarlar. İngiliz edebiyatında 

ölçünün neredeyse hiç kullanılmadığını söyleyen Abdülhalîm 

Memdûh, Türk edebiyatındaki duruma değinir: “Bizim de 

mutlak vezni terk etmekliğimizi tavsiye etmek şimdilik haddim 

değildir, fakat bu yolun – mümkün mertebe – te’mîmini 

herkesçe vecîbeden sayarım” (s. 10). Bu düşünceleri 

Bedriye’de neden ölçüsüz bölümler yazdığını da gösterir. 

Ayrıca bu düşünceleriyle ileri görüşlü olduğu da ortaya çıkar. 

Abdülhalîm Memdûh sözlerinin devamında yine “(...) şi’r 

 
21 Bkz. s. 16, 17, 19, 24, 26, 27, 29, 34. 



 

34 | Dr. Ali ALGÜL 
 

 

‘addedenler içinde bu berg-i asferi de belki ‘vezinsiz’ bir şi’r 

telakkî edecek bulunur!” (s. 13) cümlesindeki vurgusuyla 

ölçüyle ilgili düşüncesini kuvvetlendirir. Ölçü ve uyak 

atıldığında neler olabileceğini de söyler: “Şi’r yazmak 

nesrleşdirilirse, ya’nî şi’r vezn ve kâfiye ve zâyi’-i lafziyyeden 

ibâret ‘addedilmeyip de ma’nâ-yı hakîkîsi murâd olunursa 

şi’re intisâb edecek olanlar pek çok vakt kazanmış olurlar” (s. 

11). Bu sözleriyle de şairlere daha çok zaman kalacağını 

belirtir; fakat “ma’nâ-yı hakîkîsi” ifadesini geliştirerek 

açıklamaz. Bu yönüyle açıklamaları eksik kalır.  

Abdülhalîm Memdûh önsözde yeni şiiri beğenmeyenleri de 

“Bunlara zevkin ne olduğunu öğretdikden sonra güç şeye 

tevfîk-i zihn eyleyeceklerine bir müddet peydâ-yı ünsiyyetle 

kolay şey’i hoş görmelerini tavsiyye edivermelidir” (s. 12) 

sözleriyle eleştirip onlara öneride bulunur. 

Yapıtın içeriğine geçmeden önce kurgu özelliklerine bakarsak 

şöyle bir tablo karşımıza çıkar: Şiir şeklinde yazılan Bedriye, 

dış yapı bakımından üç perdeden oluşur. Yazar içlerinde ayrı 

sahneler oluşturmaz. Perdeler başladığı gibi devam eder. Halk 

dramlarında genel olarak üç bölüm vardır: “1. Durum, 2.Ters 

durum, 3. Sonuç, çözüm. Bu görünüşleriyle üç perdelik 

piyesler bir derli topluluk22, bir bütünlük izlenimi verir” (Akı 

1989: 181). Abdülhalîm Memdûh da bu kurala uyar.  

 
22 Orijinal metne bağlı kalınmıştır. 
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Yapıtta zincirleme olay örgüsü bulunur. Birinci perdede 

Münîr’le Bedriye’nin diyalogları ve aşklarının zorluğuna 

değinmeleri, ikinci perdede Fâzıl’la yapılan kavga ve son 

perdede de Bedriye’yle Münîr’in intihar etmeleri oyunun olay 

örgüsünü tamamlar. 

Bedriye’de Tanzimat döneminde sıkça görülen duygusal, 

sosyal yönden eşit olmayan kahramanlar arasında geçen ve 

sonu olumsuz biten bir aşk üzerinde durulur. Yapıtın özeti ise 

şöyledir: 

Piyesin üç kişisinden birini oluşturan Bedriye, babası Fâzıl’ın 

kölesi Münîr’e âşık olur. Oyunun birinci perdesinde Bedriye ve 

Münîr gelecekleri üzerinde konuşurlarken Bedriye karamsar bir 

hava çizer. Münîr ise onu olumlu yönde etkilemeye çalışır. 

İlerleyen bölümlerde Bedriye’nin babası Fâzıl’a aşklarını 

anlatırlar. Fâzıl onlarla tartıştıktan sonra ikisinin evlenmesinin 

olanaksız olduğunu net bir biçimde dile getirir. Onları da 

huzurundan uzaklaştırır.  

Yapıtın sonlarına doğru iç çatışma yaşayan Münîr, oyunun 

başındaki olumlu düşüncelerini yitirir. İlerleyen sayfalarda 

Bedriye’yle yaptıkları konuşmalar sonrasında iki sevgili 

yaşadıkları aşkın olumlu bitmeyeceğini anlarlar. Hâkim olan 

geleneksel yaşama uyumak yerine kendilerini öldürmeyi 

seçerler.  
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    2. 2. Temalar 

Halk dramlarında temalaştırılan konular şunlardır: “(…) suya 

sabuna dokunmayan (…) yumuşak bir üslûpla, gelenekler, 

evlilik, namus, aile düzeni, ana babaların çocuklarına, 

çocukların ana babalarına karşı davranışları, eğitim ve 

öğrenim...” (Akı 1989: 177). Zaten sansürün hâkim olduğu 

memlekette o yıllarda yazmayı terk etmeyenler, zorunlu olarak 

sanata ve bilimsel konulara yönelirler (Lewis 1993: 187). 

Ortaya çıktığı dönemin bir sonucu olan Bedriye’de de aşk, 

tutsaklık, intihar, ölüm, gelenek, din, sabır ve tahammül gibi 

konular öne çıkar.  

Yapıtta aşk başta gelen konular arasındadır. Bedriye ve Münîr 

arasında geçen aşk, olayları belirleyen unsur olur. Bu aşkın 

nasıl doğduğu okura anlatılmaz. Sonuç bölümü verilir. 

Münîr’in bir köle olduğunu düşünecek olursak Bedriyelerin 

evinde aşkın nasıl başladığı anlaşılabilir.  

Aşk üzerine kurulu olan yapıtta aşk sözcüğü çok nadir geçer. 

Otuz üçüncü sayfada Münîr’in “Binâ-yı ‘aşkı bir insân 

yıkamaz!” sözüne karşılık olarak Bedriye: “Kâşâne-i ‘aşkdan 

bir kavl çıkamaz!” (s. 33) der. Bedriye babasına yaşadığı aşkı 

anlatırken aşk yerine sevda sözcüğünü kullanır:   

“Gel kalbimi yar! Bak içinde ne var; 

Tervîc-i rezâlet olmaz bana kâr! 

İmânın varsa gel sevdâma inan!” (s. 30).  

 



ABDULHALİM MEMDÛH’UN “BEDRİYE” ADLI OYUNU (TAM METİN) VE OYUN 
ÜZERİNE ÇÖZÜMLEYİCİ BİR İNCELEME | 37 

 

 

Bunların dışında aşk doğrudan ele alınmaz. Bedriye babasına 

tepki gösterirken “Ben kendimi lâyık gördüm, size ne?” (s. 34) 

sözünü kullanarak aşka gönderme yapılır. Münîr ise üçüncü 

perdede aşkını şu sözlerle açığa vurur: “Benim hayâtım ancak 

senin içün!” (s. 41).  Aşk Münîr’i mutlu eder. Toplumda 

erdemle cahilliğin birbirinin yerine geçtiğini belirten Münîr, 

aşklarından aldığı hazzı şu sözlerle açıklar: “Lâkin biz 

müstesnâ! Çünki mesrûruz! / Sevdânın sûruyla biz pür-

sürûruz!” (s. 41). Ölümlerine neden olacak aşkın kendini bu 

sözlerle mutlu ettiğini söylemesi eserin en dikkati çekici 

bölümlerden biridir.  

Yapıtta dikkat çeken ikinci konu tutsaklıktır. Tutsaklık 

Tanzimat döneminde sıkça görülür; fakat o yıllarda edebiyata 

daha çok kadınların tutsak yaşamları girer. Bedriye’de ise 

tutsak olan bir erkektir. Bu yönüyle Abdülhalîm Memdûh 

özgün bir duruş sergiler.  Bedriye tutsaklık konusunu ele alması 

bakımından da Tanzimat yıllarında yazılan halayık, cariyelik 

üzerine yazılan aşağıdaki yapıtlar arasına girer:  

“(...) Recaizade Mahmut Ekrem’in Vuslat yahut 

Süreksiz Sevinç, Namık Kemal’in Gülnihal, Manastırlı 

Mehmet Rifat’ın Görenek, Hasan Bedrettin Paşa ile 

Manastırlı Mehmet Rifat’ın Fakire yahut Mükâfat-ı 

İffet, Abdülhak Hamit Tarhan’ın Sabr u Sebat, İçli Kız, 

Ali Haydar’ın Sergüzeşt-i Perviz, (...) Hüsamettin’in 

Fitne-i Şükrü, Ahmet Muhtar’ın Mesture-i Aşk yahut 

Muhabbetin Neticesi Cinayet, Mehmet Ziya’nın Eden 



 

38 | Dr. Ali ALGÜL 
 

 

Bulur yahut Merhametsiz Bir Valide” (Mustafa Nuri 

Bey 2016: 13).  

Oyunun birinci perdesinde tutsaklık ele alınmaz. Münîr’in bir 

köle olduğu ikinci perdede anlaşılır. Okur onun bir köle 

olduğunu Fâzıl’dan öğrenir. İkinci perdede Münîr’i sevdiğini 

söyleyince Bedriye, babası önce şu tepkiyi ortaya koyar: “Seni 

itmek hebâ, / Elimden gelir bir belâ değildir!” (s. 28). 

Sözlerinin devamında köle vurgusu dikkat çeker: “Tabî’at ü 

maslahat da hâ’ildir. / Sen benim kızımsın, oysa bir köle!” (s. 

28). Fâzıl’ın bu sözlerinden Münîr’in bir köle olduğu ve kızını 

ona vermenin onun için kızını heba etmek anlamına geldiği 

sonucuna varılır. Baba-kız Münîr nedeniyle sonuçsuz bir 

çatışma yaşarlar.  

Abdülhalîm Memdûh yapıtını büyük oranda tutsaklık konusu 

üzerine kurmuştur. Bu nedenle eserin başından sonuna kadar 

Bedriye’ye yedi kez, Münîr’e iki kez “tev’em” sözcüğünü 

söylettirir. Tev’em; eş, ikiz, eşit, denk anlamlarına gelir. 

Bedriye insanların eşitliğini şöyle vurgular: 

“Bin hâ’ile müsâdif; bu mudur hak? 

Vicdânlar tev’emken halk endîşesi, 

Küfv olup olmamak hükm yapısı!! 

Mâni’-i hâl olmak, büyük garâbet!” (s. 19). 

 

Bu ifadelerden eşitliğe engel olmanın bir garabet olduğu da 

çıkarılmaktadır. Bu vurgu oyunun geneline yayıldığı için 

yapıtın ana düşüncesi de köleliğin yok edilmesi isteği olarak 

kendini gösterir. 
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Bedriye’de gelenek, yazgı ve din de irdelenen konular 

arasındadır. Bunların yapıta sinmesinin nedeni romantizm 

akımının etkisiyledir. Çünkü romantik bakışla yazılan 

yapıtlarda yerellik ve din yer alır (Tanilli 2007: 70). Oyunun 

birinci perdesinde umudunu dine bağlayan Bedriye’nin 

ağzından yazar dinle ilgili şunları ifade eder:  

“‘Âlem-i ma’nânın hâkimi Allâh! 

Bu gafletli dehrin kâ’imi Allâh! 

İstediğimiz hakkı tervîc ider! 

Bizi ‘adâletiyle tetvîc ider!” (s. 20). 

Dine gönderme yirmi ikinci sayfada da sürer: “Bir ihtiyâcı 

teshîle bir kudret, / Yaratmamış Hudâ ihtiyâc vermiş!” (s. 22). 

Oyunun ikinci perdesine kadar din ve gelenekle ne Bedriye’nin 

ne de Münîr’in bir sorunu yoktur; fakat ikinci perdede Fâzıl’ın 

tutumu Bedriye ve Münîr üzerinde olumsuz etki yapar. Bedriye 

sevgilerine saygı duymayan babasına karşı şöyle seslenir: “Bu 

fi’lin isâbetine kanâ’at, / Allâh’a ‘isyândır!” (s. 29). Fâzıl ise 

asıl isyanın kendine yönelik yapıldığını söyler: “‘İsyân değil 

mi, / Tervîc-i rezâlet etsin bir hâmî?” (s. 30). Aslında Fâzıl’ın 

bu çıkışı gelenekle yazgının çatıştığını da gösterir. Çünkü 

Bedriye aşklarının bir yazgı olduğunu öne çıkarırken Fâzıl 

gelenek hâline gelen köleciliği savunur. 

Abdülhalîm Memdûh yazgı ve dine Münîr üzerinden de 

değinir. “Her şey tebeddül eyliyor cihânda! / Lâkin bu sakîme 

kâ’im her ânda! ”(s. 36) diyen Münîr, insanın yazgıdan 

kaçamayacağını vurgular: “Her şey tahavvüle tab’an müste’id / 
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Lâkin değişmez bu hükm-i müstebid” (s. 36). Yine oyunun 

üçüncü perdesinin başında Münîr, dinsel düşünceler üzerine 

yorum yapar; fakat ifadeleri tam olarak anlaşılamaz. Çünkü 

sansüre uğrar: 

“‘Aksiyle tev’emdir bu nâzik vücûd! 

‘Aksiyle ârâyiş bûd u ne-bûd!  

…………………………………….. 

Yâ Rab bunda da hikmetin mevcûddur! 

Kuyûd u ‘âdât-ı bâtıla bu ân 

Senden insânlara ‘ikâb-ı nîrân! 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

……………………………………..” (s. 37-38). 

 

Yine Bedriye’nin son perdesinde “Bir hakîkat imiş değişmez 

olan” (s. 37) diyen Münîr’in monoloğu görülür. Yaptığı 

monolog Makber’i çağrıştırır. Akıl, din ve yazgı arasında 

sıkışan Münîr, isyan eder: 

“O hakîkat de bu sekâmet midir? 

‘Akl ile müyesser idâre-i cân! 

‘Akl onu her zamânda eyler nisyân! 

‘Aklın da mahfazı cân iken bugün,  

‘Akl yorulmuyor mahfazı içün! 

Bu keşmekeşe sebep yine âdem, 

Hoş görür çünki her belâyı dem! 

Hûnunda teyakkuz isti’dâdı yok! 

Sâk-i vücûdu vicdânında bir ok!” (s. 37-38). 
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Dünyadaki sorunların kaynağının insan olduğunu “Bu 

keşmekeşe sebep yine âdem, Hoş görür çünki her belâyı dem!” 

(s. 37-38) dizeleriyle belirten Münîr’in sözleri tam 

derinleşmeye başlayınca yine sansüre uğrar.    

 

“Ey binâ-yı dehrin bânîsi Zât’ın! 

Lâyık mı gam çeke mükevvenâtın? 

İstihsâl-i esbâb-ı sûr u felâh 

İçün, her elde mevcûddur bir felâh! 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

……………………………………..23 

Bu yolda edilecek sükût elbet 

Pâ-mâl-i imtiyâz-ı beşeriyyet! 

 “feryâd” (s. 36-38). 

 

Görüldüğü gibi yapıt kişisinin isyanı feryâda dönüşünce 

ifadeleri sansürlenir. Bu sansür nedeniyle Abdülhalîm 

Memdûh’un eserine dipnot düşmek zorunda kaldığı önceki 

sayfalarda belirtilmişti. Bu ağır sansür nedeniyle yazarın din, 

yazgı ve gelenek konusunda belirttiği düşünceleri tam 

 
23 Gerek mukaddime ve gerek metn-i kitâbda noktalar ile geçilen yerler 

Encümen-i Ma’ârif’den – hasbe’l-îcâb – tay olunmuşdur. 
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anlaşılamamaktadır. Bu durum sadece yapıtı ortaya koyan 

edebiyatçıyı etkilemez; aynı zamanda okuru da olumsuz 

etkiler. Böylece gerçekte cezalandırılan yazarla birlikte halktır. 

Eserde temalaştırılan sabır, tahammülle birlikte verilir. 

Özellikle de Bedriye’ye “Tahammül nedir, bak bana ‘ibret al” 

(s. 14) diyen Münîr, sabır üzerinde durur: “Sabr u 

tahammüldür bize yakışan! / Vicdânlara ancak bunlar verir 

şân!” (s. 14). Münîr’in bu tutumuna Bedriye uymaz: 

“Tahammül mü?” (s. 28) diyerek ona karşı çıkar.  

İntihar ve ölüm de Bedriye’de önemli yer tutar.  Romantizm 

akımının etkisi altında yazılan Bedriye’de ölüm intiharla gelir. 

Romantizmde “(…) zaman zaman ölüm veya intihar, biricik 

kurtuluş yolu olarak görülür. Nitekim pek çok romantik 

(Chateaubriand, George Sand, Gerard de Nerval) hayatlarında 

bu yolu denemekten çekinmemişlerdir” (Çetişli 2006: 75). 

Hayata olumlu bakan Münîr, sevdiğine kavuşamayacağını 

anlayınca kendini öldürmeyi seçer. Abdülhalîm Memdûh bu 

durumu şöyle yazar: “Hikmetin maddiyyâta te’sîri yok, / 

Fikretin bundan başka tedbîri yok! / ‘Elindeki hançeri beynine 

saplayarak ölür’ ” (s. 42). Münîr’in kendini öldürmesinden 

kısa bir süre sonra Bedriye de kendini öldürür: “Olmazsa 

revâdır memâtım benim /‘yine o hançeri göğsüne saplayarak 

ölür’ ” (s. 43). Kahramanların kendilerini öldürmelerinde hiç 

kuşkusuz coşumculuk akımının etkisi bulunmaktadır; fakat bu 

şartlara da onları dönemlerindeki egemen zihniyet olan gelenek 

sürükler. Bu intiharlar geleneğin bir yönüyle katil olduğunu da 

gösterir: “Gelenek her yerdedir ve yaşlılık gibi muzaffer olur: 
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Belli bir yaşa ulaştığınızda ya ölürsünüz ya da onunla birlikte 

yaşarsınız” (Wood 144). Wood’un sözlerini yorumlayacak 

olursak; aslında geleneğin iki durumda da insanı öldürdüğü 

ortaya çıkar: ya kendine uymadığı için yok sayarak ya da 

kendine uydurarak, başkalaştırarak öldürür insanı. 

Yapıtta burada ele alınan temaların dışında toplumların 

geleneklerini sürdürmek için sevenlere saygı göstermediği, 

değişeme kapalı oldukları, Münîr üzerinden çaresizlik, 

büyüklerin, gençlerin kararlarına saygı göstermedikleri; öte 

yandan sevenlerin cesur oldukları gibi alt temalar da eserde 

kendini açığa vurur. 

    2. 3. Çatışmalar 

Bedriye’de çatışmalar da önemli yer tutar. Abdülhalîm 

Memdûh yapıtını yaratırken büyük oranda çatışmalardan 

beslenir. Eserde birden çok çatışma vardır.  

Tiyatro yapıtlarında çatışma unsuru oldukça önemlidir ve 

yapıtın temel taşları arasında yer alır. James Joyce çatışmayı, 

“Tiyatrodan anladığım, duygular vasıtasıyla gerçeğin ortaya 

konmasıdır; tiyatro çatışmadır, sürtüşmedir, evrimdir ve 

sınırsız bir şekilde harekettir” (Joyce 2013: 38) sözleriyle 

değerlendirir. Böylece çatışmanın tiyatronun vazgeçilmez 

unsurları arasında olduğunu vurgular. Bu unsurun kişiler arası 
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çatışma, iç çatışma, dış çatışma, karşıt güçlerin ve duyguların 

çarpışması gibi türleri bulunmaktadır24.  

Özdemir Nutku’nun kişilerin isteklerinde ısrarlı olduklarını, bir 

düşünce ya da bir duygu üzerinde direndiklerini gösterir (1990: 

172) dediği basamaklı çatışma Bedriye’de en yaygın görülen 

çatışma türüdür. Bu da Bedriye ve babası Fâzıl arasında 

yaşanır. 

Yapıtta birinci çatışma Bedriye’yle Münîr arasında sahnelenir. 

Çatışmalarının konusu ise hayata bakışları ve kendi 

gelecekleriyle ilgilidir. Önce hayatta kalmak yüzünden 

çatışırlar. Münîr yaşamı savunurken Bedriye kötümserdir. 

Birinci perdenin girişinde Bedriye’nin sararmış rengini gören 

Münîr’in ona bu durumunu sorması üzerine Bedriye “Her 

hâletin şu ömrüme nisbeten, / Bir hazân rüzgârından farkı 

neden?” (s. 14) ifadelerini kullanır. Bunun üzerine Münîr sabrı 

ve tahammülü öne çıkarır. Bedriye ise ona “Değmiyor, velâkin 

hayâta hayât!” (s. 15) sözleriyle karşılık verir. Bu tepkisi 

yaşama Münîr’den farklı baktığını gösterir. Münîr ise insan 

için önemli olanın yaşamak olduğunu vurgulamak ister: 

“Kıymak mı gerekdir, o hâlde câna? 

Heyhât! Ki o dahi müyesser olmaz! 

Bir nefesi kolaylıkla heder olmaz! 

İnsân içün bunda asıldır hayât,” (s. 16) 

 

 
24 Haldun Taner, Özdemir Nutku, Metin And, Tiyatro Terimleri Sözlüğü, 

Ankara: Türk dil Kurumu Yayınları, 1966, s. 18. 
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Münîr’in iyimser düşüncelerine karşın Bedriye kötümserliğini 

devam ettirir: “İnsânın tahammülüyle her belâ, / Çekdiği bin 

dürlü ezâ vü cefâ / Mütenâsib midir?” (s. 17). Bedriye’yi 

beslediği olumsuz düşüncelerden uzaklaştıramayan Münîr, “Ne 

çâre! Öyledir zamânda ‘âdet!” (s. 19) vurgusuyla yaşadıkları 

dönemin anlayışını öne çıkarır. Bu ifadesiyle beraber 

çatışmanın niteliği de değişir, başka bir çatışma ortaya çıkar: 

Birey-gelenek çatışması.  

Bedriye’de görülen çatışmalar içerisinde en çok öne çıkarılan 

bireyin kendi kararlarını verirken eski alışkanlıkları savunan 

gelenekçilerle çatışmasıdır. Bedriye geleneğe direnme 

yanlısıdır. Bu çatışmayı en şiddetli şekilde yaşayan da 

öncelikle Bedriye olurken sonra da Münîr olur. Çok az olarak 

da Fâzıl gelenekle çatışır. 

Sevgilisiyle evlenemeyeceğini anlayan Bedriye’nin olumsuz 

düşüncelerine karşın Münîr, onu teselli etmeye çalışır. 

Öncellikle bir resim çizerek genellemeye gider: 

“Başka bir ‘âlem içün lâyık memat! 

İfnâ-yı cân ile ‘arz-ı meziyyet, 

Değildir bu maksad sezâ-yı niyyet! 

Kânun-ı İlâhî Lâ-Yeteğayyer, 

Ana mutâva’at insânca ahîr! 

Kendine tasarruf insânca muhâl! 

Mutasarrıfı Hâlik-i Lâ-Yezâl! 

Her zerre-i ‘âlem tîr-i belâdır!” (s. 17). 
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Münîr bu sözleriyle dünyada bir düzenin önceden kurulduğunu, 

yaşayanların zaten mutlu olmadıklarını vurgulamak ister. 

Bedriye ise bu düzenin değişmesi taraftarıdır: “‘Âdeti bir âdem 

koyduysa eğer, / Bir âdem bozmakda güçlük mü çeker?” (s. 

19). Bedriye bu ifadeleriyle geleneklerin yıkılabileceğini 

vurgular. Aslında yapıtın neden sansüre uğradığı da buralarda 

gizlidir.  Çünkü yapısı gereği yazınsal metinler birden çok 

anlam içerirler. Bedriye’nin bu ilerici tutumuna karşın “Her 

şey’i bir kayd-ı ittihâz eylemiş” (s. 19) diyen Münîr, kurulu 

düzene vurgu yapmaya devam eder: “Bu dürlü hakîkat ahkâmı 

zâ’id, /Tabî’atde beşer pek mütebâ’id!” (s. 19). Bu teslimiyetçi 

tutumuna Bedriye “Cehennem yapmış da melâz eylemiş, / 

Dünyâyı kendine!...” (s. 19) der. Bedriye’nin bu eleştirel 

düşüncesine karşın Münîr yazgıya sığınır. Bu düşüncesini iki 

kez söyler: ‘Ömrümde tâli’e inandım” (...) Didim yâ! tâli’e 

inanırım” (s. 23). Münîr’in yazgıya inandığını söylemesi 

üzerine Bedriye’nin nasıl bir karşılık verdiği sansür kurulunca 

silindiği için bilinmemektedir25.  

Bedriye sevdiğine ulaşmak için toplumla, babasıyla karşı 

karşıya gelse de halk dramlarının genelinde olduğu gibi 

kazanan gelenek, baskın güç olur (Akı 1989: 181). Bu nedenle 

hem Bedriye hem de Münîr hayatlarına son vermeyi seçerler; 

fakat bir kadın olarak Bedriye’nin başkaldırmasının dönemine 

göre oldukça ileri bir eylem olduğunu vurgulamak gerekir. 

 
25 Bkz. s. 23. 
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Oyunun ikinci perdesinde çok şiddetli çatışmalar olur. Bu 

perdenin neredeyse tümü kahramanlar arası çatışmalarla geçer. 

Bir oda şeklinde sunulan uzamda Fâzıl’la Bedriye’nin 

bulunduğu perde girişinde söylenir; fakat perdenin başında 

kahramanlar belirtilirken adı verilmemiş olan Münîr de 

sonradan onlara katılır.  

Çatışma öncelikle baba-kız arasında yaşanır. Bedriye “İcbâr-ı 

vicdân vardır; ‘afv edin siz!” (s. 26) diyerek sözlerine başlar. 

Bedriye’nin ne demek isteğini anlamaya çalışan Fâzıl, “Tasrîh 

et! ‘afv olur mu hiç sebebsiz?” (s. 26) ifadelerini kullanır. 

Sonra Bedriye’ye “Neyse maksad söyle!” (s. 26) diyerek ne 

demek istediğini sorar. Bedriye, “İşte o şerîki eylerim taleb! / 

“Vicdânlarımız huzûrunda biriz!” (s. 27) dedikten sonra 

babasına Münîr’le ortak bir yaşam düşündüğünü söyler: 

“İsterim ki tasvîb edesiniz siz! / Şerîk-i hayâtım Münîr’dir, 

baba!!” (s. 27). Bedriye’nin bu sözleriyle birlikte çatışma da 

başlar. “Münîr mi?” (s. 27) diyerek bir şaşkınlık yaşayan Fâzıl, 

önce kızını bir köleye vererek heba edemeyeceğini ifade eder: 

“Seni itmek hebâ, / Elimden gelir bir belâ değildir!” (s. 28). 

Babasının bu sözleri aslında engelleri de gösterir. Öte yandan 

aşama aşama ilerleyen bu çatışma halk dramlarında görülen ve 

genellikle de engellerin kazandığı bir acı ve hazin sonuca (Akı 

1989: 181) gidişi de işaret eder; ama Bedriye kararlı 

olduklarını, bu yoldan vazgeçmelerinin olanaklı olmadığını 

vurgular:  

          “Fikrini mürevvicse hayâtımız, 

O fikrine hâ’ildir memâtımız! 
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Biz de o hâ’ili da’vet ideriz! 

Elbette gidecek yere gideriz! 

Sevdâya hâ’illik, takdîri bozmak! 

Allâh’ın etdiği tedbiri bozmak, 

Kârınız mıdır?” (s. 28-29). 

Bedriye’nin bu kararlı duruşunu gören Fâzıl, kaygısını açığa 

vurur. Onun için önemli olan sahip olduğu konumdur. 

Bedriye’ye şöyle seslenir: “Tenzîl-i şânım mı kasdın bî-hayâ?” 

(s. 29). Buna karşılık olarak Bedriye’nin “Bu fi’lin isâbetine 

kanâ’at, / Allâh’a ‘isyândır!” (s. 29) demesi üzerine de 

sinirlenen Fâzıl, isyandan ne anladığını “‘İsyân değil mi, / 

Tervîc-i rezâlet etsin bir hâmî?” (s. 30) diyerek ortaya koyar. 

Bu sözlere Bedriye daha sert tepki gösterir: “İmânın varsa gel 

sevdâya inan! / Etdiğini itmez ne dîn, ne îmân!” (s. 30). 

Bedriye’nin bu sözlerine Fâzıl “Seni Münîr’e vermek tenzîl-i 

şân! / Hıfz-ı şân etmekdir bana yakışan!” (s. 30) diyerek bir 

bakıma önceki düşüncelerini yineler. Bedriye’nin babasına 

verdiği karşılığın bir kısmı sansürlenir. İkisi arasında çatışma 

sürerken Münîr gelir. Şu ifadeleri kullanarak tartışmaya katılır: 

“Hıyânete olmaz vicdânım kâ’il! 

Sevdâ görmemişsin ta’yîb edersin! 

Herkese bin külfet tasvîb edersin! 

Tab’ınla imtizâc eden hakîkat 

Hudâ yâr etmemiş!” (s. 31).  

 

Münîr’in bu sözlerine Fâzıl “Zihî cesâret! / Edebsizler her 

şey’i yapar (...)”(s. 31) diyerek karşılık verir. Çatışmayı 
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sürdüren Münîr, Fâzıl’a Bedriye’yi kararında serbest 

bırakmasını nedenleriyle birlikte söyler: 

“Beş dakîkalık zevkinin mahsûlü, 

Evlâdın; ‘ömür sürsün de fuzûlî, 

Bir ‘ömrünü kendi nefsine fedâ, 

Etmek mi dilersiniz yâ? Vâ-hayfâ!” (s. 32). 

 

Münîr sözlerini “Takdîr-i Hudâ’ya mâni’ olmayın” (s. 32) 

vurgusuyla bitirir. Fâzıl bu sözlere karşılık olarak “Bin dürlü 

iğfâlin kimlere hâ’in?” (s. 32) ifadelerini kullanır. Kapısında 

beslediği, sahibi olduğu Münîr ona göre artık bir haindir. 

Fâzıl’ın bu tepkisi hiçbir heyecan yaratmaz okurda. Bu da 

oldukça normaldir. Çünkü Fâzıl bir yalınkat kişi olarak 

yaratılmıştır. Yalınkat oyun kişileri okuru şaşırtmazlar (Forster 

1982: 119). Bu nedenle okur, Münîr’in Fâzıl’a vereceği sözleri 

merak eder.  Münîr’in yanıtı ise şu şekilde gelir: “İnanın ki 

ibrâm eden sevdâdır! / Sevdâdır, vicdândır” (s. 32). Münîr’in 

bu ifadeleri aşkın vermiş olduğu cesaretle konuştuğunu da 

gösterir.  

İkisi arasında süren çekişmeye Bedriye de katılır. Ortaya 

söylediği sözleri çaresizliklerini gösterir: “Gönüller tev’emdir; 

fâ’idesizdir, / Çekdiğin yüz bin havâ’il-i sâ’ir!” (s. 32-33). 

Bedriye’nin bu sözlerinden sonra Münîr, “Binâ-yı ‘aşkı bir 

insân yıkamaz!” (s. 33) diyerek onu yüreklendirmek ister. 

Aralarındaki tartışma Fâzıl’ın Münîr’e yönelik söylediği şu sert 

sözlerle sürer: “Bu rütbe müsâvât-ı hayret-nümûn, / Kadrimi 

bu ‘âlemde itmez mi dûn?” (s. 33). Bu dize aynı zamanda 
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kitabın ana düşüncesiyle de yakından ilgilidir. Çünkü bir köle 

olarak Münîr’in sahibine karşılık vermesini Fâzıl kabullenemez 

ve şunları söyler: “Küfvüne bakmayan olamaz mes’ûd!” (s. 

33). Bu sözleriyle Fâzıl, Münîr’e yerini, haddini bilmezse 

mutlu olamayacağını söyler.  

Atışmalar devam ederken Fâzıl neyi koruduğunu belirtir. 

Kızını Münîr’e vermesinin insanlık için yanlış bir eylem 

olacağını vurgular: “İnsâniyyete karşı bir fenâlık!” (s. 34). 

Fâzıl’ın bu sözü onun gelenekçi olduğunu ve hazır düzeni 

korumak istediğini de açığa vurur; fakat geleneğe karşı çıkan 

Bedriye’nin “Ben kendimi lâyık gördüm, size ne?” (s. 34) 

diyerek babasına rest çekmesi üzerine Fâzıl hâkim zihniyetin 

zorbalığını gösterir. Onu ölümle tehdit eder: “Bu maksad-ı 

müyesser gir de zemîne! / Zamâna girmeyen zemîne girer!” (s. 

34). Bedriye zamanın kendine uymasını ve Münîr için 

öleceğini söyleyince Fâzıl “Def’ ol git karşımdan” (s. 34) 

diyerek Bedriye’yi kovar. Fâzıl’a karşılığı “Duran yok zâten” 

(s. 34) sözleriyle Münîr verir.  

Fâzıl, Bedriye ve Münîr arasında geçen çatışmalardan olumlu 

sonuç çıkmaz. Fâzıl bu özellikleriyle katı yürekli baba tipine 

girer ve Hüsamettin’in Fitne Şükrü adındaki yapıtında geçen 

Hayrullah Efendi’ye benzer (And 1970: 191); fakat bu 

çatışmalar despot bir babayla kızının ve kızıyla evlenmek 

isteyen bir gencin her şeye evet dememelerini göstermesi 

bakımından önemlidir. Çünkü bu eylemleri geleneğin 

sarsıldığını gösterir. 
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Yapıtta öne çıkarılan dördüncü çatışma oyun kişilerinin kendi 

kendileriyle yaptıkları çatışmalardır. Bedriye’de Münîr’in 

kendi kendisiyle çatışması vurgulanır iki kez. Bunlardan ilki 

birinci perdede ikincisi ise üçüncü perdenin girişinde gösterilir.  

Fâzıl’ın iç çatışmasına dolaylı olarak değinilirken 

Bedriye’ninkine yer verilmez.   

Yapıtta Münîr’in iç çatışması ayrıntılı bir biçimde verilir. “Bir 

yarın üstünde kaldım, vâ-hayfâ! / Hem düşmek muhakkak, hem 

var i’tilâ! (s. 24) diyerek kritik bir aşamada olduğunu belirten 

Münîr, sonra o anki durumunu anlatır:  

“Bu ânda bir seyyâl içindeyim ben! 

Fevkimde, tahtımda bir şey yok! Birden 

Yâ câyim olacak merkez-i dünyâ! 

Veyâhûd sadrım bir cennet-i a’lâ! 

        “te’emmülü müte’âkib” 

Müddet-i ‘ömrümde benim demâdem; 

Bir ‘âlem-i ye’s kesildi ‘âlem! 

Mukâvim olmak istedikçe ye’se, 

Düşdüm o rütbede fütûr u be’se!!” (s. 24). 

 

Gittikçe daha karışık bir duruma düştüğünü belirten Münîr, 

yaşadığı iç çatışmayı şu sözlerle açığa vurur: “Me’yûs olmağı 

bir tenezzül sandım! / Hayfâ ki bunun da ‘aksine kandım!” (s. 

25). Bu sözleri Bedriye’ye umut veren kişi olarak Münîr’in 

söyledikleriyle ruh dünyasının da örtüşmediğini gösterir. 

Gerçekte kendisi de Bedriye’yle kavuşmalarından umutsuz 

olduğu halde sevgilisine karşı iyimser bir yüz takınır. Bu 
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tutumu romantizm akımında sıkça geçen ikili bir karakter 

özelliği taşıdığını gösterir. İkili karakteri romantizm akımında 

en belirgin işleyen Goethe’dir. Kaleme aldığı otobiyografik 

Dichtung und Wahrheit26 adlı yapıtında kendini doğanın bir 

oyana bir buna yana ittiği insan olarak görür. (Heath-Boreham 

2014: 39). Bu ikili karakterin belirgin özellikleri arasında 

şunlar yer alır: “(…) ruh hâli, romantik sanatkârın hayatı ve 

olayları sürekli bir zıtlık içinde algılamasına sebep olur (beden-

ruh, ideal-gerçek, hürriyet-esaret, hayat-ölüm, imkân-

imkânsızlık, vb). Nitekim romantizmin belirgin özelliklerinden 

biri kutupluluk’tur” (Çetişli 2006: 75). Bu kutupluluğun nedeni 

de Büyük Fransız Devrimi sonrasında yaşanan kral-

cumhuriyetçi çatışmalarıyla yakından ilgilidir. Victor Hugo 

bile bu çatışmayı yaşar. Zamanla kralcılıktan cumhuriyetçiliğe 

oradan da sosyalizme geçer27.  

Münîr’deki kutupluluk hâli yapıtın üçüncü perdesinde 

genişletilir. Abdülhalîm Memdûh, Münîr üzerinden bireyin 

gelenekle, yazgıyla, dinle, yaşadığı dönemle ve kendisiyle 

 
26 Şiir ve Gerçek (1881-1832) 
27 “Victor Hugo’nun politik bağlılığındaki değişimler öğreticidir. Hugo 1830 

Temmuz devriminden 1848 devrimine uzanan çalkantılı yıllarda başta olan 

‘vatandaş Kral’ Louis Philippe’in hükümetinde bir makamı kabul etmişti. 

Yazarın 1840'larda muhafazakâr kraliyetçilikten radikal cumhuriyetçiliğe 

geçişi, Fransız sosyalist düşünüşünün gelişimini yansıtır. Napolyon III darbe 

yapıp da kendini İmparator (1852-1870) ilan ettikten sonra Hugo sürgüne 

zorlanmıştı” (Heath-Boreham 2014: 156)  

 



ABDULHALİM MEMDÛH’UN “BEDRİYE” ADLI OYUNU (TAM METİN) VE OYUN 
ÜZERİNE ÇÖZÜMLEYİCİ BİR İNCELEME | 53 

 

 

yapmış olduğu çatışmayı verir. Abdülhalîm Memdûh ilk olarak 

Münîr’in ağzından “‘Âlemde ne kadar mevcûdsa ahkâm, / 

Hiçbiri insânı etmiyor be-kâm” (s. 36) ifadelerini söyleyerek 

hâli hazırdaki yargıların, hükümlerin, kanaatlerin insanları 

mutlu etmediğini vurgular. Sansür nedeniyle söylediklerinin bir 

kısmı metne girer. Bu giren ifadelerde Makber’i çağrıştırır; 

fakat Abdülhalîm Memdûh, Abdülhak Hâmit gibi konuya 

derinlemesine giremez.   

Psikolojik olarak içine düştüğü duruma çare arayan, o 

durumdan kurtulmak isteyen Münîr, “Silâh-ı belâdır hedm-i 

vücûda! / Her biri insâna her dem âmâde! / İnsân îcâd eder 

kendine silâh!”(s. 36) gibi ifadelerle insanların icatlar 

yaptığını, başlarına işler açtığını söyledikten sonra;  

“Lâkin bu sakîme kâ’im her ânda! 

Her şey tahavvüle tab’an müste’id 

Lâkin değişmez bu hükm-i müstebid 

Bir hakîkat imiş değişmez olan”. (s. 36-37) 

 

vurgusuyla insanın ne yaparsa yapsın yazgısının değişmeyeceği 

iletisini verir. Bu düşünceye gelmesinde bir köle olması etkili 

olur. Siyasal, sosyal ve ekonomik hakları olmadığı için 

direncini sürdüremez. O yıllarda yazılan halk dramlarında 

benzer durumlar söz konusudur: “Girişim ve direniş yokluğu, 

gençlerin ekonomik özgürlükten yoksun, dolayısıyla, yaşam 

önünde zayıf oluşlarından ileri gelir” (Akı 1989: 181).  Çaresiz 

Münîr daha sonra aklı sorulamaya başlar: 
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“‘Akl ile müyesser idâre-i cân! 

‘Akl onu her zamânda eyler nisyân! 

‘Aklın da mahfazı cân iken bugün,  

‘Akl yorulmuyor mahfazı içün!” (s. 37) 

 

Münîr yardımcı olmadığını söylediği aklın eleştirisini yaptıktan 

sonra “Bu keşmekeşe sebep yine âdem” (s. 37) vurgusuyla 

insanı sorunların kaynağı olarak gösterir. İçinde bulunduğu 

durumdan çıkmak isteyen Münîr’in monoloğu sansürlenir:   

“‘Aksiyle tev’emdir bu nâzik vücûd! 

‘Aksiyle ârâyiş bûd u ne-bûd!  

…………………………………….. 

Yâ Rab bunda da hikmetin mevcûddur! 

Kuyûd u ‘âdât-ı bâtıla bu ân 

Senden insânlara ‘ikâb-ı nîrân! 

…………………………………….. 

……………………………………..” (s. 37-38). 

 

Sansürsüz bölümden anlaşıldığına göre dinden medet uman 

Münîr, yine de içinde bulunduğu sıkıntıdan kurtulmak için 

sorgulamasını sürdürür. Sözlerine şunları ekler: “Ey binâ-yı 

dehrin bânîsi Zât’ın! / Lâyık mı gam çeke mükevvenâtın?” (s. 

38). Bu ifadeleriyle kulların üzülmesini istemediğini ortaya 

koyan Münîr’in sonraki ifadeleri yine sansürlenir.  

Sabaha kadar kendisiyle çatışan Münîr, şafağın sökmeye 

başlamasıyla daha da gerçekçi bir düşünceye doğru yönelir.  

Vicdanına seslenir: “Ey câzib-i hakîkat olan vicdân! / Ahkâmın 
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içinde kalmada her ân!”(s. 39). Münîr bu sözleriyle 

Bedriye’nin düşüncesine gelir. Onun gibi evlenmelerinin 

gerçek olamayacağını anlar. Sözlerine gerçeğin yenildiğini 

söyleyerek devam eder: “Ne kadar za’îf imiş bak tabî’at / 

Butlânın mağlûbu şimdi bir hakîkat” (s. 39); fakat gönlü buna 

razı olamaz. Yine bazı ifadeleri sansüre takılır: 

“Yok! Ben insâniyyeti pâ-mâl etmem! 

Ben böyle hâli kendime mâl etmem! 

…………………………………….. 

……………………………………..”(s. 39).  

 

Harekete geçmek, bir şey yapmak ister: “Haydi bir şey 

yapayım farz-ı muhâl,” (s. 39). İntiharı bir zayıflık olarak 

görmesine karşın gündeme getirir: “Kendini öldürmek ‘aczden 

gelir! / Lâkin ne yapmalı za’îfse tedbîr!?” (s. 39). İç 

çatışmasını yoğunlaştıran Münîr, tekrar dine döner: Yâ Rabbi 

nedir bu âteş ‘ummânı / Ki yakmada milyonlar ile cânı” (s. 

39). Sözlerine ateş üzerinden devam ederken bir kez daha 

sansür kurulu ifadelerini keser: 

“Pek derin, pek büyük bir belâ! Âteş! 

Her yerde âteşdir bu yerde bir eş! 

Âteş deryâsında insân yüzüyor! 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

……………………………………..” (s. 40). 
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Münîr iyice yoğunlaşan iç çatışmasında bir taraftan “İlâhî 

n’ola bu belâ! Cehennem! / Ya’nî makarr-ı tabî’î-i âdem! ” (s. 

40) ifadelerinde olduğu gibi dinden söz ederken diğer yandan 

dünyadaki adaletsizliğe “ ‘Adli ancak kendine mu’âdildir! / Bir 

mahkeme-i ‘âdil böyle olmaz”” (s. 40) vurgusuyla değinir.    

Bir çıkış arayan Münîr, tekrar akla döner. Onunla birlikte 

iradeye de vurgu yapar: “‘Akl hiçbir vakt bu hâli bulmaz / 

İrâdemizledir bezm-i cehennem / İrâdesiyle ‘ikâb bulur âdem!” 

(s. 40). Bu sözleriyle Münîr tekrar tezada düşer. Çünkü bu 

ifadeleri önceki sözleriyle çelişir. Yazar bu karşıtlığı 

romantizm akımının etkisi altında bilinçli olarak yaratır.   

İçine düştüğü bunalımla uğraşan Münîr’in yanına Bedriye 

gelir. O geldikten sonra Münîr’in önce “Yakın gel sevgili 

Bedriye’m yakın” (s. 40) der. Yaklaşan Bedriye’ye dediği şu 

ifadeler iç çatışmadan nasıl çıktığı konusunda ipuçları verir: 

“Beni sen ferâmûş eyleme sakın! / Hayâtım hayâtınla tev’em 

bugün!” (s. 41). Farsça “ferâmûş” sözcüğü unutmak anlamına 

gelir. Bu isteğiyle Münîr kendini öldürmeye karar verdiğini 

belirtir. Perdenin ilerleyen bölümlerinde Bedriye’ye karşı 

Münîr şunları da söyler: “Bir ‘âlemdeyiz ki zevk ü şevki yok! / 

Fazîletin cehlden bir farkı yok!” (s. 41). Bu sözleriyle dünyada 

yaşamanın anlamsızlaştığını vurgulayan Münîr, aklı kabul 

etmediği halde ölümü seçtiğini söyler:  

“Hebâ-yı vücûdla değil mi rehâ? 

Kendini öldürmek değil mi sonu? 

Lâkin ‘aklen tasvîb edemem bunu! 
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Yaşamak ölmekden güç gelir bana! 

Her dakîka ölmek çünki ol belâ! 

Ben yine ölmüş ‘addolunurum.” (s. 42). 

Zaten ölü gibi yaşadığını belirten Münîr, bu sözleriyle intihar 

etmek için birden çok nedeni olduğunu vurgular. Bedriye arada 

“âh” (s. 42) der.  Münîr düşüncelerini “Yaşamakla ederim 

cânı tebâh! / Silâh-ı intihârım ‘ömrüm benim” (s. 42) diyerek 

devam ettirdikten sonra intihar eder: “Elindeki hançeri beynine 

saplayarak ölür” (s. 42). Duygularına teslim olan Münîr’in 

intiharında da romantizm etkisi açık bir biçimde görülür; “(…) 

romantik edebiyatta, duygu ve düş, akıl ve mantıktan önce 

gelir. Kural ve örnekten çok, kişisel düşüncelerin ve bireysel 

dehanın değeri vardır” (Tanilli 2007: 27). Bireyin reddettiği 

kurallar ise gelenekler, ekonomik ve siyasal yapıdır; mevcut 

düzendir. Kabul etmediği bir düzende yaşamak yerine ölümü 

yeğler.  

Oyunun başında Münîr, Bedriye kadar kötümser değilken 

gerçeklerle karşılaşınca değişim, dönüşüm yaşayarak 

iyimserliğini yitirir. Bu yönüyle de tam bir sosyal karakter 

özelliği gösterir. Çünkü sosyal karakterler kendilerini yeniden 

yaratmanın kaygısıyla yaşarlar (Akı 1989: 243). Bedriye’nin 

yazıldığı dönemde de genel eğilim bu yöndedir.  

Bedriye’de Fâzıl’ın iç çatışması ise dolaylı bir şekilde verilir. 

Bu da Fâzıl’la Bedriye’nin konuşmalarından ortaya çıkar. 

Fâzıl’ın Bedriye’ye söylediği “Tenzîl-i şânım mı kasdın bî-

hayâ?” (s. 29) sözleri ve “Seni Münîr’e vermek tenzîl-i şân! / 
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Hıfz-ı şân etmekdir bana yakışan!” (s. 30) ifadeleri kızını bir 

köleye vermekle nelerle karşı karşıya kalacağını 

göstermektedir. Bunlar da Fâzıl’ın iç çatışmayı yaşadığını ve 

konumunu korumak için Bedriye’ye hayır dediğini gösterir. 

Eserde eşitlik üzerinden de bir çatışma yürütülür. Fâzıl’ın 

Münîr’e karşı çıkmasında ileri sürdüğü nedenler arasında 

onunla eşit olmama isteği de bulunur. İkinci perdede Fâzıl şu 

ifadeleri kullanır: “Küfvüne nazar kılmalıydın, Münîr / ‘Aksi 

senin içün bir emr-i ‘asîr!” (s. 33). Köleyle eşit olmaya 

şiddetlice karşı çıkan Fâzıl, Münîr’in Bedriye’yle küfüv 

olmadığını yani kızıyla eşit olmadığını vurgular. Bu konu 

önemlidir. Bedriye’nin yazıldığı yıllarda Osmanlı Devleti’nde 

insanların satıldığını hatırlayacak olursak bir köle olarak 

Münîr’in statüsü hiç de iyi değildir. İslam Ansiklopedisi’nde 

köle için şu açıklama yapılır: “Her şeyden önce o hukukî 

işlemlere konu olması bakımından ‘mal’ kabul edilir; hür 

insanlardan farklı bir statüde edâ (fiil) ehliyetinden tamamen, 

vücûb (hak) ehliyetinden kısmen mahrum tutulur” (Aydın-

Hamidullah 2002: 237). Kölenin bir mal olarak görüldüğü 

toplumda Fâzıl da kızını bir köleye vermeyi “İnsâniyyete karşı 

bir fenâlık!” (s. 34) olarak görür.   

Romantizm akımında aydınlatma görevi de vardır “Özünde 

romantizm, kendisinden önce gelen usçu amaçları dışlamayan 

kapsayıcı bir hareketti. Bu açıdan da Aydınlanma’nın başka 

yollardan bir devamını teşkil ediyordu” (Heath-Boreham 2014: 

11). Bu nedenle Bedriye’de de böyle görev vardır. O da 

eşitliğin savunulmasıdır. 
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Bedriye’de Abdülhalîm Memdûh’un üzerinde durduğu asıl ileti 

insanların eşitliğidir. Bu da yasal haklara ve ideolojiye girdiği 

için Bedriye siyasal bir yapıttır.  Bu tip yapıtlarda “(…) varılan 

ideolojik sonuç eserdeki kahramanların şahsi felaketlerinin 

ayrılmaz bir parçası, tamamlayıcısıdır” (Wellek-Warren 2005: 

102). Bedriye için de bu genelleme geçerlidir. Padişahlığın ve 

Orta Çağ düşüncesinin hüküm sürdüğü bir yerde Abdülhalîm 

Memdûh’un, 19. yüzyılda, cesurca davranması dikkat çeker. 

Sansürün nedenlerinden biri de bu bakış açısıdır.     

2. 4. Kişiler 

Bedriye’de üç kişi bulunur: Bedriye, Münîr ve Fâzıl. Kişi sayısı 

yapıtta sınırlı olsa da halk dramlarında şahısların kadrosu 

oldukça geniştir. Denilebilir ki toplumun her kesiminden insan 

görülür28; fakat Abdülhalîm Memdûh kişilerinin sayısını üçle 

 
28 “-Anneler, babalar, çocuklar; üveyanalar, sütanneler, sütbabalar, ahiret 

evlâtları, 

- Âşıklar, mâyuklar, maşukalar, 

- Kethüda kadın, kâhya kadın, halayık, hizmet halayığı, kalfa, cariye, odalık, 

köle, dadı, daya, lala, uşak, hadımağası, haremağası, 

- Bohçacı kadın, esirci kadın, kılavuz kadın, görücü, yenge kadın, 

- Paşa, paşazade, hanedan, eshab-ı servet, zadegân, mirasyedi, 

- Defterdar mazulü, mektupçu, kâtip, 

- Zabit, yüzbaşı, binbaşı, 

- Tüccar, muhassil, sarraf, 

- Hekim, ebe, 

- Falcı, üfürükçü, imam, yobaz hoca, 

- Muhtar, polis, zaptiye, mahalle bekçisi, kavas, 
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sınırlar. Kahramanları arasında Bedriye’ye ve Münîr’e daha 

fazla yer verir. İkisi de oyunun üç perdesinde yer alır.  

Abdülhalîm Memdûh, Bedriye’yi sevgilisi ve babası arasında 

sıkışan biri olarak gösterir. Bedriye oyunun birinci perdesinde 

kötümser olarak gözükür. İçinde bulunduğu aşkın olumlu 

biteceğine inanmadığını belli eder. Münîr sabırdan söz ederken 

Bedriye şu ifadeyi kullanır: “Değmiyor, velâkin hayâta hayât!” 

(s. 15). Böylece karamsarlığı somut bir duruma gelir. Münîr’in 

ısrar etmesi Bedriye’de bir değişime neden olmaz. Şöyle 

devam eder: “İnsânın tahammülüyle her belâ, / Çekdiği bin 

dürlü ezâ vü cefâ / Mütenâsib midir?” (s. 17). Bedriye’nin 

kötümser psikolojisi insanların eleştirisi olarak da ortaya çıkar: 

“Cehennem yapmış da melâz eylemiş, / Dünyâyı kendine!...” 

(s. 19). Bu ifadeleri içinin dışa vurmasıdır. 

Bedriye birinci perdenin sonlarına doğru babasının, isteğine 

hayır demesi durumunda kendisi için artık hayatın biteceğini 

belirtir: “Kızını öldürürse fenâ ider!” (s. 23). Bedriye’nin 

henüz babasının haberi yokken kötümser olmasının ve 

aşklarının ölümle biteceğini hissetmesinin nedeni romantizm 

akımı ve yaşadığı çağdır. Romantizmde kişinin acı çekmesi ve 

karamsarlığı önemli bir yere sahiptir. Bedriye’ye baktığımızda 

da kahramanların üçünün de mutsuz olduğu görülmektedir. 

Bedriye ikinci perdede babasıyla konuşmaya kendisini 

 
- Kahveci, bıçakçı, meyhaneci, zindancı, 

- Derviş” (Akı 1989: 178). 
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affetmesini isteyerek başlar. Fâzıl maksadını sorar. Bedriye 

önce anlaşılmaz ifadeler kullanır: 

        “Fâzıl 

Ta’mîk etme çok! 

Neyse maksad söyle! 

          Bedriye (fütûrsuzlukla) 

Husûlü bizden! 

Husûle -  zâhiren – vusûlü sizden!” (s. 26). 

 

Konuyu anlayan Fâzıl “Tenzîl-i şânım mı kasdın bî-hayâ?” (s. 

29) ifadesiyle Bedriye’yi köleye vermek istemediğini net bir 

biçimde açığa vurur. Bedriye babasına karşılık verirken doğa 

karşısında herkesin eşit olduğunu “Son mültecâmızdır bizim 

tabî’at / Tabî’atdır vatan-ı beşeriyyet”(s. 30) şeklindeki 

sözleriyle vurguladıktan sonra gelen ifadeleri sansüre uğradığı 

için belli değildir29; fakat babasıyla yaptığı tartışma bitmek 

üzereyken “Ben kendimi lâyık gördüm, size ne?” (s. 30) 

biçiminde çıkış yapması Bedriye’nin kararlılığını göstermesi 

bakımından önemlidir. Bu nedenle Abdülhalîm Memdûh, 

Bedriye adlı kişisiyle hedefinden, düşüncesinden ve kararından 

dönmeyen bir kadın kahraman yaratmayı başarır. Bu durum 

aslında biraz da halk dramlarının sınırlarını zorlar. Çünkü bu 

piyeslerde gençler yazgılarına uyarlar: “kaldı ki ana ve babaya 

karşı geleneğin istediği kesin saygı da her türlü direnişi önler 

ve gençler istek ve acılarını açığa vurma cesaretini 

 
29 Bkz. s. 30. 
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gösteremeden, içlerine kapanıp acılı bir yaşam sürerek eriyip 

giderler. Gençlerin suskunluğunda utanç duygusunun da büyük 

payı vardır kuşkusuz” (Akı 1989: 181)30.  Romantizm akımında 

önemli bir yerde bulunan Jean Jacques Rousseau (1712-

1778)’ya göre bireyi “iç sesi” eyleme yöneltir; fakat sonra 

beklemediği sonuçlar ortaya çıkar: “Pratikte ise insanın ussal 

seçimini gerçekleştirme özgürlüğü onu yanlış yönlendirip 

masum ‘doğa durumu’ndan çıkarmış, çöküşe ve çatışmaya 

sürüklemişti” (Heath-Boreham 2014: 24). Bedriye’de de benzer 

durum yaşanır. Bedriye’nin sonu ölüm olur. Yaşamına son 

vermesi üçüncü perdenin sonunda gerçekleşir. Daha çok 

Münîr’in iç konuşmalarına ayrılan bu perdede Bedriye onun 

intiharını gördükten sonra kendini öldürür: “Vicdânla emeldir 

hayâtım benim / Olmazsa revâdır memâtım benim / Yine o 

hançeri göğsüne saplayarak ölür’” (s. 43). İç sesinden yola 

çıkan Bedriye, babasına ve geleneklere karşı gelir. Hedefine 

ulaşamayacağını anlayınca da kendini öldürür. Bedriye’nin bu 

ruh hâli romantizm akımında sıkça görülen kaçış, başkaldırı ve 

yabancılaşmaya da uygun düşer:  

“Bireyselliğin bu denli önem kazandığı bir ortamda, 

kişisel çıkar çabalarının gittikçe yoğunlaşması ne oranda 

doğalsa, kendini alabildiğine yalnız bulmaya başlayan 

 
30 Gıyasettin Aytaş da Bedriye’nin babasına gösterdiği tepkiye dikkat çeker: 

“Hatta Bedriye, Münîr'i sevdiğini babasına söylemek cesaretini bile 

göstermiştir. Bilindiği gibi, devrin sosyal şartları icabı, bir kızın değil babasına, 

annesine bile sevdiği kimseyi söylemesi pek mümkün olmamaktaydı” (Aytaş 

2002: 63). 
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bireyin başkaldırı ya da kaçışa yönelmesi de o oranda 

doğaldır. Ne olursa olsun, çağın sanatçılarının önde 

gelenleri, kökeninde öncelikle kaçma ya da başkaldırı 

tepişi bulunan bir ‘yabancıllığa’ (exotisme) yönelirler. 

Bu yabancıllık, birincisi ‘uzamsal’, ikincisi ‘zamansal’ 

olmak üzere, başlıca iki görünüş altında çıkar 

karşımıza” (Yücel 1981: 63). 

 

Tahsin Yücel’in yukarıda vurguladıkları arasında geçen 

zamansal bir isyan Bedriye’de de görülür. Babasıyla aynı 

mekânda yaşayan Bedriye, ondan kopar, yaşadığı dönemden 

uzaklaşır. Çünkü içinde yaşadığı Orta Çağ geleneklerine 

uymak istemez. Ayrıca intiharı Doğu kültürü içinde bir kadının 

istediği gibi yaşama şansının bulunmadığını da ortaya çıkarır.   

Oyun kişilerinden Münîr de Bedriye gibi üç perdede yer alır. 

Sosyal yönden bir köle olan Münîr, birinci perdede olumlu 

düşünceler besler. Karamsar olan Bedriye’yi “Merdlik değildir 

isti’câl-i memât! / Ölmek pek kolaydır; yaşamak ‘asîr!” (s. 15-

16) diyerek yaşama bağlamaya çalışır. Bedriye’nin olumsuz 

tutumuna karşın Münîr iyimserliğini Fâzıl’la konuşmasına 

kadar korur; fakat birinci perdenin sonunda yalnız kalan Münîr, 

kendi kendine şunları söyler: “Yâ câyim olacak merkez-i 

dünyâ! / Veyâhûd sadrım bir cennet-i a’lâ!” (s. 24). Bu 

ifadeleri de, her ne kadar Bedriye’ye olumlu ifadelerde bulunsa 

da, kendi kafasının karışık olduğunu göstermektedir. İkinci 

perdede Fâzıl’ın olumsuz yanıtına “İnanın ki ibrâm iden 

sevdâdır! /Sevdâdır, vicdândır. Bunlar belâdır! (s. 32) diyerek 
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karşılık veren Münîr, kendisini sahibine isyan noktasına 

getirenin aşk olduğunu vurgular: “Butlâna hakîkat her zamân 

fedâ! / İcbâr-ı sevdâdır verdiğim sadâ!” (s. 32). Münîr’in 

sözlerine ve Bedriye’ye karşı sert davranan Fâzıl, ikisini de 

huzurundan kovar. Halk dramlarında burada olduğu gibi “Bu 

gençlerin sadece pasif direnişlerine tanık oluruz; bu direniş, 

çok defa onların yaşamlarına mal olur” (Akı 1989: 181). 

Bedriye’de de yaşanan tartışmadan sonra Münîr kötümserliğe 

kapılır. Bu kötümserliğini de Abdülhalîm Memdûh oyunun son 

perdesinde sergiler. Bu perdede Münîr uzun süre monolog 

yapar. Akla, dine, hâlihazırdaki düzenin insanları mutsuz 

ettiğine değinir. Konuşmasının bir bölümünde şu ifadeleri 

kullanır:  

“Ey binâ-yı dehrin bânîsi Zât’ın! 

Lâyık mı gam çeke mükevvenâtın? 

İstihsâl-i esbâb-ı sûr u felâh 

İçün, her elde mevcûddur bir felâh!” (s. 38). 

 

Münîr zaman zaman dinsel konulara girince ilgili yerler 

sansüre uğrar. Sansürün en yoğun uygulandığı bölüm de 

Münîr’in konuşmalarında olur31. Sansürden geçen şu ifadeler, 

Münîr’in bazı şeyleri eleştirdiğini de göstermektedir: “İlâhî 

n’ola bu belâ! Cehennem! / Ya’nî makarr-ı tabî’î-i âdem! / 

Hâşâ! Sümme hâşâ! Allâh ‘âdildir!”(s. 40). Girdiği 

bunalımdan çıkamayan Münîr, düşüncelerini, duygularını 

 
31 Bkz. s. 36-40. 
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yaşama şansının bulunmadığını anlayınca dünyada bulunmayı 

gereksiz görüyor. Bu durum için “Yaşamak ölmekden güç gelir 

bana!” (s. 42) diyen Münîr, sözlerine “Her dakîka ölmek çünki 

ol belâ! / Ben yine ölmüş ‘addolunurum” (s. 42) vurgusuyla 

devam eder. O halde çözüm bir kez ölmektir: intihar etmek. 

Abdülhalîm Memdûh, Münîr’in intiharını şu ifadelerle 

sahneler: 

“Yaşamakla ederim cânı tebâh! 

Silâh-ı intihârım ‘ömrüm benim 

Tîr-i ‘ömre amaç olsun bu tenim! 

 ‘bir te’emmül-i garîbden sonra’ 

Hikmetin maddiyyâta te’sîri yok, 

Fikretin bundan başka tedbîri yok! 

‘Elindeki hançeri beynine saplayarak ölür’ ” (s. 42). 

 

Oyunda üçüncü kişi olarak varlığını gösteren Fâzıl, 

derinlemesine irdelenmez. Abdülhalîm Memdûh ona tek yönlü 

olarak yer verir. Fâzıl’a düşen geçmişten gelerek kökleşmiş 

alışkanlık (Hançerlioğlu 2006: 124-125) olarak tanımlanan 

geleneği korumaktır. Bunun için de “Def’ ol git karşımdan” (s. 

34) diyerek kızını ölüme gönderir. Fâzıl Bey’in bu acımasızlığı 

geleneğin saklanan gerçek yüzüdür. Gelenek farklılığı yok 

sayar.  

Abdülhalîm Memdûh oyun kişilerini başarılı bir biçimde 

yaratmasını bilmiştir. Aristoteles’in Poetika adlı kitabında 

oyuncuların özellikleri açıklanırken üzerinde durduğu; onlarda 
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olmasını gerekli gördüğü kimi noktalar bulunmaktadır: iyi, 

uygunluk, benzerlik, tutarlılık gibi (2003: 42). Aristoteles bu 

dört özellikten “iyi” üzerinde dururken şu açıklamayı yapar: 

“(...) karakter, sözler ya da eylemler bir seçimi açığa 

vurduğunda ortaya çıkar. Bu seçim iyiyse, karakter de iyi 

olacaktır. Her türden insan için geçerlidir bu: Bir kadın ya da 

bir köle bile iyi olabilir; bunlardan birincisi biraz, öteki iyice 

alt düzeyden yaratıklar olsa da” (2003: 42). Abdülhalîm 

Memdûh yapıtında Aristoteles’in belirttiği bu kurallara uygun 

davranmayı başarır. Bedriye’ye baktığımızda karşımıza hem 

köle hem de kadın çıkmaktadır. Aristoteles’in vurguladığı gibi 

Münîr ve Bedriye’nin eylemleri iyi olduğu için kendileri de 

iyidir. Fâzıl’ın eylemi kötü olduğu için kendisi de kötüdür. 

2. 5. Mekân ve Zaman 

Tiyatro yapıtlarında sahnenin, çevrenin büyük bir önemi söz 

konusudur.  Tanzimat yıllarında yazılan Türk tiyatrosunda 

çevre genellikle başta İstanbul olmak üzere; Avrupa, Hindistan, 

Afganistan, Mısır ve daha eski uygarlıkların görüldüğü 

yerlerdir; fakat bazı tiyatro eserlerinde ise yer açıkça verilmez, 

örtük olarak verilir (And 1970: 487). Bedriye’de mekân da 

zaman da açık olarak verilmemiştir.  

Eserde geçen yaşam tarzından ve insanların özellikleri 

bakımından mekânın Orta Çağ İslam ülkelerinden biri olduğu 

anlaşılmaktadır. Abdülhalîm Memdûh’un Doğu’ya ve Orta 

Çağ’a gitmesi sadece dönemindeki sansür nedeniyle değildir. 

Bu tutumunda romantizm akımı da etkili olur. Çünkü bu 
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akımda edebiyatçılarda Orta Çağ’a ve Doğu’ya karşı bir ilgi 

söz konusudur (Tanilli, 2007: 27, 70). 

Bedriye’de birinci perdede uzam Bedriye’nin odasıdır. İkinci 

perdede bir odadır. Şöyle tanıtılır: “Bir oda – Fâzıl köşede – 

Bedriye sandalyede” (s. 28). Son perdede ise sahnenin bir 

meclis olduğu belirtir. Bu sahnede Münîr ve Bedriye konuşup 

intihar ederler. Abdülhalîm Memdûh sahnelerin ayrıntısına 

girmez; fakat seçmiş olduğu mekânların oda olması önemlidir; 

kapalı toplumu yansıtır. Dinsel düşüncelerin baskın olduğu bir 

çağda bir kadının dışarıda gösterilmesi çelişik bir durum 

yaratacağı için yazar dar ve kapalı bir uzamı yeğler. Ayrıca 

Abdülhalîm Memdûh tiyatro eserlerini yazmaya başladığı 

1880’lerin ikinci yarısında baskı ve ağır denetim nedeniyle 

tiyatro eserleri canlandırılmaktan uzaklaştırılır. Bu nedenle o 

yıllarda kaleme alınan yapıtların uzamları genellikle zayıf kalır. 

Çünkü eserler okunmak için yazılır. Hikâye havası taşırlar: 

“Tiyatro tekniği bakımından kusurlu yanları çok olan bu 

piyesler, çok defa, oynanmak için değil de, okunmak için 

yazılmış kanısı uyandıracak kadar tiyatrodan uzak, hikâyeye 

yakındır” (Akı 1989: 177). Bu nedenle de Bedriye’de olay 

sahneyi geride bırakır.   

Bedriye’de zamanı ikiye ayırmak olanaklıdır. Birincisi olayın 

zamanı diğeri de olayın gerçekleştiği sosyal/aktüel dönemdir.   

Kronolojik bir çizginin izlendiği eserde olay zamanı yaklaşık 

yirmi dört saatlik bir süredir.  Birinci perdede şafağın sökmeye 

başladığı söylenir. Bu durum: “Bedriye’nin odası, henüz şafak 
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sökmeğe başlamış, Bedriye ile Münîr beraber, sükût-ı tâm 

ortalıkta”(s. 14) ifadeleriyle açıklanır. İkinci perdede olay 

zamanına girilmez; fakat üç kahramanın tartıştıkları 

düşünülecek olursa zamanın gündüz saatleri olduğu 

söylenebilir. Çünkü birinci perde şafak söktüğü sıralarda 

verilirken üçüncü perdede de ise zaman için gece denir. 

Üçüncü perdenin ilerleyen bölümlerinde “ ‘Şafak sökmeğe 

başlar’ ” (s. 48) denilerek gecenin artık sabaha evirildiği 

vurgulanır. Bedriye bu özelliğiyle klasik akımın zaman 

anlayışına uyar. Romantizm akımının ağır bir etkisi altında 

kalan eserde görülen bu klasik etkiye şaşırmamak gerekir: 

“Romantik akımın edebiyat kavramlarının klasik edebiyat 

kavramlarından tamamen farklı bir değerler ve ölçüler sistemi 

olarak düşünülmesi çok yanlıştır. Romantik ve klasik edebiyat 

kavramları, farklılıklarına rağmen, birbirine benzeyen değer ve 

ölçülerden oluşmaktadırlar” (Kantarcıoğlu 2009: 93). Diğer 

yandan Bedriye’nin klasik dönem yapıtı olan Le Cid’den 

etkilenen Abdülhak Hâmit’in gölgesinde yazıldığını 

unutmamak gerekir.  

Bedriye’de olayın geçtiği sosyal/aktüel zamanın hangi devre ait 

olduğu belirtilmemiştir; fakat metinde geçen “Allâh” (s. 23, 28, 

40), “Takdîr-i Huda” (32), “Yâ Rab” (s. 37), “ilâhî” (s. 40), 

“cennet” (s. 25), “cehennem” (s.18, 40) gibi ifadelerden olayın 

İslamî bir çevrede yaşandığı anlaşılmaktadır. Abdülhalîm 

Memdûh zamandan söz ederken “dem” (s. 18), “ân” (s. 20) 

sözcüklerini de kullanır.  Yapıtta dönemin anlayışının insanlar 

üzerine olan etkisinden söz edilir. Münîr yaşadıkları çağı şu 
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şekilde özetler: “Bir ‘âlemdeyiz ki zevk ü şevki yok! / Fazîletin 

cehlden bir farkı yok!” (s. 41). Bedriye de yaşadıkları zamana 

isyan eder: “Zamân bize uysun, uymayız ana!” (s. 34). 

Abdülhalîm Memdûh bu ifadesiyle kahramanlarının yaşadıkları 

çağdan memnun olmadıklarını vurgular.   

2. 6.  Dil Özellikleri  

Tiyatro sanatının dört vazgeçilmez özelliği bulunmaktadır. 

Bunlar sahne/uzam, izleyici, oyuncu ve metindir. Edebiyata da 

tiyatro sanatını metin yönü yaklaştırır. Metin, “(…) tiyatronun 

doğrudan doğruya edebiyat sanatı sınırları içine girmesini 

sağlar. Hatta onu, edebiyatın belli başlı türlerinden (şiir, 

hikâye, roman gibi) biri yapar” (Çetişli 2004: 53). Bu nedenle 

oyunlarda metni yaratan dil ve anlatım önemli bir yere sahiptir. 

Konuların ortak olduğunu düşündüğümüzde yazarları 

birbirinden ayıranın büyük oranda dil kullanımı olduğu net bir 

biçimde ortaya çıkar.  

Yazınsal bir dilin görüldüğü Bedriye’nin dil ve anlatımına 

önsözünden başlamak gerekir. Abdülhalîm Memdûh “Birkaç 

Söz” adını verdiği önsözde oldukça süslü bir dil kullanmanın 

dışında Victor Hugo’dan Fransızca iki dize alıntısı yapar (s. 7). 

Önsözün sonlarına doğru da Farsça bir beyit (s. 13) ve İngilizce 

uyağı boşlayan anlamına gelen bir terim (s. 10) kullanır. Bu 

çoğulcu dil kullanımıyla ilgili olarak şunu da vurgulamak 

gerekir: Abdülhalîm Memdûh romantizm akımının etkisi 

altındadır. Bu akımın edebiyatçıları dilde şöyle bir tutum 

takınırlar: “(...) dili ve biçemi zenginleştirmek istemişler; 
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kelimeler yaratmışlar, yazılarında özel lehçe ve deyimler 

kullanmışlar, yabancı lehçelerden kelimeler almışlardır” 

(Tanilli 2007: 27). Bu nedenle Abdülhalîm Memdûh’un en az 

altı dilden yararlanması hatta Farsça beyit, Fransızca dizeler 

kullanması Arapça, İngilizce terimler kullanması, metin 

içerisinde Bedriye’nin “Husûlü bizden! / Husûle -  zâhiren – 

vusûlü sizden!” (s. 26) biçiminde anlaşılmaz ifadeler 

kullanması ve  

“Bu yolda tabî’aten tanzîm olun–  

muşdur. Müsâvî her yeri o yolun!” (s. 31).  

 

dizelerinde yüklemin parçalanması hep yolundan gittiği 

coşumculuk akımının bir sonucudur. Öte yandan bu karışık dil 

kullanımıyla bir geçiş dönemi olan Tanzimat yıllarında 

kullanılan dili de açığa vurur.  

Abdülhalîm Memdûh önsözde bir, metin içinde de üç olmak 

üzere toplam dört kez dipnot kullanır. Yazarın bu tutumu 

eserini daha da güvenilir bir duruma getirir. Çünkü okurun 

kafasını karıştıracak ifadeler açıklığa kavuşmuş olur. Önsözde 

kullandığı dipnot Şemsettin Sami’nin Lemizarabl adlı 

çevirisiyle ilgidir. Dipnotta şu bilgiyi verir: “Şemseddin 

Sâmî’nin Victor Hugo’nun Les Miserable adlı eserinden 

Sefiller adıyla çevirdiği romanın adı. Sefiller, 1297 yılında 

İstanbul’da Mihran Matbaası’nda basılmıştır. Eserin son 

kısmını Sabah gazetesi Hey’et-i Tahririye müdürü Hasan 

Bedreddin Bey tercüme yapmıştır” (s. 8). Verilen bilgiye 

baktığımızda Abdülhalîm Memdûh’un önsözünü yazarken 
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araştırma da yaptığı net bir biçimde ortaya çıkar; fakat önsözde 

Victor Hugo’dan aldığı iki dizenin ve şairi belli olmayan 

“Fakat biz / Be-deryâ der-menâfi’-i bî-şumâr-est / Eger h’âhî 

selâmet der-kenâr-est!”32 (s. 12) şeklinde verilen Farsça 

beyitin ve İngilizce edebiyat teriminin Türkçelerini 

vermemiştir. Bu yönüyle dil ve anlatımında bir eksiklik göze 

çarpmaktadır. Önsözde ayrıca Abdülhalîm Memdûh’un ölçü ve 

uyak konusunu tartışmaya açtığı için tartışmacı bir biçem 

kullandığı da görülür. Serbest şiirin olabileceğinden söz 

ederken örnekler verir. Böylece düşüncelerini somut bir 

duruma da getirir.  

Bedriye manzum bir biçimde yazıldığı için dil ve anlatımında 

ilk dikkati çeken unsur sözcük tekrarlardır. Abdülhalîm 

Memdûh eserinde sesi yakalayabilmek için sık sık aynı 

sözcükleri yineler. Oyunun geneline egemen olan sözcük 

yinelemesini ikiye ayırmak olanaklıdır: Arka arkaya yinelenen 

sözcükler ve üç perdede birden geçen sözcükler. 

Abdülhalîm Memdûh’un arka arkaya yinelediği sözcüklere 

örnekler verelim. İlk olarak “hatâ” sözcüğü dikkat çeker 

oyunun birinci perdesinde. Bunu şu şekilde kullanır: “Doğruyu 

iddi’â bir hatâ mıdır? / Bir hatâ değilse muvaffak olmak,” (s. 

18). Birinci perdede Münîr ve Bedriye konuşurken arka arkaya 

altı sözcükten üçü üç kez üçü de iki kez kullanılır: 

 
32 “Denizde sayısız menfaatler olsa da 

      Eğer selamet istiyorsan kıyıda dur” 
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“Bir o ‘usreti teshîl etmez miyiz? 

Enfâs-ı gamı tekmîl etmez miyiz? 

Münîr 

‘Usreti teshîl eylemek de ‘usret! 

Bir ihtiyâcı teshîle bir kudret, 

Yaratmamış Hudâ ihtiyâc vermiş!” (s.22) 

(…) 

Pek derin, pek büyük bir belâ! Âteş! 

Her yerde âteşdir bu yerde bir eş! 

Âteş deryâsında insân yüzüyor! 

 (...)   

Hâşâ! Sümme hâşâ! Allâh ‘âdildir! 

‘Âdli ancak kendine mu’âdildir! 

Bir mahkeme-i ‘âdil böyle olmaz” (s. 40). 

 

Oyunun genelinde tekrar edilen sözcüklerin başında da “Vâ 

hayfâ!” ve “tev’em” gelir. Bu sözcüklerden eş, ikiz anlamına 

gelen “tev’em” daha çok kullanılır. Bu sözcük 18, 19, 20. 

sayfalarda iki kez, 28, 32, 33, 37 ve 41. sayfalarda birer kez 

olmak üzere dokuz kere kullanılır. “Tev’em”i en çok 

seslendiren kahraman ise Bedriye’dir. Özel isimlerde ise dokuz 

kez olmak üzere “Allâh” sözcüğü kullanılır. “Vâ hayfâ!”yı 18, 

25, 29 ve 32. sayfalarda dize sonlarında dört kez, “hayfâ”yı da 

yalnız olarak 21 ve 25. sayfalarda iki kez dize başında 

kullanarak ses yinelemesi yaratmayı başaran yazar, eserinin 
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diğer dizelerinde de benzer durumu sürdürür33. Bunu 

yapmasının nedeni hiç kuşkusuz ölçü ve uyakla yazdığı 

yapıtına biraz da şiir gözüyle bakmasıdır. Zaten önsözde de 

şiire yoğunlaştığı görülmektedir. Aynı sözcüklerin sık tekrar 

etmesi yaşanılan hayata da bir göndermedir. Nedir yaşanılan bu 

hayat? Tek sözcükle gelenektir. Geleneğin özelliği ise hep 

tekrar etmesidir. Bu nedenle Abdülhalîm Memdûh eserinde 

aynı sözcükleri okura göstererek yaşanılan monoton hayatı da 

göstermek ister.  

Yazar eserinde uyakları ve redifleri yaparken sözcüklerin 

türüne dikkat etmez. Farklı sözcük türleriyle uyağı elde eder: 

“Gönüller ma’nen murtabıtdır bu ân! / Maddeten bir zahmet 

çeker mi insan? (s. 20). Bedriye’nin başka bölümlerinde de 

aynı durum söz konusudur: 

“Beni sen ferâmûş eyleme sakın! 

Hayâtım hayâtınla tev’em bugün! 

Benim hayâtım ancak senin içün!” (s. 41) 

 

Görüldüğü gibi uyaklar eylem, zaman zarfı ve ilgeçle 

gerçekleştirilmiştir. Abdülhalîm Memdûh hece ölçüsünü 

sağlamak için zaman zaman sözcükleri dize sonunda böler. 

“Olunmuşdur” yüklemini dizeyi ölçüye uydurmak için ikiye 

ayırır: 

“Bir kapudan dünyâya girer, hayât 

 
33 Bkz. s. 24’te “ben”ler, 26’da “‘afv”lar, 32’de “sevda”lar, 36’da “zaman”lar. 



 

74 | Dr. Ali ALGÜL 
 

 

Bu yolda tabî’aten tanzîm olun–  

muşdur. Müsâvî her yeri o yolun!” (s. 31). 

 

Metinde yabancı dillerden gelen sözcükler ve tamlamalar da 

dikkati çeker. Yazar yalnızca Arapça, Farsça sözcükleri 

kullanmaz. Aynı zamanda bu dillerin kurallarına göre tamlama 

yapar, sözcük kullanır. Oyunda en çok Farsça tamlama 

kullanılır. Bazen aynı dize içinde iki Farsça tamlamayı birden 

kullanılır: “İfnâ-yı cân ile ‘arz-ı meziyyet” (...) Her zerre-i 

‘âlem tîr-i belâdır!” (s. 17). (...) “Kuyûd-ı hâriciyye vehm-i 

sâ’ir!” (s. 20).  

Abdülhalîm Memdûh bazen de Arapça ve Farsça tamlamaları 

ve dil kurallarını aynı dize içinde kullanılır: “Kânun-ı İlâhî Lâ-

Yeteğayyer” (s. 17). Böyle dizelerde de, görüldüğü gibi, hiç 

Türkçe sözcük yer alamaz. Abdülhalîm Memdûh sadece Farsça 

sözcükleri ve tamlamaları kullanmakla kalmaz. O aynı 

zamanda Farsça bağlaç görevi yapan “ki”, “ger”, çünkü 

sözcüklerini de kullanır. ‘Ki’yi hem dize başında hem de dize 

ortasında kullanır. Ki’nin dize ortasında kullanılmasına 

örnekler: “Heyhât! ki o dahi müyesser olmaz!” (s. 16). (...) 

“Belâ var ki terk-i cân icbâr ider!” (s. 18). (...) “Bu maksad 

bilmem ki husûl bulur mu?” (s. 22). (...) “İnanın ki ibrâm iden 

sevdâdır! (s. 32). (...) “Bir ‘âlemdeyiz ki zevk ü şevki yok!” (s. 

41). Dize başlarında ise ki’leri şu şekilde kullanır: “Ki ba’z-ı 

umûr fevka’l-‘âdedir” (s. 20). “Ki yakmada milyonlar ile cânı” 

(s. 39).  
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Abdülhalîm Memdûh “çünkü” bağlacına beş kez başvurur. 

Dördü dize ortasında biri ise dize başındadır. Dize ortasındaki 

kullanımı: “Lâkin bir müstesnâ! Çünki mesrûruz!” (s. 41). 

Dize başında kullanımı: “Çünki, varlığını bilen her kişi” (s. 

16). “Ger”i ise bir kez kullanır: “Olmazsa zifâfımız ger burada” 

(s. 28). Bağlaçlarda olduğu gibi Arapça, Farsça kurallara göre 

türetilmiş sözcükler de yapıtta yer alır: “lâ-‘ilâc” (s. 22), “ez-

tabî’atdir” (s. 32) 

Dil ve anlatımda dikkati çeken bir başka nokta da genellikle 

tiyatro metinlerinde görülen oyuncuların sahnede duruşlarını, 

ruh hallerini açıklayıcı bilgi verme Bedriye’de de söz 

konusudur. Özellikle de son perdede sıkça görülür: “Şafak 

sökmeğe başlar” (s. 38). (...) “biraz sonra” “Te’essürle” (...) 

“Biraz sükûtdan sonra” (s. 39). Bu örnekler yapıtta baştan sona 

devam eder. 

Dil ve anlatım bakımından yazar sık sık soru anlamı taşıyan 

ifadeler kullanır: “Sevdâyı görmeyen sevdâ bilir mi? / Beni ifnâ 

seni fenâ, bilir mi?” (s. 23). Bu ifadeler gibi ünlem tümceleri 

de sıkça geçer eserde. Bedriye konuşurken psikolojik 

durumuyla birlikte ünlemler kaçınılmaz olur:  

“Maraz vermiş fakat lâ-‘ilâc vermiş! 

Firkatle geçen ‘ömrün lüzûmu yok! 

Bir şey’in bu rütbede hümûmu yok! 

Yokluğu tercîh ederim, vâlâ, 

Bu firkatler lâzım edilmek ifnâ!!” (s. 22). 
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Abdülhalîm Memdûh ünlemleri bazen tek başına da kullanır: 

“Âh!” (s. 23, 42). Ünlem yaparken bazen ünlem sözcüğü 

kullanmaz. Dizenin anlamından ünlem elde eder: “Bu da 

ahkâm-ı İlâhiyyedendir! (...) Bu ânda bir seyyâl içindeyim 

ben!”(s. 24). 

Abdülhalîm Memdûh’un eserinde dizeler arasında uyumsuz 

söyleyişler de görülür. Örneğin, üçüncü perdede Bedriye’nin 

“İnsân kısmı gamla oyalanırmış;/ Dağ dayanmaz gama 

dayanırmış;/ Şimdi anladım!” (s. 41)  sözlerine karşılık olarak 

Münîr şunları söyler: “Çok anlarsın daha! / Her şeyi 

anlamamakdadır safâ!” (s. 41). Bu alıntıda geçen “Çok 

anlarsın daha!” ifadesi dil ve anlatım bakımından esere uygun 

düşmez. Ayrıca Abdülhalîm Memdûh’un yazmaya çalıştığı 

ölçüyü de bozar; fakat burada şunu vurgulamak gerekir: Yazar 

bu uyumsuzluğu kasıtlı olarak yapmış da olabilir. Çünkü yapıt 

kurallara karşı da çıkan coşumculuk akımına dayanmaktadır.  

Metinde sık sık deyimler de kullanılmıştır: “(…) sararmış gül 

yüzün” (s. 14), “Kıymak mı gerekir, o hâlde câna?” (s. 16) (...) 

“Cefâ var ki mezârını yâr ider!” (s. 18). (...) “Cehennem 

yapmış da melâz eylemiş, / Dünyâyı kendine!...” (s. 19) (...) 

“Seni itmek hebâ,” (s. 28). (...) “Vicdânlar tev’emdir” (s. 33). 

Abdülhalîm Memdûh sık sık karşıt anlamlı sözcükleri birlikte 

kullanır: “Fazîletin cehlden bir farkı yok!” (s. 41). Ölmek pek 

kolaydır; yaşamak ‘asîr!” (s. 16). Yazar aynı sözcüklerin 

yerini değiştirerek bir kez daha karşıt anlamı sayfa 42’de 

yapar: “Yaşamak ölmekden güç gelir bana!” (s. 42). Bazen zıt 
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anlamlı sözcükleri yaratırken farklı dillerden sözcüklerden 

yararlanır: “Hem düşmek muhakkak, hem var i’tilâ!” (s. 24). 

Bazen de aynı dilden alır: “Dünyâyı yapan ‘Âdil zâlim olmaz” 

(s. 40). Yakın anlamlı sözcükler Bedriye’de dikkat çeker: 

“Çekdiği bin dürlü ezâ vü cefâ / Mütenâsib midir?” (s. 17). (...) 

“Aradaki firkat bin mihnet ü gam” (s. 18). Oyunun diğer 

bölümlerinde de yakın anlamlı sözcükler görülür: “Kendini 

öldürmek’ aczden gelir! / Lâkin ne yapmalı za’îfse tedbîr!?(s. 

39). “Bir ‘âlemdeyiz ki zevk ü şevki yok!” (s. 41). Bedriye’de 

Eşanlamlı sözcükler de kullanılır: “Vicdânlar tev’emken halk 

endişesi, / Küfv olup olmamak hükm yapısı!!”(s. 19).  Yerine 

göre “Allâh” yerine “Hudâ” ya da “İlâhî” denir. “Bu gafletli 

dehrin kâ’imi Allâh! (s. 20). “Yaratmamış Hudâ ihtiyâc 

vermiş!” (s. 22). Yine ilerleyen sayfalarda eşanlamı sözcükleri 

kullanmaya devam eder: “İlâhî n’ola bu belâ! Cehennem! / 

Ya’nî makarr-ı tabî’î-i âdem! /Hâşâ! Sümme hâşâ! Allâh 

‘âdildir!” (s. 40). Bu biçemiyle Abdülhalîm Memdûh’un 

yazınsal dili kullanmakta oldukça başarılı olduğunu 

vurgulamak gerekir. 

Abdülhalîm Memdûh eserinde bağlı bulunduğu romantizm 

akımının ilkelerine sıkı bir biçimde uymuştur. Bu bağlamda 

hem dil açısından hem de içerik bakımından başarılı olduğu 

görülmektedir. 
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SONUÇ 

Memleketi dağılmaktan kurtarmak adı altında uzun yıllar 

boyunca sansüre başvuran ve Mithat Paşa gibi aydınları idam 

ettiren, sürgüne gönderen II. Abdülhamit’in 1908’e 

gelindiğinde büyük oranda toprak ve insan kaybıyla birlikte 

ekonomik bağımsızlığın yitirilmesine neden olduğu görülür. 

Bunların yanında Türk sanatı, edebiyatı ve düşünce hayatı da 

olumsuz etkilenir. II. Abdülhamit’in sansür ve baskıyla 

başardığı tek iş ise otuz yıldan fazla kendini yönetimde tutmak 

olur.   

Bedriye manzum bir tiyatro yapıtı olarak ortaya çıktığı 

Tanzimat dönemi ikinci kuşağın özelliklerini taşır. Bu dönemin 

belirgin özellikleri arasında; “sanat, sanat içindir” anlayışının 

öne çıkması, dilin Tanzimat’ın birinci dönemine göre yurttaşın 

konuştuğu Türkçeden uzaklaşması ve konuların sıradanlaşması 

başta gelir. Siyasal, toplumsal, tarihsel ve gerçek anlamda 

bilimsel konular sanatın nesnesi olamadığı gibi dinsel ve felsefî 

konular da baskı ve sansür nedeniyle işlenemez.  

Yazıldığı dönem nedeniyle Bedriye’nin söyleyebildikleri kadar 

söyleyemedikleri de vardır. Söyleyemediklerinin başında 

belirgin bir zaman ve mekânın olmaması başta gelir. 

Kahramanlardan Münîr’in ve Bedriye’nin alışılmışın dışında 

görülen söylemleri metinden çıkarılır. Bedriye’de sansürün 

görüldüğü yerlerin genel özelliği sorgulayıcı tutumun olduğu 

yerler olması dikkat çekicidir. Bu durum II. Abdülhamit 

rejiminin düşünen, soru soran, merak eden, eleştiren insanlar 
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istemediğinin kesin bir kanıtıdır. Kitaba yapılan bu darbe 

metnin derin yapısının oluşmasını da olumsuz yönde etkiler. 

Bu nedenle yazar gerçek anlamda kafasında planladığı yapıtı 

ortaya koyamazken bir okur olan yurttaş da elindeki eserden 

sağlıklı düşünceler edinemez; sanat zevki alamaz. Bu da 

göstermektedir ki düşünce özgürlüğünün olmadığı 

memleketlerde sağlıklı bir sanat yapıtı yazılamadığı gibi 

insanlar da eksik eserlerle yetinmek zorunda kalmaktadırlar. 

Sansürün hem önsözde hem de metin içinde yaraladığı 

Bedriye’nin söyleyebildikleri de vardır. Önsözde yazar, Victor 

Hugo ve İngiliz edebiyatından da yola çıkarak şiirin serbest 

olabileceği üzerinde durur. Aldığı şiir örnekleriyle bu 

düşüncesini de güçlendirir. Ölçüsüz şiire hazırlıklı olunmasını 

ister; fakat Türkiye’de o yıllarda, kimi denemeler olmakla 

birlikte, bu işin gerçekleşme şansı zayıftır. Bunun bilincinde 

olan Abdülhalîm Memdûh da geleceği işaret eder.   

Kitabın metin bölümünde ise söyleyebildiklerinin başında 

insanların eşitliği ve bu eşitliğe engel olan gelenek gibi 

kalıplaşmış davranışların eleştirisi bulunur. Yazar bu 

düşüncelerini dile getirirken Fransız Devrimi’nin ve devrim 

sonrasında ortaya çıkan romantizm akımının etkisinde hareket 

eder. Eserinde romantizm akımının ilkelerinden sadece eşitlik 

ve geleneğe karşı olan ilkesini kullanmaz. Bu akımın başta 

karşıtlık yönü olmak üzere intihar, kötümserlik, yerellik gibi 

yönlerinden de başarılı bir biçimde yararlanır.  
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Bedriye’de görülen çatışmaların konu-ana düşünce bağlamında 

oldukça yerinde olduğunu vurgulamak gerekir. Yazar 

çatışmaları başarılı bir biçimde kurgular. Bedriye’nin de en 

güçlü tarafı bu yoğunlaştırılmış çatışmalarıdır. 

Eserin geneline bakıldığında dil ve anlatımında romantizm 

akımının ilkelerine uygun olduğu görülmektedir. Abdülhalîm 

Memdûh hece ölçüsüyle yazdığı eserinde romantikler gibi 

kural dışına çıkarak ölçüsüz dizeler de yazar. Kahramanların 

yaşadığı karşıtlık nedeniyle karşıt anlam içeren sözcüklere 

ağırlık verir. Öte yandan Tanzimat dönemi yazınında görülen 

çoğulcu dili de yapıtında kullanmayı bilir. Buna karşın 

Abdülhalîm Memdûh’un dil konusundaki tutumu, o yıllarda dil 

bilincinin yokluğunun da göstergesi durumundadır. Türk 

edebiyatçısının örnek aldığı Fransız yazınında Fransızcayı 

savunmak çok önemli bir yere sahiptir; dil bakımından bir 

tutuculuk söz konusudur. Oysa Tanzimat yıllarında yaşayan 

şair ve yazarların, Şinasi ve Şemsettin Sami’yi bir kenara 

koyacak olursak, büyük çoğunluğunun dil bilincine 

ulaşamadığı görülmektedir. Bu çalışmanın konusu olan 

Bedriye’de de bu bilinçsizlik söz konusudur. Yapıtta 

romantizm akımının etkisi nedeniyle Türkçeyle birlikte en az 

altı dile ait unsurlar görülmektedir. Oysaki Abdülhalîm 

Memdûh ve dönemin diğer şahsiyetleri herhangi bir akıma göre 

eser yazıyorlarsa ilgili akıma yetecek kadar örnek kullanıp 

dillerine dönmeleri gerekirdi; fakat böyle bir şey olmuyor. 

Divan şairlerinde görülen Arap ve Fars özentisinin yanına Batı 

dillerini de ekliyorlar. Bu durum da onların dil bilincinde 
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olmadıkları biçiminde ulaştığımız sonucu doğurmaktadır. 

Sansür kurulu da bu yanlışlığa ve Türkçe sözcük kullanım 

oranının % 20’lere düştüğü dile itiraz etmezken düşünceyi 

yasaklıyor. Sansürün ne kadar gereksiz ve yanlış uygulandığı 

da burada ortaya çıkıyor. Bu iki durumun, şairin bilinçsiz dil 

kullanımının ve sansür kurulunun eylemlerinin, sonuçlarından 

biri de o yıllarda Türkiye’nin modern anlamda bir ulus devlet 

olamadığını göstermektedir. Eğer ulus olma bilinci gelişmiş 

olsaydı ne dönemin Türk edebiyatçısı Arap, Fars dil 

kurallarının yanına Batı dillerine ait unsurları eklerdi ne de 

devlet insanlığın gelişimi için bir mecburiyet olan düşünceyi 

yasaklardı.   

Ortaya çıktığı koşulların bir sonucu olan Abdülhalîm 

Memdûh’un Bedriye’si her ne kadar önceki dönemlerin ve 

yazıldığı zamanın etkisi altında kalmış olsa da içerik, dil ve 

anlatım yönünden kendisini yaratan özgün bir halk dramıdır; 

fakat uğradığı sansür nedeniyle döneminde ve sonrasında pek 

etkili olamaz. 
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EK-1: 

Abdülhalîm Memdûh 

BEDRİYE 

Sâhibi ve nâşiri “Vatan” Kütüphânesi sâhibi 

Ohannes 

Ma’ârif Nezâret-i Celîlesi’nin ruhsatıyla tab’ olunmuştur. 

Der-sa’âdet 

Mahmûd Bey Matba’ası – Bâb-ı Âlî civârında Ebu’s-Su’ûd 

Caddesi’nde numeru 72 

1304 

Mahmûd Bey Matba’ası – Bâb-ı Âlî civârında Ebu’s-Su’ûd 

Caddesi’nde numeru 72 

1304 
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BİRKAÇ SÖZ: 

Bedriye- vehle-i ûlâda  – bir bed-bahtın hayâtı gibi, netîcesiz 

görünür. Fakat neticenin de bir karâr-ı itibârîden ibâret 

olduğunu bilenler bundan o karârı bulabilirler. 

Bir tiyatronun, mutlak fâci’ veya mudhik olarak netîce-pezîr 

olmasına tarafdâr olanlar ‘indinde “Bedriye”ye soğuk 

kelimesinden başka bir sıfat bulunamaz. 

Bunda…………………………………………………………

…………………….. 

Çalışdım; nazarımda tabî’aten müsbet olan bir şey’i zâhiren 

ispât etmekte kalemim kusûr etti ise gençliğine bağışlansın! 

Yine bu siyâk ifâdede vaktiyle yazmış ve “Nokta” gazetesine 

tefrika sûretiyle derc etdirmiş olduğum hâlde bi’l-âhire hasbe’l-

icâb ta’tîl edilen – Nâlân – nâm tiyatrocuk mukaddimesinde 

dahi ‘arz etmiş olduğum vechle bu siyâkın mûcidi, tarîk-i celîl-

i edebde edeceğim terakkîyi mübârek dest-i üstâdânesini her 

vakit pûs etmekle te’mîn edebileceğim müceddid-i edeb 

Abdülhak Hâmid Beyefendi’dir. 

Müşârünileyh “Nesteren” tiyatrosuyla vezn kuyûdunu çâk 

etmişlerdir. 

İnsânlık imtiyâzını her dürlü kuyûdun fevkinde bilenler 

tercümân-ı insâniyet olan “söz”ü de kayd edince almakdan 
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ya’nî lüzûmsuz yerde tabî’atden çıkarmakdan – velev ki 

vehleten garîb görüneceği cihetle yine vehleten hakîkatine 

halel gelecek bile olsa – ihtirâz ederler. 

Binâenaleyh garb siyâkında ifâde-i hissiyât etmek herhâlde 

müreccahdır. 

Şimdiye kadar vezn ve kâfiyeye fikrimi ittibâ’ etdirmedim. 

İstediğim fikri istediğim vezn ve kâfiye ile ifâde etdim. Fakat 

kayddan ziyâde kaydsızlığı hoş gördüğümü inkâr edememek 

mecbûriyetindeyim. 

Garîbdir ki bu siyâkın en birinci mu’terizleri – kendilerince – 

mukaddes olmak lâzım gelen birtakım efkâr ve hissiyâtı vezn 

ve kâfiye yolunda fedâ edenlere oluyor. 

…………………………………………………………………

……………….. 

…………………………………………………………………

……………….. 

…………………………………………………………………

……………….. 

Şi’rde fikr aramayarak hakîkati san’at-ı ifâdede görenler ve 

ta’bîr-i aharla: 
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Zülf-i mâr tâ gönlümü sokdu benim 

Gibi bir şey’e “mâr uzun olacak, olmazsa soğuk düşüyor” gibi 

bir mütâla’a beyânını eser-i ma’rifet ‘addedenler ‘indinde 

babasından gördüğü yolu terk edenler memdûh değil makdûh 

oluyorlar. 

Fakat biz terakkîye her şey’i fedâ ederiz. 

Semere-i terakkîmizin şecer-i irfânlarından iktitâf olunduğu 

iddi’âsında bulunulan eslâf-ı kirâmın hiçbiri vezn kuyûdunu 

çâk edememişler ve hattâ şi’rin mutlak kelâm-ı mevzûn olmak 

lâzım geleceği i’tikâdında bile bulunmuşlar idi. 

Fakat biz müşârunileyhimin eser-i ber-güzîdelerini en kıymet-

dâr bir antika makâmında telakkî eder ve hâl içün mâzîyi 

mikyâs ve ‘ayâr ‘addedememekle iftihâr eyleriz. 

Hâmid Bey’in “Sahra” ve “Belde” nâm eserlerinde birer dâne 

manzûme vardır ki bunlarda bir mısra’ın vezni veyâhûd hecâsı 

diğerine mutâbık değildir. 

Bu da hürriyet-i ifâdeye hizmet eder yollardan biridir. 

Bu tarîk ise büsbütün Garb’dan iktibâs olunmuştur; Viktor 

Hugo 

Seigneur, préservey-moi ceux qui j’ aime… 
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Mısrâ’ı kadar uzun yazdığı misillû yine bununla tasvîr ettiği 

esâsı: 

Et maison sans enfant… 

Gibi az hecâlı mısra’larla da itmâm edebilmiştir. 

Mu’terizîn-i hâzıranın efkârında daha başka efkâr da 

bulunanlardan biri “…………………………………………… 

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………………………………………………..” demişdi. 

Fakat bu fikr o kadar çabuk tasdîk olunamaz; zîrâ yalnız vezni 

olmayan bir şi’rde zâyi’-i lafziyye aramamak nesrde zâyi’-i 

lafziyyeden hiçbirinin mevcûd olmadığını söylemekdir ki 

yanlışdır. 

Fakat bu sözle Bedriye’de zâyi’-i lafziyyenin vücûduna kâ’il 

olmamalıdır. Zîrâ yokdur. 

Ba’z-ı zevât Şemseddîn Sâmî Bey’in “Lemizarabl”34 

tercümesinin sûret-i ifâdesinde “Frenkçe” diye i’tirâz ederler. 

 
34 Şemseddin Sâmî’nin Victor Hugo’nun Les Miserable adlı eserinden Sefiller 

adıyla çevirdiği romanın adı. Sefiller, 1297 yılında İstanbul’da Mihran 
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Fi’l-hakîka Victor Hugo’nun şîve-i ifâdesi Fransızlara bile 

garîb gelir. 

Uyandırdığı fikrlerde bile bir te’sîr-i garîb hâsıl eden o dehşetli 

‘ulviyyet belki ‘adem-i ünsiyyetden nâşî olarak bir garâbet 

gösterir. 

Her garâbetde bir hakîkat taharrî edenlere mutlak ekser-i 

garâibi hakîkî görülür. Hugo’nun şîve-i ifâde ve efkârı da bu 

kabîldendir ki Sâmî Bey’in siyâk-ı tercümesinden başka bir 

sûretde o efkâra tercümân olmak kâbil değildir. 

İşte Victor Hugo’nun zâyi’-i lafziyyenin cümlesinden ‘ârî ve 

gâyet sâde veyâ “garîb” olan eserlerindeki sözler gencîne-i 

hakâyıkdan çıkmış birer lü’lü’-i kıymet-dârdır ki her satırında 

kinâyenin, mazmûnun, cinâs ve telmîhin bini bir paraya olan 

eserler bundan mahrûmdur. 

Bir Türk şâ’irinin kalb-i hüzn-engîzi ekseriyyâ usûl-i milliyye 

üzerine yazılan şey’lerle müte’essir oluyor. 

Eş’âr-ı milliyyemiz hâtıra-i mâzîye kadar hazîndir; hâlbuki 

mevzûn değildir. 

Akşam olur güneş gider şimdi buradan  

 
matbaasında basılmıştır. Eserin son kısmını Sabah gazetesi hey’et-i Tahririye 

Müdürü Hasan Bedreddin Bey tercüme yapmıştır. 



 

94 | Dr. Ali ALGÜL 
 

 

Garîb garîb kaval çalar çoban dereden 

Beytindeki his evzân-ı ‘arûziyye ile ifâde olunursa o te’sîri 

gaybeder. 

“Nesteren” siyâkı evzân-ı milliyyeye karîb olduğundan pek az 

tevağğul ile ünsiyyet peydâ olunabilir. 

İngilizcede kalîlü’l-isti’mâl olan “rim blank”dan mâ’adâ elsine-

i mütemeddinenin hiçbirinde vezn yokdur. 

Bizim de mutlak vezni terk etmekliğimizi tavsiyye etmek 

şimdilik haddim değildir, fakat bu yolun – mümkün mertebe – 

te’mînini herkesçe vecîbeden sayarım. Farazâ:  

Pek mükedder muzlim oldu şimdi hâl 

Veznine kâfiye olacak “istikbâl”i eğri büğrü bir şeye 

benzetmek gibi şeyler mübtediyân ve nev-hevesânı 

alıklaştırıyor da gazel yazmak gibi en kolay bir şey’i en güç 

telakkî etdirerek 

“Müteşâ’irlere güç gelse de tanzîm-i gazel 

“Nazm-ı şi’r eyleme bir şey’ mi sühan-dâna göre 

Diye bar bar bağırtıyor! 



ABDULHALİM MEMDÛH’UN “BEDRİYE” ADLI OYUNU (TAM METİN) VE OYUN 
ÜZERİNE ÇÖZÜMLEYİCİ BİR İNCELEME | 95 

 

 

Her vezne her fikri sokmak her vakt kâbildir; fakat ba’zılar 

bunu çokça tevağğul ile hâsıl ediyorlar. 

Bunun için izâ’a edilecek vakt ise ‘ömrümüzün bir cüzvidür. 

Şi’r yazmak nesrleşdirilirse, ya’nî şi’r vezin ve kâfiye ve zâyi’-

i lafziyyeden ibâret ‘addedilmeyip de ma’nâ-yı hakîkîsi murâd 

olunursa şi’re intisâb edecek olanlar pek çok vakt kazanmış 

olurlar. 

Bir de bu usûlün zevke hoş gitmediğine zâhib olanlar var. 

Bunlara zevkin ne olduğunu öğretdikden sonra güç şey’e 

tevfîk-i zihn eyleyeceklerine bir müddet peydâ-yı ünsiyyetle 

kolay şey’i hoş görmelerini tavsiyye edivermelidir. 

Eski usûl kakılmış dururken bu usûle intikâl etmek çâk-i kuyûd 

eylemek salâhiyyetini pek mümtâz görenler ‘indinde bir 

cesâretden ma’dûd olabilir. 

Fakat biz 

“Be-deryâ der-menâfi’-i bî-şumâr-est 

“Eger h’âhî selâmet der-kenâr-est! 

Sözüne kulak veremeyerek selâmeti a’mâk-ı deryâda taharrî 

edenlerdeniz. 
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Bedriye…………………………………………………………

…………………. 

Bir tâli’siz muharririn eseri olmak hasebiyle hiçbir meziyyeti 

hâ’iz değildir. 

Fakat mükevvenât ‘âlemi şi’r addedenler içinde bu berg-i asferi 

de belki “vezinsiz” bir şi’r telakkî edecek bulunur! 

Beşiktaş 

Fî 15 Mart 1303 

Abdülhalîm Memdûh 
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BİRİNCİ PERDE 

Bedriye’nin odası, henüz şafak sökmeğe başlamış, Bedriye ile 

Münîr berâber, sükût-ı tâm ortalıkda. 

 

Münîr – Bedriye 

 

Münîr 

 

Hazâna uğramış berg-i ter gibi, 

Sararmış gül yüzün; nedir sebebi? 

Bedriye 

Her hâletin şu ‘ömrüme nisbeten, 

Bir hazân rüzgârından farkı neden? 

Münîr 

Sabr u tahammüldür bize yakışan! 

Vicdânlara ancak bunlar verir şân! 

Tahammül nedir, bak bana ibret al; 

Bir şey eyleyemez o sabrı ihlâl! 

 

Sabrımla kâ’imdir varlığım benim, 

Sabır mâyesinden yapılmış tenim! 

İnsanlık, belâdır! Pek büyük belâ 

İnsânlık ona tahammülle ama! 

Başında bin belâ, sad-hezâr âlâm, 

Bu meyânda – varsa – olanca in’âm; 
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Tahtında da bir incizâb-ı kavî!35 

Her şeyde hülâsa, ‘azâb-ı kavî! 

Her şey kalbi tahrîbe müste’iddir! 

Tabî’at bu rütbede müstebiddir! 

Tahammülledir, ancak mukâvemet! 

Sabr etmekdir olacak mukâvemet! 

 Bedriye 

Değmiyor, velâkin hayâta hayât! 

Münîr 

Merdlik değildir isti’câl-i memât! 

Ölmek pek kolaydır; yaşamak ‘asîr! 

Güçlükdür cihânda sezâ-yı takdîr! 

  Bedriye 

Bu sabrı tabî’at bilenler olur 

 Münîr 

Belki de meziyyet bilenler olur 

Çünkü, varlığını bilen her kişi, 

Hükm eder elbette maksadı, işi! 

Ya’nî insânı şâyân-ı merhamet, 

Görür, bu mutlakdır! 

 Bedriye 

Zihî garâbet! 

İnsâna karşı insânda ihtiyât, 

 
35 Bu fikri “Bir Me’yûsun İğbirârı” nâm manzûmede: 

Fevkimde tahakkümât ü âfât, 

Tahtımdaki incizâb, heyhât! 

Sûretinde de ifâde etmiş idim. 
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Mahzûn bir gönülle bir ‘arz-ı bisât, 

Nefsini o yolda ifnâ! Sebeb ne? 

 Münîr 

Kıymak mı gerekdir, o hâlde câna? 

Heyhât! Ki o dahi müyesser olmaz! 

Bir nefesi kolaylıkla heder olmaz! 

İnsân içün bunda asıldır hayât, 

Başka bir ‘âlem içün lâyık memat! 

İfnâ-yı cân ile ‘arz-ı meziyyet, 

Değildir bu maksad sezâ-yı niyyet! 

Kânun-ı İlâhî Lâ-Yeteğayyer, 

Ana mutâva’at insânca ahîr! 

Kendine tasarruf insânca muhâl! 

Mutasarrıfı Hâlik-i Lâ-Yezâl! 

Her zerre-i ‘âlem tîr-i belâdır! 

Her sûr u safâsı ‘ayn-ı cefâdır! 

İfnâ-yı vücûdla hıfz-ı nefs itmek, 

İnsân içün olmaz bir doğru meslek! 

Ma’mûlüne hâmî ‘âmil olan Hak! 

Kudreti kadardır, her hükmü mutlak! 

 Bedriye 

İnsânın tahammülüyle her belâ, 

Çekdiği bin dürlü ezâ vü cefâ 

Mütenâsib midir? 

 Münîr 

                Tedkîki ‘asîr! 

Fikret eylemez bu sırrı tefsîr! 

Belâ var ki terk-i cân icbâr ider! 
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 Bedriye 

Cefâ var ki mezârını yâr ider! 

 Münîr 

Şu var ki vücûdun bânîsi Hak’dır! 

Hıyânet-i vücûda cürm-i mutlakdır! 

Bunu tabî’ata edersen isnâd, 

Ona belki bir kîn edersen bünyâd! 

‘Aksî sûretde olmaz bu, vâ-hayfâ! 

Müsnedünileyh-i hakîkî Hudâ!... 

 Bedriye 

Şimdi de, meselâ bizim hâlimiz, 

İki tev’em kalbdeki melâlimiz; 

Vicdânlar, cânlar, muvâfıkken bu dem, 

Aradaki firkat bin mihnet ü gam, 

Bin dürlü gönül ‘azâbı, bin cefâ, 

Yalnız cefâ-yı hasretinle safâ 

Görmeğe tahammül az belâ mıdır!? 

Doğruyu iddi’â bir hatâ mıdır? 

Bir hatâ değilse muvaffak olmak, 

Bin hâ’ile müsâdif; bu mudur hak? 

Vicdânlar tev’emken halk endîşesi, 

Küfv olup olmamak hükm yapısı!! 

Mâni’-i hâl olmak, büyük garâbet! 

 Münîr 

Ne çâre! Öyledir zamânda ‘âdet! 

 Bedriye 

‘Âdeti bir âdem koyduysa eğer, 

Bir âdem bozmakda güçlük mü çeker? 
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 Münîr 

Bu dürlü hakîkat ahkâmı zâ’id, 

Tabî’atde beşer pek mütebâ’id! 

Her şey’i bir kayd-ı ittihâz eylemiş, 

 Bedriye 

Cehennem yapmış da melâz eylemiş, 

Dünyâyı kendine!... 

 Münîr 

Tahammül gerek! 

 Bedriye 

Tahammül mü? 

 Münîr 

Evet! 

 Bedriye 

Burda o meslek 

O kadar da lüzûm götürmez, zîrâ, 

Tev’em olmuş iki kalb-i pür-vefâ, 

Zâhir ede tev’em olmak gerekdir! 

Kuyûd-ı hâriciyye vehm-i sâ’ir! 

Fikr ile – hakîkat ma’nâda ise, 

- Ki bu zâhirdir ‘âlemde herkese, - 

Gönüller ma’nen murtabıtdır bu ân! 

Maddeten bir zahmet çeker mi insân? 

‘Âlem-i ma’nânın hâkimi Allâh! 

Bu gafletli dehrin kâ’imi Allâh! 

İstediğimiz hakkı tervîc ider! 

Bizi ‘adâletiyle tetvîc ider! 
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Münîr 

Buna intizârla varlık sâdedir, 

Ki ba’z-ı umûr fevka’l-âdedir 

Hayâtı rengîn eden; fakat ibrâz 

Bu sâha-i ‘âlemde misl-i i’câz! 

İcrâsı ‘usretle belâlardandır!! 

Velâkin dehşetli safâlardandır!! 

Taleb-i hak itmek şimdi mühlikdir! 

 Bedriye 

O hâlde yâ insân neye sâlikdir!? 

 Münîr 

Ez-cümle meydândayız seninle ben, 

Birisi bir rûhdur, diğeri bir ten! 

Biri nûr-ı basar, diğeri bir göz, 

Biri güzel bir me’âl, birisi söz! 

Hakîkatde bu irtibât-ı kavî; 

Zâhirde bir yokluk hâlini hâvî! 

Zâhirâ sen büyük, çünkü beni küçük; 

Küçükle tevâfuk eylemez büyük! 

Sevmek me’âli nicesinde kâ’im! 

Belki sence de öyle, bende kâ’im! 

Hayfâ ki bu irtibâtın zâhire, 

Tatbîkidir bir ‘usret-i bâhire! 

Bir o ‘usreti teshîl etmez miyiz? 

Enfâs-ı gamı tekmîl etmez miyiz? 

 Münîr 

‘Usreti teshîl eylemek de ‘usret! 

Bir ihtiyâcı teshîle bir kudret, 
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Yaratmamış Hudâ ihtiyâc vermiş! 

 Bedriye 

Maraz vermiş fakat lâ-‘ilâc vermiş! 

Firkatle geçen ‘ömrün lüzûmu yok! 

Bir şey’in bu rütbede hümûmu yok! 

Yokluğu tercîh ederim, vâlâ, 

Bu firkatler lâzım edilmek ifnâ! 

Allah vermiş; babam vermez olur mu? 

 Münîr 

Bu maksad bilmem ki husûl bulur mu? 

Olmazsa Münîr dünyâda bulunmaz! 

Bu kadar safâda müyesser olmaz! 

Beni bir firkatindir ifnâ ider! 

 Bedriye 

Kızını öldürürse fenâ eder! 

 Münîr 

Sevdâyı görmeyen sevdâ bilir mi? 

Beni ifnâ seni fenâ, bilir mi? 

 Bedriye 

Ben tefhîm ederim. 

 Münîr 

Olur mu kâbil? 

‘Ömrümde tâli’e inandım. 

 Bedriye 

Hâ’il, 

Sevdâya yaratmaz sanırım Allâh! 

 Münîr 

Dedim yâ! Tâli’e inanırım. 
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Bedriye 

    Âh! 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

Bu da ahkâm-ı İlâhiyyedendir! 

Ma’a-mâ-fîh işi ‘arz ederim ben! 

Münîr 

Ben me’yûs olayım sen gitme gel! 

 Bedriye 

    Ne! 

Kitâb-ı hayâtı itmek fesâne! 

 “çıkar” 

Münîr “yalnız” 

Bir yarın üstünde kaldım, vâ-hayfâ! 

Hem düşmek muhakkak, hem var i’tilâ! 

Bu ânda bir seyyâl içindeyim ben! 

Fevkimde, tahtımda bir şey yok! Birden 

Yâ câyim olacak merkez-i dünyâ! 

Veyâhûd sadrım bir cennet-i a’lâ! 

 “te’emmülü müte’âkib” 

Müddet-i ‘ömrümde benim demâdem; 

Bir ‘âlem-i ye’s kesildi ‘âlem! 

Mukâvim olmak istedikçe ye’se, 

Düşdüm o rütbede fütûr u be’se!! 

Me’yûs olmağı bir tenezzül sandım! 

Hayfâ ki bunun da ‘aksine kandım! 

‘Ömrümü tesmîm eden zehr-i âfât 
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Bu kâra müsâ’id olur mu? Heyhat! 
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İKİNCİ PERDE 

 

Bir oda – Fâzıl köşede – Bedriye sandalyede 

 

       Bedriye 

İcbâr-ı vicdân vardır; ‘afv edin siz! 

 Fâzıl 

Tasrîh et! ‘afv olur mu hiç sebebsiz? 

 Bedriye 

Henüz ‘afva sezâ bir vak’amız yok! 

Olsa da tabî’î! 

 Fâzıl 

Ta’mîk etme çok! 

Neyse maksad söyle! 

 

Bedriye (fütûrsuzlukla) 

 Husûlü bizden! 

Husûle -  zâhiren – vusûlü sizden! 

 Fâzıl 

Anlaşılmaz bir söz 

 Bedriye 

Pek musahhahdır! 

Hattâ ki tâ kalbimde musarrahdır. 

Söyleyim de bakın, 

 Fâzıl 

Her neyse ol söyle 

 Bedriye 
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Cây-gîr-i zamîrimizdir böyle, 

 Fâzıl 

“Sözü keserek,” 

Zamîrine iştirâk kimden ‘âceb? 

 Bedriye 

İşte o şerîki eylerim taleb! 

Vicdânlarımız huzûrunda biriz! 

İsterim ki tasvîb edesiniz siz! 

Şerîk-i hayâtım Münîr’dir, baba!! 

 Fâzıl 

 “Ta’accüble” 

Münîr mi? 

 Bedriye 

Evet! 

Fâzıl 

Seni itmek hebâ, 

Elimden gelir bir belâ değildir! 

Tabî’at ü maslahat da hâ’ildir. 

Sen benim kızımsın, ise bir köle! 

Bir ‘akrebi ‘ârız itmek bir güle. 

 Bedriye 

Nâhîd-i kazâda tev’em itmiş Hak! 

Bu irtibâtımız mutlak, muhakkak! 

Allâh takdîr etmiş, maslahat nedir? 

Maslahat denilen bir fesânedir! 

Olmazsa zifâfımız ger burada, 

İderiz bir kurb-ı ûlü’n-nihâda! 

O kadar kavîdir bu ‘azmimiz! 
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 Fâzıl 

Yâ! 

‘Ömrümü hâ’il korum ben 

 Bedriye 

Vâ-hayfâ! 

Fikrini mürevvicse hayâtımız, 

O fikrine hâ’ildir memâtımız! 

Biz de o hâ’ili da’vet ideriz! 

Elbette gidecek yere gideriz! 

Sevdâya hâ’illik, takdîri bozmak! 

Allâh’ın etdiği tedbiri bozmak, 

Kârınız mıdır? 

         Fâzıl 

 Çok tecâvüz etme 

 Bedriye 

‘Aşka hâ’il kefle temâyüz etme, 

İnsânım diyene yakışmaz baba! 

 Fâzıl 

Tenzîl-i şânım mı kasdın bî-hayâ? 

 Bedriye 

Takdîr-i tabî’ata mümâna’at, 

Bu fi’lin isâbetine kanâ’at, 

Allâh’a ‘isyândır! 

 

 Fâzıl 

                ‘İsyân değil mi, 

Tervîc-i rezâlet etsin bir hâmî? 

 Bedriye 
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Gel kalbimi yar! Bak içinde ne var; 

Tervîc-i rezâlet olmaz bana kâr! 

İmânın varsa gel sevdâma inan! 

Etdiğini etmez ne dîn, ne îmân!  

 Fâzıl 

Seni Münîr’e vermek tenzîl-i şân! 

Hıfz-ı şân etmekdir bana yakışan!36 

 Bedriye 

Tabî’atden tebâ’üd olmaz bize 

Bu rütbede tesâ’ud olmaz bize! 

Son mültecâmızdır bizim tabî’at 

Tabî’atdır vatan-ı beşeriyyet 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 Münîr 

Değil! 

Hıyânete olmaz vicdânım kâ’il! 

Sevdâ görmemişsin ta’yîb edersin! 

Herkese bin külfet tasvîb edersin! 

Tab’ınla imtizâc eden hakîkat 

Hudâ yâr etmemiş! 

 Fâzıl 

Zihî cesâret! 

Edebsizler her şey yapar müsellem! 

 Münîr 

 
36 Yine şândır fakat bana yakışan 

Tezer – Abdülhak Hâmid Bey 
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Beynimizdeki irtibât muhkem 

Her dürlü kuyûdu çâk etdiriyor! 

İnan ki ‘ömrümü hâk etdiriyor! 

Vezâ’if-i ferzend, mâder ü peder 

Bir zamân-ı mahdûda kadar gider! 

Baba, evlâdı ber-vech-i müsâvât 

Bir kapudan dünyâya girer, hayât 

Bu yolda tabî’aten tanzîm olun–  

muşdur. Müsâvî her yeri o yolun! 

Beş dakîkalık zevkinin mahsûlü, 

Evlâdın; ‘ömür sürsün de fuzûlî, 

Bir ‘ömrünü kendi nefsine fedâ, 

Etmek mi dilersiniz yâ? Vâ-hayfâ! 

Tahsîl-i rızânız mahz-ı hürmetdir! 

Ya’nî ki hâric-i ez-tabî’atdir, 

Takdîr-i Hudâya mâni’ olmayın, 

 Fâzıl 

Bin dürlü iğfâlin kimlere hâ’in? 

 Münîr 

Bu cesâretim size karşı, elbet! 

Bî-hûde gösterilmez, bu hakîkat! 

İnanın ki ibrâm iden sevdâdır! 

Sevdâdır, vicdândır. Bunlar belâdır! 

Gösterdiğin tegallüblere karşı, 

Etmez miyim zannedersin tehâşî? 

Butlâna hakîkat her zamân fedâ! 

İcbâr-ı sevdâdır verdiğim sadâ! 

 Bedriye 
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Gönüller tev’emdir; fâ’idesizdir, 

Çekdiğin yüz bin havâ’if-i sâ’ir! 

Yed-i İlâhiyle merbût vicdânlar, 

Bekâ-yı yek-dîgerle meşrût cânlar! 

 Münîr 

Binâ-yı ‘aşkı bir insân yıkamaz! 

 Bedriye 

Kâşâne-i ‘aşkdan bir kul çıkamaz! 

 Fâzıl 

Bu rütbe müsâvât-ı hayret-nümûn, 

Kadrimi bu ‘âlemde etmez mi dûn? 

Küfvüne nazar kılmalıydın, Münîr 

‘Aksi senin içün bir emr-i ‘asîr! 

Mûcib-i tenezzül bu rütbe su’ûd; 

Küfvüne bakmayan olamaz mes’ûd! 

 Bedriye 

Vicdânlar tev’emdir 

 Fâzıl 

Zâhirde ne var! 

 Bedriye 

Ma’nen bir irtibât 

 Fâzıl 

Zâhirde düşvâr! 

 Fâzıl 

‘Âdâta nazar kılmak bize lâzım! 

İnsâniyyete âdem böyle ‘âzim! 

Bir köleye görmek kızını lâyık, 

İnsâniyyete karşı bir fenâlık! 
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 Bedriye 

Ben kendimi lâyık gördüm, size ne? 

 Fâzıl 

Bu maksad-ı müyesser gir de zemîne! 

Zamâna girmeyen zemîne girer! 

Maksadına bu haysiyyetle erer! 

 Bedriye 

Zamân bize uysun, uymayız ana! 

 Fâzıl 

Zamân böyle uymaz, 

 Bedriye 

 Olurum fedâ! 

 

 Fâzıl “hiddetle” 

Def’ ol git karşımdan 

 

 Münîr 

Duran yok zâten  

“çıkar” 

 

 Bedriye 

Libâs-ı hayâta müreccah kefen! 

 “Çıkar “ 
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ÜÇÜNCÜ FASIL 

 

Meclis – Gece 

 

Münîr 

‘Âlemde ne kadar mevcûdsa ahkâm, 

Hiçbiri insânı etmiyor be-kâm 

Silâh-ı belâdır hedm-i vücûda! 

Her biri insâna her dem âmâde! 

İnsân îcâd eder kendine silâh! 

Tevlîd etmiyor endîşe-i felâh! 

Kendini ifnâya kendisi hâdim. 

Kendi hürriyyetini kendi hâdim! 

Her şey tebeddül eyliyor cihânda! 

Lâkin bu sakîme kâ’im her ânda! 

Her şey tahavvüle tab’an müste’id 

Lâkin değişmez bu hükm-i müstebid 

Bir hakîkat imiş değişmez olan. 

Fürû’ı değişmezmiş fakat her ân! 

O hakîkat de bu tabî’at mıdır? 

O hakîkat de bu sekâmet midir? 

‘Akl ile müyesser idâre-i cân! 

‘Akl onu her zamânda eyler nisyân! 

‘Aklın da mahfazı cân iken bugün,  

‘Akl yorulmuyor mahfazı içün! 

Bu keşmekeşe sebep yine âdem, 

Hoş görür çünki her belâyı dem! 
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Hûnunda teyakkuz isti’dâdı yok! 

Sâk-i vücûdu vicdânında bir ok! 

 

 “biraz sonra” 

 

‘Aksiyle tev’emdir bu nâzik vücûd! 

‘Aksiyle ârâyiş bûd u ne-bûd!  

…………………………………….. 

Yâ Rab bunda da hikmetin mevcûddur! 

Kuyûd u ‘âdât-ı bâtıla bu ân 

Senden insânlara ‘ikâb-ı nîrân! 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

“Te’essürle” 

 

Ey binâ-yı dehrin bânîsi Zât’ın! 

Lâyık mı gam çeke mükevvenâtın? 

İstihsâl-i esbâb-ı sûr u felâh 

İçün, her elde mevcûddur bir felâh! 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 
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……………………………………..37 

Bu yolda edilecek sükût elbet 

Pâ-mâl-i imtiyâz-ı beşeriyyet! 

 

 “feryâd” 

 

Ey varlığına şâhid olan her var! 

Lâyık mı kalalım biz behâyim-var!.. 

 

“Şafak sökmeğe başlar” 

 

Sabâh uyanıyor insân uyanmaz! 

Hakîkat çıkıyor kimseler kanmaz! 

 

 “biraz sonra” 

 

Ey câzib-i hakîkat olan vicdân! 

Ahkâmın içinde kalmada her ân! 

Ne kadar za’îf imiş bak tabî’at 

Butlânın mağlûbu şimdi bir hakîkat 

 

“Te’essürle” 

 

Yok! Ben insâniyyeti pâ-mâl etmem! 

Ben böyle hâli kendime mâl etmem! 

 
37 Gerek mukaddime ve gerek metn-i kitâbda noktalar ile geçilen yerler 

Encümen-i Ma’ârif’den – hasbe’l-îcâb – tay olunmuşdur. 
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…………………………………….. 

…………………………………….. 

 “Ba’de’t-te’emmül” 

Haydi bir şey yapayım farz-ı muhâl, 

Maksadı kâbil mi o dem istihsâl? 

Kendini öldürmek ‘aczden gelir! 

Lâkin ne yapmalı za’îfse tedbîr!? 

  

“Biraz sükûtdan sonra” 

 

Yâ Rabbi nedir bu âteş ‘ummânı 

Ki yakmada milyonlar ile cânı 

Pek derin, pek büyük bir belâ! Âteş! 

Her yerde âteşdir bu yerde bir eş! 

Âteş deryâsında insân yüzüyor! 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

İlâhî n’ola bu belâ! Cehennem! 

Ya’nî makarr-ı tabî’î-i âdem! 

Hâşâ! Sümme hâşâ! Allâh ‘âdildir! 

‘Adli ancak kendine mu’âdildir! 

Bir mahkeme-i ‘âdil böyle olmaz 

‘Akl hiçbir vakt bu hâli bulmaz 

İrâdemizledir bezm-i cehennem 

İrâdesiyle ‘ikâb bulur âdem! 

Allâh’a isnâd-ı mezâlim olmaz. 
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Dünyâyı yapan ‘Âdil zâlim olmaz. 

 

 “Bedriye girer” 

 

 Münîr 

Yakın gel sevgili Bedriye’m yakın 

Beni sen ferâmûş eyleme sakın! 

Hayâtım hayâtınla tev’em bugün! 

Benim hayâtım ancak senin içün!  

 Bedriye 

İnsân kısmı gamla oyalanırmış; 

Dağ dayanman gama dayanırmış; 

Şimdi anladım! 

 Münîr 

Çok anlarsın daha! 

Her şey’i anlamamakdadır safâ! 

Bir ‘âlemdeyiz ki zevk ü şevki yok! 

Fazîletin cehlden bir farkı yok! 

Lâkin biz müstesnâ! Çünki mesrûruz! 

Sevdânın sûruyla biz pür-sürûruz! 

Bir kavm nasılsa ittihâda muhtâc 

Nasılsa hayâta ittihâd muhtâc, 

Gönüllerimiz de ‘aynı öyledir. 

 Bedriye 

Hayât-ı cihânda sevdâ söyledir! 

 Münîr 

Bu iftirâk-ı mâddîye tahammül, 

Bende fevka’l-‘âde bir şey tahayyül! 
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Tahammül itmez de ne yaparsın yâ? 

Hebâ-yı vücûdla değil mi rehâ? 

Kendini öldürmek değil mi sonu? 

Lâkin ‘aklen tasvîb edemem bunu! 

Yaşamak ölmekden güç gelir bana! 

Her dakîka ölmek çünki ol belâ! 

Ben yine ölmüş ‘addolunurum. 

 Bedriye 

 Âh! 

Münîr 

Yaşamakla ederim cânı tebâh! 

Silâh-ı intihârım ‘ömrüm benim 

Tîr-i ‘ömre amaç olsun bu tenim! 
 

 “bir te’emmül-i garîbden sonra” 
 

Hikmetin maddiyyâta te’sîri yok, 

Fikretin bundan başka tedbîri yok! 

 

“Elindeki hançeri beynine saplayarak ölür” 

 

 Bedriye 

Vicdânla emeldir hayâtım benim 

Olmazsa revâdır memâtım benim 
 

“yine o hançeri göğsüne saplayarak ölür” 
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SÖZLÜKÇE 

 

A’mâk: Derinlikler. 

Ahkâm: Hükümler, kanunlar, emirler, buyruklar. 

Akreb: Çok yakın. 

Âlâm: Acılar, elemler. 

Ârî: (Bir şeyden) Kurtulmuş, soyunmuş olan, (o şeyi) 

üzerinden atmış bulunan. 

Asîr: Güç, çetin, zor, zahmetli, müşkül. 

Bâhir: Açık, apaçık, besbelli. 

Bânî: Bir yapıyı inşâ eden, inşâ ettiren, yapan, yaptıran kimse. 

Basar: Göz, görme. 

Bed-baht: Tâlihi kötü olan, bahtsız, tâlihsiz (kimse). 

Behâyim: Dört ayaklı hayvanlar. 

Be-kâm: İsteğine kavuşan, merâmına, maksadına erişen, 

mesut. 

Ber-güzîde: Seçilmiş, seçkin. 

Bezm: İçkili, eğlenceli yiyip içme ve sohbet meclisi. 

Bi’l-ahire: Sonra, daha sonra, sonradan. 

Bisât-ı ‘arz: Çimen, yeşillik. 

Bûd u nebûd: Varlık ve yokluk. 

Butlân: Bâtıl olma, haktan uzak, boş ve temelsiz olma. 

Bünyad: Esas, temel. 

Cefâ: Eziyet, sıkıntı, ezâ. 

Cihet: Yön, taraf, istikāmet, cânip. 

Çâk etmek: Yırtmak. 

Dehr: Dünya, zaman, cihan, âlem. 

Demâdem: Her vakit, dâima, her an. 
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Derc: Yazma, koyma, geçirme, kaydetme. 

Dest: El. 

Deyyân: “Kulun fiiline göre hakk ettiği cezâ veya mükâfatı 

hakkıyla veren” anlamında esmâ-i hüsnâdan (Allah’ın en güzel 

isimlerinden)’dır. 

Düşvâr: Zor, güç, müşkül. 

Efkâr: Fikirler, düşünceler. 

Ekser: Çok fazla, en çok, birçok. 

Elsine: Diller, lisanlar. 

Enfâs: Nefesler. 

Eslâf: Bizden öncekiler, bizden evvel geçmiş kimseler, eskiler. 

Evzân: Manzum yazılarda hecelerin belli şekil ve sayıda 

sıralanışından meydana gelen ölçüler, vezinler. 

Ez-cümle: Bunların içinden, bu cümleden olarak, örnek olarak. 

Fâci’: Elem ve keder verici, acıklı, ıztırap veren. 

Farz-ı muhal: Olması imkânsız ama farz edelim ki, tutalım ki. 

Felâh: Kurtuluş, selâmet. 

Ferâmûş: Unutma, hatırdan çıkarma. 

Ferzend: Oğul, erkek çocuk. 

Fesâne: Efsâne. 

Fi’l-hakîka: Gerçekten, hakîkatte, doğrusu. 

Firkat: Ayrılık, ayrılış, firak, hicran. 

Fürû’: Dallar, budaklar, asıldan ayrılan kollar; ikinci derecede 

olan önemsiz meseleler. 

Fütursuz: Hiçbir şeye aldırmayan, önem vermeyen, çekinip 

korkmayan, pervâsız. 

Garabet: Gariplik, tuhaflık, acayiplik. 
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Garâ’ib: Garîbeler, şaşılacak tuhaf şeyler, işitilmemiş, 

duyulmamış olaylar. 

Gencîne: Hazine. 

Hâ’il: Korkunç. 

Hâ’iz: Sâhip, malik, taşıyan. 

Hakâyık: Hakikatler, gerçekler. 

Hâmî: Himâye eden, koruyan, sâhip çıkan (kimse). 

Hâriciyye: Dış işleri. 

Hasbe’l-îcâb: Gereğince. 

Hayfâ: Yazık. 

Hazân: Güz, sonbahar. 

Hedm: Yıkma, tahrip etme. 

Heyhât: Elden gitmiş bir şeye karşı duyulan hasret, üzüntü ve 

esefi bildirir, ne yazık. 

Hulâsa: Bir sözün veya yazının özünü belirten kısaltılmış 

şekli. 

Hümûm: Kederler, gamlar, tasalar, üzüntüler. 

Hüzn-engîz: Hüzün veren, hüzünlü. 

İ’tilâ: Yükselme, yukarı çıkma. 

İbrâz: Ortaya koyma, gösterme. 

İbrâm:Israrla istemek; usandırmak, yıldırmak, zorlamak.  

İcbâr: Zorlama, cebretme. 

İfnâ: Yok etme. 

İftihâr: Bir şeyden dolayı haklı olarak övünme, övünç. 

İftirâk: Ayrılık, ayrılma, hicran. 

İğfâl: Gaflete düşürüp yanıltma, kandırma, aldatma. 

İhtirâz: Çekinme, kaçınma, sakınma. 
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İhtiyât: Olabilecek şeyleri hesaba katarak tedbirli ve ölçülü 

davranma, sakınma. 

‘İkâb: Azap, ezâ, eziyet. 

İktibâs: Bir söz veya fıkrayı aynen veya anlam olarak kendi 

söz veya yazısına aktarma. 

İktitâf: Bir çalışma ve gayretin sonucundan faydalanma, 

karşılığını görme. 

İmtiyâz: Bir kimse, kuruluş veya topluluğa başkalarından 

farklı olarak tanınan hak ve üstünlük, ayrıcalık. 

İmtizâc: İyi geçinme, uyuşma, anlaşma. 

İn’âm: Lutuf ve ihsanda bulunma, iyilik etme. 

İncizâb: Bir şeyin câzibesine tutulup ona doğru çekilme, 

câzibesi sebebiyle ona doğru meyletme, cezbolunma. 

İntisâb: Bir ailenin, bir iş yerinin, bir topluluğun içinde yer 

alma, oraya mensup duruma gelme, oranın ferdi olma. 

İntizar: Bekleme, bekleyiş. 

İsnâd: Bir düşünceyi, bir konuyu bir kimse veya sebebe 

yükleme, ona bağlama. 

İsti’câl: Acele etme, sabırsızlanma. 

İsti’mâl: Kullanma. 

İstihsâl: Meydana getirme, hâsıl etme, üretme, üretim. 

İstikbal: Gelecek, gelecek zaman. 

İttibâ’: Ardı sıra gitme, uyma, tâbi olma. 

İttihat: Bir olma, birleşme. 

İttihaz: Kabul etme, öyle sayma. 

İzâ’a: Kaybetme, zâyi etme. 

Kâbil: Kabul eden, alan, alıcı. 

Kâ’il: Râzı olmuş, boyun eğmiş. 
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Kâ’im: Ayakta duran, ayağa kalkmış durumda olan, kıyamda 

bulunan. 

Kalîl: Çok olmayan, az. 

Kâşâne: Büyük, süslü köşk, mükellef ev. 

Kavl: Söz, kelâm. 

Kıymet-dâr: Kıymetli, değerli 

Kuyûd: Kayıtlar, sınırlar; resmî defterlerdeki kayıtlar. 

Küfv: Denk, benzer, eş. 

Lâ-Yeteğayyer: Değişmez. 

Lâ-Yezâl: Zeval bulmaz, bitmez, sonsuz. 

Lü’lü’: İnci. 

Ma’dûd: Sayısı belli olan, kaç tane olduğu bilinen, sayılmış, 

sayılı. 

Ma’a-mâ-fîh: Bununla berâber, durum böyle iken. 

Mahdûd: Sınırları belirlenmiş, sınırı tâyin edilmiş, sınırlı, 

hudutlu. 

Mahfaza: Saklanmak ve korunmak istenen bir nesnenin içine 

konduğu kutu. 

Mahz: Saf, sırf, hâlis. 

Mahzûn: Üzüntülü, gamlı, kederli, hüzünlü. 

Makarr: Durulan, karar kılınan yer. 

Makdûh: Beğenilmeyen, makbul olmayan, ayıplanan, ayıp. 

Mâr: Yılan. 

Maraz: Hastalık, illet. 

Maslahat: İyi olan ve iyiliğe yol açan, hayır getiren, fayda 

sağlayan şey. 

Mazmûn: Kastedilen asıl mâna, anlam, kavram, meal, 

mefhum. 
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Me’yûs: Ümidi kalmamış, ümitsizliğe düşmüş, ümitsiz, 

karamsar, üzgün. 

Melâl:  Hüzün, keder. 

Melâz: Sığınacak yer, sığınak, melce, penah. 

Memât: Ölüm. 

Memdûh: Övülmüş, methedilmiş. 

Meşrût: Var olması, meydana gelmesi başka bir şey veya 

duruma bağlanmış olan, şarta bağlı, şartlı. 

Mevzûn: Vezinle yazılmış, vezinli, ölçülü. 

Meyân: Bir şeyin ortası, vasat. 

Mihnet: Sıkıntı, zorluk, eziyet, zahmet, meşakkat. 

Mikyâs: Bir şeyi ölçmeye yarayan âlet, ölçü âleti. 

Mu’âdil: Denk, eşit, müsavi. 

Mudhik: Güldüren, güldürücü, komik. 

Muhâl: Olması, gerçekleşmesi, yapılması mümkün olmayan, 

imkânsız. 

Muharrirîn: Muharrirler, yazarlar. 

Muhkem: Dayanıklı, güçlü duruma getirilmiş, 

sağlamlaştırılmış, sağlam, kuvvetli, metin. 

Mukaddes: Her türlü ayıp ve noksanlıktan arındırılmış, yüce 

ve kutsal bilinmiş, kutsal, kutsî. 

Mukâvemet: Karşı koyma, boyun eğmeme, dayanma, 

direnme, direniş. 

Mukâvim: Dayanıklı, dirençli, güçlü, sağlam. 

Musarrah: Açık açık söylenmiş, açıkça bildirilmiş, ayrıntılı 

biçimde ortaya konmuş, tasrih edilmiş. 

Mutâbık: Uygun, münasip, muvafık. 

Mutâva’at: Karşı çıkmama, boyun eğme, itâat etme. 
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Mu’teriz: Bir sözü, bir fikir veya karârı beğenmeyip çeşitli 

bahaneler bularak karşı çıkan, itiraz eden. 

Muvaffak: Başarı kazanmış, başarmış, başarılı. 

Mübârek: Çok saygı değer, hürmete lâyık. 

Mübtedî: Bir işe, bir okula yeni başlayan (kimse). 

Müceddid: Yenileyen, yenileştiren, yeni bir şekil veren kimse. 

Mühlik: Öldürücü, helâk edici. 

Mükevven: Yaratılmış, meydana getirilmiş. 

Mültecâ: Sığınılacak yer, sığınak. 

Mümtâz: Seçilmiş, seçkin. 

Münîr: Aydınlatan, ışıklı, parlak. 

Müsâvât: Aynı seviyede olma, eşitlik, denklik. 

Müsned: Yüklenen, atfedilen, isnat olunan. 

Müsbet: Doğruluğu ispatlanmış, doğru, sağlam. 

Müste’id: Bir işi veya şeyi yapabilme yeteneğine sâhip olan, 

yetenekli, kabiliyetli. 

Müşârünileyh: Adı geçen, sözü edilen, anılan, işaret edilen 

kimse. 

Müteessir: Üzüntülü, kederli, üzgün 

Müyesser: Kolayca yapma, nasip olma. 

Mutemedin: Medenîleşmiş, medenî, uygar. 

Mütenasip: Birbirine uyan, uygun, uyumlu, orantılı. 

Müteşâ’ir: Kendini şâir zanneden, şâir geçinen, şairlik 

taslayan (kimse). 

Nâhîd: Venüs gezegeni, Zühre. 

Nazar: Bakış, bakma, göz atma. 

Netîce-pezîr: Sona eren, son bulan, sonuçlanan. 
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Nev-heves: Yeni başladığı işe büyük bir hevesle sarılan, bir 

işte yeni olan, acemi. 

Nîrân: Ateş. 

Nisyân: Unutma. 

Pâ-mâl: Ezilmek, çiğnenmek 

Peydâ: Açıkta ve meydanda olan, âşikâr, zâhir. 

Rengîn: Parlak renkli. 

Sad-hezâr: Yüz bin, yüz bin kere. 

Sadr: Göğüs, sîne. 

Safâ: Gönül şenliği, rahat, huzur, kedersizlik. 

Sahrâ: Kasaba, köy vb. meskûn yerlerin dışında kalan boş ve 

geniş yer, kır, ova. 

Sâk: Baldır, sap 

Sâlik: Bir yola girmiş olan, bir yol tutup onu takip eden kimse. 

Sedâ: Ses, âvâz. 

Sekâmet: Yanlışlık, bozukluk, sakatlık. 

Semere: Meyve, yemiş, verim. 

Seyyâl: Akan, akıcı. 

Sezâ: Yaraşır, uygun, lâyık. 

Siyâk: (Söz için) Akış şekli, ifâde tarzı: “Siyâk-ı kelâm: Sözün 

gelişi, akış şekli.” 

Sûr: Şenlik, düğün, ziyafet 

Sühan-dân: Söz söylemeyi bilen, düzgün ve güzel söz 

söyleyen. 

Sükût: Susma, konuşmama, sessizlik. 

Sürûr: Sevinç. 

Şayan: Lâyık, değer, yakışır. 

Şecer: Ağaç. 
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Şerîk: Ortak. 

Şive: Güzellerin insana hoş gelen ve gönül fetheden tavrı, naz, 

edâ, işve. 

Ta’mîk: Derinleştirme. 

Ta’yîb: Ayıplama. 

Ta’accüb: Şaşma, hayret etme. 

Ta’bîr: İfâde, anlatım. 

Taharrî: Arama, aranma, araştırılma, bir şeyi bulmaya 

çalışma. 

Tahrîbât: Tahripler, harap etmeler. 

Tâli’: İnsanın başına gelmesi takdir edilen iyi veya kötü 

durumlar, baht, şans. 

Tanzîm: Sıraya koyma, sıralama, dizme. 

Tasrîh: Açık açık anlatma, şüpheye yer bırakmayacak şekilde 

açıklama, apaçık belirtme. 

Tasvîb: Doğru bulma, doğru olduğunu belirtme, onama. 

Tasvîr: Bir şeyi resim gibi göz önüne gelecek şekilde 

ayrıntıları ile anlatma. 

Tebâ’üd: Uzak düşme, ayrılma. 

Tedkîk: İnceleme. 

Te’emmül: İyice, etraflıca düşünme. 

Tefhîm: Bildirme, anlatma. 

Tefrika: Sürekli anlaşmazlık, ayrılık, nifak, ihtilâf. 

Tagallüb: Zorla hüküm sürme, zorbalık etme. 

Tehâşî: Korkma, sakınma, çekinme. 

Tekmîl: Tamamlama, bitirme. 

Telakkî: Belli bir bakış açısına göre görme, bakma, kendine 

göre bir fikir sâhibi olma, görüş, anlayış. 
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Temâyüz: Sivrilme, dikkati çekerek öne çıkma, kendini 

gösterme. 

Tenezzül: İnme, nüzul etme, gönül alçaklığı. 

Terakkî: İleri gitme, ilerleme, gelişme. 

Tervîc: Bir düşünceyi tutma, tuttuğunu belirtme, destekleme. 

Teshîl: Kolaylaştırma. 

Tesmîm: Zehirleme. 

Tetvîc: Taç giydirme, başına taç koyma. 

Tevafuk: Uyma, uygun gelme. 

Tevağğul: Bir işle devamlı uğraşma, çok meşgul olma. 

Tev’em: İkiz, eş. 

Tevfîk: Uygun duruma getirme, uydurma. 

Tevlîd: Meydana getirme, sebep olma, yol açma, doğurma. 

Teyakkuz: Gözünü açma, gafletten kurtulma, uyanıklık. 

Tîr: Ok. 

‘Ulviyyet: Yücelik, yükseklik, büyüklük. 

‘Ummân: Çok büyük engin deniz, okyanus. 

‘Usret: Sıkıntı, zahmet, zorluk, güçlük. 

Ünsiyyet: Yakınlık, ahbaplık, ülfet. 

Üstâdâne: Üstat olan kimseye yakışır tarzda, maharetle. 

Vecîbe: Yapılması şart olan, borç hükmünde vazife, vacip olan 

şey, boyun borcu. 

Vehle-i ûlâ: İlk anda, ilk bakışta. 

Vehleten: Birdenbire, ansızın. 

Vehm: Gerçekte var olmayan, fakat var olduğu sanılan, varmış 

gibi tasarlanan düşünce ve zan. 

Velâkin: Lâkin fakat. 

Velev: Olsa da, isterse, ise de, ise bile. 
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Vusûl: Ulaşma, erişme, varma. 

Ye’s: Şiddetli üzüntü, keder. 

Yek-dîğer: Birbiri. 

Zâhib: Giden, gidici. 

Zâhiren: Görünüşte, görünüşe göre. 

Zâyi’: Ziyan olmuş, boşa gitmiş (şey). 

Zifâf: Gerdeğe girme, gerdek. 

Zihî: Ne güzel, ne hoş, ne iyi. 

Zülf: Yüzün iki tarafından sarkan saç lülesi 
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