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NAMIK KEMAL’�N HÜRR�YET KASÎDES� VE TAHL�L� 

NAMIK KEMAL’S ODE TO FREEDOM AND ITS ANALYSIS 
Adem ÇALI�KAN* 

 
Öz 

Namık Kemal, Tanzimat devri Türk edebiyatının birinci ku�ak �air ve yazarlarından biridir. 
Nazım ve nesir türlerinde pek çok edeb� eser kaleme almı�tır. Türk edebiyatında ‘vatan’ ve ‘hürriyet’ �airi 
olarak �öhret kazanmı�tır. Yayınlamı� oldu�u ‘Hürriyet’ gazetesi ve kaleme aldı�ı hürriyet konulu 
makaleleri yanında Namık Kemal’e ‘hürriyet �airi’ �öhretini kazandıran �iiri, kısa ve me�hur adıyla ‘Hürriyet 
Kasidesi’, uzun ve gerçek adıyla ‘Besâlet-i Osmâniyye ve Hamiyyet-i �nsâniyye’dir. Türk edebiyatında bazı 
akademisyen ve yazarlar bu me�hur kaside üzerine makaleler yazmı� ve tahliller yapmı�lardır, fakat 
bunların her biri belli ba�lı eksikliklere sahiptir. Bu nedenle, Namık Kemal’in Hürriyet Kas�desi ve Tahlili adlı bu 
makale, otuzbir beyitten olu�an bu �iiri daha geni� bir biçimde yeniden ele alıp tahlil etmektedir. Bu uzun 
makale, Giri�, a-Kas�denin Adı, b-Kas�denin Yazılması, c-Kas�dede Plan, d-‘Hürriyet Kas�desi’nin Tahlili, e-
Kas�denin Türk Edebiyatında Etkileri, Sonuç ve Kaynakça gibi bölümleri içermektedir. Bu makalenin amacı, 
Namık Kemal’in Hürriyet Kas�desi’ni akademik düzeyde yeniden tahlil etmek, gelece�imizin teminatı olan 
gençlerimize süper güçlerin ve yerli i�birlikçilerinin çıkarları sonucu dünyanın pek çok yerinde vatanlarını 
ve hürriyetlerini kaybedenlerin oldu�unu ve böyle bir ortamda vatan sevgisi ve hürriyet duygusunun 
önemini hatırlatmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Namık Kemal, Hürriyet, Vatan, Tanzimat, �air, �iir.  

 

Abstract 

Namik Kemal is one of the poets and authors of the first generation of Tanzimat period. He has 
penned agreat many literary works in the genres of verse and prose. He has gained a reputation as a poet of 
‘homeland’ and ‘freedom’ in Turkish literature. In addition to Hurriyet newspaper which was published and 
his articles on freedom which was penned, his poetry which has been gained to Namik Kemal the ‘freedom 
poet’ fame is Ode to Freedom with short and famous name and Ottoman Bravery and Humanitarian Heroism 
(Besâlet-i Osmâniyye ve Hamiyyet-i �nsâniyye) with the long and the real name. Some academics and writers in 
Turkish literature have written articles and have penned analyses on this famous qasida, but each of this 
articles has certain shortcomings. Therefore, this article, titled Namik Kemal’s Ode to Freedom and Its Analysis is 
taking over and is analysing again in a larger format this poetry consisting of thirty-on verses. This long 
article has sections such as the Introduction, a-Qasida’s Name, b-the Writing of Qasida, c-Plan in Qasida, d-
The Analysis of ‘Ode to Freedom’, e-Effects in Turkish Literature of Qasida, Conclusion and Bibliography. 
Purpose of this article is to analysis again Namik Kemal’s Ode to Freedom in the academic level, and is to 
remind to our youngs that is the guarentee of future, that is those who lost their homelands and freedoms in 
many part of the world as a result of of the interest of superpowers and their local collaborators, and that is 
the important of a sense of  patriotism and liberty in such an environment. 

Keywords: Namik Kemal, Freedom, Homeland, Tanzimat, Poet, Poetry. 
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Giri� 
Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Fermanı ilan 

edildikten sonra, bir yanı ile do�ulu di�er yanı ile batılı 
de�er ve dünya görü�üne sahip �air ve yazarlar 
tarafından Batı edebiyatı, özellikle de Fransız edebiyatı 
tesirinde 1839’da ba�layan ve 1896 yılında sona eren 
edebiyata ‘Tanzimat Edebiyatı’ denir. Bir ba�ka ifadeyle, 
“Tanzimat Edebiyatı, Batı kültürüyle yeti�en aydınların 
Tanzimat devrinde Batı edebiyatını örnek alarak 
olu�turdukları, 1839-1896 yıllarını kapsayan bir 
edebiyattır. 

Tanzimat Edebiyatı, (a)Hazırlık dönemi (1839-
1860)1, (b)Birinci nesil (1860-1876)2 ve (c)�kinci nesil 
(1876-1896)3 olmak üzere üç dönemde incelenebilir. 

Tanzimat Edebiyatı’nın asıl nitelikleri Birinci nesil 
ve onların olu�turdu�u edebiyatta görülür. Bu döneme 
“sosyal ve politik dü�ünceler dönemi”4 gözü ile de 
bakılabilir. �brahim �inâsî Efendi (1826-1871),5  Ziyâ 

������������������������������������������������������������
*Yrd. Doç. Dr., Ondokuz Mayıs  Üniversitesi, E�itim Fakültesi, 

Ortaö�retim Sosyal Alanlar E�itimi Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı 
E�itimi ABD Ö�retim Üyesi.  

1 Ramazan Korkmaz (2005). “Yeni Türk Edebiyatına Giri� / Hazırlık 
Dönemi ve �lk Denemeler”, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000), 
[Ramazan Korkmaz (ed.) – Hülya Argun�ah – Ali �hsan Kolcu – 
Ay�enur Külahlıo�lu �slam – Cafer Gariper – Osman Gündüz – 
Tarık Özcan], 2.bs., Ankara: Grafiker Yayınları, ss. 13-40.�

2 Nihad Sami Banarlı (1983). “�inâsî – Ziya Pa�a – Namık Kemal 
Mektebi ve Türk Edebiyatı / Cemiyet �çin Sanat Hareketleri”, 
Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2.bs., �stanbul: Milli E�itim Basımevi, C. 
2, ss. 858-859; �smail Parlatır (1992). “XIX. Yüzyıl Yeni Türk �iiri / 
Tanzimat’ın Birinci Ku�a�ı”, Türk Dili, Aylık Dil Dergisi IV (Ça�da� 
Türk �iiri), S. 481-482 / Ocak – �ubat – Mart, ss. 10-17; Mustafa 
Üstünova (1992). “Divan Edebiyatının Tanzimat Birinci Dönem 
Sanatçıları Üzerindeki Etkileri”, Uluda� Üniversitesi, E�itim Fakültesi 
Dergisi, C. VII, S. 2, Bursa, ss. 141-150; Cafer Gariper (2005). 
“Yenile�menin Ba�langıcı ve Öncüleri / �inasi – Namık Kemal – 
Ziya Pa�a – Ahmet Midhat Efendi”, Yeni Türk Edebiyatı El Kitabı 
(1839-2000), [Ramazan Korkmaz (ed.) – Hülya Argun�ah – Ali �hsan 
Kolcu – Ay�enur Külahlıo�lu �slam – Cafer Gariper – Osman 
Gündüz – Tarık Özcan], 2.bs., Ankara: Grafiker Yayınları, ss. 41-80; 
Saadettin Yıldız (2006). “Tanzimat’ın Birinci Nesli”, Tanzimat Dönemi 
Edebiyatı, 2.bs., �stanbul: Nobel Yayın Da�ıtım, s. 121.�

3 Nihad Sami Banarlı (1983). “Ekrem – Hamid – Sezai Mektebi ve Türk 
Edebiyatında Sanat �çin Sanat Temayülleri”, Resimli Türk Edebiyatı 
Tarihi, 2.bs., �stanbul: Milli E�itim Basımevi, C. 2, ss. 915-916; �smail 
Parlatır (1992). “XIX. Yüzyıl Yeni Türk �iiri / Tanzimat’ın �kinci 
Ku�a�ı”, Türk Dili, Aylık Dil Dergisi IV (Ça�da� Türk �iiri), S. 481-482 
/ Ocak – �ubat – Mart, ss. 17-29; Ali �hsan Kolcu (2005). 
“Yenile�menin �kinci Ku�a�ı / Ekrem-Hamid-Sezai Mektebi”, Yeni 
Türk Edebiyatı El Kitabı (1839-2000), [Ramazan Korkmaz (ed.) – 
Hülya Argun�ah – Ali �hsan Kolcu – Ay�enur Külahlıo�lu �slam – 
Cafer Gariper – Osman Gündüz – Tarık Özcan], 2.bs., Ankara: 
Grafiker Yayınları, ss. 81-108; Saadettin Yıldız (2006). “Tanzimat’ın 
�kinci Nesli”, Tanzimat Dönemi Edebiyatı, 2.bs., �stanbul: Nobel Yayın 
Da�ıtım, s. 139-141.�

4 Mehmet Kaplan (1995). Tevfik Fikret (Devir – �ahsiyet - Eser), 4.bs., 
�stanbul: Dergah Yayınları, s. 13.�

5 �bnülemin Mahmut Kemal �nal (1988). Son Asır Türk �airleri, �stanbul: 
Dergâh Yayınları, C. 4, s. 1836’da �inâsî’nin do�um tarihi 1824 (h. 
1240) olarak verilmektedir.�

Pa�a (1829-1880) ve Nâmık Kemâl (1840-1888)6 ...vb. 
�ahsiyetler, bu dönemin sanatkârları arasındadır.”7 

������������������������������������������������������������
6 Hakkında geni� bilgi için bkz. Ebuzziya Tevfik (1908). Kemal Bey’in 

Terceme-i Hali, �stanbul: Ebuzziya Matbaası, �stanbul; Kemal-zade 
Ali Ekrem (Bolayır) (1908). Rûh-i Kemal, �stanbu: Mehmed Bey 
Matbaası; Süleyman Nazif (1922). Namık Kemal, �stanbul: �kdam 
Matbaası; Süleyman Nazif (1925). �ki Dost (Namık Kemal – Ziya Pa�a), 
�stanbul: Kanaat Kütüphanesi; Ali Ekrem Bolayır (1920). Namık 
Kemal, �stanbul: Maarif Basımevi; Kemaleddin �ükrü (1931). Namık 
Kemal, �stanbul: Kanaat Kütüphanesi; �smail Hikmet (Ertaylan) 
(1932). Namık Kemal, �stanbul: Kanaat Kütüphanesi; Necip Fazıl 
Kısakürek (1940). Do�umunun Yüzüncü Yıl Dönümü Dolayısiyle 
Namık Kemal �ahsı – Eseri – Tesiri, Ankara: Türk Dil Kurumu 
Yayınları, , 6+[4]+316+LXXXVIII s.+7 adet resim; Komisyon (1942). 
Namık Kemal Hakkında, �stanbul: Dil ve Tarih-Co�rafya Fakültesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Enstitüsü Ne�riyatı: 2, Vakit Matbaası; 
Mehmet Kaplan (1948). Namık Kemal Hayatı ve Eserleri, �stanbul: 
�stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 240 s.; Hikmet 
Dizdaro�lu (1954). Namık Kemal, Hayatı, Sanatı, Eserleri, �stanbul: 
Varlık Yayınları; Vasfi Mahir Kocatürk (1955). Namık Kemal’in 
Hayatı, �stanbul: Bulu� Yayınevi; Ya�ar Köksal (1957). Namık Kemal, 
�stanbul: �evket Ünsal Matbaası; Aslan Ergüç (1959). Namık Kemal, 
Konya: �ahap Kitabevi; Besim Akımsar (1961). Namık Kemal, Hayatı, 
Ki�ili�i, Mücadelesi, Eserleri, �zmir: Kovan Kitabevi; Muhammed 
Abdüllatîf Herîdî (1972). Nâmık Kemâl Hayâtuhu ve Âsâruhu [Namık 
Kemal, Hayatı ve Eserleri], Kahire: Câmi’atü Ayn �ems, 
Külliyyetü’l-Âdâb (Basılmamı� Master Tezi), 190 s. (Edebiyat Fak. 
Kütüb. No: 17673-17674, Yeni No: 459-460);  M.Kaya Bilgegil (1972). 
Harabat Kar�ısında Namık Kemal: Namık Kemal’in Eski Edebiyata 
�tirazları, 1.bs., �stanbul: �rfan Yayınevi, 303 s.; Mehmet Kaplan 
(1981). “Hürriyet Kasidesi”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e �iir Tahlilleri, 
7.bs., �stanbul: Dergah Yayınları, C. 1, ss. 37-45; Ahmet Hamdi 
Tanpınar (1982). “Namık Kemal”, 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 
5.bs., �stanbul: Ça�layan Kitabevi, ss. 342-444; Kenan Akyüz (1982). 
“Tanzimat Devri-�iir”, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-
1923) I, 4.bs, Ankara: Mas Matbaacılık ve Aksesuvarları, ss. 23-25; 
Nihad Sami Banarlı (1983). “Namık Kemal (1840-1888)”, Resimli Türk 
Edebiyatı Tarihi, 2.bs., �stanbul: Milli E�itim Basımevi, C. 2, ss. 879-
914; Osman Nuri Ekiz (1984). Namık Kemal, Hayatı, Sanatı, Eserleri, 
�stanbul: Gök�in Yayınları; Kenan Akyüz (1986). “Namık Kemal”, 
Batı Tesirinde Türk �iiri Antolojisi, 4.bs., �stanbul: �nkılâp Kitabevi, ss. 
52-61; Önder Göçgün (1987). Namık Kemal, Ankara: Kültür ve 
Turizm Bakanlı�ı Yayınları; Bedri Aydo�an (1987). Namık Kemal’in 
Eserlerinde Sanat ve Edebiyat Görü�leri, Basılmamı� Yüksek Lisans 
Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü; 
Dursun Gürlek (1988). Namık Kemal, Hayatı – Sanatı – Eserleri, 
�stanbul: Bo�aziçi Yayınevi; �smail Parlatır (1988). “Namık Kemal’in 
Lâzımsa Redifli Gazelleri ve Nazireleri”, Ölümünün 100. Yılında 
Namık Kemal, �stanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları, ss. 161-183; 
Emine Kara (1988). Namık Kemal’in Eserlerinde Benzetme Unsurları, 
Basılmamı� Bilimde Uzmanlık Tezi, �stanbul: �stanbul Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 737 s.; Kâzım Yeti� (1989). Namık Kemal’in 
Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görü�leri ve Yazıları, �stanbul: �stanbul 
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları; �smail Parlatır (1989). 
“Namık Kemal’in Edebiyatımıza Getirdi�i Yeni De�erler”, Gazi 
E�itim Fakültesi Dergisi, C. V, S. 1, Ankara, ss. 37-46; Bilge Ercilasun 
(1989). “Namık Kemal’in �iirleri Hakkında”, Gazi E�itim Fakültesi 
Dergisi, S. 1, Ankara; Önder Göçgün (1991). “Namık Kemal’in 
Yazdı�ı �lk Beyit”, Türk Edebiyatı Ara�tırmaları II, Konya: Selçuk 
Üniversitesi Yayınları, ss. 202-204: “…Namık Kemal, henüz 12 
ya�ında iken Kars’ta ilk beytini yazdı…”; Etem Çalık (1991). “Namık 
Kemal’in Edebiyat Hakkındaki Görü�leri”, �slâmî Edebiyat, S. 14, 
Ekim-Kasım-Aralık, ss. 21-22; Komisyon (1993). Do�umunun 
Yüzellinci Yılında Namık Kemal, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını – Sayı 67, XV+280 
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Namık Kemal, edebiyatımızın yenile�mesinde ve 
de�i�mesinde oldu�u kadar Tanzimat fikir hayatının 
olu�masında ve olgunla�masında eme�i geçen usta bir 
kalemdir. 

Annesi Zehra Hanım’ı iki ya�ında kaybetti�inden 
dedesi Abdüllatîf Pa�a’nın memuriyeti nedeniyle bir 
buçuk yıl kaldı�ı Kars’ta 11 ya�larındayken �iir yazmaya 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
s.; Kazım Yeti� (1993). “Edebiyat Nazariyesi Kitaplarında Namık 
Kemal’in Eserlerinin Örnek Olarak De�erlendirili�i”, Do�umunun 
Yüzellinci Yılında Namık Kemal, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını – Sayı 67, ss. 117-
136; Hayrettin Ayaz (1995). Tanzimat �iirinde Metafizik Konular 
(�inasi, Ziya Pa�a, Namık Kemal, Recaizade M. Ekrem, Abdülhak Hâmid, 
Muallim Nâcî), Basılmamı� Doktora Tezi, Elazı�: Fırat Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 276 
s.; �skender Pala (1997). “Devlet Olmanın Be� �artı”, �i’r-i Kadîm / 
�iir �erhleri, �stanbul: Ötüken, ss. 100-102; Nazir Akalın (1997). 
“Namık Kemal’in Eski Türk Edebiyatına Bakı�ı”, Dergâh, Edebiyat, 
Sanat, Kültür Dergisi, C. 8, S. 94, Aralık, ss. 14-17; Taha Toros (1998). 
Türk Edebiyatından Altı Renkli Portre: Namık Kemal, Mehmet Akif, 
Abdülhak Hamid, �bnülemin, Yahya Kemal, Abdülhak �inasi, �stanbul: 
�sis Yayıncılık; �sa Kocakaplan (1999). Namık Kemal, �stanbul: Tima� 
Yayınları, 150 s.; Önder Göçgün (1999). Namık Kemal’in �airli�i ve 
Bütün �iirleri, 1.bs., Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Ba�kanlı�ı 
Yayınları, XCIV+468 s.; Abdullah �engül (2000). “Yeni �nsan 
Anlayı�ı Çerçevesinde Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’ne Genel 
Bir Bakı�”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal 
Bilimler, C. II, S. 1, Nisan, ss. 25-34; Harun Kurt (2001). Namık 
Kemal’de Din ve Sosyal Felsefe, Basılmamı� Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel �slam 
Bilimleri Anabilim Dalı, V+128 s.; Osman Gündüz (2002). “Namık 
Kemal’in �iirlerinde Fonetik Unsurlar ve Ki�i Zamirlerinin 
Kullanılı�ı”, Bilig  / Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, No: 20, Kı�, 
ss. 125-139; Halil Ersoylu (2003). “Hürriyet Kasidesi’nin Metin 
Örgüsü ve Bunun Namık Kemal’in Yeni �iirindeki �zleri”, Türk Dili 
Ara�tırmaları Yıllı�ı Belleten, C. 1, Ankara, ss. 23-38; Fevziye 
Abdullah Tansel (2005). Hususi Mektuplarına Göre Namık Kemal ve 
Abdülhak Hamid, Ankara: Akça� Yayınları; Abdullah Uçman (2006). 
“Namık Kemal”, Tanzimat Edebiyatı, (Haz.: Abdullah Uçman – 
Ahmet Bican Ercilasun – �nci Enginün – �smail Parlatır – Nurullah 
Çetin – Zeynep Kerman), 1.bs., Ankara: Akça� Yayınları, ss. 201-288; 
Abdullah Uçman (2007). “Namık Kemal’in Divan Edebiyatına 
�tirazları”, Kitap-lık, Aylık Edebiyat Dergisi [Dosya: Eski Edebiyata Yeni 
Yorumlar], S. 107, Temmuz – A�ustos, ss. 73-77; Önder Göçgün 
(2009). Edebiyat ve Kültür Dünyamızda Namık Kemal, Hayatı, Eserleri, 
Edebî Ki�ili�i ve Eserlerinden Açıklamalı Seçmeler, 1.bs., Ankara: 
Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 222 s.; Ali ihsan Kolcu (2010). 
Namık Kemal’in Poetikası, 1.bs., Erzurum: Salkımsö�üt Yayınevi, 96 s.; 
Canan Öktemgil Turgut (2010). “Namık Kemal’in Vaveylâ Adlı 
�iirinde Vatan Anlayı�ı”, Prof.Dr.Bilge Ercilasun Arma�anı, Ankara: 
Pegem Akademi Yayınları, ss. 315-322; Orhan K. Tavukçu – Turan 
Karata� (haz.) (2011). Namık Kemal, 1.bs., Ankara: Kültür ve Turizm 
Bakanlı�ı Yayınları, 528 s.; Süleyman Nazif (2011). Namık Kemal 
[Haz. Mehmet Samsakçı], �stanbul: Kitabevi Yayınları, XXI+177 s.; 
Abdulhalim Aydın (2011). “Namık Kemal’i Victor Hugo’ya Götüren 
Etkenler”, Turkish Studies – International Periodical For  the Languages, 
Literature and History of Turkish or Turkic, Vol. 6/3, Summer, pp. 197-
204; Hüseyin Su – Abdurrahim Karadeniz (ed.) (2012). Namık Kemal, 
Tekirda�: Namık Kemal Üniversitesi Yayını, , 448 s.�

7 Adem Çalı�kan (2011). “�brahim �inâs� Efendi’nin Mustafa Re�id Pa�a 
Üzerine Bir ‘Kas�de’si ve Tahlili / A ‘Qasida’ on Mustafa Re�id Pasha 
of �brahim �inasi Efendi and Its Analysis”, Uluslar arası Sosyal 
Ara�tırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 
Volume: 4, Issue: 19, Fall, ss. 32-33.�

heves ederek ilk beytini yazan8 ve asıl adı ‘Mehmed 
Kemal’ olan �aire “Nâmık” mahlasını �stanbul’un 
tanınmı� �airlerinden biri olan E�ref Pa�a Sofya’da 
vermi�9 ve ‘Namık Kemal’ olarak kaleme aldı�ı bir 
divan olu�turacak hacme ula�an �iirleriyle sesini burada 
duyurmu�tur10. 

Namık Kemal’in �iir anlayı�ı veya poetikası, 
�brahim �inâs� Efendi ile tanı�ıncaya kadar ve tanı�tıktan 
sonraki evre olmak üzere iki kategoride ele alınabilir. 
Namık Kemal’in 1862’de �brahim �inâs� Efendi ile 
tanı�ıncaya kadar geçen sürede kaleme aldı�ı �iirleri 
klasik divan �iiri ve mazmunları ile olu�turulmu�, 
Fuzûlî, Nâ’ilî, Ned�m, Gâlib, Fehîm ve Nef’� vb. gibi 
�airler yanında, özellikle Leskofçalı Gâlib tesirinde bir 
�iir olmasına ra�men, ikinci evrede �inâsî’nin 
tesirlerinde kalmaya ba�layınca Divan nazmının 
özelliklerinden ve tasavvuftan sıyrılarak, büyük bir hızla 
hayata, çevreye ve Batı dünyasına yönelmi�tir.11 Osman 
Gündüz, bir makalesinde bu konuyu �öyle dile getirir: 
“Kemal, Encümen dairesinden çıkıp �inâsî ile tanı�tıktan 
ve �iirini vatanî temalara açtıktan sonra da ‘ben’ 
çevresinde te�ekkül eden fahriyecilik tutkusu devam 
eder. �lâhî a�k yerini vatan a�kına, bireysel temalar 
yerini gurbet, sürgün ve hürriyet yolunda çekilen eza ve 
cefâlara bırakır. Artık klâsik �iirin temaları süratle 
de�i�mektedir. Â�ı�ın yolunu kesen rakiplerin yerini 
‘bî-hayâ, bî-insâf’ avcılar, zâlimler ve despotlar almı�tır. 
Eski �iirin o �uh edalı, siyah saçlı alımlı güzeli bile 
Batı’dan gelen somut hayallerle bezenerek lepiska saçlı, 
melek yüzlü ve biraz mahzunca ‘vatan anne’ye ya da 
‘hürriyet perisi’ne dönü�mü�tür.”12 

Tanzimat hareketinin getirdi�i sosyal prensiplere 
uygun olarak “cemiyet için sanat” formülüne ba�lı 
bulundu�u bildi�imiz Namık Kemal’in bu ikinci 
dönemdeki �iirleri, sosyal bir muhtevadadırlar. 
��ledikleri temalar, “hürriyet, vatan, kanun, hak, adalet, 
ahlâk” kavramlarıdır13. Bu �iirlerinde �ekil bazen yeni ve 
bazen de eskidir. Fakat bu eski �ekiller, Ziya Pa�a’da 
oldu�u gibi, klâsik durumlarını muhafaza etmeyerek 
bazı de�i�ikliklere u�rarlar.14 

������������������������������������������������������������
8 Önder Göçgün (1987). Namık Kemal, Ankara: Kültür ve Turizm 

Bakanlı�ı Yayınları, s. 3; Amlf. (1979). “Namık Kemal’in Yazdı�ı �lk 
Beyit”, Türk Edebiyatı, S. 71, Eylül, ss. 23-24.�

9 Önder Göçgün (1987). Namık Kemal, s. 4.�
10 Osman Nuri Ekiz (1984). Namık Kemal, Hayatı, Sanatı ve Eserleri, 
�stanbul: Gök�in Yayınları, s. 28.�

11 Kenan Akyüz (1982). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-
1923) I, s. 24.�

12 Osman Gündüz (2002). “Namık Kemal’in �iirlerinde Fonetik 
Unsurlar ve Ki�i Zamirlerinin Kullanılı�ı”, Bilig  / Türk Dünyası 
Sosyal Bilimler Dergisi, S. 20, Kı�, ss. 125-139.�

13 Kenan Akyüz (1982). Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri (1860-
1923) I, s. 25.�

14 Akyüz, A.g.e., s. 25.�
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�iirlerindeki hakim vezin aruzdur. Heceyi pek az 
kullanan �airin hece vezniyle söyledi�i küçük �iirlerin 
en önemlileri Akif Bey, Celâleddin Harzem�ah ve 
Gülnihâl gibi tiyatrolarının içindedir.15 

Sanatçının �inâsî ile tanı�madan önce, klâsik zevkle 
söyledi�i â�ıkâne �iirlerindeki kadın imajı, �inâsî ile 
tanı�tıktan sonra kaleme aldı�ı Avrupaî �iirlerinde vatan 
haline dönü�ür.16 �air birçok �iirlerinde vatanı bir 
kadına, anneye veya sevgiliye benzeterek, canlı tablolar 
meydana getirir. 

Berlin Muâhedesi’nin akdinden sonra, onun Hâlid 
gibi, Hikmet ve Kâzım gibi, devrin di�er �airleriyle 
mü�terek söyledi�i gazeller de vardır. Bu tarz ortak 
�iirlerin en güzeli, bir aralık Midilli’ye u�rayan Deli 
Hikmet’le birlikte, orada söyledikleri Vatan 
Mersiyesi’dir. 

Namık Kemal, �iir hakkındaki dü�üncelerini 
Celâleddin Harzem�ah Mukaddimesi’nde açıklar: 

“�iir nedir? Kitaplarda “vezinli ve kafiyeli sözdür” 
cümlesiyle tarif olunuyor. Vezinli olmasından murad bir 
sözün aruzu ve hiç olmazsa onun aslı olan sakin ve oynak 
tertibine uyması ise bu kısaltma ve uzaltma harekatında 
vezne riayet birçok lisanların ve ez-cümle fransızcanın 
�iirlerinde ve hatta bizim “Parmak hesabı” denilen 
destanlarda, filanlarda mevcut de�ildir. Kafiye ise eski 
lisanların bütününde ve �imdi konu�ulan lisanların ekser 
manzum eserlerinde yoktur. Bundan anla�ılır ki �iir için 
“vezinli ve kafiyeli” tabiri efradını cami ve a�yarını mani 
bir tarif olamaz...”17. 

Tanzimat döneminin her türde eser veren gür sesli 
dava adamı Namık Kemal, tarihî romanlarından olan 
Cezmi’de “�air”i �öyle tanımlar: 

“�â’ir nedir? Tabî en sevdalı zamanlarındaki hazîn 
hazîn tebessümlerinden yaradılmı� bir mahlûk!.. 
Handelerinden – gülde �ebnem gibi – girye eserleri, 
giryelerinde – bulutda kavs-ı kuzah gibi – ibtisâm 
alâmetleri görünür. Tabi’ata her mahlûkdan ziyade esîr 
iken tabiatın fevkine çıkmak ister. Kendi vücûdunu 
lâyıkıyla idareye muktedir de�il iken kürre-i zemîni za’îf 
kollariyle sürükleye sürükleye ba�ka bir nokta-i feyze, ba�ka 
bir merkez-i kemâle götürme�e çalı�ır! Bu kadar takat 
gelmez ikdâmı ile tâb ü tüvânı kesilince ya kafeste siyah 
perdeler içinde mahbûs olmu� olan bülbüllerin na�mesi 
kadar hazin, ya küreden teneffüse kâfi hava bulunamıyacak 
derecede ayrılıp, hiddetle a�a�ı süzülen �ahinlerin sadâsı 
kadar acı feryâdlarla ba�lar. ��de �i’r o türlü feryadlar, �air 
ise o mizâcda, o fıtratda yaradılan bî-çârelerdir. Yalnız on 

������������������������������������������������������������
15 �air, bir edebî sorun olarak heceden ilk defa Tahrîb-i Harâbât’ında, 

ardından �rfan Pa�a’ya Mektub’unda söz etmi�tir. [Bkz. Hasan Kolcu 
(1993). Türk Edebiyatında Hece-Aruz Tartı�maları, Ankara: Kültür 
Bakanlı�ı Yayınları, s. 25].�

16 Osman Nuri Ekiz (1984). Namık Kemal, s. 32.�
17 Namık Kemal (1975). “Mukaddime-i Celâl”, Celaleddin Harzem�ah, 

[Haz. Hüseyin Ayan], �stanbul: Dergâh Yayınları, s. 35. Ayrıca bkz., 
Nazir Akalın (1997). “Namık Kemal’in Eski Türk Edebiyatına 
Bakı�ı”, Dergâh, Edebiyat, Sanat, Kültür Dergisi, C. 8, S. 94, Aralık, ss. 
14-17.�

be� heceyi efâ’îlü tefâ’île tevfik etme�e, yigirmi sekiz 
kelimeyi birbirine kafiye yapma�a muktedir olanlar 
de�il”18. 

Namık Kemal’in bir kısım �iirleri dinî ve tasavvufî 
esaslara dayanmakta, hatta Kur’ân-ı Ker�m ve Had�s-i 
�er�flerle desteklenmektedir.19 (Namık Kemal’in 
dünyasında bir de Süleyman Nazif’in bahsetti�i bir �eyh 
var. Kıbrıs’tayken �eyh Ahmed Efendi’ye ba�lanmı�. 
Ahmed Efendi ile ihtilât ve onun müsâhibâtından 
fevkalâde müstefid oldu�unu söyleyen Süleyman Naz�f 
bu �eyh Ahmed Efendi’nin Kemal üzerinde E�ref Pa�a, 
�inâsî ve Gâlib’den daha ziyade müessir oldu�unu iddia 
ediyor.)20 

Namık Kemal’in “Hürriyet Kasidesi” adıyla �öhret 
bulmu� “Besâlet-i Osmâniyye ve Hamiyyet-i �nsâniyye”, 
Vaveylâ, Vatan Mersiyesi, Murabba‘, Vatan �arkısı, 
Vatan Türküsü gibi manzumelerin yanında, “lâzımsa”, 
“eyleyelim” ve “ra�mına” redifli gazelleri iç alemlerinde 
yenilikler bulunan heybetli söyleyi�lerdir.  

Tanzimat devri Türk edebiyatının Birinci Ku�ak 
�airlerinden �brahim �inâs� Efendi’nin �iiri ve Türk 
�iirine getirdi�i yenilikler21 gibi yine aynı ku�ak 
�airlerinden biri olan Namık Kemal’in �iiri ve Türk 
�iirine getirdi�i yenilikler22 müstakil çalı�maların ve 
makalelerin konusu olmu�tur.  

Bu makalede, memlekete me�rûtiyet idaresi 
getirmek amacıyla kurulmu� olan Yeni Osmanlılar 
Cemiyeti’ne giren, bir yandan da hükümetin i�lerini 
ele�tiren makaleler yazan, memuriyet hayatında sürgün 
hayatının ne oldu�unu bizzat tadan ve takibatlar 

������������������������������������������������������������
18 Namık Kemal (1305). Cezmi - Tarihe Müstenid Hikâye, 4. Tab’, 
�stanbul: Meclis-i Maarif, ss. 14-15. Geni� bilgi için bkz., Bedri 
Aydo�an (1987). Namık Kemal’in Eserlerinde Sanat ve Edebiyat 
Görü�leri, Basılmamı� Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kâzım Yeti� (1989). Namık 
Kemal’in Türk Dili ve Edebiyatı Üzerine Görü�leri ve Yazıları, �stanbul: 
�stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları; Etem Çalık 
(1991). “Namık Kemal’in Edebiyat Hakkındaki Görü�leri”, �slâmî 
Edebiyat, S. 14, Ekim-Kasım-Aralık, ss. 21-22; Ali �hsan Kolcu (2010). 
Namık Kemal’in Poetikası, 1.bs., Erzurum: Salkımsö�üt Yayınevi, 96 s.�

19 Hüseyin Tuncer (1992). Arayı�lar Devri Türk Edebiyatı: I, Tanzimat 
Edebiyatı, �zmir: Akademi Kitabevi, s. 90.�

20 S. Hayri Bolay (1992). Namık Kemal’in �slâm’a Bakı�ı, Ankara: Diyanet 
��leri Ba�kanlı�ı Yayınları, s. 25. Ayrıca bkz., Önder Göçgün (1985). 
“Namık Kemal’in �slâmî �nanç Telakkisi”, Selçuk Üniversitesi �lahiyat 
Fakültesi Dergisi, S. 1, Konya, ss. 37-49; Harun Kurt (2001). Namık 
Kemal’de Din ve Sosyal Felsefe, Basılmamı� Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel �slam 
Bilimler �slam Felsefesi Anabilim Dalı, V+128 s.�

21 Bkz. Mehmet Kaplan (1948). “�inâs�’nin Türk �iirinde Yaptı�ı 
Yenilik”, �stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Dergisi, C. II, S. 1-2, �stanbul, ss. 21-42; A.mlf. (1976). “�inâs�’nin 
Türk �iirinde Yaptı�ı Yenilik”, Türk Edebiyatı Üzerinde Ara�tırmalar I, 
1.bs., �stanbul: Dergah Yayınları, ss. 253-274.�

22 Bkz. Mehmet Kaplan (1940). “Namık Kemal’in Edebiyatımıza 
Getirdi�i Yenilikler”, Vatan, S. 123, 21 Birinci Kanun; �smail Parlatır 
(1989). “Namık Kemal’in Edebiyatımıza Getirdi�i Yeni De�erler”, 
Gazi Üniversitesi E�itim Fakültesi Dergisi, C. V, S. 1, Ankara, ss. 37-46.�
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nedeniyle arkada�ları ile birlikte 17 Mayıs 1867’de 
yurtdı�ına kaçmak zorunda kalan, Türk edebiyatında 
‘vatan ve hürriyet �airi’ olarak bilinen Namık Kemal’in 
‘Hürriyet Kasidesi’, müstakil olarak ele alınıp tahlil 
edilecektir.  

a-Kas����denin Adı 
Türk edebiyatında Namık Kemal (1840-1888) 

tarafından Magosa’dan döndükten sonra kaleme alınan, 
asıl adı “Besâlet-i Osmâniyye ve Hamiyyet-i �nsâniyye”23 
(Osmanlı Yi�itli�i ve �nsânî Kahramanlık) olan, kısa 
adıyla Hürriyet Kasîdesi, hatta Kas�de-i Besâlet’, ‘Besâlet 
Kas�desi24, ‘Vatan Kas�desi’ veya sadece ‘Kas�de’ olarak 
tanınan bu kaside, önce Vakit Gazetesi, nr. 236, 2 
Haziran 1293 (1876) içinde “iki beyit eksi�iyle; daha 
sonra birkaç beytinde de�i�iklikler yapılarak”25 “bir 
bütün halinde Sırbistan ve Karada� isyanlarının 
ba�ladı�ı”26 yıllarda ne�redilmi�, ardından edebiyat 
tarihleri27 dahil pek çok kitap28 ve antolojiye girmi�29, 

������������������������������������������������������������
23 Bkz. Namık Kemal (1293 / 1876). “Besâlet-i Osmâniyye ve Hamiyyet-

i �nsâniyye”, Vakit Gazetesi, Nr. 236, 2 Haziran; Önder Göçgün 
(1999). Namık Kemâl’in �airli�i ve Bütün �iirleri, Ankara: Atatürk 
Kültür Merkezi Ba�kanlı�ı Yayınları, ss. 7-10.�

24 Dursun Gürlek (1988). Namık Kemal, Hayatı – Sanatı – Eserleri, 
�stanbul: Bo�aziçi Yayınevi, s. 103.�

25 Seyit Kemal Karaalio�lu (1982). “Namık Kemal / Hürriyet 
Kasidesi”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Resimli, Motifli Türk Edebiyatı 
Tarihi, 2.bs., �stanbul: �nkılap ve Aka Basımevi, C. 2, s. 246.�

26 Abdullah Uçman (2006). “Namık Kemal”, Tanzimat Edebiyatı, [Haz.: 
Abdullah Uçman – Ahmet Bican Ercilasun – �nci Enginün – �smail 
Parlatır – Nurullah Çetin – Zeynep Kerman], 1.bs., Ankara: Akça� 
Yayınları, s. 236.�

27 Örnek olarak bkz. Seyit Kemal Karaalio�lu (1982). “Namık Kemal / 
Hürriyet Kasidesi”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Resimli, Motifli Türk 
Edebiyatı Tarihi, C. 2, ss. 246-248; Ahmet Kabaklı (1990). “Namık 
Kemal / Kaside”, Türk Edebiyatı, �stanbul: Türk Edebiyatı Vakfı 
Yayınları, C. 3, ss. 53-55.�

28 Örnek olarak bkz. Yusuf Mardin (1974). “Hürriyet Kasidesi”, Namık 
Kemal’in Londra Yılları, �stanbul: Milliyet Yayınları, s. 145 vd.; Osman 
Nuri Ekiz (1984). “Namık Kemal / Hürriyet Kasidesi”, Namık Kemal, 
Hayatı, Sanatı ve Eserleri, �stanbul: Gök�in Yayınları, ss. 134-138; 
Önder Göçgün (1987). “Namık Kemal / Hürriyet Kasidesi”, Namık 
Kemal, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlı�ı Yayınları, ss. 82-87; 
Hüseyin Tuncer (1992). “Namık Kemal / Hürriyet Kasidesi”, 
Arayı�lar Devri Türk Edebiyatı-I: Tanzimat Edebiyatı, �zmir: Akademi 
Kitabevi, ss. 99-101; �sa Kocakaplan (1999). “Namık Kemal / 
Hürriyet Kasidesi”, Namık Kemal, Yeni Türk Edebiyatı-5, 1.bs., 
�stanbul: Tima� Yayınları, ss. 58-65; Saadettin Yıldız (2006). “Namık 
Kemal / Hürriyet Kasidesi”, Tanzimat Dönemi Edebiyatı, 2.bs., 
Ankara: Nobel Yayın Da�ıtım, ss. 171-172.�

29 Örnek olarak bkz. H. Fethi Gözler (1981). “Namık Kemal / Hürriyet 
Kasidesi”, Yunus’tan Bugüne Türk �iiri, 3.bs., �stanbul: �nkılap ve 
Aka Basımevi, ss. 214-216; �emsettin Kutlu (1981). “Namık Kemal / 
‘Vatan’ Kasidesinden Beyitler”, Tanzimat Dönemi Türk Edebiyatı 
Antolojisi, 2.bs., �stanbul: Remzi Kitabevi, ss. 34-35; Kenan Akyüz 
(1986). “Namık Kemal / Kaside”, Batı Tesirinde Türk �iiri Antolojisi, 
4.bs., �stanbul: �nkılap Kitabevi, ss. 61-63; �smail Parlatır (1988). 
“Namık Kemal / Hürriyet Kasidesi”, Ba�langıcından Günümüze 
Kadar Büyük Türk Klâsikleri, Tarih, Antoloji, Ansiklopedi, �stanbul: 
Ötüken-Sö�üt, C. 8, ss. 373-375.�

okullardaki edebiyat ders kitaplarında30, tam metin31, 
metin ve nesre çeviri32, seçme bazı beyitler, metin+nesre 
çeviri ve tahlil33 ve/veya seçme bazı beyitlerin �erh ve 
tahlili34 �eklinde özellikle yer verilmi� bir metindir.  

Namık Kemal’in �iirleri içinde divan edebiyatı 
nazım �ekillerinden biri olarak ‘kasîde’ adıyla kaleme 
aldı�ı ilk manzume ‘Hürriyet Kasîdesi’dir. Bundan 
sonra kasîde nazım �ekliyle kaleme aldı�ı metinler 
arasında, sırasıyla, Sultan Abdülaziz’in tahta çıkı�ı 
nedeniyle yazdı�ı “Kasîde-i Culûsiyye”35, Kâmil Pa�a’ya 
“Kasîde”36, “-Bu dahi ehibbâyûna bir zatın tasvîri 
ta’rîfindedir-“ epigramlı “Kasîde”37, “-Ehibbâ-yı 
kirâmdan bir zâta mektûb-“ epigramlı “Kasîde”38 
gelmektedir. Yine onun �iirleri arasında yer alan 
“Sâkinâme”39, Nedîm’in Kö�k Kasîdesi’ne nazîre olarak 
kaleme alınmı�tır40.   

������������������������������������������������������������
30 Örnek olarak bkz. Özdemir Sarıca – Mahir Ünlü – Ömer Özcan 

(1995). Türk Dili ve Edebiyatı III, �stanbul: Inkılap Yayınevi, s. 65 vd.; 
Muhammet Yelten (ed.) (2012). Türk Edebiyatı 11. Sınıf Ders Kitabı, 
1.bs., Ankara: Milli E�itim Bakanlı�ı Yayınları, ss. 27-28. �

31 Seyit Kemal Karaalio�lu (1982). “Hürriyet Kasidesi”, Resimli Motifli 
Türk Edebiyatı Tarihi / Tanzimattan Cumhuriyete, 2.bs., �stanbul: 
�nkılap ve Aka Kitabevleri Koll. �ti., C. 2, ss. 246-248; Kenan Akyüz 
(1986). “Kaside”, Batı Tesirinde Türk �iiri Antolojisi (1860-1923), 4.bs., 
�stanbul: �nkılap ve Aka Kitabevi, ss. 61-63; Ahmet Kabaklı (1990). 
“Kaside”, Türk Edebiyatı, �stanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, C. 
3, ss. 53-55.�

32 Önder Göçgün (1987). “Hürriyet Kasidesi”, Nâmık Kemal, 1.bs., 
Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlı�ı Yayınları, ss. 82-87; �smail 
Parlatır (1988). “Hürriyet Kasîdesi”, Ba�langıcından Günümüze Kadar 
Büyük Türk Klasikleri / Tarih, Antoloji, Ansiklopedi, 1.bs., �stanbul: 
Ötüken-Sö�üt, C. 8, ss. 373-375; �smail Parlatır (1992). “Hürriyet 
Kasidesi”, Türk Dili, Aylık Dil Dergisi, Türk �iiri Özel Sayısı IV (Ça�da� 
Türk �iiri), S. 481- 482, Ocak – �ubat, ss. 101-104.�

33 Bkz. Ali �hsan Kolcu (2007). “Hürriyet Kasidesi”, Tanzimat Edebiyatı-
1: �iir, 3.bs., Konya: Salkımsö�üt Yayınevi, ss. 169-185; A.mlf. (2010). 
“Hürriyet Kasidesi”, Namık Kemal’in Poetikası, 1.bs., Erzurum: 
Salkımsö�üt Yayınevi, ss. 28-52.�

34 Ahmet Kabaklı (1976). “Hürriyet Kasidesi”, Tercüman, 18-19 Nisan 
1976; A.mlf. (1992). �iir �ncelemeleri, 1.bs., �stanbul: Türk Edebiyatı 
Vakfı Yayınları, ss. 172-179; Ali �hsan Kolcu (2007) “Namık Kemal: 
Yeni �nsanın �n�asına Do�ru: Hürriyet Kasidesi”, Modern Türk �iiri-I: 
�iir Tahlilleri / Modern Türk �iirinin Tematik Panoraması, 1.bs., 
Erzurum: Salkımsö�üt Yayınevi, ss. 33-40.�

35 Bkz. Önder Göçgün (1999). Namık Kemâl’in �airli�i ve Bütün �iirleri, 
1.bs., Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Ba�kanlı�ı Yayınları, ss. 10-
18.�

36 Bkz. Göçgün (1999). A.g.e., ss. 18-20.�
37 Bkz. Göçgün. A.g.e., ss. 20-23.�
38 Bkz. Göçgün. A.g.e., ss. 23-27.�
39 Bkz. Göçgün. A.g.e., ss. 35-40.�
40 Namık Kemal’in bu ‘S�kin�me’si, T�hirü’l Mevlev� tarafından 
�erhedilmi� ve el yazması halindeki bu �erhin çevriyazısı, 
tarafımızca, TDE 613 Türk �iir Bilgisi (303) adlı O.M.Ü, S.B.E, 
T.D.E.ABD., Yüksek Lisans dersi için bir proje dahilinde yaptırılarak 
ilk defa literatüre sokulmu�tur. Bkz. Tu�ba �leri (2010). Ned�m’in Kö�k 
Kas�desi’ne Namık Kemal ve Ziya Pa�a’nın Naz�releri’nin T�hirü’l 
Mevlev� Tarafından Yapılmı� �erhin Çevriyazısı, Basılmamı� Yüksek 
Lisans Projesi, Samsun: Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü,  Türk Dili ve Edebiyatı Anabililim Dalı, 2010-
2011 E�itim-Ö�retim Yılı Güz Yarıyılı,  35 s.�
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Namık Kemal’in ‘Hürriyet Kasidesi’, Batı dillerine 
çevrilip41 ülke sınırlarını a�arak eserlerde yerini almı� bir 
kasidedir42. Bu kaside, �ngilizceye ‘Hürriyet Kasidesi’, 
‘Ode to Liberty’, Freedom Kaside’, ‘Poem of Freedom’ 
ve ‘Ode to Freedom’43 … vb. �ekillerde aktarılmı� veya 
tercüme edilmi�tir.  

Bu kasîdenin yazılı�ı, üzerinde durulması gereken 
önemli bir konudur. 

b-Kas����denin Yazılması 
Namık Kemal bu kasidesini aynı zamanda 

‘Encümen-i Dâni�’ten44 arkada�ı olan Leskofçalı Gâlib’in 
Divanı’ndaki altıncı Kıt’a’da geçen 

Olup mecrûh, peykân-ı kazâdan tâ’ir-i devlet 
Dem-â-dem hûn akar çe�mim gibi �ehbâl-i milletden45 

“Kader okundan yaralanan devlet ku�unun millet 
(adlı) kanadından gözüm gibi daimâ kan akar.” 

beytini okuduktan sonra kendinde olu�an ilhamla 
yazar ve bu konuyu Kânî Pa�azâde Rif’at Bey’e yazdı�ı 

������������������������������������������������������������
41 Örnek olarak bkz. Namik Kemal (1946). Ode to Liberty [Hürriyete 

Kaside], Trans. Nejmi Sagib Bodamialisade, Cyprus: Shakespeare 
School, Nicosia, 5 p.; Stefan Sperl and Christopher Shackle (eds.) 
(1995). “Namik Kemal (d. 1888): Besalet-i Osmaniyye Hamiyyet-i 
�nsaniyye / Freedom Kaside” (Trans. Walter G. Andrews), Qasida 
Poetry in Islamic Asia and Africa-2: Eulogy’s Bounty, Meaning’s 
Abundance: An Anthology [Müslüman Asya ve Afrika’da Kaside �iiri-
2: Sitayi�in Bollu�u, Anlamın Bereketi: Antoloji], Leiden, New York 
and Köln: E.J. Brill, pp. 230-235.�

42 Bkz. Kate Fleel,  Suraiya Faroghi and Re�at Kasaba (eds.) (2008). The 
Cambridge History of Turkey / Turkey in the Modern World [Cambridge 
Türkiye Tarihi / Modern Dünyada Türkiye], 1st edit., Cambridge: 
Cambridge University Press, Vol. 4, p. 36.�

43 Bkz. John L. Esposito (1995). The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic 
World: Sata-Zurk [Oxford Modern �slam Dünyası Ansiklopedisi-
Sata-Zurk], Oxford: Oxford University Press, p. 247.�

44 ‘Encümen-i Dâni�’ hakkında bkz. M.�akir Ülküta�ır (1946). 
“Encümen-i Dani�, �lk Türk Akademisi”, Akademi Dergisi, C. 1, S. 46, 
ss. 17-19; M.�akir Ülküta�ır (1956). “Encümen-i Dani�, �lk Türk 
Akademisi”, Türk Yurdu, S. 254-255; M.�akir Ülküta�ır (1964). 
“Encümen-i Dani�, �lk Türk Akademisi”, Türk Kültürü, C. 2, S. 18; 
Mithat Serto�lu (1973). “Türkiye’de �lk �lim Akademisi, Encümen-i 
Dani�”, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, S. 64, Ocak, ss. 12-15; Enver 
Behnan �apolyo (1968). “Encümen-i Dani�’in Tarihçesi”, Türk 
Kültürü (Akademi Sayısı), C. 6, S. 67; Kenan Akyüz (1975). Encümen-i 
Dani�, Ankara: Ankara Üniversitesi E�itim Fakültesi Yayınları, 67 s.; 
Ahmet Hamdi Tanpınar (1982). “Encümen-i Dâni�”, 19’uncu Asır 
Türk Edebiyatı Tarihi, 5.bs., �stanbul: Ça�layan Kitabevi, ss. 143-146; 
Nihad Sami Banarlı (1983). “Türkiye’de Garb Kültürü ve Encümen-i 
Dani�”, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, 2.bs., �stanbul: Milli E�itim 
Basımevi, C. 2, ss. 814-816; Cahit Bilim (1985). “�lk Türk Bilim 
Akademisi: Encümen-i Dani�”, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Dergisi, C.3, S. 2, Ankara, ss. 81-104; Ali �hsan Gencer 
(1987). “Encümen-i Dani� ve Mustafa Re�id Pa�a”, Mustafa Re�id 
Pa�a ve Dönemi Semineri Bildirileri Ankara 13-14 Mart 1985, Ankara: 
Türk Tarih Kurumu Yayınları, ss. 31-37. �

45 Leskofçalı Gâlib Bey (1335). Dîvân, �stanbul: Matba’a-i Âmire, s. 146. 
Kr�. ve bkz. Ahmet Hamit Yıldız (2003). Leskofçalı Gâlip, Hayatı, 
Dönemi, Sanatı, Divanı ve Metnin Bugünkü Türkçesi, Basılmamı� 
Yüksek Lisans Tezi, �stanbul: �stanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 246 s.�

Receb yâhûd �a’bân 1281 / Aralık 1864 – Ocak 1865 bir 
mektubunda açıkça dile getirir: 

“... üstâd-ı celîlü’l-menâkıb Gâlib Bey Efendi’nin 
yastık üzerinde bulunan Divan’ı gözüme ili�ti�inden 
derhal sarılıp açınca, garib bir hâldir ki, ibtidâ-yı 
sahîfede 

Olup mecrûh-ı peykân-ı havâdis tâ’ir-i devlet 
Dem-â-dem hûn akar çe�mim gibi �ehbâl-i milletden 

beyti zuhûr eyledi. Kırâ’etden hâsıl olan 
te’essürümü nasıl tarif edece�imi bilemem. Dünyâda 
ne kadar âlâm ü efkâr var ise cümlesi ba�ıma ü�ü�üp, 
bî-ihtiyâr soka�a fırladım. Tavr ü hareketimi gören 
mutlaka dîvâne zannederdi.”46 

Sofya’da bulundu�u yıllarda E�ref Pa�a tesiri gibi47 
Namık Kemal’in 1861 yılı yaz aylarına do�ru katıldı�ı 
Encümen-i �uara’dan Leskofçalı Galib’in tesiri de 
kesindir. Çünkü, Namık Kemal’in “Galib’e yazdı�ı bir 
mektubunda, dîvânı için bir mukaddeme kaleme 
aldı�ını ve e�er yazma divan gönderilirse, bu 
mukaddimeyi de ekleyerek istinsah edece�ini 
söyle”mesi48 üzerine, Galib’in de “dîvânın kendisindeki 
tek nüshasını gönderdi”�i49 ve “Kemal’in Magosa’ya 
giderken, bu yazmayı da yanı sıra götürdü�ü”50 bir 
ba�ka ifadeyle on yıl (1865-1875) müddetle onda kaldı�ı 
bilinmektedir. Hatta divânın basılması sözkonusu 
oldu�unda kendisinden istendi�i, bazı ki�iler aracılı�ı 
ile divânın ilgili ki�ilere ula�tırıldı�ı ve mahlas olarak 
kullandı�ı “edîb-i Sâbir”in “mutavvel ve mufassal bir 
takrizi”51 ile daha sonra bazı ki�ilerin çabalarıyla 
yayımlandı�ı malumdur52. Böyle bir durumda, Namık 
Kemal’in ‘kasîde’sini yukarıda sözü edilen Leskofçalı 
Gâlib’e ait Kıt’a’nın tesiri ile kaleme almı� olması son 
derece do�aldır.  

Edebiyat tarihi ve incelemeciler açısından bu 
kasidenin yazılı� tarihinin tespiti de son derece 
önemlidir. Bu konuda edebiyat tarihçileri ve 
akademisyenlerin birbirinden farklı görü�leri vardır. 
Bunlardan bir kısmı bu �iirin yazıldı�ı tarihin belli 

������������������������������������������������������������
46 Bkz., Fevziye Abdullah Tansel (hzl.) (1967). Namık Kemal’in Hususî 

Mektupları, Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, C. 1, s. 51; Kr�., 
Mehmet Kaplan (1981). “Hürriyet Kasidesi”, Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e �iir Tahlilleri, 7.bs., �stanbul: Dergah Yayınları, C. 1, s. 
40; Metin Kayahan Özgül (1987). Leskofçalı Gâlib / Hayatı ve Eserleri, 
Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlı�ı Yayınları, s. 10, 136.�

47 Bkz., Önder Göçgün (2006). “Batılıla�ma Yolunda: Tanzimat Sonrası 
Arayı�lar Devrinde �iir / 3. Namık Kemal (1840-1888)”, Türk 
Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyat Tarihi, Ankara: 
Atatürk Kültür Merkezi Ba�kanlı�ı Yayınları, C. VII, ss. 141-142.�

48 M. Kayahan Özgül (2012). XIX. Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak 
Encümen-i �uarâ, 1.bs., Ankara: Kurgan Edebiyat Yayınları, s. 68.�

49 Özgül (2012). A.g.e., s. 69.�
50 Özgül. A.g.e., aynı yer.�
51 Bkz. Basiret Gaz., Nu. 1585, 21 Cemaziyelahire 1292 ve Kırkanbar, Nu. 

26, 24 Temmuz 1291’e atıf yapan M. Kayahan Özgül (2012). XIX. 
Asrın Özel Bir Edebiyat Mahfeli Olarak Encümen-i �uarâ, s. 70, dipnot 
165.�

52 Geni� bilgi için bkz. Özgül. A.g.e., s. 71.�
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olmadı�ını, di�er bir kısmı ise bazı kanıtlardan hareketle 
belli bir zaman aralı�ına i�aret ederler. 

Edebiyat tarihçisi merhum Ahmet Kabaklı’ya göre, 
“Bu �iirin yazıldı�ı tarih kesin de�ildir. Ancak 1876’dan 
önce yazıldı�ı �üphesizdir. Çok umûmîle�en yanlı� bir 
dü�üncenin aksine, bu kasidenin Sultan Hamid’e kar�ı 
olmak ve onu yermekle hiç alakası yoktur... O tarihte 
Osmanlı tahtında Sultan Aziz, sadrazam olarak da Âlî 
Pa�a bulunmaktadır. Sultan Hamid, çok sonraları 
görünecek ve onun saltanatında Namık Kemal bilakis, 
yeniden devlet memuriyeti alarak ‘bâb-ı hükûmete 
girecektir...”53 

Namık Kemal, bu kasidesini yazdı�ı zaman hiç 
beklemeden Vakit gazetesinde ne�rettiyse, bu tarihlerde 
Avrupa’dan vatana dönmü� durumdaydı. Onun bu 
kasidesini ‘hükûmet kapısı’ndan ayrıldı�ı bir zaman 
yazdı�ı muhakkaktır. Ancak bu, Avrupa’ya gidi� için 
hükûmet kapısından ayrılı�ı nedeniyle yazılmı� 
olabilece�i gibi –ne�ir tarihinden hareket edilirse- 
Avrupa’dan döndükten sonraki bir zaman kesitinde 
tekrar görevinden uzakla�tırıldı�ı bir zamanda da 
yazılmı� olabilir. H. Fethi Gözler, bu kasideyi 
Magosa’dan döndükten sonra yazdı�ını belirtir ki tarih 
de bunu do�rular. 

Yukarıdaki Kânî Pa�azâde Rif’at Bey’e yazılan 
mektubun tarihinden, Mehmet Kaplan’ın da belirtti�i 
1867’deki ‘bâb-ı hükûmet’ten çekili�inden sonra 
Londra’ya gitti�inde orada çıkardı�ı Hürriyet 
gazetesinde (Sayı: 51) bu kasidenin bazı beyitlerine 
rastlanması ve nihayet onun Vakit’teki ne�ir tarihi 
1876’ya kadar 11 yıllık bir süre vardır.  

Hürriyet Kas�desi’nin yazılı�ı konusunda Mehmet 
Kaplan bu kasidenin bazı beyitlerine Hürriyet 
gazetesinin 1869 tarihli 51. sayısında rastlandı�ını 
söylerken, Saadettin Yıldız, a�a�ıda sunulan alıntıda 
açıkça görüldü�ü gibi, Hürriyet gazetesinin 28 Kasım 
1868 tarihli ve 22. sayısında da yer alan bir beyitten söz 
eder: 

“Hürriyet Kas�desi’nin yazılı� tarihiyle ilgili ele 
geçen bir belge yoktur. �iirin Kemal’in Avrupa’ya 
kaçı�ından sonra yazılmı� oldu�una dair kanaat hayli 
yaygındır. Hürriyet’in 23 Kasım 1868 (13 �a’ban 1285) 
tarihli 22 numaralı nüshasından aldı�ımız, Kemal’in 
kendisine ait olan a�a�ıdaki satırlar, Kas�denin 
1868’den önce yazıldı�ını göstermektedir: 

“… Söz yeri gelince �slâmın �ecâatini, hamiyetini, 
dirâyetini göklere çıkarırız. Hak�kat-i hâl dahi odur. ��te 
meydân-ı imtihân açılıyor; o �ecâat, o hamiyet, o dirâyetle 
biz mi firârı ihtiyâr edelim? Hayır hayır! 

Biz ol âlî-himem erbâb-ı cidd ü ictihâdız kim 
Cihân-gîrârâne bir devlet çıkardık bir a�îretden 

������������������������������������������������������������
53 Ahmet Kabaklı (1992). “Hürriyet Kasidesi”, �iir �ncelemeleri, 1.bs., 
�stanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, ss. 176-177.�

O devleti yine kanımızla, canımızla muhafaza 
edebiliriz. Hâricden kim isterse gelsin, ya ma�lûb olur 
yâhûd vatanımıza girmek için yirmi milyonluk bir milletin 
lâ�esini çi�nemek lâzım gelir. Dâhilden kim çıkarsa çıksın, 
e�er sözü do�ru ise dâiye-i mezheb bir taraf makbûl olur, 
do�ru de�ilse elbette kar�ısında isbât-ı hak edecek 
mukâvimler bulur.”54 

Hürriyet Kasîdesi’nin yazılı� ve ne�redili� 
tarihlerinin birbirinden farklı olabilece�ini kesin olarak 
kabul etmek gerekir. Yazılı� sürecinin, bu konuda 
yukarıda dile getirilenlerden anla�ıldı�ına göre belirli 
bir sürece yayıldı�ı anla�ılmaktadır. Ancak bir bütün 
olarak metin halinde ne�redili�i ise tarihen bellidir ve 
yukarıda belirtilmi�tir. Edebiyat tarihçileri daha çok 
onun metin halinde ne�rine dikkat çekerek “Sırbistan ve 
Karada� isyanları”nın meydana geldi�i zaman dilimine 
dikkat çekmi�lerdir55. 

A�a�ıda beyit beyit ele alınıp edebî yönden tahlil 
ve/veya �erh edilecek olan bu kasîde, gerek vezin ve 
gerekse kafiye örgüsü bakımından Leskofçalı Gâlib’in 
bahsi geçen beyti ile aynıdır. Çe�itli kaynaklarda bu 
kaside hakkında yorum ve de�erlendirmeler yer 
almaktadır. Örne�in, edebiyat tarihçisi ve metin �erhi 
uzmanı Prof.Dr.Ali Nihad Tarlan �öyle der:  

“... edebiyatımızda bir misli daha yazılamayan 
Hürriyet Kasidesi... Bu ne a�ktır ki san’atkâr onun 
ate�i içinde yana yana kül olmu�tur. Bu hürriyet a�kı 
onda bu �ekilde tecelli etmeseydi cemiyetimiz 
medeniyet sahasında belki bugün bulundu�u 
merhaleye dahi eremiyecekti. Hürriyetin, hayatın en 
büyük nimeti oldu�unu bizlere onlar ö�retti...”56 

Bu olumlu ve tek boyutlu de�erlendirme yanında, 
edebiyat tarihçisi olarak Ahmet Kabaklı’nın özellikle 
vurgulayarak dikkati çekti�i hususları içeren görü� ve 
yorumları da �öyledir: 

“Namık Kemal’in Batı’dan alınmı� bazı 
‘kıymetler’ u�runa, 550 yıl boyunca ‘ebed müddet’ 
diye yüceltilen devlet otoritesine kar�ı, bu �iirde 
takındı�ı ihtilalci, kavgacı, hatta yıkıcı tavır da akılda 
tutulmalıdır. Hürriyete, vatana, millete ve Osmanlı 
tarihine olan yapıcı ve ‘romantik’ övgülerin yanında 
�iirin isyan kı�kırtıcı tarafı, zaman içinde birçok bo� 
beyinli ihtiras ve ihtilal adamının hırsını 
kamçılamı�tır. ‘Zâlim, bîdâd, kilâb’ diye sövülen 

������������������������������������������������������������
54 Bk. Hürriyet, Nr. 22, 13 �a’ban 1285 / 23 Kasım 1868, s. 7’den 

alıntılayan Saadettin Yıldız (2006). “Namık Kemal (1840-1888) / 
Edeb� Ki�ili�i”, Tanzimat Dönemi Edebiyatı, 2.bs., �stanbul: Nobel 
Yayın Da�ıtım, s. 127, Dipnot 140; A.mlf. (04.06.2012). “Namık 
Kemal’e Dair Notlar”, 
http://www2.ogu.edu.tr/~tde/namikkemal.htm , Dipnot 32.�

55 Bkz. Ömer Faruk Akün (1993). “Nâmık Kemâl”,  �slâm Ansiklopedisi, 
NABA-RUZZ�K, �stanbul: Milli E�itim Basımevi, C. 9, s. 65; Seyit 
Kemal Karaalio�lu (1982). “Hürriyet Kasidesi”, Resimli Motifli Türk 
Edebiyatı Tarihi / Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, C. 2, s. 246.�

56 Ali Nihad Tarlan (1981). “Türk Edebiyatında Hamaset”, Edebiyat 
Meseleleri, 1.bs., �stanbul: Ötüken Ne�riyat A.�., s. 75.�
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devlet otoritesi Türk edebiyatında ilk defa bu �iirle 
a�ır yaralar almı�tır...”57 

Mehmet Kaplan’ın önce Hareket58 dergisinde 
yayımladı�ı, daha sonra ise bir kitabına aldı�ı bir 
yazısında bu ba�lamda �öyle der: 

“‘Hürriyet Kasidesi’, Namık Kemal’in fikir ve 
�ahsiyetini adeta heykelle�tiren bir edebî eserdir. Bu 
kasidede Namık Kemal, ‘hürriyet’ fikriyle 
‘kahramanlık’ fikrini çok iyi birle�tirir. �iir, fikri, 
eyleme dönü�türecek bir heyecanla doludur…”59 

Tanzimat devri Türk �iirinin gür sesli Birinci Ku�ak 
�airi Namık Kemal’in kasidesini ‘hürriyet’ için yazması 
anlamlıdır. Makalenin son kısmında de�inilece�i üzere, 
Aydınlanma devri dü�ünürlerin öne çıkardı�ı ‘hürriyet, 
müsavat ve uhuvvet’ kavramlarından u�runa canların 
verildi�i, sava�ların yapıldı�ı ve destanların kaleme 
alındı�ı ‘hürriyet’ kavramı60 ve bunu konu edinen 
‘Hürriyet Kasidesi’ üzerine önemli çalı�malar 
yapılmı�tır.  

Namık Kemal, bazı arkada�ları ile birlikte 1865 yılı 
�ttifâk-ı Hamiyyet Cemiyeti (daha sonra Yeni 
Osmanlılar Cemiyeti)’ne üye olmasından ötürü 
tutuklanmaktansa Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Pa�a’nın 
daveti üzerine 17 Mayıs 1867’de �stanbul’dan ayrılıp 
Londra’ya gidince orada ‘Hürriyet’  adlı gazete çıkarmı�, 
“Fransız �htilali’nin hemen sonrasında, 1792 yılında, 
istihkam yüzba�ısı Rouget de Lisle tarafından yazılan 
“vatan ve hürriyet” �arkısı “La Marseillaise” adlı ünlü 
mar�ı Türk edebiyatında tek bölüm olarak ilk defa 
tercüme eden Namık Kemal olmu�tur.”61 Sadece bunlar 

������������������������������������������������������������
57 Ahmet Kabaklı (1992). �iir �ncelemeleri, s. 176.�
58 Bkz. Mehmet Kaplan (1980). “Hürriyet Kahramanı: Namık Kemal”, 

Hareket, S. 20-21, Ekim – Kasım – Aralık, ss. 33-38.�
59 Mehmet Kaplan (2005). “Hürriyet Kahramanı: Namık Kemal”, Türk 

Edebiyatı Üzerinde Ara�tırmalar 3 / Tip Tahlilleri, 4.bs., �stanbul: 
Dergah Yayınları, s. 160.�

60 Örnek olarak bkz. Namık Kemal (1869). “Hürriyet”, Hürriyet, Nr. 37, 
8 Mart, s. 1; Yavuz Abadan (1940). “Hürriyet Problemi”, �stanbul 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 6, S. 2-3, �stanbul, ss. 501-
516; Hasan �li Yücel (1955). Hürriyete Do�ru, �stanbul: �nkılap 
Kitabevi, 302 s.; A.mlf. (1960). Hürriyet Gene Hürriyet, 2 Cilt, �stanbul: 
Türkiye �� Bankası Kültür Yayınları; Bahri Savcı (1968). Hürriyet 
Üzerine Dü�ünceler, Ankara: Yargıço�lu Matbaası, 176 s.; Said 
Yazıcıo�lu (1991). “Hürriyet Kavramı”, Diyanet, Aylık Dergi, S. 2, 
�ubat; Mustafa Ça�rıcı (1998). “Hürriyet”, Türkiye Diyanet Vakfı 
�slâm Ansiklopedisi, �stanbul: T.D.V. Yayınları, C. 18, ss. 502-505; 
Cengiz Çuhadar (2007). “Hürriyet Kavramı Üzerine Bir 
De�erlendirme / An Evaluation on The Concept of Freedom”, Fırat 
Üniversitesi �lahiyat Fakültesi Dergisi, C. 12, S. 2, Elazı�, ss. 131-150; 
�smail Serin (ed.) (2010). Özgürlük, E�itlik ve Karde�lik / Liberty, 
Equality and Fraternity [Birinci Uluslar arası Felsefe Kongresi, Bursa, 
Türkiye], Bildiriler, Bursa: Asa Kitabevi Yayınları; Nergiz Aydo�du 
(2011). “Nâmık Kemâl’de Hürriyet Kavramı”, Nâmık Kemâl [Ed. 
Turan Karata� – Orhan Kemal Tavukçu], 1.bs., Ankara: Kültür ve 
Turizm Bakanlı�ı Yayınları, ss. 452-477.�

61 Muharrem Dayanç (2011). “3.Ünite: Yeni Türk Edebiyatının 
Kaynakları”, Yeni Türk Edebiyatına Giri�, [Ed. Zeliha Güne�, Yazarlar: 
Yılmaz Ta�çıo�lu – Muharrem Dayanç – Nurullah Çetin],  4.bs., 
Eski�ehir: Anadolu Üniversitesi Açıkö�retim Fakültesi Yayını No: 

bile onun sahip oldu�u ‘hürriyet’ dü�üncesi ve neden 
böyle bir kaside yazma e�ilimi içinde oldu�unu 
kanıtlamaya yeter. 

c-Kas����dede Plan 
‘Hürriyet Kasîdesi’ adıyla me�hur, tam bir fikir ve 

konu bütünlü�ü olmayan 31 beyitlik bu kaside, Mehmet 
Kaplan’ın bahsi geçen tahlilinden de yararlanarak 
özellikle lisans ve lisansüstü seviyedeki ö�rencilere 
yardımcı olmak amacıyla bazı bölümlere de ayırabilir: 

Birinci Bölüm (1-14. Beyitler)  : Sosyal idealler. 

�kinci Bölüm (15-17. Beyitler)  : Tarih duygusu. 

Üçüncü Bölüm (18-24. Beyitler) : Ferdî kahramanlık. 

Dördüncü Bölüm (25-31. Beyitler) : Hürriyet a�kı. 

�slâm� Türk edebiyatında ‘kas�de’nin kendine özgü 
(Nes�b veya Te�b�b, Tagazzül, Girizgâh, Medhiye, 
Fahriye, Taç ve Dua) bölümleri olmasına ra�men, 
Hürriyet Kas�desi’nde ‘hürriyetin medhi’ hariç bu 
bölümlere yer verilmemi�tir. Kas�de ne padi�aha ne de 
bir sadrazam veya beye sunulmu�tur. �air son beyitte 
mahlasını kullanmamı�tır… Olu�an yeni edebiyat 
anlayı�ı sonucu, kas�denin konusu ile birlikte biçiminde 
de de�i�ikliklere gidildi�i anla�ılmaktadır. Dil ve üslûp 
açısından ise oldukça sade oldu�u görülmektedir. 

d-‘Hürriyet Kasîdesi’nin Tahlili 
 ‘Hürriyet Kasidesi’ olarak bilinen bu kaside, 

Abdülgan� Sen� (Yurtman)’ın 1934 yılında yaptı�ı diliçi 
çevirisi hariç, ba�ta Mehmet Kaplan olmak üzere, titiz ve 
edebiyat tutkunu pek çok Türk Dili ve Edebiyatı 
Ö�retmeni gibi 1989 yılında �spir Lisesi’nde  çalı�ırken 
tıpkı “Bâk�’nin Kânûn� Mersiyesi ve �erhi” gibi 
hazırladı�ımız, fakat �u ana kadar yayımlayamadı�ımız 
“Namık Kemal’in Hürriyet Kas�desi ve �erhi” adlı 
çalı�mamız hariç, daha sonra Abdullah �engül62, Ali 
�hsan Kolcu63 …vb. akademisyenler tarafından tahlil 
edilmi� ve hakkında yazılar yazılmı�tır64. 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
1063, s. 41. Bu ünlü mar� Namık Kemal’in ‘Hürriyet’ adlı 
makalesinin içinde yayımlanmı�tır [Bkz. Namık Kemal (1868). 
“Hürriyet”, Hürriyet, Nr. 37, 8 Mart, s. 1].�

62 Bkz. Abdullah �engül (2000). “Yeni �nsan Anlayı�ı Çevresinde 
Namık Kemal’in Hürriyet Kasidesi’ne Genel Bir Bakı�”, Afyon 
Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 
C. II, S. 1, Nisan, ss. 25-34.�

63 Bkz. Ali �hsan Kolcu (2007). “Namık Kemal / Hürriyet Kasidesi”, 
Tanzimat Edebiyatı I: �iir, 3.bs., Konya: Salkımsö�üt Yayınevi, ss. 169-
185; A.mlf (2007). “Namık Kemal: Yeni �nsanın �n�asına Do�ru: 
Hürriyet Kasidesi”, Modern Türk �iiri I: �iir Tahlilleri / Modern Türk 
�iirinin Tematik Panoraması, 1.bs., Konya: Salkımsö�üt Yayınevi, ss. 
33-40 [Kolcu ilk eserinde Kaside’nin 31 beytini özlü biçimde tahlil 
etmi�ken, bu eserinde, 1, 2, 4, 5, 10, 11 ve 15. beyitlerinin tahliline 
yer vermi�tir.]¸ A.mlf. (2010). “Hürriyet Kasidesi”, Namık Kemal’in 
Poetikası, 1.bs., Erzurum: Salkımsö�üt Yayınevi, ss. 28-52 [Bu son 
eserindeki tahlil, ilk kitabından aynen alıntıdır.]�

64 Örnek olarak bkz. Halil Ersoylu (2003). “Hürriyet Kasidesi’nin Metin 
Örgüsü ve Bunun, Namık Kemal’in Di�er Yeni �iirlerindeki �zleri”, 
Türk Dili Ara�tırmaları Yıllı�ı Belleten, C. 1, Ankara, ss. 23-37; 
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Furkan Öztürk’ün “Diliçi Çeviride �iirsellik ve 
Ne�ât�’nin Bir Gazeli” adlı makalesinde aktardı�ına 
göre, “… ‘Hürriyet Kasidesi’nin diliçi çevirisi 1934 yılında 
Abdülgan� (Yurtman)65 tarafından yapılmı�tır. Sadettin 
Nüzhet Ergun, onun biyografisi ile birlikte bazı 
�iirlerinden seçmeler yapmı�, bunların yanı sıra 
‘Hürriyet Kasidesi’nin diliçi çevirisini de vermi�tir…”66 

Bütün bunlara ra�men, yapılan tahlillerde ve 
yazılan makalelerde gözden kaçan ve tamamlanması 
gereken pek çok hususun oldu�u görülmektedir. 
Önemli tespit ve yorumların yapıldı�ı Mehmet Kaplan 
tahlilinde, metnin nesre çevirisi ve edeb� sanatlarına yer 
verilmemektedir. Abdullah �engül’ün makalesinde ise 
seçilmi� bazı beyitlerin yorumuna yo�unla�ılırken, daha 
ziyade ‘hürriyet’ kavramının önemi vurgulanmı�tır. Ali 
�hsan Kolcu, bir adım daha ileri giderek metnin nesre 
çevirilerine ve her beytin yorumuna yer vermekle 
birlikte, kısalık ve edeb� sanatların tespitine fazla yer 
vermedi�inden belli ba�lı eksiklikleri bünyesinde 
ta�ımaktadır. Kaleme alınan makaleler konuyu genel 
olarak ele aldı�ından ‘Hürriyet Kas�desi’nin yeniden ele 
alınmasının gere�ine inandık.  

Bu nedenle, hem metin merkezli hem de kültür, 
edebiyat ve dil merkezli bir yönteme göre, ilk 
ö�retmenlik yıllarımızın ürünü olan bahsi geçen 
çalı�mamız güncellenerek ve di�er tahlil örnekleri de 
gözden ırak tutulmadan, “eski ku�aktan pek çok insanın 
hafızasında önemli yer tutan, yüz yılı a�kın bir süredir 
de ders kitaplarına giren veya vatan çocuklarına 
ezberlettirilen”67 ‘Hürriyet Kas�desi’, a�a�ıda beyit beyit 
ele alınıp elden geldi�ince edebî sanatları da gösterilerek 
açıklanmaya, tahlil ve/veya �erh edilmeye çalı�ılmı�tır. 

1 
Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün Mefâ’îlün 

 
Görüp ahkâm-ı ‘asrı münharif sıdk u selâmetden 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�skender Pala (14 Eylül 2010). “Hürriyet Kasidesi”, Zaman Gazetesi, 
(Salı); Bahtiyar Aslan (2014). “�airin Hürriyeti-1: Namık Kemal ve 
Hürriyet Kasidesi”, Türk Edebiyatı, Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, Yıl: 42, 
S. 483, Ocak, ss. 54-57.�

65 Sadettin Nüzhet Ergun (1936). “Namık Kemal / Hürriyet Kasidesi”, 
Türk �airleri, �stanbul: Bozkurt Basımevi, C. 1, ss. 221-223.�

66 Furkan Öztürk (2009). “Diliçi Çeviride �iirsellik ve Ne�ât�’nin Bir 
Gazeli”, Turkish Studies / International Periodical For the Languages, 
Literature and History of Turkish or Turkic, Volume  4 / 6, Fall, s. 365. �

67 �skender Pala (14 Eylül 2010).“Hürriyet Kasidesi”, Zaman Gazetesi, 
(Salı).�

Çekildik ‘izzet ü ikbâl ile bâb-ı Hükûmet’den68 
“Asrın hükümlerini do�ruluk ve selametten sapmı� 

görüp �eref ve haysiyetle hükümet kapısından çekildik.” 
Namık Kemal, ‘Hürriyet Kasidesi’nin bu beytinden 

on dördüncü beytine kadar ‘sosyal idealler’i konu ve 
tema olarak ele almı� ve i�lemi�tir. 

Namık Kemal’in bu kasidesi ile birlikte bazı 
de�i�ikliklerin ba�ladı�ını söylemek gerekir. En azından 
Divan kasidelerinden farklı olarak bu kaside soyut bir 
kavram olan ‘hürriyet’ için yazılmı�tır. Namık Kemal, 
bu kasidesiyle birlikte artık vatan ve hürriyet �airi olarak 
�öhret bulacaktır.  

O, ‘devrin idaresini do�ruluktan ayrılmı� görüp 
�eref ve haysiyetle hükümet kapısından çekildik’ diyor. 
Gramer açısından ‘çekildik’ fiili, dili geçmi� zamanın 
birinci ço�ul �ahıs çekimidir. Yani ‘ben’ de�il ‘biz’den 
bahsediyor. Burada anlatılmak istenen, hükümet 
kapısından, yani memuriyetten çekilenin, ayrılanın 
sadece kendisi de�il ba�kalarının da oldu�udur. Bu ise 
kasidenin ne�ir tarihinden 9 yıl önce 1867 yılında 
Avrupa’ya kaçmak zorunda kalan, fakat 1876 
Me�rutiyet hareketini hazırlayıcı rolü olan ‘Jön 
Türkler’69 ya da ‘Genç Osmanlılar’ denilen grubu 
hatırlatmaktadır... 

Burada, eski edebiyatı da iyi bilen �airin yeni bir 
insan tipi ile kar�ıla�ılmaktadır. Mehmet Kaplan’ın 
tanımlamasıyla bu ‘bir ihtilâlci tip’ olup “Devrin 
iktidarına bir prensip namına kar�ı gelen, muhalefet 

������������������������������������������������������������
68 Ahkâm (a.i.): Hükm’ün ço�ulu. Hükümler. 

Asr (a.i.): Asır, yüzyıl, devir, zaman, ça�. 
Ahkâm-ı asr (f.iz.t.): Asrın hükümleri, devrin idaresi. 
Münharif (a.s.): Tahrif olmu�, sapmı�, ayrılmı�. 
Sıdk (a.i.): Do�ruluk, gerçeklik, iyi ve do�ru olu�. 
Selâmet (a.i.): Salim olma, emin olma, kurtulu�. 
Sıdk u selâmet : Do�ruluk ve selamet. 
�zzet (a.i.): �an, �eref, de�er, yücelik. 
�kbâl (a.i.): Talih düzgünlü�ü, talihli adam. 
�zzet ü ikbâl: �eref ve haysiyet. 
Bâb (a.i.): Kapı. 
Bâb-ı hükûmet (f.iz.t.): Hükümet kapısı, memuriyet.�

69 Bu konuda bkz. Ahmet Bedevi Kuran (1946). �nkılap Tarihimiz ve Jön 
Türkler, �stanbul: Tan Matbaası; Yuriy Asotoviç Petrosyan (1974). 
Sovyet Gözüyle Jön Türkler [Çev. M. Beyhan – A. Hacıhasano�lu], 
Ankara: Bilgi Yayınevi;  Birol Emil (1982). Jön Türklere Dair Vesikalar: 
Edebiyatçı Jön Türklerin Mektupları (Ali Kemal ve Süleyman Nazif’den 
Mizancı Murad Bey’e), �stanbul: �stanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Yayınları; Süleyman Kocaba� (1991). Jön Türkler Nerede 
Yanıldı?, �stanbul: Vatan Yayınları; Mustafa Yalçın (1994). Jön 
Türklerin Serüveni,  �stanbul: �lke Yayınları; Sina Ak�in (2001). Jön 
Türkler ve �ttihat ve Terakki, 3.bs., Ankara: �mge Kitabevi; Durdu 
Mehmet Durak (2003). “Osmanlı Devleti’nde Jön Türk Hareketinin 
Ba�laması ve Etkileri”, OTAM (Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi 
Ara�tırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), S. 14, Ankara, ss. 291-318; 
�erif Mardin (2005). Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, 12.bs., �stanbul: 
�leti�im Yayınları.�
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eden, sava�an bir insan”dır70. Memuriyetten ayrılanlar, 
olaya seyirci kalmıyorlar, büyük bir protesto ve 
mücadeleye giri�iyorlar. 

Gayeleri, Avrupa’dan mülhem içlerinde uyanan 
hürriyet fikrini topluma a�ılamaktır. Bu çalı�maları ile 
II.Me�rutiyet’e zemin hazırlıyorlar, yani bir parlamenter 
rejim dü�üncesi geli�tirmek istiyorlar. Gizli bir ihtilâl 
cemiyeti mensuplarının bu mücadeleleri, mevcut 
hükümete ters oldu�undan engelleniyor. Yerleri görevle 
de olsa sık sık de�i�tiriliyor. Kimi �am’a, kimi 
Avrupa’ya gönderiliyor. Maksat, birlikten do�an gücü 
da�ıtmaktır. Osmanlı Devleti ile arası gergin olan Mısır 
Prensi bunlarla i�birli�i yaparak, yurtdı�ında bunlara en 
büyük yardımı etmekten geri durmuyor... 

Namık Kemal, kasidesine ‘Görüp’ zarf-fiil ifadesiyle 
ba�lıyor. Bu kaside üzerine bir tahlil yazısı kaleme alan 
Mehmet Kaplan bu ba�lamda �öyle diyor: “Kısacası 
Hürriyet Kasidesi’ni ‘teknik’ bakımdan be�enmek 
imkânsızdır. Nazım ile ‘konu�ma’sını bilen bir �air, 
eserine ‘görüp’ diye ba�lamaz. Nesrinde gerundiumu 
(zarf-fiili) sevmeyen Kemal’in onu nazma sokması bir 
zaaf eseridir.”71 

Kasidenin bu ilk beytinde �iiriyet de�il, nesir ve 
hitâbet edâsı vardır. Adeta kürsüden seslenir gibi bir 
durum arz ediyor. Bu �airin genel karakterini ortaya 
koymaktadır. 

Burada, do�ruluktan ayrılmayan, do�ruya saygılı, 
haksızlı�a boyun e�meyen, kendinden sorumlu, onurlu, 
mücadeleci, gördü�ü olumsuzluklara uyum 
göstermeyen, vicdanına uyan, devletin icrâatını 
be�enmeyen, makam ve mevkiye dü�kün olmayan, 
hizmet erbabı bir insan anlayı�ı vardır. Bu insan Namık 
Kemal ile özde�le�mi�tir. O kuramsal olarak getirmi� 
oldu�u yeni de�erleri bizzat pratize eden adamdır.  

Beyitten açıkça anla�ıldı�ı gibi, ideal ‘sıdk ve 
selâmet’ oldu�undan, ondan ayrılmak memuriyetten 
ayrılmayı gerektirecek güçlü bir nedendir. Üstelik bu 
durumda görevden çekilmek, ‘izzet ve ikbâl’, yani �eref 
ve haysiyet meselesidir.  

Her ne kadar biz ‘çekildik’ denilse de, bunları 
Hükûmet kapısından Devlet’in uzakla�tırdı�ı, kendi 
kendilerine ayrılmadıkları dü�ünülürse, Namık 
Kemâl’in bu görevden ayrılı�ı ‘izzet ü ikbâl ile’ �eklinde 
güzel bir sebebe ba�laması ile bir Hüsn-i Ta’lîl sanatı 
te�ekkül ettirildi�i anla�ılabilir. 

Beyitteki ‘ikbâl’ (baht, talih) kelimesinin sondan 
ba�a do�ru okunmasıyla ‘lâ-bekâ’ (ölümlülük) 
kelimesinin çıkması ile Aks-i Müfred sanatı yapılmı�tır. 
������������������������������������������������������������
70 Mehmet Kaplan (1981). “Hürriyet Kasidesi”, Tanzimat’tan 

Cumhuriyet’e �iir Tahlilleri, C. 1, s. 40. Bu konuda ayrıca bkz. A.mlf. 
(15 �kincikanun 1944). “Namık Kemal’e Göre �nsan”, �stanbul, S. 4.�

71 Mehmet Kaplan (1981). “Hürriyet Kasidesi”, Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e �iir Tahlilleri, C. 1, s. 44.�

Ayrıca, birinci mısrada ‘ahkâm-ı asr’ ve ‘sıdk u 
selâmet’ kelimeleri sıralandıktan sonra, ikinci mısrada 
düzensiz olarak, bunlara kar�ılık ‘izzet ü ikbâl’ ve ‘bâb-ı 
Hükûmet’ kelime ve tamlamaları sıralanarak bir Leff ü 
Ne�r-i Mü�evve� sanatı da yapılmı�tır. 

Beyitte yer alan ‘münharif’ (sapmı�) ve ‘sıdk’ 
(do�ruluk) kelimeleri aralarındaki anlam zıtlıkları 
dü�ünülerek bir arada kullanıldı�ından Tezâd, 

Yine, ‘bâb-ı Hükûmet’ tamlamasında bir Mecâz-ı 
Mürsel sanatı yapılmı�tır.  

Son olarak, beyitte ‘sıdk, selâmet; izzet, ikbâl; bâb-ı 
Hükûmet’ ve ‘çekilmek’ … gibi kelimelerin aralarındaki 
anlam ili�kileri dü�ünülerek bir arada kullanıldı�ından 
Tenâsüb sanatı yapılmı�tır. 

Kaside (aa ba ca …) nazım �ekliyle kaleme alınan bu 
manzumenin ilk beytinde kafiye örgüsü ‘aa’ biçiminde 
olup daha sonraki beyitlerin son mısraı ile kafiyelidir. 
Bu beyitte  “-et”ler tam kafiye, “-den”ler redif olarak yer 
almaktadır. 

2 
Usanmaz kendini insân bilenler halka hizmetden 
Mürüvvet-mend olan mazlûma el çekmez i’ânetden72 

“Kendini insan bilenler halka hizmetten usanmaz(lar). 
�yilik sever insanlar zulüm görenlere yardımdan ellerini 
çekmezler.” 

Beyitte birbirleriyle münasebette olan iki kavram 
vardır. Birincisi halk, ikincisi insan. �air, insan olmanın 
gere�ini halka hizmette görüyor. Bu da ‘yardımseverlik’ 
kavramı halinde kabul edilebilir. Halk kelimesi, Arapça 
olup sözlük anlamı ile ‘yaratılmı�’ demektir. Bu 
anlamda yaratılmı� ne varsa onlara hizmet etmek 
gerekir. Halk, insanlar olarak ele alınırsa, bütün 
insanlı�a hizmet anlamı çıkar. Ancak beyitte yakla�ık 
olarak kast edilen anlam, millettir. Ki�i insan olmak için 
öncelikle milletinin hizmetinde olmalıdır. Gerçek insan, 
mensubu oldu�u millete hizmet etmekten usanmaz, 
bıkmaz, aksine �eref duyar. 

�airin bir mantı�ı var. Buna göre, insanlar halka 
hizmet etmelidir. Onlar mazlumdur, mazluma da 
yardım etmek bir insanlık görevidir. Aslında, zalim de, 
mazlum da yardımseverlik de hep insanla ilgilidir. 
Geleneksel olarak kültürümüzde dü�mü�lere, darda 
kalanlara ve mazluma yardım edilir. Ancak burada, 
amaçlı ve hedefli, dönemine göre yeni olan bir ‘halka 
hizmet etme’ dü�üncesi vardır. 

Namık Kemal’in halka kadar indi�i görülüyor. Bu 
Tanzimat devri edebiyatında sanatın toplum için olması 

������������������������������������������������������������
72 Mürüvvet-mend (f.v.t.): Mürüvvetli, iyilik sever, büyük ruhlu, 
insaniyetli, mert. 

Mazlûm (a.s.): Zulüm görmü�, zulüm gören, haksızlı�a u�rayan. 
�’ânet (a.i.): yardım. 
El çekmemek: Vazgeçmemek, devam etmek.�
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ilkesine de uygundur. Mazlum olan halkın yardıma 
ihtiyacı vardır. Aydının görevi halka hizmettir. �htiyacı 
giderecek yardımı halka aydınlar götürecektir. Burada 
‘halktan hizmet beklemek yerine, aydından hizmet 
beklemek’ �eklinde bir zihniyet de�i�imi görülmektedir. 
Çünkü halkta kültür, aydında bilgi ve medeniyet vardır. 
Aydın kültürü i�leyecek ve tekrar halka sunacaktır. O 
halde, Namık Kemal’in bir ölçü dahilinde ‘millet’i ortaya 
koydu�unu görmek mümkündür. 

Namık Kemal, aslında ‘insanın de�eri hizmet 
ettikçe yücelir ve �eref bulur. �nsanda iyilikseverlik 
yoksa zaten o insan de�ildir’ demek istemektedir. 
Namık Kemal’in yeti�tirmek istedi�i insan, ahlâkî 
de�erlerine sahip Türk �slâm insanıdır. 

O bu dü�üncelerini nazmen dile getirirken 
kullandı�ı kelimelerde bazı sanatlara da yer vermi�tir. 
Örne�in, birinci mısrada ‘usanmaz, kendini insan 
bilenler, halk, hizmet’ kelimeleri sıralandıktan sonra, 
ikinci mısrada düzensiz olarak, bunlara kar�ılık ‘el 
çekmez, mürüvvet-mend, mazlûm, i’ânet’ kelimeleri 
sıralanarak bir Leff ü Ne�r-i Mü�evve�,  

Yine, beytin birinci mısraının ba�ında ‘usanmaz’ ile 
ikinci mısraın sondan bir önceki ‘el çekmez’ kelimeleri 
birbirlerine yakın anlamda kullanıldı�ından Reddü’l-acûz 
Ale’s-sadr denilen bir sanat yapılmı�tır. 

Ayrıca, ‘iânet’ ve ‘hizmet’ kelimelerinin aralarındaki 
anlam ili�kisi dü�ünülerek bir arada kullanılmasıyla bir 
Tenâsüb sanatı yapılmı�tır.  

3 
Hakîr olduysa millet �ânına noksân gelir sanma 
Yere dü�mekle cevher sâkıt olmaz kadr ü kıymetden73 

“Millet hakir olduysa �anına noksan gelir sanma. 
(Çünkü) cevher yere dü�mekle de�er ve kıymetinden (bir �ey) 
kaybetmez.” 

Namık Kemal, burada milletin içinde bulundu�u 
konumun geçici oldu�unu, bu nedenle de�er ve 
itibarından bir �ey kaybetmedi�ini ‘yere dü�tü�ü halde 
de�erinden bir �ey kaybetmeyen mücevher’ örne�i ile 
açıklamaya çalı�maktadır. 

�air tarafından güzel bir örnekle milletin içinde 
bulundu�u durum gözler önüne serilmektedir. �aire 
göre, milletin içinde bulundu�u konumu, yere dü�mü� 
bir mücevhere te�bih edilmektedir. Millet esas itibariyle 
yüksek bir kıymettir, bir cevherdir. Zalimlerin ona 
hakaret edip ayaklar altına alması, yüksek de�erinden 
dü�ürmesi onun kıymet ve itibarına bir leke çalmaz. 

Yere dü�en ve/veya dü�ürülen mücevher, bir süre 
ayak altında kalsa da derhal fark edilir ve tekrar lâyık 
������������������������������������������������������������
73 Hakîr (a.i.): Küçük, de�ersiz, âdî. 

Hakîr olmak: Hakir olmak, de�ersiz olmak, hakaret görmek. 
Sâkıt olmak: Dü�mek. 
Kadr ü kıymet: De�er ve kıymet, de�er ve itibar.�

oldu�u yere yükselir, de�erine göre muamele görür. 
�ayet o bir takı veya süs ise, insanlar onu ya en gösteri�li 
yerlerine takıp te�hir ederler ya da itina ile güvenli 
mahfazalar içinde saklarlar. Millet de geçmi�in en �anlı 
milletidir. Dünyada parmak ısırtan i�ler ba�armı� ve 
bütün dünyayı �eref bayra�ının gölgesine almı�tır. Böyle 
bir millet �u veya bu nedenle gerilemi� ve yoksul 
dü�mü�se, bu onun bütün kıymet ve itibarını bir daha 
geri gelmemesine kaybetti�i anlamına gelmez. Ate� 
sönmü� olsa bile, yeni bir ate� için kıvılcımlar hâlâ küller 
altında vardır. �yi önderlerin rehberli�i ve yerinde 
tedbirleriyle tekrar aynı �eref ve itibara ula�abilir. 

Aynı zamanda Namık Kemal, burada, tarihî bir 
de�erlendirme yaparak devletin yıkılmaya, milletin 
hakir olmaya yüz tuttu�u zamanlarda, derhal geli�ecek 
bir savunma refleksi sayesinde mutlaka bir kurtarıcının 
gelece�ini ifade ediyor. Bilindi�i gibi, bütün dinlerde 
oldu�u gibi bu anlayı�ın bir yansıması olarak milletlerde 
de kurtarıcı bekleme miti yaygındır. Yine burada ‘kul 
sıkı�mayınca hızır yeti�mez’ sözünü de hatırlamak 
gerekir. 

Halil Ersoylu, daha önce adı geçen makalesinde, 
‘millet’ kavramının “bu �iirin be� mısraında 
raslandı�ı”nı74 dile getirmi�tir. 

Beytin birinci mısraında ‘hakîr olmak, millet, �ân, 
noksân gelmemek’ kelimeleri sıralandıktan sonra, ikinci 
mısrada düzensiz olarak, bunlara kar�ılık sırasıyla ‘sâkıt 
olmamak, cevher, kadr ü kıymet’ kelimeleri sıralanarak 
bir Leff ü Ne�r-i Mü�evve� sanatı yapılmı�tır. 

Yukarıda de�inildi�i üzere, milletin içinde 
bulundu�u konumu, yere dü�mü� bir mücevhere Te�b�h 
edilmektedir. �aire göre, yere dü�en cevher / mücevher 
nasıl ilelebet yerde bırakılmazsa, milletin içinde 
bulundu�u bu durum da aynıdır, muhakkak 
düzelecektir. 

Beytin ikinci mısraında bir �rsâl-i Mesel ve Kinâye 
sanatından söz edilebilir.  

Öte yandan, ayrıca ‘cevher’ ile ‘kadr ü kıymet’; 
‘millet’ ile ‘�ân’ kelimeleri aralarındaki anlam ili�kileri 
dü�ünülerek bir arada kullanıldı�ından bir Tenâsüb 
sanatı da vardır. 

4 
Vücûdun kim hamîr-i mâyesi hâk-i vatandır 
Ne gam râh-i vatanda hâk olursa cevr ü mihnetden75 

������������������������������������������������������������
74 Halil Ersoylu (2003). “Hürriyet Kasidesi’nin Metin Örgüsü ve 

Bunun, Namık Kemal’in Di�er Yeni �iirlerindeki �zleri”, Türk Dili 
Ara�tırmaları Yıllı�ı Belleten, C. 1, s. 26.�

75 Hamîr-i mâye (f.iz.t.): Maya hamuru, hamur mayası. 
Hâk-i vatan (f.iz.t.): Vatan topra�ı. 
Râh-i vatan (f.iz.t.): Vatan yolu. 
Hâk olmak: Toprak olmak, ölmek. 
Cevr ü mihnet: Eziyet ve sıkıntı.�
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“Hamurunun mayası vatan topra�ı olan vücûdun vatan 
yolunda eziyet ve sıkıntıdan toprak olursa ne gam? (bunda 
üzülecek ne var?)” 

Namık Kemal vatan �airidir. Bu hüküm, onun 
bizzat hayatta oldu�u Tanzimat devrinden günümüze 
kadar de�i�memi�tir. Birey olarak insanın nasıl evi 
varsa, milletin de vatanı vardır. Bu vatan kavramı gerek 
bireyi ve gerekse toplumu biçimlendirir, ona yeni bir 
ruh kazandırır. Maziden alınanlar ile hal bir terkibe 
girerek onu olgunla�tırıp kıvama getirir. Namık Kemal’e 
göre vatan topra�ı onun vücudunun ve varlı�ının 
mayasıdır. Vatan ile insan, vatan ile millet ve devlet 
arasında yakından ili�ki vardır. Vatan topra�ının insan 
yeti�tirme ve onu millet haline getirme özelli�i vardır.  

Bu beyitte, �airin o devirde çok daha güçlü olan bir 
inanca, insanın topraktan yaratıldı�ına dair inanca da 
bir atıf vardır. Çünkü, “Biz insanı muayyen bir çamur 
sülalesinden yarattık” (Mü’minûn Sûresi, Ayet: 12) 
denilmi�tir. Özel istisnalar bir yana bırakılacak olursa, 
insanı mayalayan vatan topra�ıdır. Orada do�ar, ya�ar 
ve yine orada topra�a gömülür. Medeniyet ve 
kültürünü burada olu�turur ve sonraki nesillere miras 
bırakır. E�er çe�itli nedenlerle bunu 
gerçekle�tiremiyorsa gerçekle�tirebilece�i vatan arama 
u�runa mücadeleye ve sava�a giri�ir, yine ba�aramazsa 
tarihte örnekleri görüldü�ü üzere göç eder. 

Kısaca, Namık Kemal, varlık ve geli�mesini vatan 
topraklarına borçlu olan vücudun, yine bu vatan u�runa 
seve seve feda edilmesi gerekti�ini belirtiyor. �airin 
ya�adı�ı dönem Osmanlı Devleti ve onun toplumunun 
konumu açısından bu dü�ünceler son derece önemlidir. 
�airin bizzat kendisi de dahil Osmanlı toplumu “vatan 
sevgisi imandandır”76 düsturuna inanmı� ve 
gerekti�inde vatanı için canını çekinmeden vererek 
�ehadet �erbetini içmi�tir. Bu anlayı�ın günümüzde de 
devam etti�ini belirtmek gerekir. 

Namık Kemal, sıkıntı ve eziyeti �eref kabul ederek, 
vatansız bir millet dü�ünülemez fikrini ileri 
sürmektedir. Hayatı yüce kıymetler u�runda feda etmek 
kahramanlı�ı do�urur. �aire verilen sıfat da budur. 
Vücudumuzun mayası vatan topra�ından 
yo�rulmu�tur. Bundan dolayı, onun vatan u�runa 
ıstırap çekmesi ve ölmesi gayet tabiidir. Tarihe geri 
dönüp bir bakılırsa açıkça görülür ki, nice canlar vatan 
u�runa feda edilmi� ve nice kahramanlar ortaya 
çıkmı�tır. 

Namık Kemal, sonucunda �ehitlik bulunan vatan 
u�runda çarpı�maya davet etmekte ve “insan, vatanı 
için seve seve canını vermelidir” mesajını vermektedir. 

������������������������������������������������������������
76 Sahih olup olmadı�ı konusunda görü� ayrılıkları bulunan bu Had�s-i 
�erif, Müslümanlar tarafından kabul gördü�ü gibi �air de bu 
konuda bir makale yazmı�tır. Bkz. Namık Kemal (29 Haziran 1285). 
“Hubbü’l-Vatan Mine’l-�m�n”, Hürriyet Gazetesi, Nr. 1.�

Ancak, bu husus toplumda ba�ıbo� ve kendine buyruk 
bir vatana kendini feda etme dü�üncesi de 
do�urmamalıdır. Bu i�, önce düzenli ordunun, onun 
zorda kaldı�ı anda da Türk milleti ve onun her bireyinin 
bir görevidir. 

Halil Ersoylu’nun daha önce adı geçen 
makalesinde, “Hürriyet Kasidesi’nin metin örgüsünü 
olu�turan kavramlardan biri olan vatan, bu �iirde 
toplam üç kez geçmektedir.”77 tespitinde bulunmu�tur. 

Edebiyat tarihçisi Ahmet Hamdi Tanpınar, “ilk 
tohumunu ‘Yangın’78 makalesinin Mithat Cemal Kuntay 
tarafından ne�redilen müsveddelerinin ba�ındaki79 
beyitten alan ‘Hamaset kasidesi”nin, yani  Hürriyet 
Kasidesi’nin bu beytin ilk “mısraının birbiri ardınca 
de�i�tirilen dört �ekline rastla”ndı�ını belirtir. Bunlar 
vezin farkına ra�men  �u �ekilde sıralanmı�tır: 

“… Cismindeki eczâ da senin cüz-i vatandır. 
… Cismindeki eczâ ki�inin cüz-i vatandır. 
… Zîrâ ki vatan mâden-i eczâ-yı bedendir. 
… Kim hâk-i vatan mâden-i eczâ-yı bedendir.”80 

�air, bu konudaki görü�lerini ortaya koyarken bazı 
edebî sanatlardan da yararlanmı�tır. “Ne gam” 
kelimeleriyle beyitte bir �stifhâm sanatı, 

Vücud’un, yani insanın topraktan yaratıldı�ı ve 
yine toprak olaca�ı �eklindeki �slâmî inanca bir Telmîh, 

Öbür yandan, vatan topra�ı, vücûd hamurunun 
mayasına Te�bîh edilmi�, 

Farsça ‘hâk’ (toprak) kelimesinin harfleri sondan 
ba�a do�ru okundu�unda, yine Farsça ve anlamlı ‘kâh’ 
(kö�k) kelimesinin çıkmasıyla Aks-i Müfred sanatı 
yapılmı�tır. 

Beyitte ‘hâk’ (toprak) kelimesi iki kez yinelendi�i 
için bir Tekr�r, 

‘Vatan – vücûd - hâk; râh-ı vatan; hamîr – maya; 
cevr - mihnet’ kelime ve tamlamalarının aralarındaki 
anlam ili�kileri dü�ünülerek bir arada kullanılmasıyla 
da Tenasüp sanatının yapıldı�ı tespit edilebilir. 

5 
Mu’îni zâlimin dünyâda erbâb-ı denâ’etdir 
Köpekdir zevk alan sayyâd-ı bî-insâfa hizmetden81 

������������������������������������������������������������
77 Halil Ersoylu (2003). “Hürriyet Kasidesi’nin Metin Örgüsü ve 

Bunun, Namık Kemal’in Di�er Yeni �iirlerindeki �zleri”, Türk Dili 
Ara�tırmaları Yıllı�ı Belleten, C. 1, s. 23.�

78 Namık Kemal (12 Kanun-ı Evvel 1289). “Yangın”, Hadîka Gazetesi, 
Nu. 22. Bazı yerlerde bu yazının Tasvîr-i Efkâr’da ne�redildi�i 
kaydedilmektedir.�

79 Bkz. Midhat Cemal Kuntay (1946). Namık Kemal – Devrinin �nsanları 
ve Olayları Arasında, �stanbul: Maarif Matbaası, C. I, s. 55.�

80 Ahmet Hamdi Tanpınar (1982). 19’uncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi, 
5.bs., s. 370, 371.�

81 Mu’în (a.s.): Yardımcı, yardım eden. 
Zâlim (a.s.): Zulmeden. 
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“Dünyada zalimin yardımcısı  alçaklardır. �nsafsız 
avcıya hizmetten zevk alan köpektir.” 

Namık Kemal, Tanzimatçılar arasında gerek ki�ili�i 
ve gerekse bu ki�ili�e uygun dil ve üslûbuyla dikkati 
çeker. Onun ba�ka �iir ve beyitlerinde oldu�u gibi 
buradaki ele�tiri ve hicivleri oldukça serttir. 

Namık Kemal’e göre, deyim yerindeyse, “zalime 
yardımcılık yapanlar köpekten de a�a�ıdır...” diyerek, 
son derece cesaretli bir tenkit ve hicivde bulunmaktadır. 
Yerinde bir ele�tiri ve hiciv ancak mert ve cesur ki�ilerce 
yapılabilir. Bilindi�i üzere, avcı ile köpek arasındaki 
ili�ki, bir insanla onun ehlile�tirerek emrine itaata 
alı�tırıp kullandı�ı hayvan arasındaki ili�kidir.  

�air, bu beytinde �iir dili imkânlarından 
yararlanarak ‘zâlim, sayyâd-ı bî-insâf’ ile ‘erbâb-ı 
denâ’et, zevk almak, köpek’ kelime ve tamlamalarını 
mecâzî olarak kullanmaktadır. Bu kelime ve 
tamlamalara bilinen anlamlarının yanında ikinci bir 
anlam yüklemektedir. Ona göre, ‘dünyada’ yani �airin 
ya�adı�ı dünyada ve devirde, bazı ki�iler ve idareciler 
zâlimâne tutumlar içindedir, öte yandan, bundan çıkar 
sa�ladı�ı için onların çevresinden ayrılmayan ve 
hizmetlerini yapan bir gurup da vardır. Tarih boyunca 
bu tip insanlara pek çok millette rastlanabilir.  

Ancak Namık Kemal, burada zalim idarecileri ve 
onların hizmetine gözü kapalı ko�an ki�ileri kastederek 
sert ele�tirilerde bulunmaktadır. O’na göre, insan aklı ve 
vicdanı ile zalimlerin emrine girmeyecek kadar onurlu 
bir varlıktır. Zalimlere maddî çıkar umarak hizmet 
etmek, köpekten daha a�a�ı bir duruma dü�mektir. 
Takınılan tavır adeta köpekle�mektir. �nsandan hayvanî 
de�il, insânî bir tavır ve onur beklenir.  

Kaleme alındı�ı dönemden itibaren dillerden 
dü�meyen ve her seviyeden ders kitabına alınan bu 
çerçevelik beyitte, �air, edebî sanatlardan yararlanmı�tır: 

Beyitte “zâlim”, “sayyâd-ı bî-insâf”a; “sayyâd-ı bî-
insâfa hizmetden zevk alan” insan da “köpek”e 
benzetildi�inden bir Te�bîh-i Belî� sanatı, 

Beyitin ilk mısraında “mu’îni zâlimin” ve “erbâb-ı 
denâ’et” kelime ve tamlamaları sıralandıktan sonra, 
ikinci mısrada düzensiz olarak bunlara kar�ılık, sırasıyla 
“sayyâd-ı bî-insâf” ve “köpek” kelime ve 
tamlamalarının sıralanmasıyla Leff ü Ne�r-i Mü�evve�, 

Beytin ikinci mısraında bir �rsâl-i Mesel ve Kinaye 
sanatının varlı�ı üzerinde durulabilir. 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Erbâb (a.s.): Sahip, malik; ehil, muktedir, becerikli, layık.  
Denâ’et (a.i.): Alçaklık 
Erbâb-i denâ’et (f.iz.t.): Alçaklık erbabı, alçak ki�iler, alçaklar. 
Sayyâd (a.i.): Avcı. 
Bî-insâf (f.vt.): �nsafsız, insafı olmayan. 
Sayyâd-ı bî-insâf (f.s.t.): �nsafsız avcı.�

Ayrıca, aralarındaki anlam ili�kileri göz önünde 
bulundurularak “zâlim, sayyâd-ı bî-insâf; mu’în, hizmet, 
zevk almak, köpek, erbâb-ı denâ’et” kelime ve 
tamlamalarının bir arada kullanılmasıyla Tenâsüb sanatı 
yapılmı�tır. 

6 
Hemân bir feyz-i bâkî terkeder bir zevk-i fânîye 
Hayâtın kadrini âlî bilenler hüsn-i �öhretden82 

“Hayatın de�erini �öhretin iyili�inden (faydasından) 
yüce bilenler, derhal ebedî bereketi (feyzi) geçici zevklere tercih 
ederler.” 

Namık Kemal, bu beytini kar�ıla�tırma 
yönteminden yararlanarak ‘feyz-i bâkî’, ‘zevk-i fânî’, 
‘hüsn-i �öhret’ ve ‘hayâtın kadrini âlî bilenler’ kelime ve 
tamlamaları üzerine kurmaktadır.  

Onun bu kelime ve tamlamalar ile uyandırdı�ı 
dü�ünce ve anlam dünyasında okurlarına iletmek 
istedi�i mesaj, gerek kendinden önceki ve gerekse içinde 
ya�adı�ı zaman diliminin genel kabullerine uygun 
olarak ‘hayat sınırlıdır, bu sınırlı zaman diliminde hayat 
süren insanlar ya geçici �öhretin sarho�lu�u ile kısa 
vadede zevklere hitap eden ‘zevk-i fânî’ yolunu tercih 
edecek ya da bu kısa zaman diliminde hayatın de�erinin 
yüceli�ine inananlar kalıcı de�erlerin yolundan 
ilerleyerek ‘feyz-i bâkî’ yolunu tercih edecektir. 

Namık Kemal, hayatının kadrini bilen insanlardan 
olarak bu hayatı kalıcı ve yüce de�erler u�runa 
harcamak ya da feda etmek isteyen bir anlayı�tadır. 
�nsanın ula�abilece�i en yüksek makam ve mevkiler 
gelip geçicidir. Elde edilen en büyük �öhretler kısa 
ömürlüdür. Nice �öhret balonları ile yükselen insanlar 
bu balon patlayıp pörsüyünce çok hızlı bir dü�ü�e 
geçmi�, adları sanları anılmaz olmu�tur.  

Bu kısa hayatta onun yüceli�ine inanan insanlar, 
kalıcılı�ı sa�layacak iyi bir evlat yeti�tirmek, bilim, sanat 
ve mimari alanlarında insanlı�a yararı dokunacak 
eserler meydana getirmek, yine hayır kurumları kurmak 
… vb. u�ra�larla ömürlerini geçirerek hem bu dünyada 
hem de öbür dünyada ‘feyz-i bâkî’yi bulmu� olurlar. Bu 
dü�ünce �slam kültürünün kaynaklarında ‘dünya ahretin 
tarlasıdır”83 �eklinde ifadesini bulmu�tur. �airin bu 
anlayı� do�rultusunda hareket ederek bir hadise telmihte 
bulundu�u söylenmelidir. 

������������������������������������������������������������
82 Hemân (f.zf.): Hemen, derhal, o anda, çarçabuk. 

Feyz (a.i.): Suyun ta�ıp akması; bolluk, çokluk, verimlilik, fazlalık, 
gürlük, ilerileme, ço�alma; ilim, irfan.  

Bâkî (a.i. ve a.s.): Tanrı; daimi, ebedi. 
Feyz-i bâkî (f.s.t.): Daimî feyiz, ebedî bolluk, ebedî bereket. 
Fânî (a.s.): Ölümlü; muvakkat, geçici. 
Zevk-i fânî (f.s.t.): Geçici zevk.�

83 �smâil b. Muhammed el-Aclûn� (1351 / 1932). Ke�fü’l-Hafâ ve 
Muz�lü’l-�lbâs ‘Ammâ ��tehera mine’l-Ehâd�s ‘alâ Elsineti’n-Nâs, 2.tab’, 
Beyrut: Dâru �hyâu’t-Türâsi’l-‘Arab�, C. 1, s. 412, hadis no: 1320.�
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Beyitte ileri sürülen tez, insano�lu kısa sürecek ün 
veya �öhret pe�inde ko�mamalı, geçici zevk ve 
duygulara tutkun olmamalıdır. O asıl �öhreti ve zevki 
‘feyz-i bâkî’de bulmaya çalı�malıdır. 

Aralarında anlam kar�ıtlıkları bulunan ‘feyz-i bâkî’ 
ile ‘zevk-i fânî’ tamlamalarının birlikte kullanılması ile 
bir Tezâd sanatı, 

Birinci mısrada ‘feyz-i bâkî’ ve ‘zevk-i fânî’ 
tamlamalarına paralel ve düzenli bir biçimde ikinci 
mısrada ‘hayâtın kadrini âlî bilenler’ ve ‘hüsn-i �öhret’ 
kelime ve tamlamalarının sıralanması ile bir Leff ü Ne�r-i 
Müretteb sanatı, 

Ayrıca, ‘feyz-i bâkî’ ile ‘hayâtın kadrini âlî bilenler’; 
yine ‘hüsn-i �öhret’ ile ‘zevk-i fânî’ kelime ve 
tamlamalarının aralarındaki anlam ili�kileri göz önünde 
bulundurularak beyitte bir arada kullanılması ile 
Tenâsüb sanatı yapılmı�tır.   

7 
Nedendir halkda tûl-i hayâta bunca ra�betler 
Nedir insâna bilmem menfa’at hıfz-ı emânetden84 

“�nsanlarda hayatın uzun olmasına bu kadar ra�bet 
nedendir? Bilmiyorum, insana emaneti (canı) korumaktan ne 
menfaat olabilir?” 

Namık Kemal’in okurlarına iletti�i tez bir önceki 
beyittekilere paralel olarak ‘emanet’ olarak gördü�ü 
cana, dolayısıyla bunu koruyarak ‘uzun hayata’ 
insanların çok dü�kün olmalarının ele�tirisidir. 

Namık Kemal yüce de�erler u�runa canlarını feda 
eden insanların pe�indedir. �çinde ya�adı�ı dönem 
içinde bir sosyal tespit olarak insanlarda ve/veya halkta 
uzun ya�ama arzusunun a�ır bastı�ı tespitini yapmakta 
ve bu durumun yanlı�lı�ına dikkati çekmektedir. 
�nsanın canı ve/veya ruhu ve bu ruhu ta�ıyan vücut bir 
emanettir. �nsan bir kere ölür ve emanet olan can veya 
ruh sahibine teslim edilir. O halde bu uzun ya�ama 
dü�kün olmanın anlamı nedir? �eklinde bir soru 
yöneltmektedir. Onun aslında sanat anlayı�ına paralel 
bir tavır içindedir. �nsanları bazı yüce de�erler u�runa 
mücadeleye ve gerekirse o yolda canlarını vermeye 
yönlendirmek istiyor. Burada dü�ünce olarak 
savundu�u tez, ‘emaneti elde tutmak iyi bir �ey de�ildir, 
emanet kısa sürede sahibine ula�tırılmalıdır’ ya da 
‘vatan yolunda ölmekten çekinmeyiniz’ �eklinde ifade 
edilebilir.  

Ana mayası toprak olan insan bu vücudu vatan 
topra�ı ba�ta olmak üzere yüce de�erler u�runa feda 
ederek emaneti derhal sahibine vermelidir, bunun 

������������������������������������������������������������
84 Tûl-i hayât (f.s.t.): Uzun hayat, uzun ya�am, uzun ömür. 

Ra�bet (a.i.): �stekle kar�ılama; istek, arzu, dü�künlük; iyi kabul 
edilme. 

Hıfz-ı emânet (f.iz.t.): Emanetin korunması. 
Menfa’at (a.i.): Çıkar, menfaat, fayda.�

tersini yapmak nankörlüktür. Namık Kemal, onuru 
u�runa var olmak veya yok olmak isteyen, fakat ara 
evre olarak esareti asla tercih etmeyen bir insan tipinden 
yanadır. Ona göre, uzun hayattan bir fayda yoktur, kısa 
ama de�erli i�ler yoluna feda edilen ömür uzun bir 
hayata bedeldir. 

Öte yandan içinde ya�adı�ı toplumun kültürel 
dokusunda sahip olunan canın yüce de�erler u�runa 
kaybedili�ine �ehitlik ünvanı verildi�i halde, insanların 
bunu dikkate almayıp uzun ya�amaya bakmaları 
nedendir? sorusun sorulmasında bir istifham sanatı 
vardır. Bu sorunun cevabı toplumsal de�i�me gere�i 
�ehitlik kavramının a�ınmaya ba�ladı�ı tespiti 
yapılabilir. 

Ayrıca beyitte aralarında anlam ili�kisi bulunan 
hayat ve emanet ile kelime ve tamlamaların kullanılması 
ile bir de tenâsüb sanatı yapılmı�tır. 

Vatan yolunda canını vermekten çekinmeme, 
herhangi bir toplumun kurtulu� sava�ı verdi�i 
zamanlarda önemli bir davranı�tır, ancak düzenli bir 
ordusu varken, vatanı koruma ve kollama görevi bizzat 
onlara verilmi�ken, sivil vatanda�ların böyle bir telkinle 
hareket etmesi günümüz açısından do�ru bir davranı� 
sayılmaz, yasalar do�rultusunda bu görevler 
yapılmalıdır. �airin bu telkinleri, orduda her bir nefer 
için olması halinde her zaman altına imza atılması 
gereken yüce dü�ünceler olarak kabul edilebilir. Aksi 
halde sivil itaatsizli�e te�vik anlamına gelir ki, günümüz 
anlayı�larına aykırıdır… 

8 
Cihânda kendini her ferdden alçak görür ol kim 
Utanmaz kendi nefsinden de ‘âr eyler melâmetden85 

“Kendi nefsinden utanmaz, fakat kınanmaktan utanan 
ki�i, kendini herkesten alçak görür.” 

Namık Kemal, beytini ‘nefis’, ‘melâmet’, ‘âr 
eylemek’, ‘utanmak’ ve ‘kendini her fertden alçak 
görmek’ anahtar  kelime ve filleri üzerine kurmu�tur. 

�slam dini ve tasavvufunda melâmet ile nefis kavramı 
ve çe�itleri üzerine önemli ölçüde bir literatür vardır. 
Nefis insanın iç dünyasında yer alan de�i�ik 
kategorilerde kendini açı�a çıkaran ego, ‘melâmet’ ise 
dı� dünyada insanlardan ki�iye yöneltilen ‘kınama’dır.  

Namık Kemal,  insan faktörünün önemli bir 
davranı� biçiminin yanlı�lı�ına dikkati çekerek,  ‘o dı� 
çevreden gelen kınamalara göre hayatını ve 
davranı�larını biçimlendirmemeli, asıl önemli olan ve 
bizzat mücadele edilmesi gereken onun nefsidir’ demek 
istemektedir.  

������������������������������������������������������������
85 Cihân (f.i.): Dünya, âlem. 

Âr eylemek: Utanmak. 
Melâmet (a.i.): Ayıplama, kınama; azarlama, çıkı�ma.�
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�nsan daima kendini sahip oldu�u ve edindi�i 
de�erler kıstasına göre ölçüp biçerek kontrol etmeli, 
davranı� ve eylemlerini düzenlemelidir. Dı� dünyanın 
insan üzerindeki denetleyici etkisinin oldu�u bir 
gerçektir, ancak asıl denetimi nefsine göre bizzat kendisi 
yapabilir. Dı� dünyaya ve çevresine göre sergiledi�i 
tutum ve davranı�lar ile gerçek iç dünyasında olan 
tutum ve niyetler farklıdır. Bu anlamda dı� dünyanın 
denetimi ve baskısı bir noktaya kadardır, di�er yönler 
denetimsiz kalabilir. Çünkü her yönüyle insan ve/veya 
ki�i denetlenemez. O ancak kendisini bilerek ve 
tanıyarak bizzat kendisi tarafından denetlenebilir.  

�slam dini ve kültürünün temel kaynaklarında bu 
ba�lamda insanlara verilen ilke Kur’an-ı Kerim’de 
Maide Suresi 54. ayet86 ve Hadislerde ‘Ki�i kendini bilirse 
Rabbini de bilir’87 �eklindedir. Nefsin ve/veya egonun 
a�ırılıklarını denetlemek, yine de�erler sisteminin ki�iler 
tarafından kendisine uygulanması ile mümkün olabilir. 

Bu beyitte ileri sürülen tez, ‘insan ba�kalarının 
kınamasından de�il kendi nefsinin yaptı�ı 
kusurlarından utanmalıdır’ �eklinde belirtilebilir. �nsan, 
ba�kalarının kınamalarıyla tam anlamıyla do�ru yola 
gelmenin mümkün olmadı�ını da bilmelidir.  

Namık Kemal’in fikirlerinin �slam tasavvufu 
do�rultusunda oldu�u söylenebilir. Tasavvufta 
Melâmetî Hamdun Kassar (ö. H.271)’a göre “melamet 
selameti terk etmektir.” Bu ba�lamda sözlüklerde, 
melamet “kınayanların kınamasından çekinmeden 
do�ru yolda yürümektir…”88 

Genel anlamda Namık Kemal’in Mâide Sûresi 54. 
Ayete telmih yaparak görü�lerini o do�rultuda 
geli�tirdi�ini söylemek mümkündür. 

Beyitte ‘nefis’, ‘melâmet’, ‘âr eylemek’, ‘utanmak’ ve 
‘kendini her fertten alçak görmek’ kelime ve fillerinin 
aralarındaki anlam ili�kileri göz önünde bulundurularak 
bir arada kullanılması ile Tenâsüb sanatı yapılmı�tır. 

9 
Felekden intikâm almak demekdir ehl-i idrâke 

������������������������������������������������������������
86 Kur’an, Maide Suresi, Ayet 54’te �öyle buyurulmu�tur: “Ey iman 

edenler! Sizden kim dininden dönerse (bilsin ki) Allah, sevdi�i ve kendisini 
seven müminlere kar�ı alçak gönüllü (�evkatli), kafirlere kar�ı onurlu ve 
zorlu bir toplum getirecektir. (Bunlar) Allah yolunda cihad ederler ve 
hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar (hiçbir kimsenin 
kınamasına aldırmazlar). Bu, Allah’ın diledi�ine verdi�i lütfudur. Allah’ın 
lütfu ve ilmi geni�tir.” Bk. Kur’ân-ı Kerim ve Açıklamalı Meâli [Haz.: Ali 
Özek – Hayrettin Karaman – Ali Turgut – Mustafa Ça�rıcı – �brahim 
Kafi Dönmez – Sadrettin Gümü�], TDV, Ankara, 1993, s. 116.�

87 �smâil b. Muhammed el-Aclûn� (1351 / 1932). Ke�fü’l-Hafâ ve 
Muz�lü’l-�lbâs ‘Ammâ ��tehera mine’l-Ehâd�s ‘alâ Elsineti’n-Nâs, 2.tab’, 
Beyrut: Dâru �hyâu’t-Türâsi’l-‘Arab�, C. 2, s. 361, hadis no: 2532; 
�emseddin Ye�il (1983). Binbir Had�s, �stanbul: Ye�il Kütüphanesi, s. 
212.�

88 Süleyman Uluda� (1991). Tasavvuf Terimleri Sözlü�ü, �stanbul: 
Marifet Yayınları, s. 324.�

Edüp tezyîd-i gayret müstefîd olmak nedâmetden89 
“Gayretini arttırarak pi�manlıktan yararlanmak, akıl 

sahipleri için felekten intikam almak demektir.” 

Namık Kemal, beytini ‘ehl-i idrâk’, ‘tezyîd-i gayret’, 
‘felekden intikâm almak’ ve ‘nedâmetden müstefîd 
olmak’ anahtar kelime ve tamlamaları üzerine 
kurmu�tur. 

‘Gayret’ ve ‘gayretini arttırmak’ çalı�kan insanların 
nitelikleridir. Yapılan hatalardan pi�man olmak, hatada 
ısrar etmemek, o do�rultudaki emellerden 
vazgeçmektir. �aire göre ise bu durum ‘felekten intikam 
almak’ demektir. �drak ehli, yani akıl sahipleri bu 
konuda akıl ve mantık yolunu tercih ederler. 

Tanzimat devri birinci ku�ak �airi Namık Kemal’in 
bu ba�lamda dü�ünmesi çok do�aldır. Onun bu 
beytinde tasvir etmeye çalı�tı�ı insan anlayı�ı ve tipi, 
mücadeleci, yol gösterici, dü�ünce sahibi, yaptı�ını 
kontrol eden, büyük bir azim ve çalı�ma azmi olan bir 
insandır. 

Bu beyitte yer alan bazı kelimelerde ahenk 
unsurunu sa�layan bazı seslerin sık kullanıldı�ı dikkati 
çekmektedir. 

‘Felekten �ikayet etmek’, özellikle �iir ve �arkılarda 
sıklıkla kar�ıla�ılan bir durumdur. Burada, bu 
kavramların yanında ‘felekten intikam almak’ da �airin 
dilinde yerini almı� gözükmektedir. Bu yakla�ımıyla 
fele�i ki�ile�tiren, yani bu kavramda te�his sanatı yapan 
�air, daha sonra ondan intikam alma dü�üncesini 
gündeme ta�ımaktadır. Aslında, bu yakla�ım, çile 
çekmi�, sorunlara bo�ulmu� ve dolu olan bir ki�inin 
tavrıdır. 

10 
Durur ahkâm-ı nusret ittihâd-ı kalb-i milletde 
Çıkar âsâr-ı rahmet ihtilâf-ı re’y-i ümmetden90 

“Ba�arının sırları milletin kalbinin birli�inde durur. 
Halkın fikirlerinin ba�ka ba�ka olmasından hayırlı sonuçlar 
do�ar.” 

Devletleri devlet, milletleri millet yapan de�erler 
vardır. Bu de�erler toplulu�u sarsılıp da�ılmadıkça o 
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89 Ehl-i idrâk (f.iz.t.): �drak ehli, anlayı� ehli, anlayı� sahipleri, akıl 
sahipleri, anlayı�lı ki�iler, akıllı ki�iler. 

Tezyîd-i gayret (f.iz.t.): Gayretin arttırılması. 
Müstefîd olmak: �stifade etmek, yararlanmak. 
Nedâmet (a.i.): Pi�manlık.�

90 Ahkâm (a.i.): Hükümler, kararlar. 
Ahkâm-ı nusret (a.f.iz.t.): Zaferin kararları, zafere götüren hükümler, 

ba�arının sırları. 
�ttihâd (a.i.): Birlik, beraberlik. 
�ttihâd-ı kalb-i millet (f.iz.t.): Milletin kalp birli�i, milletin gönül 

beraberli�i. 
Âsâr (a.i.): Eserler. 
Âsâr-ı rahmet (f.s.t.): Rahmet eserleri, hayırlı eserler, sonuçlar. 
�htilâf-ı re’y-i ümmet (f.iz.t.): Halkın fikirlerinin ihtilafı.�
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devlet ve millet varlı�ını sürdürür, hür ve ba�ımsız bir 
�ekilde dünya devletleri ve milletleri arasında yerini alır. 

Namık Kemal, dönemin aydınlarını ve onlar 
vasıtasıyla Osmanlı toplumunu sahip oldukları �slâm 
kültüründe yakından tanıdıkları bir hadîs-i �er�fin adeta 
tercümesi denilebilecek bir veciz sözle aydınlatmaya 
çalı�maktadır.  

Edebî sanatlar içinde, “anlamı güçlendirmek ve 
sözü süslemek için Ayet ve Hadîslerden parçalar 
alınması sanatı” diye tanımlanan �ktibâs sanatı vardır. 
�air, ‘�htilâfü ümmetî rahmetün’ [Ümmetimin ihtilafı 
rahmettir]91 hadîsini mealen alıntılayarak beytini hem 
süslemi� hem de anlamını kuvvetlendirmi�tir. 

Bu beyitte önemli bir nokta üzerinde 
durulmaktadır. Bir toplum içinde ya�ayan bireylerin 
dü�ünceleri ku�kusuz birbirinin aynısı olamaz. Bunu 
beklemek de do�ru bir �ey de�ildir. �nsanların farklı 
biçimlerde dü�ünebilmeleri ve bu farklı dü�üncelerin 
çarpı�ması, her devirde gerçekle�ti�i toplum ve 
milletlerde faydalı eserleri do�urmu� ve yeni bir 
medeniyetin in�asına katkıda bulunmu�tur. Ancak bu 
farklı dü�ünce sahiplerinin uymaları gereken bazı 
hususlar da vardır.  

Tartı�an insanlar arasında gaye ve gönül birli�i, 
demokrasilerde ‘asgarî mü�terekler’ denilen temel ortak 
noktalar olmazsa, dü�ünce ayrılı�ı, insanlar arasında 
dü�manlık ve husumetlere, millet ve vatan içinde 
parçalanmalara, kısaca söylemek gerekirse, onarılması 
mümkün olmayan kötülüklere sebep olabilir. Bu 
durumda, böylesi ülke ve memleketlerde medenî bir 
geli�meden söz edilemez. Yeryüzündeki pek çok ülke 
tarihinden ve Türk tarihinden buna örnekler bulmak 
mümkündür. Bahsi geçen fikir tartı�maları, tartı�ma 
sınırlarını a�arak tehlike boyutlarına ula�ırsa, ba�naz bir 
tutum ve ön yargı ile aka kara, karaya ak denirse, 
ku�kusuz ki ortaya hiçbir güzel ve yeni bir �ey konamaz. 

Namık Kemal’in bu beytinde temel dü�ünce olarak, 
‘insanlar gaye birli�i zafere götürür. Ancak, gayesi ve 
hedefleri bir olan insanların yapacakları fikir tartı�maları 
faydalıdır’ görü�ünü savunmaktadır. Bu sebepledir ki, 
önce gönül birli�inden, sonra de�i�ik dü�üncelerin 
çarpı�masından söz etmektedir. Bu meselede önemli 
olan “hakikati ortaya çıkarma bakımından aynı konu 
üzerinde farklı dü�üncelerin faydalı oldu�u inancı” ve 
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91 �smâil b. Muhammed el-Aclûn� (1351 / 1932). Ke�fü’l-Hafâ ve 

Muz�lü’l-�lbâs ‘Ammâ ��tehera mine’l-Ehâd�s ‘alâ Elsineti’n-Nâs, 2.tab’, 
Beyrut: Dâru �hyâu’t-Türâsi’l-‘Arab�, C. 1, hadis no. 153; Elhac 
Mehmed Esad Efendi (1982). Kenzü’l-�rfân. Binbir Hadîs-i �erîf, 
�stanbul: Çelik Yayınevi, s. 187, hadis no: 425. �airin bu konuda bir 
makalesi de vardır: Namık Kemal (10 K�nûn-ı Evvel 1289). 
“Ümmetin �htil�fı Rahmetdir”, Had�ka Gazetesi, Nr. 20.�

“duygu bir oldu�u takdirde dü�ünce ayrılı�ından zarar 
gelme”yece�i dü�üncesidir92. 

Ça�da�ları gibi Namık Kemal, bu dü�ünceyi 
savunurken devrin sanatçılarının genel bir özelli�i 
olarak ikili bir tavır takınır: O devir toplumu ve kendi 
yeti�me tarzını da dikkate alan �air, deyim yerindeyse, 
söz ve dü�ünce hürriyetinin kayna�ını, önce, 
Hz.Peygamber’in sözüne, genel anlamda �slâmiyet’e; 
sonra, J.J. Rousseau gibi Aydınlanma devri Avrupalı 
dü�ünürlerin fikirlerine dayandırmaktadır. Bu husus, 
Tanzimatçıların genel bir özelli�i olarak kar�ımıza çıkar. 

Beytin birinci ve ikinci mısraındaki kelime ve 
tamlamaların birbirleriyle düzenli bir ili�ki içinde 
simetrik bir biçimde kullanılmasıyla bir Leff ü Ne�r-i 
Müretteb sanatı yapılmı�tır. 

Beyitte, aralarında anlam zıtlıkları bulunan 
“ittihâd” ve “ihtilâf” kelimelerinin bir arada 
kullanılmasıyla bir Tezâd sanatının yapıldı�ı tespit 
edilebilir. 

11 
Eder tedvîr-i ‘âlem bir mekînin kuvve-i ‘azmi 
Cihân titrer sebât-ı pây-i erbâb-ı metânetden93 

“Bir güç sahibi birinin azim kuvveti, dünyayı idare eder. 
Metanet sahibi ki�ilerin ayaklarını sa�lam basması ile cihan 
titrer.” 

Namık Kemal kasidenin bu beytini önemli bir fikrin 
ifadesine hasretti�i anla�ılmaktadır. Çözülmekte ve 
çökmekte olan bir toplumda gerek maddî ve gerekse 
manevî bütün kurumlar, özellikle de kuvvetini 
bireylerin inanı�ına borçlu olan manevî de�erler sarsılır. 

Bu çözülmenin ve çökmenin belirtisi olarak gerek 
bireyin ve gerekse toplumun ahlâk seviyesi dü�er, 
terbiyesi bozulur, bir karamsarlık ve ümitsizlik duygusu 
yayılır. Yine bireyler ve toplumda gelecek konusunda 
ümitler kesilir. Kalabalıklar, “Gemisini kurtaran 
kaptandır”, “Bu millet adam olmaz” ve “Neme lazım, bana 
dokunmayan yılan bin ya�asın … vb.” �eklinde dü�ünmeye 
ba�lar. �nsanlar bencille�ti�i gibi hiç kimse toplumun 
iyile�mesi ve bu sorundan kurtulu�u adına bir teklife 
iltifat etmez. Gerçekten, çözülmenin, çöküntünün ve 
gerili�in en feci sonuçlarından biri, i�te ruhlara hakim 
olan bu bencillik, karamsarlık ve ümitsizliktir. 

������������������������������������������������������������
92 Mehmet Kaplan (2005). “Hürriyet Kahramanı: Namık Kemal”, Türk 

Edebiyatı Üzerinde Ara�tırmalar 3 / Tip Tahlilleri, 4.bs., �stanbul: 
Dergah Yayınları, s. 161.�

93 Tedvîr (a.i.): Döndürme, döndürülme, çevirme, çevrilme; de�irmi 
�ekle sokma, sokulma. 

Tedvîr-i âlem (f.iz.t.): Alemin döndürülmesi, dünyanın idaresi. 
Mekîn (a.s.): Temekkün eden, oturan, yerle�en. 
Kuvve-i ‘azm (f.iz.t.): Azmin gücü, azim kuvveti. 
Sebât-ı pây-i erbâb-ı metânet (f.iz.t.): Metanet sahibi ki�ilerin ayaklarını 

sa�lam basması.�
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��te Namık Kemal, bu ruh haline tepki gösteriyor. 
�artlar ne olursa olsun, bir millet için ümit kapılarının 
asla kapanmayaca�ını, her �eyin hiçbir zaman 
bitmeyece�ini, yi�it öncüler ve azimli ki�iler sayesinde 
milletlerin çok �eyler yapmaya muktedir olduklarını 
haykırıyor. �air bu tavrı ile “manevî gücü ile tabiata ve 
topluma hükmeden eski velileri hatırlatır.”94 Yine 
“Namık Kemal’e göre iradeli insanlar, yani 
kahramanlar, tarihin akı�ını de�i�tirirler…”95 

Milletlerin çok bunaldı�ı zamanlarda Namık 
Kemal’in bu beytinde tasvir etmeye çalı�tı�ı insan tipleri 
çıkarak toplumlarına rehberlik etmi�tir. Tarih bu gibi 
azimli, metin ve mekin seçkin insanlara �ahittir. Dünyayı 
idare eden zaten bu niteliklere sahip devlet adamlarıdır. 
Ancak bu inanı� do�rultusunda yapılabilecek olanı 
yapmaktan vazgeçerek mehd� anlayı�ının bir yansıması 
olarak dü�ünülebilecek bir tavırla birinin gelip i�leri 
düzeltmesini beklemek, büyük sıkıntılara sebep 
olacaktır. �air, ta�ın altına elini sokabilecek ki�inin 
niteliklerine de�inmektedir. Birlikten güç do�aca�ı 
mecâz� bir dille ifade edilmi�. Çünkü insan aciz bir 
varlıktır, onun yere fiziksel olarak sa�lam basmasından 
dünya titremez. Bireysel anlamda, azim ve karar birli�i 
ki�iyi, toplumsal anlamda milleti ve devleti, milletlerin 
azim ve karar birli�i de dünyayı pek çok felaketten 
kurtarabilir… Ça�ımızda bu durumun süper güçlerin 
veya çizgiyi a�an dünya liderlerinin dizginlenmesinde 
ne kadar önemli oldu�u, daha açık bir biçimde 
gözlemlenmektedir. 

Beyitte, ‘cihan’ (dünya) kelimesi ile ‘cihanı 
yönetenler’ veya ‘cihan padi�ahı’ kastedilip 
ki�ile�tirildi�i ve böylelikle, bir te�h�s ve kapalı istiâre 
sanatı yapıldı�ı dü�ünülebilir. Çünkü metin ve kararlı 
ki�ilerin birlikte dü�ünüp hareket etmesi cihan padi�ahı 
da olsalar yöneticileri endile�elendirebilir... 

Beyitte birinci mısrada sıralanan kelime ve 
tamlamalara paralel olarak ikinci mısrada düzenli olarak 
sıralanmı� kelime ve tamlamalar arasında bir Leff ü Ne�r-
i Müretteb sanatı vardır. 

Son olarak, ‘tedvîr’, ‘âlem’ ve ‘cihân’; ‘Sebât-ı pây-i 
erbâb-ı metânet’ ve ‘kuvve-i ‘azm’ kelime ve 
tamlamaların aralarındaki anlam ilgileri göz önüne 
alınarak bir arada kullanılması ile bir Tenâsüb sanatı 
yapılmı�tır. 

12 
Kazâ her feyzini her lûtfunu bir vakt içün saklar 
Fütûr etme sakın milletdeki za’f u betâ’etden96 

������������������������������������������������������������
94 Mehmet Kaplan (2005). “Birinci Baskıya Önsöz”, Türk Edebiyatı 

Üzerinde Ara�tırmalar 3 / Tip Tahlilleri, s. 6.�
95 Kaplan (2005). “Hürriyet Kahramanı: Namık Kemal”, Türk Edebiyatı 

Üzerinde Ara�tırmalar 3 / Tip Tahlilleri, s. 161.�
96 Kazâ (a.i.): Olaca�ı ezelden Allah tarafından takdir olunan �eylerin 

meydana gelmesi; davaları görme i�i, hüküm, hüküm verme. 

“Milletteki gev�eklikten ve a�ır davranmaktan sakın 
korkma. (Çünkü) kader her feyzini, her lutfunu bir zaman için 
saklar.” 

Vatan �airi Namık Kemal, durum tespiti yaparak 
okurlarına bir lider ki�i edası ile ‘Milletteki gev�eklikten ve 
a�ır davranmaktan sakın korkma’ demektedir. Bu 
cümlesinin açılımı, aslında bir umut a�ılama ve 
gelece�in çok �eye gebe oldu�unu okurlarına ula�tırma 
�eklinde anla�ılmalıdır. Ona göre, devlet �u veya bu 
nedenle zayıf dü�mü�tür. Ancak bundan kesinlikle 
umut kesilmemelidir. Bu devlet ve millet, geçmi�te �an 
ve �öhretler yaratmı� bir devlet ve millettir.  

Bu millet tarihte her nerede zayıflayıp, yıkılıp 
da�ılmı�sa, sahip oldu�u de�erler manzumesi etrafında 
en kısa zamanda te�kilatlanarak orada öncekinden daha 
güçlü yeni bir devlet kurmu� bir millettir. Bu millet o 
millettir, ancak böyle bir neticeye ancak bu u�urda 
çalı�ılıp mücadele edilirse ula�ılabilir. Türk milleti 
azimli ve çalı�kan bir millettir. Bu millet yine güzel ve 
huzurlu günlere hak kazanacaktır.  

Burada �airin durum tespiti yaptı�ı görülmektedir. 
Bu durum o devirde yabancılarca, yakın zamanlarda 
yerli bazı ki�ilerce ‘hasta adam’ ifadesi ile tasvir edilmi� 
olsa da, amaca ula�ılması zamana ba�lıdır. Vakti 
geldi�inde bu gerçekle�ecektir. 

Beyitte ‘her’ kelimesinin yinelenmesi ile bir Tekr�r, 

Ayrıca, Farsça olan ‘her’ kelimesinin harflerinin 
sondan geriye do�ru okundu�unda yine Farsça ‘reh’ 
(yol) kelimesinin çıkmasıyla bir Aks-i Müfred, 

�slâmiyet’te ‘�mentü’ ile ifadesini bulan inanç 
esaslarından biri de ‘kaza ve kadere imandır’. �air bu 
inancın terminolojisini �iirine ta�ıyarak, okurlarını inanç 
yönüyle iknaya çalı�maktadır. �aire göre, ‘milletteki 
gev�eklik ve a�ırdan almak’ durumu halihazırda ‘kader’ 
gibi gözükse de, ‘kaza’ denilen olay her feyiz ve lûtfunu 
bünyesinde saklamaktadır, gerçekle�ti�inde durum 
düzelecektir. ‘Kaza’ kavramıyla ‘kaza ve kadere iman’ 
meselesine bir telm�h yapılmı�tır denilebilir. 

Son olarak, ‘betâet’ ve ‘za’f’ kelimelerinin 
aralarındaki anlam ili�kisi dü�ünülerek bir arada 
kullanılmasıyla bir Tenâsüb sanatı yapılmı�tır. 

13 
De�ildir �îr-i der-zencîre töhmet ‘acz-i akdâmı 
Felekde baht utansın bî-nasîb erbâb-ı himmetden97 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Fütûr etmek: Korkmak. 
Za’f (a.i.): Zayıflık, kuvvetsizlik, arıklık. 
Betâ’et (a.i.): Bir yerde oturma, yava�, a�ır davranma.�

97 �îr (f.i.): Arslan. 
Der-zencîr (f.s.): Zincire vurulmu�, zincirlenmi�. 
Acz-i akdâm (f.iz.t.): Ayakların aczi, ayakların güçsüzlü�ü. 
Bî-nasîb (f.s.): Nasipsiz. 
Erbâb-ı himmet (f.iz.t.): Himmet erbabı, himmet sahipleri.�
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“Zincire vurulmu� arslana ayaklarının güçsüzlü�ü 
töhmet de�ildir. (Bu) dünyada nasipsiz himmet sahiplerinden 
talih utansın.” 

Namık Kemal, genel anlamda kasidede özelliklerini 
saydı�ı ve kendi �ahsında örnekledi�i mücadeleci, 
azimli, çalı�kan, vatan ve millet yolunda canlarını bile 
vermeye hazır olan insanları bu beytinde ‘erbâb-ı 
himmet’ olarak adlandırdı�ı gibi onları ‘der-zencîr’ 
(zincire vurulmu�) ve ‘acz-i akdâmı’ (ayaklarını 
kullanamayan) ‘�îr’ (arslan)’a benzeterek Te�bih sanatı 
yapmaktadır. 

Zincire vurulmu� bir arslanın ayaklarını hareket 
ettirememesi suç de�ildir. Tıpkı bunun gibi dünyada i� 
yapma imkanından mahrum edilen gayret sahiplerinin 
bu hallerinden talih utanmalıdır. Çünkü bunlar, zincire 
vurulmu� ve ayakları ba�lanmı� arslan gibidirler. 
Arslana benzemeleri onların de�erini ortaya koyarken, 
hareket edememeleri ve bir i� yapamamaları onların 
suçu de�il, onları o hale koyanlarındır. Onlar 
nasipsizdirler ve çabaları engellendi�i için de bir mesafe 
alamıyorlar. 

Kendilerine ‘nasipsiz’ dedi�i ki�ilerin kim olup 
olmadıkları üzerinde de durulabilir. Genel olarak bu 
ki�ilerin Namık Kemal ve arkada�ları olarak dü�ünmek 
mümkündür. Mahkumiyet halindeki ki�ileri de zincire 
vurulmu� arslan olarak dü�ünmek yerinde bir 
anlamlandırma biçimidir. Namık Kemal dahil 
arkada�ları sürgüne gönderilmi� veya tevkıf edilmi� 
oldukları da dikkate alındı�ında bu yorumun daha 
isabetli oldu�u varsayılabilir. Ancak, ‘ben’ merkezli 
yakla�ımdan çıkıp ‘biz’ merkezli yakla�ıma kayıldı�ında 
Açık �stiâre ile bunu ‘millet’ olarak kabul etmek 
mümkündür. Nitekim beyti bu ba�lamda 
de�erlendirenlerin oldu�unu da belirtmek gerekir. 

Beytin birinci mısraında yer alan ‘�îr-i der-zencîr’, 
‘acz-i akdâm’ ve ‘töhmet de�il’ kelime ve tamlamalarına 
paralel ve düzensiz olarak ikinci mısrada ‘erbâb-ı 
himmet’, ‘bî-nasîb’ ve ‘baht utansın’ kelime ve 
tamlamalarının kullanılması ile Leff ü Ne�r-i Mü�evve� 
sanatı yapılmı�tır. 

Yine, beyitte ‘töhmet de�il, baht utansın’ ve ‘bî-
nasîb’; ‘�îr-i der-zencîr’ ve ‘erbâb-ı himmet’ kelime ve 
tamlamalarının aralarındaki anlam ili�kileri 
dü�ünülerek bir arada kullanılması ile Tenâsüb sanatı 
yapılmı�tır. 

14 
Ziyâ dûr ise evc-i rif’atinden ıztırârîdir 
Hicâb etsün tabî’at yerde kalmı� kâbiliyetden98 

������������������������������������������������������������
98 Dûr (f.s.): Uzak 

Evc (a.i.): Yüce, yüksek, bir �eyin en yüksek noktası, doruk. 
Evc-i rif’at (f.iz.t.): Yüksekli�in doru�u, yüksekli�in tepesi. 
Iztırârî (a.s.): Mecburiyet, çaresizlik, ihtiyaçlılık.�

“Ziya (Pa�a ya da ı�ık) en yüksek noktadan uzakta ise, 
mecburiyettendir. Tabiat (dünya) yerde kalmı� kabiliyetten 
utansın.” 

�nsanlık tarihine bakıldı�ında bazı yeteneklerin 
olmaları gereken yerde olmadıkları, aksine onların 
yerlerinde ehil olmayan yeteneksizlerin �u veya bu 
�ekilde yer aldıkları görülmü�tür. I�ık, fizik ve co�rafya 
derslerinden de hatırlanaca�ı üzere önce yüksek yerler 
ve noktalara vurur. Bunun tersi bir durum söz konusu 
ise ya hava bulutludur ya da mecazen o makamlara 
geçmeye engel bazı mecburiyetler vardır. 

Tarihte her ça�da ı�ıktan gözleri kama�anlar 
olabilir, yetenekli ve kabiliyetli insanların önünü 
kesmeye çalı�anlar çıkabilir, çıkmı�tır ve gelecekte de 
çıkacaktır. Namık Kemal’in ifadesiyle ‘yerde kalmı� 
kabiliyet’ler, olmaları gereken yerlerde olamayan ve 
makamlarından uzakla�tırılan ki�ilerdir.  

Beyitte yer alan ‘Ziyâ’ kelimesi hem ‘ı�ık’ hem de 
‘Ziya Pa�a’ anlamında tevriyeli olarak anla�ıldı�ında, 
yerde kalan kabiliyetlerin memuriyetlerinden 
uzakla�tırılan veya uzakla�mak zorunda bırakılan, 
sürgüne yollanan ki�iler oldu�u ortaya çıkar. Ziya Pa�a 
veya ı�ık yükselmesi gereken yerlere yükselemiyorsa 
onu bundan engelleyen bir güç oldu�una dikkatler 
çekilmektedir. 

Beyitte ‘evc-i rif’at’ ile ‘yerde kalmı� kabiliyet’ 
kelime ve tamlamaları aralarındaki anlam zıtlıkları 
dü�ünülerek bir arada kullanıldı�ından bir Tezâd sanatı 
yapılmı�tır. 

Tabiatın yerde kalmı� kabiliyetlerden utanması 
konusunu, hem de�eri bilinmeyen ve olmaları gereken 
makamda olmayan insanlar hem de ölüp toprakta, yani 
yerde olanlar anlamında tevriyeli olarak anlamak 
mümkündür. 

Beyitte ‘tabiat’ kavramı ki�ile�tirilerek insana özgü 
‘hicâb etme’ (utanma) yetene�i atfedilmi� oldu�undan 
bir Te�h�s ve beraberinde bir Kapalı �stiâre sanatı 
yapılmı�tır. 

‘Kabiliyet’ ile insanın bir niteli�i / parçası 
söylenmi�, bütün olarak insan kastedilmi� oldu�undan 
bir Mecâz-ı Mürsel sanatı yapılmı�tır. 

Yine, ‘Ziyâ’, ‘yerde kalmı� kabiliyet’; ‘Ziya’ ve ‘evc-i 
rif’at’ kelime ve tamlamalarının aralarındaki anlam 
ili�kileri göz önünde tutularak bir arada kullanılması ile 
bir de Tenâsüb sanatı yapılmı�tır. 

15 
Biz ol nesl-i kerîm-i dûde-i Osmâniyânız kim 
Muhammerdir ser-â-pâ mâyemiz hûn-ı �ehâdetden99 
������������������������������������������������������������
99 Nesl (a.i.): Nesil, ku�ak. 

Kerîm (a.s.): Kerem sahibi, cömert; ulu, büyük. 
Nesl-i kerîm (f.s.t.): Ulu soy, büyük nesil, büyük ku�ak. 
Dûde (f.i.): Soysop, kabile, ocak, boy. 
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“Biz o Osmanlılar boyunun ulu soyundanız. Mayamız, 
bütünüyle �ehadet kanıyla karılmı�tır / Biz, mayası bütünüyle 
�ehadet kanıyla karılmı� olan o Osmanlılar boyunun ulu 
soyundanız.” 

Namık Kemal, ‘Hürriyet Kasidesi’nin bu beytinden 
on sekizinci beytine kadar ‘tarih duygusu’nu konu ve 
tema olarak ele almı� ve i�lemi�tir. 

Namık Kemal, burada tarihe dönerek Osmanlı 
boyunun ulu soyuna mensup oldu�unu ve bu neslin 
Yüce de�erler u�runa akıttı�ı �ehitlik kanı ve ula�tı�ı 
mertebe ile �erefyap oldu�unu dile getirmektedir. 

Beylikler döneminde pek çok beylik olmasına 
ra�men, Osman O�ullarının bunlar içinde büyük bir 
devlet olma yolunda ilerledi�ini ve dünyada en uzun 
ömürlü bir imparatorluk kurdu�unu hatırlamak gerekir. 
�nsanların veya toplumların men�eleri veya soylarını 
dile getirmelerinde ba�ka soydan gelenleri küçük 
görmedikçe nesebin bilinmesi açısından ve soylar arası 
anla�manın ve huzurun sa�lanması açısından bir 
sakınca yoktur.  

Bu konuda sahip olunan medeniyet ve kültür 
ortamında ölçüt “Arab’ın Arap olmayana, Acem’in Acem 
olmayana üstünlü�ü yoktur. Üstünlük takvadadır… vb.” 
�eklindedir. 

Bu tarihsel arkaplandan gayet memnun olan �airin 
bu neslin mayasının �ehadet kanı ile karılmı� oldu�unu 
söyleyerek, tarihte Yüce de�erler u�runa mücadele edip 
kazanılan zaferlerin bedeli olarak pek çok �ehadet kanı 
aktı�ına i�aret etmektedir.  

Sahip olunan medeniyet ve kültür, din ve vatan 
u�runa ölenleri �ehitlik payesi ile onurlandırmaktadır. 
Herkesin yakından bildi�i gibi Kur’an-ı Kerim’de 
�ehitlerle ilgili olarak “Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” 
demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu 
bilemezsiniz.” (Bakara Sûresi, Ayet: 154, ayrıca bkz. �l-i 
�mran Sûresi, Ayet: 169) buyurulur. Türklerin �slamiyet’i 
benimsemeleriyle ba�layan bu anlayı�, geçmi�ten gelen 
bir anlayı� olarak gerek Türk ordusunda ve gerekse 
Türk halkında hâlâ canlı bir biçimde ya�amaktadır… 
Onlara özgü �ehitlikler, dernekler kurulmakta ve yasal 
düzenlemeler yapılmakta, geride kalan yakınlarına 
hamilik ve �evkat elleri uzatılmaktadır. 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Osmâniyân (h.i.): Osmanlılar. 
Nesl-i kerîm-i dûde-i Osmâniyân (f.iz.t.): Osmanlılar boyunun ulu 

soyu, Osmanlılar boyunun büyük nesli. 
Muhammer (a.s.): Tahmir olunmu�, mayalanmı�, ek�iyip kabarmı�; 

yo�urulmu�, karılmı�; �arap gibi kaynayıp kıvamını bulmu�. 
Ser-â-pâ (f.zf.): Ba�tan aya�a kadar, ba�tan ba�a, bütün, hep. 
Mâye (f.i.): Maya, asıl lüzumlu madde.; asıl, esas; para, mal; iktidar, 

güç; bilgi … 
Hûn (f.i.): Kan. 
�ehâdet (a.i.): �ehadet, �ehitlik. 
Hûn-ı �ehâdet (f.iz.t.): �ehadet kanı, �ehitlik kanı.�

Namık Kemal, beyitte tarihi ile ö�ündü�ü kadar 
tarihine kar�ı sorumluluk hisseden bir insan tipi 
pe�indedir. 

Bu beyitte �ehitlikle ilgili olarak yukarıda bahsi 
geçen ayetlere birer Telm�h yapılmı�tır. 

Beyitte aralarında anlam ili�kileri olan ‘nesl-i kerîm-
i dûde-i Osmâniyân’, ‘muhammer’, ‘ser-â-pâ mâye’ ve 
‘hûn-ı �ehâdet’ kelime ve tamlamalarının bir arada 
kullanılması ile bir tenâsüb sanatı yapılmı�tır. 

16 
Biz ol âlî-himem erbâb-ı cidd ü ictihâdız kim 
Cihân-gîrârâne bir devlet çıkardık bir a�îretden100 

“Biz bir (küçük) a�iretten dünyaya hükmeden bir devlet 
yaratan o yüce himmetli, çalı�kan ve güçlü ki�ileriz.” 

Namık Kemal, bir önceki beyitte sözünü etti�i 
Osmanlı soyunun dünyada kurmu� oldu�u devlet ve 
bunu kuranların niteliklerini sıralayarak, kendisinin de 
aynı nesle mensup oldu�unu ve benzer nitelikleri 
ta�ıdı�ını söylemektedir. 

�airin fiil çekiminde birinci ço�ul �ahsı tercih etmesi 
tarihi ile övündü�ü kadar onları içselle�tirdi�ini de 
göstermektedir.  

Namık Kemal, Türklerin Kayı boyu a�iretinden 
gelen Osman O�ullarının çalı�kanlı�ı, gayreti, ciddiyeti 
ve iradeli oldu�undan ötürü cihangirane, dünyaya 
hükmeden bir devlet çıkardı�ını dile getirmektedir. 

Kayı boyu a�iretinden gelen Osman O�ullarının 
özellikleri ‘çalı�kanlık, gayret, ciddiyet ve iradeli olu�’ 
�eklinde sıralanmaktadır. Bundan dolayı Osmanlı 
Devletinin de temeli bunlara dayandı�ından üç kıtada at 
oynatılabilmi�tir. 

Namık Kemal mantıklı bir ikna ile okurlarına 
yakla�arak, ‘bütün bunları çalı�kanlı�ımız, ciddiyetimiz, 
gayretimiz ve iradeli olu�umuz sayesinde bulduk; 
dolayısı ile devletin ve milletimizin �u an içinde 
bulundu�u durum geçici bir haldir, bir gün muhakkak 
düzelecektir’ demek istemektedir. 

�air beyitte geçen ‘o yüce himmetli’ ifadesiyle bu 
a�iretin manevî açıdan himmetli oldu�una i�aret 
etmektedir. Bu devlet ve millet, ermi� ve ulu ki�ilerin 
himmeti sayesinde ayakta kalmı�, �imdi de benzeri bir 
çıkı� yolu bulunabilir diye dü�ünmektedir. 

������������������������������������������������������������
100 Âlî (a.s.): Yüce, ulu. 

Himem (a.i.): Himmet’in ço�ulu. Himmetler, gayretler, emekler, 
çalı�malar, yüksek iradeler; ermi� olanların tesirleri. 

Erbâb (a.i.): Rabb’in ço�ulu. Sahipler, malikler; (Müfret olarak 
kullanıldı�ında) ehil, muktedir, becerikli. 

Cidd (a.i): Bir i�i gerçekten çalı�ıp i�leme; ciddilik. 
�ctihâd (a.i.): Gücü, kuvveti yetti�i kadar çalı�ma; bir konu hakkında 

çıkarılan görü�. 
Cihan-gîrâne (f.zf): Cihangircesine, dünyayı zapt edercesine, dünyaya 

hükmedercesine …�
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Beyitte a�iretten devlete, uç kıtaya hakimiyete 
uzanan inanca i�arette bulunuldu�undan bir telmih 
sanatı da yapılmı�tır.  

Ayrıca beyitte ‘biz’ zamiri etrafında devlet ve a�iret 
ile ilgili kelimelerin aralarındaki anlam ili�kileri 
dü�ünülerek bir arada kullanılması ile bir Tenâsüb sanatı 
yapılmı�tır. 

17 
Biz ol ‘ulvî-nihâdânız ki meydân-ı hamiyyetde 
Bize hâk-i mezâr ehven gelir hâk-i mezelletden101 

 “Biz hamiyet meydanında kendisine mezellet 
topra�ından (ayaklar altında toprak olmaktan) mezar topra�ı 
(ölüm) daha iyi gelen o yüce yaratılı�lılarız (milletiz).” 

 

Namık Kemal’in bu beytiyle birlikte ‘tarih’ temine 
döndü�ü gözlemlenmektedir. Kendi �ahsında Türk 
milletinin tarihteki tavır ve karakterini kendi bakı� 
açısından ortaya koymaktadır. 

Namık Kemal, bu beytinde öz itibariyle, “biz esareti 
sürekli ölüm kabul eden bir milletiz. Bizim tarihimizde 
esaret yoktur. Biz ya ba�ımsız hür ya�arız ya da tarih 
sahnesinden çekiliriz” demek istemektedir. 

Hürriyet güzel, esaret çirkindir. Hürriyet ulvî, 
esaret süflîdir. Hürriyet, insanın özü ile birdir. Hürriyet, 
varlıklar içinde yalnız insana has olan dü�üncenin 
mahiyetinde mevcuttur… 

Türk milleti olarak biz, gerçekten esareti kabul 
etmeyip yüce de�er olarak kabul ettiklerimiz u�runa 
seve seve can verip �ehitlik mertebesine ula�an, sıra 
da�lar gibi mezarda manevi ordusu yatan bir milletiz… 

Halil Ersoylu, yukarıda adı geçen makalesinde, 
“hamiyyet” kelimesinin bu �iirde iki yerde 
kullanıldı�ına dikkati çeker102. 

Namık Kemal’in di�er beyitlerinde oldu�u gibi bu 
beyitte de duygularını dile getirirken bazı edebî 
sanatlara ba�vurdu�u görülmektedir: 

Farsça “hâk” (toprak) kelimesinin harflerinin 
sondan ba�a do�ru okundu�unda yine Farsça ve anlamlı 
“kâh” (kö�k) kelimesinin çıkmasıyla Aks-i Müfred; 

“Biz” ve “hâk” kelimesinin beyitte iki defa 
yinelenmesiyle Tekrîr; 

������������������������������������������������������������
101 ‘Ulvî (a.i.): Yüce, gö�e ve manevi aleme ait. 

Nihâd (a.i.): Huy, tabiat, yaradılı�. 
Ulvî-nihâd-ân (f.vt.): Yüce, asil yaradılı�lılar. 
Meydân-ı hamiyyet (f.iz.t.): Hamiyyet meydanı, �eref ve haysiyet 

meydanı, tarih sahnesi. 
Hâk-i mezâr (f.iz.t.): Mezar topra�ı, kabir topra�ı. 
Hâk-i mezellet (f.iz.t.): Mezellet topra�ı, alçaklık topra�ı. 
Ehven (a.s.): Daha iyi, daha zararsız.�

102 Halil Ersoylu (2003). “Hürriyet Kasidesi’nin Metin Örgüsü ve 
Bunun, Namık Kemal’in Di�er Yeni �iirlerindeki �zleri”, Türk Dili 
Ara�tırmaları Yıllı�ı Belleten, C. 1, s. 28.�

Beytin ilk mısraında yer alan “biz, ulvî-nihâdân ve 
meydân-ı hamiyyet” kelime ve tamlamalarına paralel 
olarak ikinci mısrada sırasıyla “bize, hâk-i mezâr ve hâk-
i mezellet” kelime ve tamlamalarının düzenli bir 
biçimde sıralanmasıyla Leff ü Ne�r-i Müretteb sanatı 
yapılmı�tır. 

Maddesiyle zaten toprak olan, fakat manasıyla yüce 
olan insan, �erefiyle ölüp toprak olmaktan 
çekinmemelidir. Bu beyitteki mesaj, Atatürk’ün yıllar 
sonra tespit edece�i “ya istiklâl ya ölüm” �eklinde ifade 
edilebilir.  

Namık Kemal’in Atatürk üzerindeki derin etkileri 
herkes tarafından bilinmektedir. Bu konuda Namık 
Kemal’in ‘Deli Hikmet’le Mü�terek Vatan Mersiyesi’nin103 
nakarat beyitlerine cevaben söyledi�i beyit yanında 
Atatürk’ün, “Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin 
Namık Kemal, fikirlerimin Ziya Gökalp’tir.” sözünü de 
hatırlamak mümkündür104. 

18 
Ne gam pür-âte�-i hevl olsa da gavgâ-yı hürriyyet 
Kaçar mı merd olan bir can içün meydân-ı gayretden105 

“Hürriyet mücadelesi, korkulu ate� olsa ne gam. Mert 
olan (bir insan) bir can için gayret meydanından kaçar mı?” 

Namık Kemal, ‘Hürriyet Kasidesi’nin bu beytinden 
yirmi dördüncü beytine kadar ‘ferd� kahramanlık’ konu 
ve temasını ele almı� ve i�lemi�tir. 

Mert insan ve/veya ki�i, yakın çevresi veya toplum 
içinde pozitif izlenim uyandırırlar. Bu tip insanlar, genel 
anlamda her toplumda güvenilir insanlar olarak kabul 
edilirler. Çünkü bu insanlar, girdikleri veya yaptıkları 
i�lerde dürüstlük, dayanıklılık ve cesaret gösterirler.  

Namık Kemal’in ideal insan tipini de ortaya koyan 
bu beyitten anla�ıldı�ına göre, �air, gayret 
meydanından, yani mücadeleden canını kurtarmak için 
kaçanları mert saymamaktadır. Ona göre, can, insanın 
en kıymetli varlı�ıdır, fakat bazı de�erler u�runa candan 
bile vazgeçilebilmelidir. Din, vatan, millet ve hürriyet … 
vb. gibi kavramlar ve de�erler, gerekti�inde u�runa 
ölünebilecek �eylerdir.  

Mert ki�i ya da insanlar, bu kavramlar ve/veya 
de�erler için verdikleri kavgadan canlarını kurtarmak 
için kaçmazlar. 

������������������������������������������������������������
103 Bkz. Önder Göçgün (1999). Namık Kemâl’in �airli�i ve Bütün �iirleri, 

ss. 345-352.�
104 Bu konuda bkz. Aydın Oy (1989). �iir Dünyamızda Atatürk, Ankara: 

Türk Dil Kurumu Yayınları, ss. 17-29.�
105 Pür-âte� (f.vt.): Ate� dolu. 

Hevl (a.i.): Korku. 
Pür-âte�-i hevl (f.s.t.): Korku ate�i dolu. 
Gavgâ-yı hürriyet (f.iz.t.): Hürriyet kavgası, hürriyet mücadelesi, 

özgürlük kavgası, özgürlük mücadelesi. 
Merd (f.i.): Adam, insan, erkek, sözünde duran. 
Meydân-ı gayret (f.iz.t.): Gayret meydanı.�
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�air bu beytinde temel dü�ünce olarak, “fânî olan 
de�il, ebedî olan de�erlidir. Hayat fân�dir ve âdi 
zevklerle doludur. Ruh ebed�dir; ruh, ebed� zevkleri fân� 
zevklere tercih eder. Hayat insana bir emanettir, onu 
muhafaza bir fayda yoktur. Bu anlayı� do�rultusunda 
�ekillenmi� olan kültür ve tarihimizde, sava�tan kaçmak 
yoktur…” tezini i�ler gibidir. 

Namık Kemal, insanı moral de�erlerine sahip 
kılmak istemekte ve buna örnek olarak da tarihi 
göstermektedir. �nsanın en korktu�u �ey ate� ve onda 
yanmaktır, ama gerekti�inde insan bir pervane gibi 
onda yok olmasını bilmelidir. 

Halil Ersoylu, yukarıda adı geçen makalesinde, 
“tıpkı “vatan” kavramında oldu�u gibi, “hürriyet” de 
bu �iirde üç defa geçmektedir.”106 tespitinde 
bulunmu�tur. 

Beyitte, “ne gam” ve “kaçar mı” ifadelerinde bir 
�stifhâm sanatı yapılmı�tır. 

Mert insanlar korkulu ate� olan özgürlük 
kavgasında gayret meydanından bir can için kaçmaz, 
gerekti�inde canından vaz geçerek, �ehit olmasını bilir. 
Bu nedenle beyitte bir Leff ü Ne�r-i Müretteb sanatı da 
vardır. 

Hürriyet kavgası ve mücadelesi, insanlık tarihine 
bir bakıldı�ında kolay elde edilen bir kavga ve mücadele 
de�ildir. Onu elde etmek, bir ate� hattına girmek ve onu 
göze almaktır. Ancak Namık Kemal’in sözünü etti�i 
anlamda hürriyet mücadelesi Fransız �htil�li sonrası Batı 
dünyasında sözü edilen hürriyettir. �air merd dedi�i 
ki�ilerin bu ate� içine dalmalarını istemektedir. 

Onun mensubu bulundu�u Osmanlı Devleti’nin 
benimsedi�i bir hürriyet anlayı�ı elbette var, lakin 
burada �air, yeni içerikte bir hürriyetten bahsetmektedir. 
Bundan dolayı, kurulu bir devlet yapısında kayna�ı ve 
örne�i ba�ka bir özgürlükten açıkça söz etmek mümkün 
olmayabilir, hatta ondan söz etmek ve onun kavgasını 
vermek ‘korkulu bir ate�’ gibi de olabilir. Aslında bu 
günümüz için de aynen geçerlidir. Böyle bir iste�in 
devletin birlik ve bekasını tehlikeye sokacak iç 
ayaklanma veya kalkı�ma… vb. olumsuz sonuçlara 
sebep olması kaçınılmazdır. Bu nedenle, �air ‘hürriyet 
kavgası’nı ‘korkulu ate�’e benzeterek bir Te�b�h sanatı 
yapmı�tır.  

Beyitte ‘merd’ ki�inin mücadelesi, mücadelesinin 
zorlu�u ve ne yapması gerekti�ine ili�kin kelimelerin 
aralarındaki anlam ili�kileri dü�ünülerek bir arada 
kullanılmasıyla bir Tenâsüb sanatı yapılmı�tır. 

19 
Kemend-i cân-güdâzı ejder-i kahr olsa cellâdın 

������������������������������������������������������������
106 Halil Ersoylu (2003). “Hürriyet Kasidesi’nin Metin Örgüsü ve 

Bunun, Namık Kemal’in Di�er Yeni �iirlerindeki �zleri”, Türk Dili 
Ara�tırmaları Yıllı�ı Belleten, C. 1, s. 27.�

Müreccahdır yine bin kerre zencîr-i esâretden107 
“Celladın can alıcı kemendi (ipi), acımasız bir ejder olsa 

bile, yine bin kere esaret zincirinden daha iyidir.” 

Namık Kemal, bu beytinde esaret ile celladın 
infazda kullandı�ı ip arasında bir kar�ıla�tırma yaparak, 
esarettense ölümü göze almanın daha tercih edilen bir 
�ey olması gerekti�i görü�ünü ileri sürmektedir. 

Namık Kemal, esareti devamlı ölüm olarak kabul 
etmektedir. Esarette ba�kalarına boyun e�i� vardır. �aire 
göre, “insanın ba�kasının emrinde ya�ayıp onuru 
kırılaca�ına, celladın ipinde can vermesi daha iyidir.” 
Yine o, “biz esarete boyun e�meyiz, esaret yerine 
celladın ipini tercih ederiz. Bizde esarete boyun e�me 
yoktur. Hürriyet ve ba�ımsızlık vardır … vb” demek 
istemektedir.  

Namık Kemal’in bu ve benzeri fikirleri onaylayan 
Mustafa Kemal Atatürk bu fikri daha sonraları “Ya 
istiklal ya ölüm” diyerek ifade etmi�tir. 

�air, di�er beyitlerde oldu�u gibi bu beytinde de 
söz ve anlam sanatlarına ba�vurmaktadır. Beyitte 
“kemend-i cân-güdâz” “ejder-i kahr”a benzetilerek bir 
Te�bîh sanatı yapılmı�tır. 

Beytin birinci mısraının ba�ında geçen “kemend-i 
cân-güdâz” tamlamasına çok uygun dü�en “zencîr-i 
esâret” tamlamasının ikinci mısraın sonunda 
kullanılmasıyla Te�âbüh-i Etrâf sanatı yapılmı�tır. 

Öte yandan beyitte yer alan “bin kat” kelimesinde 
soylu bir dü�üncenin yer almasıyla derecesi hafifleyen 
bir Mübala�a sanatı yapılmı�tır. 

Son olarak beyitte, “esaret” kavramı ile ilgili olarak 
aralarında anlam ili�kisi olan “kemend, zincir, cân-
güdâz, cellâd, ejder-i kahr” gibi kelime ve tamlamaların 
bir arada kullanılmasıyla bir Ten�süb sanatı da 
yapılmı�tır. 

20 
Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin 
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir ‘azîmetden108 

“Felek, her türlü eziyet yollarını toplasın gelsin. Millet 
yolunda hizmetten dönersem kahpeyim.” 

������������������������������������������������������������
107 Kemend (f.i.): Boyuna geçirilen ip, ilmik. 

Cân-güdâz (f.vt.): Can yakıcı, can eritici, can alıcı. 
Kemend-i cân-güdâz (f.s.t.): Can alıcı kement, (infaz için) boyuna 

geçirilen ip. 
Ejder-i kahr (f.s.t.): Kahredici ejder, öldürücü yılan. 
Cellâd (a.i.): Ölüme hükümlü kimseleri öldürmekle görevli kimse. 

Mec.: Çok zalim, acımasız. 
Müreccah (a.s.): Üstün tutulan, tercih olunan. 
Zencîr-i esâret (f.iz.t.): Esaret zinciri, esirlik zinciri.�

108 Felek (a.i.): Felek; gök; zaman; baht, talih; dünya. 
Esbâb (a.i.): Sebeb’in ço�uludur. Sebepler, nedenler. 
Esbâb-ı cefâ (f.iz.t.): Cefa sebepleri, vasıtaları. 
Azîmet (a.i.): Azim, karar, gidi�, yürüyü�.�
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Kasidenin bundan önceki beyitlerinde mert, metin 
ve mekin insanlardan bahseden Namık Kemal, Hürriyet 
Kasidesi’nin çok me�hur olan bu beytinde bizzat kendisi 
bir kahraman ve metin insan olarak görünmektedir. 

Hayatını bir gayeye adayanlar, dünyayı dikensiz 
gülbahçesi olarak görmez, aksine orada pek çok bela, 
kötülük ve dü�manlıkların oldu�unu bilirler. Bütün 
bunlara ra�men bu insanlar, yollarından ve inandıkları 
de�erler u�runa mücadele etmekten geri durmaz ve 
dönmezler. Bundan dolayıdır ki bu gibi ki�ilere 
kahraman adı verilir. Namık Kemal, vatan �airi olarak 
hayatıyla buna örneklik te�kil eden kahraman bir 
insandır. 

�air, millete hizmet konusunda kar�ıla�abilece�i her 
türlü eziyete ra�men kararından dönmeyece�i 
konusunda mert insanlara yara�ır bir tavır 
sergilemektedir. O, “E�er millet yolunda hizmetten 
dönersem kahpeyim” demektedir. Bu bir meydan 
okuma ve ba�kaldırmadır, bir ba�ka ifadeyle, cesaretin 
en ileri derecesi ve bir insanın inancının hareket 
noktasıdır. Bunun da kelimelere dökülü�üdür. 

�airin bazı eziyet yollarından söz etmesi, bu konuda 
bazı sorunların varlı�ını da dü�ündürür. Devri itibariyle 
bu sıkıntıların olması çok do�aldır denilebilir.  

Burada da �airin bazı söz ve anlam sanatlarına yer 
verdi�i görülmektedir. Farsça “her” (hep, bütün) 
kelimesinin harfleri sondan ba�a do�ru okundu�unda 
yine Farsça  “reh” (yol) kelimesinin çıkmasıyla Aks-i 
Müfred sanatı yapılmı�tır. 

Beyitte geçen ‘gelsin’ ve ‘dönersem’ çekimli filleri 
aralarındaki anlam zıtlıkları dü�ünülerek bir arada 
kullanıldı�ından bir Tezâd sanatı yapılmı�tır, denilebilir. 

Yine beyitte, “felek” kelimesi veya kavramında 
Te�h�s, dolayısıyla bir Kapalı �stiâre sanatının olup 
olmadı�ı konusu üzerinde durulmalıdır. 

Dü�ün olarak, ‘felek dönektir, ama ben dönek 
de�ilim’ tezine oturtulan beyitte, ‘felek’, ‘dönmek’ ve 
‘kahbe’ kelimelerinin aralarındaki anlam ili�kileri 
dü�ünülerek bir araya getirildi�inden bir Ten�süb sanatı 
yapılmı�tır.  

21 
Anılsın mesle�imde çekdi�im cevr ü me�akkatler 
Ki ednâ zevki a’lâdır vezâretden sadâretden109 

������������������������������������������������������������
109 Cevr (a.i.): Haksızlık, eza, cefa, eziyet, zulüm; sitem. 

Me�akkat (a.i.): Zahmet, mihnet, sıkıntı. 
Cevr ü me�akkat: Eziyet ve sıkıntı. 
Ednâ (a.s.): Pek a�a�ı, en baya�ı, çok alçak; az, pek az. 
A’lâ (a.s.): (Daha, en, pek) yüksek.  
Vezâret (a.i.): Vezirlik. 
Sadâret (a.i.): Ba�ta bulunma, öne geçme; sadrazamlık, sadrazamın i�i 

ve makamı.�

“En basit zevki(nin) vezirlikten, sadrazamlıktan daha 
üstün olan mesle�imde çekti�im bütün eziyet ve sıkıntılar 
anılsın.” 

�nsanın gerek i� ve gerekse meslek hayatında 
çekmi� oldu�u eziyet sıkıntı ve çileler oldu�u gibi 
ula�tı�ı ve elde etti�i makamın vermi� oldu�u bir 
memnuniyet ve zevk de vardır. 

Namık Kemal’in ya�adı�ı devirde vezirlik ve 
sadrazamlık en yüksek makamlardır ve bundan dolayı 
da insana verdi�i zevk de o derece yüksektir. Ancak bu 
makam ve mevkilerin verdi�i zevki tercih 
etmemektedir.  

Namık Kemal, “Mesle�imde çekti�im eziyet ve 
sıkıntıların verdi�i zevk vezirli�in ve sadrazamlı�ın 
verdi�i zevkten daha yüksektir” diye dü�ünmektedir. 
Böyle bir dü�ünü�, farklı bir insan anlayı�ıdır. O makam 
ve mevkilere dü�kün bir ki�ili�e sahip de�il, o meydan 
adamı edası ile konu�maktadır. Bu tip insanlar, bir 
makam odası içinde günlerini geçirmeye rıza 
göstermezler. Çünkü onun meselesi, �ahsi de�il vatan ve 
millet meselesidir. 

Namık Kemal’in mesle�inde çekti�i cevir ve 
me�akkatlerin anılmasını istemesi, psikolojik açıdan 
kendisini etkileyen pek çok olay ve sıkıntının oldu�una 
dikkatleri çekmektedir. �airin sosyal ve siyasî hayatında 
kar�ıla�tı�ı sürgün ve tevkıfler bu ba�lamda 
hatırlandı�ında onun bu sözleri ile ne demek istedi�i 
daha iyi algılanmı� olur. 

Acaba Namık Kemal çekti�i çileler nedeniyle 
vezaretten nefret etti�i için mi böyle söylemektedir 
yoksa her türlü çekilenlere ra�men makam ve mevkiye 
dü�künlük göstermeksizin mücadeleyi sürdürmeye 
karar vermesinden mi böyle söylemektedir? 
Anla�ıldı�ına göre ikinci �ık daha do�ru gibi 
görünmektedir. 

Beyitte Namık Kemal’in sürgün hayatına ve 
tevkıflerine110 i�arette bulunuldu�u için bir Telm�h 
sanatının oldu�u üzerinde durulabilir. 

Ayrıca, ‘vezaret, sadaret, meslek, çekilen cevr ü 
me�akkat …vb’ kelimeleri, aralarındaki anlam ili�kileri 
dü�ünülerek bir arada kullanıldı�ından bir Ten�süb 
sanatı da yapılmı�tır. 

22 
Vatan bir bî-vefâ nâzende-i tannâze dönmü� kim 
Ayırmaz sâdıkân-ı ‘a�kını âlâm-ı gurbetden111 
������������������������������������������������������������
110 Bu konuda bkz. Fevziye Abdullah Tansel (1955). “Namık Kemal’in 

Midilli’de Yazdı�ı Manzum ve Mensur Eserler”, Türkiyat Mecmuası, 
C. XII, ss. 57-90.�

111 Bî-vefâ (f.a.b.s.): Vefasız, hayırsız, dönek. 
Nâzende (f.s.): Naz edici, nazlı. 
Tannâz (a.s.): Herkesle e�lenen, müstehzi, alay eden. 
Nâzende-i tannâze (f.s.t.): Alay eden nazlı, alay eden güzel. 
Sâdıkân-ı a�k (a.iz.t): A�kın sadıkları, a�ık olanlar. 
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“Vatan, kendisine a�ık olanları gurbetin acılarından / 
elemlerinden ayırmayan vefasız (ve) insanla alay eden bir 
güzele dönmü�(tür).” 

Namık Kemal, bu beytinde ki�ile�tirerek bir 
sevgiliye benzetti�i ‘vatan’ üzerinde durmaktadır. Bu 
kavram Türk edebiyatında de�i�ik edeb� türlerde 
i�lenmi� ve bunları konu edinen bilimsel çalı�malar 
yapılmı�tır112. Ortada bir sevilen, bir de seven ve/veya 
sevenler var. Sevilen tek olabilir ama bunu sevenler çok 
fazla da olabilir.  

Edebiyat tarihçisi Nihad Sami Banarlı, ‘�iir ve 
Edebiyat Sohbetleri’ adlı eserinde �airin vatan fikri ile 
güzel bir kadın, bir sevgili ve anne vatan ili�kisi 
üzerinde durur: 

“Namık Kemal’de vatan fikri, aynı zamanda, 
ça�da� Fransız ve biraz da Alman vatancılık 
hareketlerinin ve vatan edebiyatlarının tesiri altındadır.  
Kemal’in vatan’ı bir anne vatan olarak tasvir ve tasavvur 
edi�lerinde bilhassa Fransız vatan �airlerinin anne vatan 
anlayı�larına benzer çizgiler vardır. 

Zira vatanı, güzel bir kadın, bir sevgili, bir kraliçe 
ve bilhassa bir anne vatan �eklinde tasvir ve tasavvur 
edi�, Fransız �iirinde oldukça eski bir tarihte ba�lar…”113 

Sevgili vatandır, onu seven a�ıkları ise gurbete 
çıkmak zorunda bırakılan vatanseverlerdir. Namık 
Kemal toprak parçası olarak vatan somuttur ama onu 
sevmek ve / veya vatan sevgisi soyuttur. Durum böyle 
olunca, soyut olan vatan sevgisini seven ve sevilen 
olarak bir te�bihle ele almak, konuyu mücessem hale 
getirmektir. 

Namık Kemal, kendisi ve fikir arkada�larının 
gönlünde vatan sevgisi bir sevgiliye duyulan a�ktan 
farksız oldukları gibi her birinin bir vatan a�ı�ı 
olduklarını da ima etmektedir.  

Beyitte klasik sevgili anlayı�ının içeri�inde oldu�u 
kadar te�bihinde de bir de�i�ikli�in gerçekle�ti�i 
anla�ılmaktadır. Bu vatan anlayı�ı Türk edebiyatında 
giderek de�i�iklikler arz ederek ele alınacak, bu konuyu 
ele alan ve üzerinde dü�ünenler belli a�amaları a�arak 
ilerleyecektir. Özellikle Kırım (1853-1856) ve Osmanlı-
Rus Sava�ı (1877) gibi ya�anan sava�lar ve kaybedilen 
topraklar vatan ve hürriyet duygularını uyandırmaya 
ba�ladı�ından bu ba�lamda gazeller, kasideler ve �iirler 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Âlâm-i gurbet (f.iz.t.): Gurbetin elemleri, gurbetin acıları.�

112 Örnek olarak bkz. Tevfik Sütçü (2004). Tanzimat Sonrası Türk 
Edebiyatında Vatan Temi (Ba�langıçtan 1918’e Kadar), Basılmamı� 
Doktora Tezi, �stanbul: �stanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı; Didem Ardalı 
Büyükarman (2008). “Vatan Kavramının Türk Tiyatro 
Edebiyatındaki Seyri Üzerine Bir �nceleme”, Atatürk Üniversitesi 
Türkiyat Ara�tırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 37, Erzurum, ss. 127-145.�

113 Nihad Sami Banarlı (1982). “Edebiyatımızda Vatan Sevgisi ve 
Fikret’in Vatancılı�ı”, �iir ve Edebiyat Sohbetleri, �stanbul: 
Kubbealtı Ne�riyatı, C. 2,  s. 233.�

kaleme alınmı�tır. Namık Kemal’den önce ba�layan bu 
durum, Namık Kemal’le dairesini geni�letmi� ve 
II.Abdülhamid’e sunulan kasideler derken114, Ziya 
Gökalp ve M. Said Halim Pa�a’dan sonra Atatürk ile 
somut bir hale kazanmı�tır. 

Namık Kemal ve arkada�ları dönemin iktidarınca 
tevkıf edilmek istenince yurt dı�ına kaçmı�lardır115. Bu 
durum sevgili olan vatana a�ıkların gurbet ellerde 
bulunması olarak ifade edildi�i gibi bu olaylara da bir 
telmihte bulunulmaktadır. 

Yukarıda de�inildi�i üzere, vatan, ‘bî-vefâ nâzende-
i tannâze’ye, sâdıkân-ı a�k olanlar (vatanperverler, 
vatanseverler) de onun a�ıklarına Te�b�h edilmi�tir.  

Ayrıca beyitte, ‘vatan, bî-vefâ nâzende-i tannâze, 
sâdıkân-ı a�k’ ve ‘âlâm-ı gurbet’ kelime ve tamlamaları, 
aralarındaki anlam ili�kileri dü�ünülerek bir arada 
kullanıldı�ından bir Tenâsüb sanatı yapılmı�tır. 

23 
Müberrâyım recâ vü havfden indimde âlîdir 
Vazîfem menfa’tden hakkım agrâz-ı hükûmetden116 

“Rica, ümit ve korkudan / yalvarma ve yakarmadan 
uza�ım. Benim açımdan, görevim menfaatimden, hakkım 
hükümetin kötü niyetlerinden daha üstündür.” 

Namık Kemal burada görevine dü�kün, görevini 
çıkarına üstün tutan, korkusuz ve rica ederek i� 
yaptırmayan bir insan anlayı�ını dile getirmektedir. Bu 
tip insanların örne�i olarak kendini görmektedir. Çünkü 
‘ben rica ve korkudan uza�ım, görevim menfaatimden, hakkım 
hükümetin kötü niyetlerinden daha üstündür” demektedir.  

������������������������������������������������������������
114 Muhittin Eliaçık (2011). “Çerke��zâde Muhammed Tevfik Efendi’nin 

Vatan Kasidesi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü Dergisi, C. 2, S. 1, (Çankırı) Nisan, ss. 51-73.�

115 Bu konuda bkz. Ebüzziya Tevfik (1973). Yeni Osmanlılar Tarihi 
[Bugünkü dile çev. Ziyad Ebüzziya], �stanbul: Kervan Yayınları, C. 
1, ss. 69-72; Fazlı Arabacı (1994). Yeni Osmanlıların Dini ve Siyasi 
Görü�leri, Ankara: Platin Yayınları; Nevin Yazıcı (1999). Osmanlılık 
Fikri ve Yeni Osmanlılar Cemiyeti, Basılmamı� Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye 
Cumhuriyeti Tarihi Bilim Dalı; �erif Mardin (2004). Yeni Osmanlı 
Dü�üncesinin Do�u�u [Çev. Mümtaz’er Türköne, Fahri Unan, �rfan 
Erdo�an], �stanbul: �leti�im Yayınları; Ebüzziya Tevfik (2006). Yeni 
Osmanlılar / �mparatorlu�un Son Dönemindeki Genç Türkler [Çev. 
�emsettin Kutlu], �stanbul: Pegasus Yayınları, 701 s.;  Fırat Güllü 
(2008). Vartovyan Kumpanyası ve Yeni Osmanlılar, �stanbul: Bgst 
Yayınları; Zeynep Biçer (2011). Yeni Osmanlıların E�itim Ö�retim 
Görü�leri, Basılmamı� Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri (Din 
E�itimi) Anabilim Dalı, V+118 s.; �emsettin �eker (2012). Sadık Bir 
Muhalif Yeni Osmanlılardan Menapirzade Nuribey, �stanbul: Dergah 
Yayınları, 337 s.�

116 Müberrâ (a.s.): Berî kılınmı�, temize çıkmı�, aklanmı�. 
Recâ’ (a.i.): Ümit, umma. 
Havf (a.i.): Korkma, korku. 
Recâ vü havf: Ümit ve korku. 
Agrâz-ı hükûmet (f.iz.t.): Hükümetin garazları, kötü niyetleri.�
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Rica ile bir i� yaptıran kimse, bilmeli ki i�ini yapan 
kendisinden daha büyük ve üstesinden gelemeyece�i bir 
�eyi gün gelecek kendisinden yapmasını isteyecektir. 
Yapamadı�ı zaman da baskılar ve �antajlar birbiri 
ardına gelecektir. Ama böyle bir rica ile i�i olmayan 
hiçbir �eyden korkmaz, çünkü kimseye mahkum 
de�ildir. Bu durumu levhalara yazılıp ev duvarlarına da 
asılan �u beyti güzel ifade eder: 

Kimsenin lûtfuna olma t�lib 
Bedeli cevher-i hürriyyetdir117 
Yönetme gücünü elinde bulunanlar ile yönetilenler 

güç açısından e�it de�illerdir. Çıkarlar da her zaman 
örtü�mez. Namık Kemal, hükümetin kötü niyeti ya da 
garazlarından söz etti�i için, kendi hakkının daha üstün, 
görevinin de çıkarlarından daha yüksek derecede 
oldu�unu söylüyor. Ku�kusuz bu ya�anmı� gerçek 
hayat hikâyesinin �iire yansımı� hali olabilece�i gibi, 
kötü niyetli ya da kendisine garazları olan bir 
hükümetten elde edilecek bir çıkar olmadı�ından görev 
ba�ında olmak daha tercih edilir bir konum olarak da 
görülebilir. 

Rica ile bir i� yaptıran hak etmedi�i bir �eyi istiyor 
demektir. Korkan insan da bu haksızlı�ın birgün ortaya 
serilece�inden korkmaktadır. �nsanlar haklarına rıza 
gösterip hak etmediklerini elde etmek için rica yoluna 
ba�vurmasalar, toplum daha huzurlu ve sorunsuz olur. 
Ama hak edilmeyeni rica minnet yoluyla halledenler 
ba�kalarının hakkını da gaspetmi� olmaktadırlar. Bu ise 
bireysel ve toplumsal çatı�ma ve kavgalara kapı 
aralayan bir durumdur. 

Genel anlamda insan korku ile ümit arasındadır. 
Ancak Namık Kemal bu konuda aksiyoner tavrıyla 
korkmadı�ını söylemektedir. Bu onun döneminde 
iktidarda olan hükümetle bir sorununun oldu�unu ve 
bundan dolayı gergin oldu�unu izah eden bir tavırdır. 

�nsan yasalar do�rultusunda hareket ettikçe 
kimseden korkmadan ya�ayabilmelidir. 

Beyitte ‘vazife’ ile ‘menfaat’; ‘hak’ ile ‘agrâz-ı 
hükûmet’ kelimelerinin aralarındaki anlam kar�ıtlı�ı 
dü�ünülerek bir arada kullanıldı�ından Tezad;  

Yine bu kelimeler ile ‘reca ve havf’ kelimelerinin 
aralarındaki anlam ili�kileri dü�ünülerek bir arada 
kullanılması ile bir Tenasüb sanatı yapılmı�tır.  

24 
Civân-merdân-ı milletle hazer gavgâdan ey bî-dâd 
Erir �em�îr-i zulmün âte�-i hûn-ı hamiyyetden118 

������������������������������������������������������������
117 Bkz. Önder Göçgün (1999). Namık Kemâl’in �airli�i ve Bütün �iirleri, s. 

392.�
118 Civân-merdân (f.vt.): Mert gençler, mert yi�itler, mert delikanlılar. 

Civân-merdân-ı millet (f.iz.t.): Milletin mert delikanlıları, yi�itleri. 
Hazer (a.i): Sakın, çekin. 
Bî-dâd (f.vt.): Adaletsiz, zalim. 

“Ey adaletsiz! Milletin yi�itleriyle mücadeleden sakın. 
Senin zulmünün kılıcı hamiyet kanının ate�i kar�ısında erir.” 

Namık Kemal, genel anlamda vatan �airidir ve pek 
çok ki�iye de rol-model olmu�tur. Bu beyitte Namık 
Kemal, bir aktivist rolüyle ortaya çıkmaktadır. Onun 
‘Hürriyet’ gazetesinin 51. Sayısında bu kasidenin bazı 
beyitlerinin görüldü�ünü ifade eden Mehmet Kaplan, 
onun bu yönünü �öyle dile getirir: 

“Bu sıralarda Namık Kemal, �ahsiyetinin en 
kuvvetli anını ya�ar ve bu manzumede biz bu anı 
buluyoruz. Daha ilk beyitten itibaren kar�ımıza bir 
ihtilâlci tipi çıkıyor: Devrin iktidarına bir prensip 
namına kar�ı gelen, muhalefet eden, sava�an bir 
insan.”119 

Namık Kemal’in beyitte “ey bî-dâd” (ey adaletsiz!) 
diye seslendi�i ki�inin tek oldu�u görülmektedir. Onun 
seslendi�i ve hedef gösterdi�i bu tek ki�i, döneminde 
yönetimin ba�ındaki kimsedir. Bu �ahsa kar�ı 
reaksiyonu o derece fazladır ki, artan kan basıncı ve 
vücut ısısını adeta kelimelerden hissetmek mümkündür.  

Onda ve/veya ona göre, “hamiyet kanının ate�i”nin 
derecesi ve gücü “zulüm kılıcı”nı eritecek orandadır. Bu 
ifadelerin iletti�i anlam, ‘zalim ki�ilerin önüne ancak 
ölümü göze alan ki�iler çıkabilir ve zulümlerini sona 
erdirebilirler’ �eklindedir. Namık Kemal’in �iirine bu 
kavram Fransız �iirinden girmi�tir. Türk �iirinde Namık 
Kemal’den önce böyle bir kullanım mevcut de�ildir. 

Beyitte, “ey bî-dâd” (ey adaletsiz!” �eklinde 
seslenilerek bir Nidâ sanatı yapan Namık Kemal’in 
‘adalet’ kavramı ve temine vurgu yaptı�ı â�ikârdır.  

Namık Kemal’in ya�adı�ı toplum adalet kavramına 
yabancı olmadı�ı gibi Osmanlı Devleti de dünyaya 
adalet da�ıtan uygulamaların sahibi bir devlettir. Peki 
bu çeli�ki nedir? Namık Kemal, Fransız �htilali’nin 
sonucu do�an Batı tipi bir adaletten yanadır. Fransız 
�htilali savunucuları Fransa’da öncelikle iki �eye hücum 
etmi�lerdir. Bunlardan biri Kilise, di�eri yönetimi elinde 
bulunduran iktidar. Bu nedenle, Namık Kemal, dü�ünce 
olarak onların yöntemlerini örnek kabul edip ilerledi�i 
için böyle bir durum ortaya çıkmaktadır. Onun ‘dâd 
lazımsa’ redifli gazelleri120 de adalet temini i�leyen 
�iirleri arasında bu yönüyle belirgindir… 

Arapça olan “ey” ünleminin harflerinin sondan 
ba�a do�ru okundu�unda yine Arapça bir ünlem olan 
��������������������������������������������������������������������������������������������������������
�em�îr (f.i.): Kılıç. 
�em�îr-i zulm (f.iz.t.): Zulmün kılıcı, zulüm kılıcı. 
Hûn (f.i.): Kan 
Âte�-i hûn-ı hamiyet (f.iz.t.): Hamiyet kanının ate�i.�

119 Mehmet Kaplan (1981). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e �iir Tahlilleri, C. 1, 
s. 40.�

120 Bkz. �smail Parlatır (1989). “Namık Kemal’in “Lazımsa” Redifli 
Gazelleri ve Naz�releri”, Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal, 
�stanbul: Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, ss. 
161-183.�
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“yâ”nın çıkmasıyla bir Aks-i Müfred sanatı 
olu�turulmu�tur. 

Ayrıca beyitte “kan” ile ate�” kelimeleri 
aralarındaki kırmızılık, yakıcılık ve hararet yönünden; 
“�em�îr-i zulm” ile “bî-dâd” kelimeleri de zalim ki�ilerin 
sıfatı olması açısından bir arada kullanıldıklarından bir 
Tenâsüb sanatı yapılmı�tır. 

25 
Ne mümkin zulm ile bî-dâd ile imhâ-yı hürriyyet 
Çalı� idrâki kaldır muktedirsen âdemiyyetden121 

“Zulüm ve adaletsizlik ile hürriyeti yok etmek (ortadan 
kaldırmak) ne mümkün(dür?) E�er gücün yetiyorsa, 
insano�lundan idraki (anlayı�ı) kaldır.” 

Namık Kemal, ‘Hürriyet Kasidesi’nin bu beytinden 
son beytine kadar ‘hürriyet a�kı’nı konu ve tema olarak 
ele almı� ve i�lemi�tir.  

�nsanı di�er canlı varlıklardan ayıran bazı 
özellikleri vardır. Bunlardan biri onun konu�ması ise 
di�eri dü�ünen bir varlık olmasıdır.  �nsano�lunun 
benimsemi� oldu�u pek çok fikirden biri de hürriyet 
fikridir. Hürriyet, zihinde tasarlanıp beliren ve uygun 
ortamı buldu�unda dile getirilen bir fikirdir. Hürriyet 
fikrinin ifade edili�ini zulüm ile geciktirmek ya da 
erteletmek mümkündür ama bu dü�ünceyi imha etmek 
mümkün de�ildir. 

Fikirler zulüm ile yok edilemezler. �nsanlar esir de 
olsalar, dü�ünme kabiliyetlerini yitirmedikleri sürece 
“hürriyet” dü�üncesini ve mefhumunu zihin ve 
kafalarında ta�ıyacaklardır. Böylece hür ya�ama ve hür 
dü�ünme iste�i gerçekle�inceye kadar insanların 
u�runda mücadele ettikleri ve sava� verdikleri bir ideal 
haline gelmektedir. 

Mehmet Kaplan’ın ‘hürriyet’ konusunda �u 
ifadeleri konuya açıklık getirmektedir: 

“Hürriyet güzel, esaret çirkindir. Hürriyet 
ulvî, esaret süflîdir. Hürriyet insanın özü ile 
birdir. Hürriyet, varlıklar içinde yalnız insana 
has olan dü�üncenin mahiyetinde mevcuttur. 
Bundan dolayı, dü�ünme faaliyetini 
durdurmadan hürriyet yok edilemez. �nsan ise 
yaradılı�ı icabı dü�ünme kabiliyetine sahip bir 
varlıktır… Namık Kemal’e göre hürriyet, 
insanın dü�ünme kabiliyetinin zaruri bir 
neticesidir. Dü�ünme kabiliyetini ortadan 
kaldırmadıkça hürriyet duygusunu yok etmeye 
imkân yoktur. Bu ise imkânsız bir �eydir. 

������������������������������������������������������������
121 Zulm (a.i.): Zulüm. 

Bî-dâd (f.vt.): Adaletsiz, zalim. 
�mhâ (a.i.): Yok etme, ortadan kaldırma. 
�mhâ-yı hürriyyet (f.iz.t.): Hürriyetin imhası, hürriyetin yok edilmesi. 
Âdemiyyet (a.i): Adamlık, insanlık, insana yakı�ır hal. 
�drâk (a.i.): Anlayı�, dü�ünme, dü�ünme kabiliyeti.�

Baskının hürriyeti ezmesi �öyle dursun, o aksine 
insandaki direnme gücünü daha çok arttırır.”122 

�nsanlar anlayı�ları, yani idrakleri sayesinde di�er 
varlıklara üstündürler. Bu insanlı�ın ve/veya insan 
olmanın bir ayırıcı vasfıdır. Bu vasıf yerinde durdu�u 
müddetçe, insan dı� tesirlere kar�ı koymasını da 
bilecektir. 

Namık Kemal’in bu beytinden hareket edilirse, 
‘insan hürriyetinin do�u�tan geldi�i ve hürriyet 
duygusunun baskı ve zulümle ortadan 
kaldırılamayaca�ı’ tezinin i�lendi�i kanaatine ula�mak 
mümkündür. Aslında Ziya Pa�a gibi Namık Kemal de 
hürriyet dü�üncesinin kayna�ını döneminin genel 
kabuller sistemi do�rultusunda �slamiyet’te arayan bir 
kimsedir. �slam inancında, insanların daha dünyaya 
gelirken hür olarak do�dukları kabul edilir. Bundan 
dolayı onu imha etmek mümkün de�ildir.  

Mehmet Kaplan’ın da dile getirdi�i gibi, Namık 
Kemal, ‘Hürriyet-i Efkâr’ adlı makalesinde bu fikri 
geli�tirerek söyle der:  

“Bir adamın velev ta�larla beyni ezilsin 
fikrince kanaat etti�i tasdikâtı ta�yîr etmek kabil 
midir? Velev hançerle yüre�i paralansın, 
vicdansa tasdîk etti�i mu’tekedâtı gönlünden 
çıkarmak mümkün olabilir mi? Demek ki, naklî, 
aklî, hikemi, siyasî, ilmî, zevkî efkâr zaten 
serbest, zaten tabiîdir. De�i�irse kimsenin 
icbârıyla de�il, tabiatın ilcâsıyla de�i�ir.”123 

Daha önceki beyitlerde oldu�u gibi bu beyitte de 
söz ve anlam sanatlarına ba�vurulmu�tur. “Ne 
mümkün” cümlesinde bir �stifham vardır. 

Beyitte, “zulm” ve “bî-dâd” ile “hürriyet” kelimeleri 
anlamları birbirine zıt olarak kullanıldı�ından bir Tez�d 
sanatı meydana getirilmi�tir. 

Son olarak, “zulm” ve “bî-dâd” kelimeleri 
aralarındaki anlam ili�kileri dü�ünülerek bir arada 
kullanıldı�ından Ten�süb sanatı yapılmı�tır. 

26 
Gönülde cevher-i elmâsa benzer cevher-i gayret 
Ezilmez �iddet-i tazyîkden te’sîr-i sıkletden124 

“Gönülde çalı�ma cevheri, elmas cevherine benzer. 
Baskının �iddetinden (ve) a�ırlı�ın tesirinden (dolayı) 
ezilmez.” 

������������������������������������������������������������
122 Mehmet Kaplan (1981). Tanzimat’tan Cumhuriyet’e �iir Tahlilleri, C. 1, 

s. 42.�
123 Mehmet Kaplan (1948). Namık Kemal, Hayatı ve Eserleri, �stanbul: 
�stanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s. 129; Kr�. 
Mehmet Kaplan (2005). “Hürriyet Kahramanı: Namık Kemal”, Türk 
Edebiyatı Üzerinde Ara�tırmalar  3 / Tip Tahlilleri, s. 161.�

124 Cevher-i elmas (f.iz.t.): Elmas cevheri. 
Cevher-i gayret (f.iz.t.): Gayret cevheri. 
�iddet-i tazyîk (f.iz.t.): Tazyikin �iddeti, baskının �iddeti. 
Te’sîr-i sıklet (f.iz.t.): A�ırlı�ın tesiri, a�ırlı�ın etkisi.�
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Namık Kemal, soyut olan “gayret” kavramını Türk 
toplumunun algılama seviyesine uygun bir biçimde 
somut varlıklara benzeterek anlatma yoluna 
gitmektedir. 

Bu beyitte, ‘gayret’in de�eri ve gücü üzerinde duran 
Namık Kemal, adeta, �öyle demektedir: 

1)Gönüldeki cevher gibi olan gayret, elmas gibi 
de�erlidir. 2)Gönüldeki cevher gibi olan gayret, elmas 
gibi dayanıklıdır: Elması elmasla keserek i�ledikleri veya 
yok ettikleri gibi onu da bir benzeri ile biçimlendirmek 
mümkündür. 3)Gayret cevheri baskının �iddeti ve 
a�ırlı�ın tesirinden etkilenmez. 4)Gayret, içten gelen bir 
sitimdir, soyut �eyi baskı altına alıp yok etmek gerçekten 
mümkün de�ildir… 

Elmas cevherler içinde de�erli oldu�u gibi madde 
olarak yıpranmaz ve a�ınmaz bir cevherdir. Bu nedenle 
beyitte, ‘gayret’ bir cevhere, bu cevher de de�erli ve 
kıymetli olu� yönünden elmas cevherine benzetilerek 
Te�bih sanatı yapılmı�tır.  

Namık Kemal, bu elmas örne�inden hareketle, 
‘nasıl elmas herhangi bir dı� tazyikten etkilenmiyorsa, 
vatan ve milletine hizmet etmek a�kı, azmi ve gayreti 
içinde olan bir insanı da hiçbir dı�tan gelen �iddet, baskı 
ve tehdit yolundan döndüremez. Vatan ve milletine 
do�ru bildi�i yolda hizmet etmesine engel olamaz’ 
demek istemektedir.  

Buradan hareketle, beyitte, gayretli, çalı�kan, 
cesaretli, yılmayan; hiçbir baskı ve sıkıntıdan 
korkmayan; tıpkı elmas gibi kendisi a�ınmayan, ama 
di�erlerini a�ındırmaya çalı�an bir insan tipi 
canlandırılmak istenmektedir.  

Bu nitelikleri ta�ıyan insan, �airin �ahsında modelini 
buldu�u gibi, teslim olmayan, nemelazım demeyen ve 
her devirde geçerlili�ini koruyan bir insandır. 

De�erli ta�lar içinde en pahalısı ve de�erlisi olan 
“elmas” ve cevher” kelimeleri ba�lamında aralarında 
anlam ili�kisi olan kelimelerin beyitte bir arada 
kullanılmasıyla bir Ten�süb sanatı meydana getirilmi�tir. 

27 
Ne efsûnkâr imi�sin âh ey dîdâr-ı hürriyyet 
Esîr-i ‘a�kın olduk gerçi kurtulduk esâretden125 

“Ey hürriyetin güzel yüzü! Ah! (Sen) ne büyüleyici 
imi�sin. Gerçi esaretten kurtulduk, (fakat bu sefer de senin) 
a�kının esiri olduk.” 

Namık Kemal, mücerret bir muhakeme mahsulü 
olan fikirlerle yetinmeyerek, hürriyeti, batı milletlerinin 
yaptı�ı gibi bir sevgili �eklinde tasavvur edip ona kar�ı 

������������������������������������������������������������
125 Efsûn-kâr (f.vt.): Efsunlu, büyüleyici, çok güzel. 

Dîdâr-ı hürriyet (f.iz.t): Hürriyetin yüzü, özgürlü�ün güzel yüzü. 
Esîr-i ‘a�k (f.iz.t.): A�kın esiri, a�kın tutsa�ı. 
Esâret (a.i.): Esaret, esirlik, tutsaklık.�

olan sevgisini dile getirmektedir. Bundan dolayı, 
hürriyet, güzelli�i ile insanları büyüleyip etkisi altına 
alan, maddî cisme sahip olan bir sevgiliye te�b�h 
edilmi�tir. 

�airin soyut bir konuyu somutla�tırarak ifade etme 
yöntemine ba� vurdu�u görülmektedir. Hürriyet soyut 
bir kavram, sevgili ise somut bir varlıktır. �air, burada 
hürriyeti somut bir sevgili olarak dü�ünmektedir. 
Bundan dolayı da hürriyete normal bir sevgili gözüyle 
bakmakta ve seslenmektedir: “Ey hürriyetin güzel yüzü! 
Ah! (Sen) ne büyüleyici imi�sin.”  Bu ifadelerden de 
anla�ılıyor ki, sevgili yüzünün güzelli�i ile 
kar�ısındakileri cazibesi altına alarak, kendi a�kının kulu 
ve esiri yapmaktadır. Böyle olunca hürriyet te�h�s 
edilmi� ve beraberinde bir kapalı istiare yapılmı� 
olmaktadır. 

Hürriyet adlı bu sevgilinin cazibesine kapılanlar 
�air ve �air gibilerdir. Bu ki�ileri esaretten kurtulup 
a�kın esiri olanlar olarak dü�ünmek gerekir. Beytin 
ikinci mısraında yer alan iki fiilin (… kurtulduk, …olduk)  
birinci ço�ul �ahıs olarak çekimlenmesi de ortaya 
koymaktadır.  

Namık Kemal’in �iir dilinde bu “Gerçi esaretten 
kurtulduk, (fakat bu sefer de senin) a�kının esiri olduk.” 
�eklinde ifadesini bulmu�tur. Böylelikle burada, “bu 
esirlik ba�ka esirliktir” gerçe�ine dikkatler çekilmekte ve 
“hürriyete esirlik esirli�in en yücesidir” fikri ileri 
sürülmektedir. 

�zah kısmında yukarıda da geçti�i üzere, bu beyitte 
�airin duygu, dü�ünce ve hayallerini dile getirirken söz 
ve anlam sanatlarına ba�vurdu�u görülmektedir. 
Bunlardan birkaçını sıralamak gerekirse, “ey dîdâr-ı 
hürriyet” kelime grubunda bir Nidâ sanatı, 

Arapça olan “ey” ünleminin harflerinin sondan 
ba�a do�ru okundu�unda yine Arapça bir ünlem olan 
“yâ”nın çıkmasıyla bir Aks-i Müfred, 

“Esîr” ve “esâret” kelimelerinin Arapça’da aynı 
kökten türetilmi� olarak bir beyitte kullanılmasıyla 
��tikâk sanatı, 

Yine “Esîr-i a�kı olmak” ile “esâretden kurtulmak” 
kelime grupları arasında anlamları açısından Tezâd 
sanatı, 

Ayrıca “Esîr” ile “esâret”; “a�k – dîdâr – efsûnkâr” 
kelimelerinin aralarındaki anlam ilgileri göz önünde 
bulundurularak bir araya getirilmesi ile Tenâsüb sanatı 
yapılmı�tır. 

Türk edebiyatında kasidenin bu beytinin çok 
me�hur oldu�unu, ba�ta ö�renciler ve edebiyatseverler 
tarafından ezberlendi�ini, yine pek çok edebî sanatlar 
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kitabında da örnek beyit olarak yer aldı�ını belirtmekte 
yarar vardır126. 

28 
Senindir �imdi cezb-i kalbe kudret setr-i hüsn etme 
Cemâlin tâ-ebed dûr olmasun enzâr-ı ümmetden127 

“�imdi kalbi fethedecek güç sendedir, güzelli�ini gizleme. 
Güzelli�in ümmetin / milletin nazarlarından ebediyete kadar 
uzak kalmasın.” 

Namık Kemal daha önce de dile getirildi�i gibi 
burada sevgiliye benzetti�i hürriyete seslenmektedir. 
Bunu gerçekle�tirirken ‘Sen, cezb-i kalb, setr-i hüsn, 
cemal, enzar-ı ümmet, dûr olmamak’ gibi bazı anahtar 
kavramları kullanmaktadır. 

O deyim yerindeyse, ‘ey hürriyet adlı sevgili! �imdi 
kalpleri cezp etme gücü sendedir, güzelli�ini gizleyip 
esirgeme. Güzel yüzün ebediyete kadar ümmetin 
bakı�ından uzak kalmasın’ diyerek toplumu hürriyet 
adlı sevgilinin a�ı�ı olarak görmektedir. 

�slam inancı ve kültürünün bir sevme ve sevilme 
ahlakı vardır. Toplum hayatına oldu�u gibi sanatına ve 
�iirine bu yansımasını bulmu�tur. Sevgili kolay yüzünü 
göstermez, a�ı�ından tegafül eder, iyice onu tanımak ve 
güvenmek ister. 

Namık Kemal, �iir diliyle hürriyet adlı sevgiliye 
�imdi emin ellerdesin, artık yüzünü göster derken, 
toplumsal açıdan da toplumun özgürle�mesini ve 
hürriyet dü�üncesine sahip çıkmasını istemi� 
olmaktadır. 

�slam kültür ve medeniyetinde hürriyet fikri 
önemlidir. �nsanlar sadece Allah’a kar�ı sorumludurlar. 
Hür olmak veya olmamak konularına göre ibadetlerde 
durumlar de�i�mektedir. 

Beyitte birinci mısrada ‘sen’, ‘cezb-i kalb’ ve ‘setr-i 
hüsn etmemek’ kelime ve tamlamaları sıralandıktan 
sonra, ikinci mısrada ‘cemal ve enzâr-ı ümmet’ kelime 
ve tamlamalarının düzenli bir biçimde sıralanması ile bir 
Leff ü Ne�r-i Müretteb sanatının yapılıp yapılmadı�ı 
üzerinde durulabilir. 

Ayrıca aralarındaki anlam ili�kileri dü�ünülerek 
aynı kelimelerin beyitte bir arada kullanılması ile bir 
Tenâsüb sanatı da yapılmı�tır. 

29 
Ne yâr-ı cân imi�sin âh ey ümmîd-i istikbâl 
Cihânı sensin âzâd eyleyen bin ye’s ü mihnetden128 

������������������������������������������������������������
126 Örnek olarak bkz. �sa Kocakaplan (1992). Açıklamalı Edebî Sanatlar, 
�stanbul: Milli E�itim Bakanlı�ı Yayınları, ss. 186-187.�

127 Cezb-i kalb (f.iz.t.): Kalbin cezbesi, kalbi fethedecek güç. 
Setr-i hüsn (f.iz.t.): Güzelli�in gizlenmesi. 
Cemâl (a.i.): Güzel, güzellik. 
Tâ-ebed (f.zf.): Ebediyete kadar. 
Dûr olmak: Uzak kalmak. 
Enzâr-ı ümmet (f.iz.t.): Ümmetin bakı�ları, milletin bakı�ları.�

“Ey gelece�in ümidi (olan hürriyet)! Ah sen ne can 
dostuymu�sun. Dünyayı bin ümitsizlik ve sıkıntıdan 
kurtaran sensin.” 

 

Daha önceki beyitlerde sözü edilen “sevgili” motifi 
bu beyitte de farklı niteliklerinin dile getirilmesi 
sayesinde devam etmektedir.  

Namık Kemal, “hürriyet, canımızın canı ve 
gelece�imizin ümididir. �stikbalimizin temel hareket 
noktası hürriyettir. Dünyayı ve onda ya�ayanları binbir 
türlü keder ve sıkıntıdan kurtaran hürriyettir… vb.” 
�eklinde dü�üncelerini ileri sürmektedir. 

Müslüman Türk esteti�inde a�kı do�uran kusursuz 
de�erlerdir. Kusursuz de�erler, saygıyı, saygı da a�kı 
do�urur. �stikbalimizin temel hareket noktası 
hürriyettir. Dolayısıyla, o, bugünün oldu�u gibi 
gelece�in de ümididir. 

Ancak �unu da ifade etmek gerekir ki, dünyanın 
hiçbir yerinde ilâ nihâye bir hürriyet, yani sınırsız, 
sonsuz bir hürriyet yoktur. Hürriyet, bir ba�kasının 
hakkının ve hürriyet sahasının ba�ladı�ı yerde sona erer. 
�nsan hayatı bile sonsuz de�il, aksine sınırlıdır. 
Mantıken sınırlı bir ömrü ya�ayana sınırsız bir hürriyet 
verilmez. 

Öte yandan hürriyet fikri, evrenseldir ve bundan 
ötürü bütün dünya insanlarını ilgilendirir. Hürriyetin 
kısıtlandı�ı ve/veya olmadı�ı yerde çile, sıkıntı ve keder 
… vb vardır. �nsanların hür oldu�u yerlerde bunlardan 
eser bile yoktur. 

Hürriyet ki�ile�tirilerek can dostu ve gelece�in 
ümidi olarak nitelendirilmi�tir. Bu candan dost dünyaya 
dostlu�unu göstermi�, binbir türlü yeis / ümitsizlik ve 
sıkıntıdan insanları kurtararak onları ümit ı�ı�ına 
kavu�turmu�, yani azat etmi�tir. 

Beyitte hürriyet ki�ile�tirilerek te�h�s edildi�inden 
aynı zamanda bir kapalı isti�re sanatı yapılmı�tır. 

 “Ey ümmîd-i istikbâl” kelime grubunda bir Nidâ 
sanatı, 

Arapça olan “ey” ünleminin harflerinin sondan 
ba�a do�ru okundu�unda yine Arapça bir ünlem olan 
“yâ”nın çıkmasıyla bir Aks-i Müfred, 

Ayrıca, “ümmîd” ile “ye’s ü mihnet” kelimeleri 
arasında anlam zıtlıkları bulundu�undan bir Tezâd 
sanatı yapılmı�tır. 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
128 Yâr-ı cân (f.iz.t.): Canın dostu, can dostu, candan dost. 

Ümmîd-i istikbâl (f.iz.t.): Gelece�in ümidi, gelecek midi. 
Âzâd eylemek: Özgürlü�üne kavu�turmak, serbest bırakmak, 

kurtarmak. 
Ye’s ü mihnet: Yeis ve mihnet, ümitsizlik, keder ve sıkıntı.�
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Yine, beyitte ye’s ile ‘mihnet’ kelimeleri aralarındaki 
anlam ili�kisi dü�ünülerek bir arada kullanıldı�ından 
Tenâsüb sanatı yapılmı�tır. 

30 
Senindir devr-i devlet hükmünü dünyâya infâz et 
Hüdâ ikbâlini hıfz eylesün her türlü âfetden129 

“Devlet (hükmetme) zamanı senindir, hükmünü 
dünyaya geçir. Allah yüceli�ini her türlü belalardan 
korusun.” 

Namık Kemal, adeta bu beytinde ‘hürriyet’ için 
duada bulunmaktadır. Kasidenin yazılı� amacına bu 
tutum uygundur. 

Sevgiliye hitaben “Devlet (hükmetme) zamanı senindir, 
hükmünü dünyaya geçir. Allah yüceli�ini her türlü 
belalardan korusun.” demektedir. �kinci mısra bir duadır. 

Buradan anla�ıldı�ına göre, hürriyet ve hürriyet 
dü�ünce ve duygusu güzel olmasına ra�men onu 
dünyaya yayma ve uygulamada bazı engeller olacaktır. 
Bu üstesinden gelinemez zorluklardan onun kurtulması 
için Allah’a dua etmektedir.  

Kaside bir devlet büyü�üne yazılsa idi kasidenin 
dua bölümünde bir dua zaten yapılacaktı. Lakin burada 
bu hürriyet için yapılmaktadır ki geçmi� kasidelerde 
bulunmayan bir durumdur. 

Namık Kemal’in ba�tan teslimiyet gibi bir 
dü�ünceye sahip olmadı�ını görüyoruz. Burada bir 
konuda her �ey yapıldıktan sonra geri kalanı Allah’a 
bırakma anlayı�ı var. Bu ise �slâm inancı ve bu 
do�rultuda olu�an kültüründeki tevekkül anlayı�ıdır. 

�airin hürriyet için ‘Allah yüceli�ini her türlü 
belalardan korusun’ demesi aslında bir duadır. Kasideleri 
böyle bitirmek gelenekseldir, ancak burada soyut bir 
kavram olana yapılan dua ile bu gelenek kırılmaya 
çalı�ılmı�tır. Bunu bazıları kaside nazım �eklinde 
yaratılan ‘yenilik’ diye adlandırabilir. 

Beyitte geçen ‘ikbâl’ kelimesinin harflerinin geriye 
do�ru okunması ile yine Arapça ve anlamlı ‘lâ-bekâ’ 
(ölümsüz) kelimesinin çıkmasıyla bir Aks-i Müfred sanatı 
yapılmı�tır. 

Namık Kemal’in artık devlet yönetiminde 
hürriyetin egemen olaca�ına dair inancının sa�lam 
oldu�u sonucu çıkarılabilir. Çünkü, dünyada bu 
kasidenin yazıldı�ı tarihlerden sonra adım adım 
�mparatorluklar da�ılıp yerlerine mill� devletlerin 
kurulu�u, hürriyet mücalelerine giri�enlerin 
�mparatorluklardan ayrılıp teker teker istiklâllerini 
kazanmaları sonucu gerçekle�mi�tir. 

������������������������������������������������������������
129 Devr-i devlet (f.iz.t.): Devletin idaresi. 
�nfâz etmek: Uygulamak, yerine getirmek. 
Hudâ (f.i.): Allah,Tanrı. 
Hıfz eylemek: Korumak.�

31 
Kilâb-ı zulme kaldı gezdi�in nâzende sahrâlar 
Uyan ey yâreli �îr-i jeyân bu hâb-ı gafletden130 

“Ey yaralı kükreyen arslan! Senin gezdi�in güzel 
sahralar zulmün köpeklerine kaldı, artık gaflet uykusundan 
uyan.” 

Daha önceki beyitlerde “hürriyet”i sevgiliye ve can 
dostuna, kendisini ve/veya kendisi gibi yenilikçi 
dü�ünceye sahip gençleri bu sevgilinin ve can dostunun 
cazibesine kapılmı� ki�iler olarak gören �air, bu 
kasidenin son beytinde bu sevgilinin cazibesine 
kapılması gereken muhatapları millet boyutuna 
çıkarmakta ve gerekçesini ortaya koymaktadır. 

Namık Kemal, burada açık isti�re ile Türk milletini 
kükremi�, ama gaflet uykusuna dalmı� yaralı bir 
arslana, bu milletin dü�manlarını da zulüm köpeklerine 
benzetmektedir. �leri sürülen teze göre, bu gaflet 
uykusundan uyanılmalıdır, bu ise ancak hürriyet ile 
olur. Halkı veya milleti uyandırma konusunu Türk 
�iirinde i�leyen ba�ka �airler de vardır. Örne�in Mehmet 
Emin Yurdakul ve Mehmet Akif Ersoy bunlar arasında 
adları hemen söylenmesi gereken ki�ilerdir. 

Burada hitap o devir Osmanlı toplumuna, bugünkü 
manada Türk milletinedir. Yaralı ve kükremi� arslan 
Türk milletidir, lakin gaflet uykusuna dalmı�tır. 

�air demek istiyor ki: “Ey gaflet içinde olan Türk 
milleti! Bir zamanlar senin Hak, hukuk, adalet, nizam, 
medeniyet, ilim ve kuvvetle hakim oldu�un ülkeler, bugün 
zalim ve egoist bir takım kuvvetlerin eline geçti. Bu hale bak, 
ibret al da kendine gel, gaflet uykusundan uyan!” 

�airin Türk milletinden �iir diliyle dile getirdi�i 
talebi en do�al hakkıdır. Yara ve uyku gibi �eylerin her 
ikisi de geçici �eylerdir. Yaralar iyile�ti�i ve uyku 
da�ıldı�ında arslan yine nazende sahralarda dola�arak 
oralara hakim olabilir. Arslan sıcak bölgelerde ya�ayan 
sahraları mekân edinen bir canlıdır… Arslan yaralı ve 
gaflet içinde kükrese de, onun bu haline aldırmayan 
zulüm köpekleri bu sefer meydanı bo� bulup nazende 
sahraları sahiplenirler. 

Namık Kemal’in “uyan!” telkini, Müslüman Türk 
milletinin �’lâ-yı Kelimetullah’ı yaymak için üç kıtaya at 
sürmesinin iftiharı ve gücüyle söylenmi� bir söz olup 
Müslüman Türk milletinin cihana hakim olma 

������������������������������������������������������������
130 Kilâb (a.i.): Kelb’in ço�ulu. Köpekler. 

Kilâb-ı zulm (f.iz.t.): Zulüm köpekleri. 
Nâzende (f.s.): Nazlı; ho� edalı, güzel. 
Nâzende sahrâlar: Nazlı sahralar, nazlı çöller, güzel sahralar, güzel 

çöller. 
�îr (f.i.): Arslan. 
Jeyân, jiyân (f.s.): Kükremi�. 
�îr-i jeyân (f.s.t.): Kükremi� arslan, kükreyen arslan. 
Hâb (f.i.): Uyku. 
Hâb-ı gaflet (f.iz.t.): Gaflet uykusu.�
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dü�üncesinde birle�meyi talep anlamını, bir ba�ka 
ifadeyle ‘zulüm köpekleri olarak’ ‘destursuz ba�a 
girenler’i oralardan def etmeyi amaçlayan bir talep’ 
anlamını ta�ır… 

Arslanlar arasında oldu�u gibi bütün hayvanlar 
arasında saha belirleme olayı vardır. Bunun insanlar ve 
ülkeler arasındaki �ekli kıta sahanlı�ı �eklindedir. 
Milletlerin bir mill� sınırları vardır, bir de kültürel 
sınırları vardır. Mill� sınırlar ile kültürel sınırlar birbirine 
e�it de�ildir. Toprak ve güç kaybederek vatanı daralmı� 
bir devlet kendini yaralı ve kükreyen arslan gibi görür, 
daima sınırları dı�ında kalmı� kültürel sınırlarının 
özlemini çeker. �airin de bu duygu ve dü�ünceyi 
payla�tı�ı anla�ılmaktadır. 

Kasidenin bu son beytinde görüldü�ü gibi �air, 
duygu, dü�ünce ve hayallerini bazı söz ve anlam 
sanatlarına ba� vurarak dile getirmektedir. Bu ba�lamda 
yukarıda dile getirilenler dı�ında �unları da 
hatırlatmakta yarar vardır: 

“Ey yâreli �îr-i jeyân” kelime grubunda bir Nida 
sanatı, 

Arapça olan “ey” ünleminin harflerinin sondan 
ba�a do�ru okundu�unda yine Arapça bir ünlem olan 
“yâ”nın çıkmasıyla bir Aks-i Müfred, 

Zulüm köpekleri kendisinden güçlü olan arslanın 
gaflet uykusunu fırsat bilerek ortaya çıktıkları gibi, 
sahralar, özellikle nazlı sahralar bu köpeklerden ancak 
oraları mesken tutan kükremi� arslan sayesinde 
kurtulabilirler. Bu mantıktan hareket edildi�inde, beytin 
birinci mısraında “kilâb-ı zulm, gezmek, nâzende 
sahralar”a kar�ılık, karı�ık bir biçimde ikinci mısrada 
“�îr-i jeyân, uyanmak, hâb-ı gaflet” kelime ve 
tamlamalarının kullanılması ile bir Leff ü Ne�r-i Mü�evve� 
sanatı yapılmı�tır. 

Beyitte, gerek “zulüm köpeklerinin ve gerekse 
yaralı kükremi� arslanın elde etmek istedi�i nâzende 
sahralar”, ki�ile�tirilerek bir av gibi dü�ünülmü�tür. Her 
iki taraf da bu ava sahip olmakla güç gösterisi yapacak, 
deyim yerindeyse sahalarını, bir ba�ka ifade ile ülkeler 
arası politikada kıta sahanlıklarını göstermi� 
olacaklardır. 

Bu beyitte, “nâzende sahra” ile bu çölün hassasiyeti 
vurgulanmı�tır. Buradan Müslümanlar için kutsal kabul 
edilen yerlerin yer aldı�ı co�rafyayı akla getirmek de 
mümkündür. Osmanlı Devleti’nin gücünün 
zayıflamasıyla ba�ka güçlerin (zulüm köpeklerinin) o 
bölgelere hakimiyet kurması, �airde bu son beytinde dile 
getirdi�i fikri uyandırmı�tır denilebilir. Bu bakı� 
açısından hareketle içinde ya�anılan zaman diliminde de 
Ortado�u’ya bir bakmak, gerek yabancı ‘kilab-ı zulm’ ve 
gerekse onlara kuyruk sallayıp arkada�lık kuran yerli 
türlerinin kimler oldukları ve ne yaptıklarını somut 
kanıtları ile ortaya koyar. 

Bu vatan dü�üncesi, Namık Kemal’in vatan 
co�rafyasının sınırlarına i�aret eder ki kutsal topraklara, 
ta Kâbe’ye kadar uzanır. Bu dü�ünce o tarihlerden sonra 
aydınların zihninde zamanla de�i�ik co�rafyaları i�aret 
etti�i bir anlayı� olarak sürse de, Cumhuriyet’in ilanı ile 
somut bir hale bürünmü�tür… 

e-Kasidenin Türk Edebiyatında Etkileri 
Eski Türk Edebiyatı nazım �ekillerinden biri olarak 

kas�de üzerine önemli çalı�malar yapılmasına ra�men131, 

������������������������������������������������������������
131 Bkz. Tâhirü’l-Mevlevî (1329). Tedrîsât-ı Edebiyyeden Nazm ve E�kâl-i 

Nazm, Dersa’âdet: Mahmûd Bey Matbaası, 111 s.; M. Nuri 
Gençosman (1963). “�sl�m� Edebiyatta Kaside”, Diyanet �lmi Dergi, C. 
2, S. 6-7, Ankara, ss. 31-35; Haluk �pekten (1983). Eski Türk Edebiyatı. 
Edebî Bilgiler (Nazım �ekilleri – Aruz Vezni) 1. Kısım: Nazım �ekilleri, 
Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat 
Bölümleri Ders Notları: 47, 170 s.; A.mlf. (1985). Eski Türk Edebiyatı. 
Nazım �ekilleri, Ankara: Birlik Yayın Kooperatifi Yayınları, 167 s.; 
Mehmet Çavu�o�lu (1986). “Kaside”, Türk Dili, Aylık Dil Dergisi, 
Türk �iiri Özel Sayısı II (Divan �iiri), Yıl: 36, C. 52, S. 414-415-416, 
(Ankara) Temmuz – A�ustos - Eylül, ss. 17-77; Süreyya Ali 
Beyzadeo�lu (1991). “Tayyare Kasidesi”, Dergâh, Edebiyat, Sanat, 
Kültür Dergisi, C. II, S. 18, A�ustos, ss. 8-9; Adem Çalı�kan (1992). 
Fuzûlî’nin Su Kasidesi ve �erhi, 1. bs., Ankara: Diyanet ��leri 
Ba�kanlı�ı Yayınları, 166 s.; Ay�e Gülay Keskin (1994). Klâsik Türk 
Edebiyatında Kasîde (13-14-15. Asırlar), Basılmamı� Yüksek Lisans 
Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili 
ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 241 s.; Ya�ar Aydemir (1994). XVII. 
Yüzyıl Türk Edebiyatında Kasîde, Basılmamı� Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve 
Edebiyatı Anabilim Dalı, 339 s.; Ahmet Atilla �entürk (1994). Ahmet 
Pa�a’nın Güne� Kasidesi Üzerine Dü�ünceler, �stanbul: Enderun 
Kitabevi, XII+64 s.; �.Çetin Derdiyok (1994). “Hoca Dehhânî’nin 
Kasidesine Tematik Bir Bakı�”, Yedi �klim, S. 55, Ekim, ss.  59-63; Bilâl 
Çakıcı (1996). Eski Türk Edebiyatında Kasîde (16. Yüzyıl), Basılmamı� 
Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı; Ali Yılmaz (1996). 
Kanun� Sultan Süleyman’a Yazılan Kasideler, Ankara: Kültür Bakanlı�ı 
Yayınları, XIV+410 s.; Tahir Üzgör (1996). “Su Kasidesi’nin Metni ve 
Okunu�una Dair”, �lmî Ara�tırmalar, S. 2, �stanbul, ss. 151-158; 
Burhanettin Çakım (1997). Bâkî’nin Kânûnî’ye Sununlan Kasideleri 
Üzerine Yorumlar, Basılmamı� Yüksek Lisans Tezi, �stanbul: �stanbul 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 98 s.; Ahmet Mermer (1997). 
“Necâtî Bey’in Ni�ân Kasidesi”, �lmî Ara�tırmalar, S. 5, �stanbul, ss. 
199-218; Tahir Üzgör (2000). “Su Redifli �iirler ve Fuzûlî’nin Su 
Kasidesinin Kompozisyonuna Dair”, �lmî Ara�tırmalar, S. 9, �stanbul, 
ss. 239-248; Özay Karada� (2000). “Gubâr�’nin ‘Kâbe’ Redifli 
Kasidesi Üzerine Bir �nceleme”, Türklük Bilimi Ara�tırmaları, S. 9, 
(Sivas) Bahar, ss. 249-266; �srafil Babacan (2001). XIX. Yüzyıl Türk 
Edebiyatında Kaside Nazım �ekli (�ekil ve �çerik), Basılmamı� Yüksek 
Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim 
Dalı, 207 s.; Ali �hsan Kolcu (2002). Yokluk Fikri ve Âkif Pa�a’nın Adem 
Kasidesi, Ankara: Akça� Yayınları, 144 s.; Ya�ar Aydemir (2002). 
“Türk Edebiyatında Kaside”, Bilig  / Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
Dergisi / Journal of Social Sciences of Turkish World, S. 22, Yaz, ss. 133-
168; Mehmet M. Türe (2003). Divanlardaki Bahariye Ba�lıklı Kasideler, 
Basılmamı� Yüksek Lisans Tezi, Adana: Çukurova Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 
VII+184 s.; Mustafa Çınar (2006). “Kaside Nazım �eklinin Tarihi 
Geli�imi”, EKEV Akademi Dergisi, Yıl: 10, S. 27, Bahar, ss. 203-222; M. 
Ali Karavelio�lu (2007). “Klasik Türk Edebiyatında Kaside”, Türkiye 
Ara�tırmaları Literatür Dergisi [Eski Türk Edebiyatı Tarihi I Sayısı], C. 4, 
S. 9, Bahar, ss. 253-270; Necdet �engün (2008). “Klasik Türk �iirinde 
Kalem Kasideleri (Kalemiyeler), Turkish Studies / International 
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Yeni Türk Edebiyatında kas�de nazım �ekli üzerine 
malzemeler olu�mu�sa132 da kuramsal müstakil 
çalı�malar henüz yapılmamı�tır. Kaside nazım �ekli 
Namık Kemal’in elinde içerik açısından ve biçim 
açısından yenilik göstermi�tir. �kif Pa�a’nın soyut bir 
kavramı konu alan Kas�de-‘Adem’i hariç tutulacak 
olursa133, kayna�ı Fransız �htilali’nin do�urdu�u 
fikirlere dayanan soyut bir kavram olan “hürriyet”e 
hitaben yazılmı�tır, halbuki divan �airlerinin kaleme 
aldıkları Tevh�dler ve Müncâtlar hariç, bilinen kasideler 
padi�ahlar ve sadrazamlar gibi devlet büyükleri … vb. 
için yazılırdı… Konunun ele alını� biçimi, dil ve üslûp 
yine daha önceki devir kasidelerinden oldukça farklıdır. 
Bu kasidenin akademik çevrelerde bıraktı�ı etki 
‘hürriyet’ kavramı üzerine çalı�malar yapılmasına neden 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Periodial Fort he Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 
Vol. 3 / 4, Summer, ss. 730-758; Abdulmuttalip �pek (2008). Klasik 
Türk �iirinde Gül Redifli Kas�deler, Basılmamı� Yüksek Lisans Tezi, 
Elazı�: Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve 
Edebiyatı Anabilim Dalı, XVI+177 s.; Rasih Erkul (2009). “Edeb� 
Dilekçe Olarak Kasideler / Eulogy as a Literary Petition”, Atatürk 
Üniversitesi Türkiyat Ara�tırmaları Enstitüsü Dergisi [Prof.Dr. Hüseyin 
Ayan Özel Sayısı], S. 39, Erzurum, ss. 753-762; Muhammet Kuzuba� – 
Muhammet Özdemir (2010). “Usûl�’nin Rüzgâr Kasidesi”, ODÜ 
Sosyal Bilimler Ara�tırmaları Dergisi, C. 1, S. 1, Ordu, ss. 102-109; 
Muhammet Kuzuba� (2012). “Oflu Bilâl Efendi’nin ‘Pek Sakın’ 
Redifli Kasidesi / “ ‘Pek Sakın’ Rhyming Qaside Belonging Oflu 
Bilâl Efendi”, Dede Korkut Türk Dili ve Edebiyatı Ara�tırmaları Dergisi, 
C. 1, S. 2, Kı�, ss. 128-141; Metin Hakverdio�lu (2012). Nev�ehirli 
Damat �brahim Pa�a �çin Yazılan Lale Devri Kasideleri, Ankara: Sage 
Yayınları, 856 s.; Sadettin E�ri (2013). “Edebiyatta Bed�iyyeler ve Bir 
Kas�de-i Masnû’a �ncelemesi”, Bilig  / Türk Dünyası Sosyal Bilimler 
Dergisi / Journal of Social Sciences of Turkish World, S. 65, Bahar, ss. 
151-164; Ali Emre Özyıldırım, Hanife Koncu, Hatice Aynur, Müjgan 
Çakır ve Selim S. Kuru (haz.) (2013). Kasideye Medhiye: Biçime, ��leve 
ve Muhtevaya Dair Tespitler, 1.bs., �stanbul: Klasik Yayınlar, 722 s.�

132 Bkz. Walter G. Andrews and Mehmed Kalpaklı (1995). “Across 
Chasms of Change: The Kaside in Late Ottoman and Republican 
Times” (De�i�imin Kanyonları Arasında: Son Osmanlı ve 
Cumhuriyet Devirlerinde Kaside), Qasida Poetry in Islamic Asia & 
Africa-1: Classical Traditions and Modern Meanings [Müslüman Asya 
ve Afrika’da Kaside �iiri-1: Klâsik Gelenekler ve Modern Anlamlar] 
[Eds. Stefan Sperl and Christopher Shackle], Leiden, New York and 
Köln: E.J. Brill, pp. 301-326; Merve Kılıç (2009). �inâsî’nin Hayatı, 
Sanatı, Eserleri ve Kasîdeleri Üzerine Bir �nceleme, Basılmamı� Bitirme 
Tezi, Ordu: Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve 
Edebiyatı Bölümü, IV+125 s. (Danı�man: Yrd.Doç.Dr.Adem 
Çalı�kan); Ramazan Gülendam (2009). “�inasi / Kaside: ‘Dilin 
�radesini Ba�ta Akl Eder Tedb�r’ ”, Tanzimat’tan Bugüne Yeni Türk 
Edebiyatı �iir Çözümlemeleri [Haz. Nurullah Çetin – Ramazan 
Gülendam – Mehmet Narlı], 1.bs., �stanbul: Kriter Yayınevi, ss. 11-
32; Adem Çalı�kan (2011). “�brahim �inâsî Efendi’nin Mustafa Re�îd 
Pa�a Üzerine Bir ‘Kasîde’si ve Tahlili / A ‘Qasida’ on Mustafa Re�id 
Pasha of �brahim �inasi Efendi and Its Analysis”, Uluslararası Sosyal 
Ara�tırmalar Dergisi / The Journal of International Social Research, 
Volume: 4, Issue: 19, Fall, ss. 32-59.�

133 Bkz. Mehmet Kaplan (1981). “Kaside-i Adem / Akif Pa�a”, 
Tanzimat’tan Cumhuriyet’e �iir Tahlilleri, 7.bs., �stanbul: Dergah 
Yayınları, C. 1, ss. 15-28; Ahmet Ölmez (1997). “Bilgegil Hocamız ve 
Onun Dilinden ‘Adem Kasidesi’ �erhi”, Türklük Bilimi Ara�tırmaları / 
Prof.Dr. M. Kayagil Arma�anı, S. 5, (Sivas) Güz, ss. 53-69; Ali �hsan 
Kolcu (2002). Yokluk Fikri ve Âkif Pa�a’nın Adem Kasidesi, Ankara: 
Akça� Yayınları, 144 s.�

olmu�tur. Örne�in, Birol Emil bir makale kaleme 
alırken134, Nevin Önberk, �inâs� ve Namık Kemal’de 
‘Hürriyet’ Kavramı adlı bir doktora tezi hazırlamı�tır135.  

Aruz vezniyle kaleme alınmı� kaside söz ve anlam 
sanatlarına gerekti�inde ba� vurmu�tur. Namık 
Kemal’in adıyla adeta özde�le�mi� bir kasidedir. 

�airler üzerinde derin tesirler bırakan Namık 
Kemal’in bu kasidesi, önceleri ‘�lhâm’, daha sonraları 
‘Ayın Nâdir’ mahlasını kullanan o�lu Ali Ekrem Bolayır 
(1867-1937)136 tarafından ‘Kasîde-i Askeriyye’ (1324 / 
1908) adlı eseri ile tanz�r edilmi�tir. Kasîde’nin matla’ ve 
makta’ beyti �öyledir: 

Görüp bünyân-ı mülkü münkarız zulm ü denâ’etden, 
Büyük bir nevha kopdu kalb-i âte�-bâr-ı milletden, 
(..) 
Sezâ-yı kudsî nihâdân, kahramânân-ı süyûf-ı Hak! 
Muhammerdir se-â-pâ mâyeniz hûn-ı �ehâdetden!137 

������������������������������������������������������������
134 Bkz. Birol Emil (1989). “Namık Kemal’in Eserlerinde ve 

Aksiyonunda Üç Temel Kavram: Hürriyet-Medeniyet-�rade”, 
Ölümünün 100. Yılında Namık Kemal, �stanbul: Marmara Üniversitesi, 
Fen-Edebiyat Fakültesi Yayınları, ss. 11-24.�

135 Bkz. Nevin Önberk (1975). �inâs� ve Namık Kemal’de ‘Hürriyet’ 
Kavramı, Basılmamı� Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 144 
s.  �

136 Hakkında bkz. Mehmet Kaplan (1981). “Küçük �eyler”, Tanzimat’tan 
Cumhuriyet’e �iir Tahlilleri, 7.bs., �stanbul: Dergah Yayınları, C. 1, ss. 
128-131; �emsettin Kutlu (1981). “Ali Ekrem Bolayır”, Servet-i Fünun 
Dönemi Türk Edebiyatı Antolojisi, 2.bs., �stanbul: Remzi Kitabevi, ss. 
235-238; Kenan Akyüz (1986). “Ali Ekrem Bolayır”, Batı Tesirinde 
Türk �iiri Antolojisi, 4.bs., �stanbul: �nkılâp Kitabevi, ss. 356-358; �nci 
Enginün (1986). “Ali Ekrem Bolayır’ın Yayımlanmamı� �iir ve 
Mektuplarından”, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, S. XXIV-XXV, 
�stanbul, ss. 109-127; Metin Bostancı (1986). Ali Ekrem Bolayır’ın 
Hayatı, Sanatı ve �iiri, Basılmamı� Yüksek Lisans Tezi, Ankara: 
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve 
Edebiyatı Anabilim Dalı, 246 s.; �smail Parlatır (1987). Ali Ekrem 
Bolayır, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlı�ı Yayınları, 181 s.; Bilge 
Ercilasun (1990). “Ali Ekrem Bolayır”, Büyük Türk Klasikleri, 
�stanbul: Ötüken-Sö�üt, C. 10, ss. 30-38; Adnan Akgün (1993). 
“Osmanlı Ar�iv Belgelerine Göre Edebiyatçılarımızın Resmî Hâl 
Tercümeleri-XII: Ali Ekrem Bolayır”, Yedi �klim, S. 40, Temmuz, s. 35; 
M. Fatih Andı (1998). “Devrin Edebiyatçılarının Mektupları I�ı�ında 
Ali Ekrem’in ‘�iirimiz’ Adlı Makalesi ve Neticeleri”, Bir / Türk 
Dünyası �ncelemeleri Dergisi, S. 9-10, �stanbul, ss. 47-69; Alim Gür 
(2004). “Ali Ekrem Bolayır’ın Biyografisine Katkılar”, Selçuk 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 11, Konya, ss. 353-389; 
Alaattin Karaca (2006). “Ali Ekrem (Bolayır)”, Servet-i Fünûn 
Edebiyatı, [Haz.: �smail Parlatır – �nci Enginün – Ömer F. Huyugüzel 
– Bilge Ercilasun – Mustafa Özbalcı - Alaattin Karaca], 1.bs., Ankara: 
Akça� Yayınları, ss. 209-238.�

137 Bkz., Ali Ekrem Bolayır’ın biyografisine dair eserlerde ‘Kaside-i 
Askeriyye” (�stanbul, 1324 / 1908) olarak müstakil bir eser 
görünümünde olan bu manzume, onun “29 A�ustos Sene 324 
tarihinde Harbiye Nezareti Meydanı’nda verilen konserde on be� yirmi bin 
ki�i kadar halkın huzurunda nâzımı tarafından okunmu�dur” notuyla ve 
yazılı� tarihi olarak altında “Fî 15 A�ustos Sene 324” ibaresiyle Zılâl-i 
�lhâm 1304-1324 [Sabah Matbaası, Bâb-ı Âlî Caddesinde Numero 7,  
(�stanbul) 1327] adlı eserinin 25-29 sayfaları arasında  “Osmânlı 
Askerine!” adıyla yer almaktadır Ayrıca bkz. Hüseyin Tuncer (1992). 
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Tanzimat devri Türk edebiyatında hiciv ustası 
olarak �öhret kazanmı� Mehmed E�ref (1847-1912)138 
tarafından Namık Kemal’in ‘Hürriyet Kasîdesi’ne hem 
bir terbî’ ve hem de nazîre yazılmı�tır. Bu her iki metin, 
kitap olarak Namık Kemal’in Vatan Yahud Silistre adlı 
tiyatro eserine nazîre olarak kaleme aldı�ı Hasbihâl 
Yâhûd E�ref ve Kemal adlı eserinde yer almaktadır.  

E�ref, bu ba�lamdaki görü�lerini eserinde �öyle dile 
getirmi�tir: 

“…Binâen ‘aleyh �eyh Gâlib merhûmun 
söyledi�i gibi be� beytine bir nazîre söylemek benim 
harcım olmadı�ını anlayınca âtîde muharrer bir 
manzûmesini Edebiyât-ı Osmâniyye’de makbûl olan 
bir tarzda bi’t-tehzîl birer beyt ilave edüp bir de uzun 
zeyl yazdım ve i�te hepsini (Hasbihâl) Yâhûd E�ref ve 
Kemâl ser-nâmesi altında ne�r etdim.”139 

Eserin manzûm ve mensûr karı�ık kısmından sonra 
yer alan “Manzûme” adlı terbî’si Hürriyet Kasîdesi’nin 
beyit sayısı adedince, yani 31 kıtadan ibarettir. �lk ve son 
kıt’alar �öyledir: 

Kemal-  

Görüp ahkâm-ı ‘asrı münharif sıdk u selâmetden 
Çekildik ‘izzet ü ikbâl ile bâb-ı Hükûmet’den 

E�ref-  

Otuz yıldan beri bizi kesdin ümmîdi selâmetden 
Rezâletle çekilmek üzreyiz artık Hükûmetden 

(…) 

Kemal-  

Kilâb-ı zulme kaldı gezdi�in nâzende sahrâlar 
Uyan ey yâreli �îr-i jeyân bu hâb-ı gafletden 

E�ref-   

Resûlullâh ile Nâmık Kemâl’in ‘a�kına yâ Rab 
�u bed-baht ümmeti artık uyandır hâb-ı gafletden140 

Bir kas�dede bulunması gereken nesîb ve girazgâh 
bölümleri bulunmayan, mehdiye bölümüne kar�ılık 
hicviye bölümü, dua bölümüne kar�ılık da bed-dua 
bölümü ile matla’ ve makta’, yani taç beyitleri bulunan 
toplam 209 beyitlik nazire olarak kaleme alınan kasîde141 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
“Kaside-i Askeriyye’den”, Arayı�lar Devri Türk Edebiyatı II / Servet-i 
Fünûn Edebiyatı, �zmir: Akademi Kitabevi, ss. 293-294.�

138 Hakkında bkz. Hilmi Yüceba� (1958). �âir E�ref, �stanbul: Ahmet 
Halit Ya�aro�lu Kitapçılık ve Ka�ıtçılık, 159 s.; Önder Göçgün 
(1988). �âir E�ref, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlı�ı Yayınları, 146 
s.�

139 Mehmed E�ref (1908). Hasbihâl Yâhûd E�ref ve Kemâl, y.y., Mısır, 
1908, s. 5.�

140 Mehmed E�ref (1908). “Manzûme”, Hasbihâl Yâhûd E�ref ve Kemâl,  
ss. 6-12.�

141 Bu kasideden 17 beyit alıntılayan ve nesre çevirilerini veren Cevdet 
Kudret (Solok), verdi�i kısa bilgileri arasında bu kasidenin toplam 
83 beyit oldu�unu söyler [Bkz. Cevdet Kudret (1980). Örneklerle 
Edebiyat Bilgileri, �stanbul: �nkılap ve Aka Basımevi, ss. 353-355] 
Ancak orijinal metinle kar�ıla�tırıldı�ında, kasidenin beyit sayısı 83 
de�il, 209 oldu�u gibi adı da “Abdülhamîd-i Sânî’nin Târih-i 
Hayâtından Bir Nebze” de�il, “Zeyl –Yâhûd- Abdülhamîd-i 

ise, “Manzûme” adlı terbî’nin hemen ardından gelmekte 
ve “Zeyl –Yâhûd- Abdülhamîd-i Sânî’nin Târih-i 
Hayâtından Bir Nebze” adını ta�ımaktadır.  

Toplam 209 beyitten olu�an bu kasîdenin matla’ ve 
makta’ beyitleri �öyledir: 

Konu�san hangi bir âdemle bahs eyler sadâkatden 
�kinci gelse, îrâd-ı makâl eyler �ecâ’atden 
(…) 
“Kemâl”in rûh-ı pâki geldi “E�ref” eyledi imdâd 

‘Mürüvvet-mend olan mazlûma el çekmez i’ânetden’142 

Halen yayında olan Kırka�aç Kaymakamlı�ı’nın 
resm� internet sitesinde “Kırka�aç’ın Yeti�tirdi�i Ünlü 
Ki�iler” ba�lı�ı altında yer alan “�air E�ref (1847-1912)” 
adlı yazının sonunda, -bana göre yukarıda alıntı yapılan 
metinlerin muhtemelen ilk ne�ri olan- “Tercüman-ı 
Millet veya Kasde-i Hürriyet” adlı 1928 yılında Vakit 
gazetesinde yayınlanan uzun bir manzumeden söz 
edilmektedir143. 

Namık Kemal’in bu �iirinin kendisinden sonra 
gelen �air ve yazarlar üzerinde etkisi derin olmu�, 
özellikle II.Me�rutiyet ve sonrasının atmosferi bu etkinin 
uygulamaya döküldü�ü yıllar olmu�tur. Örne�in, 
Abdülhak Hâmid’in 1908 sonrası yazdı�ı ‘Hürriyet 
Ne��desi’144 ve ‘�kinci Hürriyet Ne��desi’145 adlı �iirleri 
buna örnek gösterilebilir…  

Bu tesir ba�ka �airler üzerinde Cumhuriyet devri 
boyunca da devam etmi�tir. Bu devir edebiyatında aynı 
adı veya aynı ad ve ruhu canlandıran, fakat ba�ka 
ba�lamlar içinde de olabilen hürriyet konulu �iirler 
kaleme alınmı�tır. Örne�in, �lhami Bekir Tez, ‘Hürriyete 
Kaside’146 ve Ömer Faruk Toprak ‘Hürriyet’147 adlı �iir 
kitaplarıyla hemen akla gelenler arasındadır. Hatta 
‘hürriyet �iirleri’ni bir araya toplayan antolojiler dahi 
hazırlanmı�tır148… 

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
Sânî’nin Târih-i Hayâtından Bir Nebze” oldu�u tarafımızca tespit 
edilmi�tir.�

142 Mehmed E�ref (1908). “Zeyl –Yâhûd- Abdülhamîd-i Sânî’nin Târih-i 
Hayâtından Bir Nebze”, Hasbihâl Yâhûd E�ref ve Kemâl, ss. 12-55.�

143 Bkz. Komisyon (16.10.2013) “Kırka�aç’ın Yeti�tirdi�i Ünlüler / �air 
E�ref (1847-1912)”, T.C. Kırka�aç Kaymakamlı�ı, 
http://www.kirkagac.gov.tr .�

144 Abdülhak Hâmid (1325 / 1909). “Hürriyet Ne��desi”, Musavver 
Muhit, C. 1, Nr. 19, 5 Mart  / 18 Mart, s. 290; A.mlf. (1982). Bütün 
�iirleri 3 (Hep Yahud Hiç) [Haz. �nci Enginün], �stanbul: Dergah 
Yayınları,  s. 156.�

145 Abdülhak Hâmid (18 Nisan 1325 / 1 Mayıs 1909). “�kinci Hürriyet 
Ne��desi”, Musavver Muhit, C. 2, Nr. 24, s. 50; A.mlf, Bütün �iirleri 3 
(Hep Yahud Hiç), s. 160.�

146 �lhami Bekir Tez (1945). Hürriyete Kaside, 1.bs., �stanbul: Tan 
Matbaası, 16 s.�

147 Ömer Faruk Toprak (1945). Hürriyet (Suat Ta�er’le, �zmir: Ant 
Yayını, 111 s.�

148 Bkz. Hasan Liatif Sarıyüce (1960). 28 Nisan ve 27 Mayıs Hürriyet 
�iirleri Antolojisi, �stanbul: Ekin Basımevi, 80 s.; Metin Cengiz (2008). 
Unutulmayacak �iirler Antolojisi Ya Da Özgürlük �iirleri (Dü�cünün 
�iirleri), �stanbul: �iirden / Digraf Yayncılık.�
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Ku�kusuz biraz daha bu ba�lamda ara�tırma 
sürdürülse ba�ka örneklere rastlanması mümkündür. 
Ancak, makalenin hacmi dü�ünülerek bu kadar örne�in 
yeterli oldu�u kanaatine varılmı�tır. 

Sonuç 
Türk edebiyatının devirlerine ayrılmasında bir 

kıstas olarak da kullanılan �sl�m� devre özgü bir ‘insan 
veya münevver tipi’ varsa Batı tesiriyle geli�en Türk 
edebiyatında da bir yanıyla eski özü devam ettiren di�er 
yanıyla da yeni devreye özgü nitelikleri kendinde 
toplayan ‘yeni bir insan veya aydın tipi’ vardır. Önceki 
devrin gazi, eren ve veli tipleri hem dünyevî hem uhrevî 
idealler u�runa mücadele ederken, ‘yeni insan tipi 
bunlardan uhrevî ideallerden daha çok dünyevî idealler 
u�runa mücadele eder. 

Namık Kemal’in bu kasidesinde de dile getirilen ve 
kendisiyle özde�le�en, yani ‘vatan u�runa canını 
vermeye hazır kahraman’ tipi, aslında geçmi�teki alp ve 
gazi tiplerinin yeni bir �ekle bürünmü� halidir. 

Merhum Mehmet Kaplan’ın yerinde ifade etti�i 
gibi, “Namık Kemal, �ahsiyeti ve eserleriyle, Türkiye’de 
tesiri nesiller boyunca devam eden bir ‘hürriyet miti’ ve 
bir ‘hürriyet kahramanı’ tip yaratmı�tır. Bu tip ‘yeni’dir 
ve eski muti, mevcut düzene ba�lı bürokrat aydın tipine 
zıttır. O bir kalem efendisi veya devlet memuru de�il, 
bir ‘dü�üncenin kahramanı’dır.”149 

Kaplan’ın �airin kasidesini incelerken nazmı ve 
nesrini kar�ıla�tırdı�ı ifadelerinde önemli tespitlere 
rastlamak mümkündür. �öyle ki, kasidenin 
muhtevasının kuvvetli bir kompozisyondan mahrum 
olu�unun bir kusur oldu�u, �iiri bir bütün olarak de�il 
de beyitlerden mürekkep bir dizi olarak gördü�ü, soyut 
kelimeleri gazeteci diliyle ifade etmesi, fikirleri nazma 
geçirirken kullandı�ı kelimelerin halkın kullandı�ı 
kelimeler de�il de lügat ürünü olması, �in�s� ile 
kar�ıla�tırıldı�ında halka yakla�ma ilkesini iyi pratize 
edemedi�i, örne�in altıncı ve sekizinci beyitlerde 
görüldü�ü gibi bazı beyitlerin ‘dü�ümlü’ ve ifade 
bakımından kusurlu oldu�u, kasidenin ‘teknik’ 
bakımdan be�enilemeyece�i ve nesrinde zarf-fiili 
sevmeyen �airin nazmında bununla �iire ba�lamasının 
bir zaaf belirtisi oldu�u, kısaca onun nesrinin 
nazmından daha üstün oldu�u … vb.   

Ancak Kaplan, aynı de�erlendirmesinde, Hürriyet 
Kasidesi’nin bu kusurlarına ra�men ayrıcalıklı bir 
yerinin oldu�unu defaatle belirtir. Hürriyet Kasidesi ona 
göre ‘saf �iir’ de�ilse bile güzel bir ‘hayat �iiri’dir: 

“Bu �iir, Namık Kemal’in hafızalarda ya�ayan en 
kuvvetli eseridir. Namık Kemal’in bütün �ahsiyeti bu 
�iirin içinde teksif edilmi� gibidir. Bu �iir, Türk 

������������������������������������������������������������
149 Mehmet Kaplan (2005). “Hürriyet Kahramanı: Namık Kemal”, Türk 

Edebiyatı Üzerinde Ara�tırmalar 3 / Tip Tahlilleri, s. 160.�

edebiyatında sosyal �iirin, mistisizmin, vatan ve 
hürriyet a�kının ilk ve en kuvvetli örne�idir. Yeni 
Türk edebiyatında yazılmı� bütün sosyal �iirlerin 
temelinde bu manzume vardır. Nihayet bu �iir, 
edebiyat sahasını a�arak, cemiyet üzerine tesir etmi� 
hürriyet, vatan ve millet a�kını muhtelif nesillere 
a�ılamı� nadir eserlerden biridir. Namık Kemal’in 
hayatı, devri, yeni Türk tarihi ile sıkı alakası olan bu 
manzumesine �üphesiz ‘saf �iir’ nazarı ile bakılamaz. 
Fakat sadece estetik güzelli�e dayanan ‘saf �iir’in 
yanında, bir de ya�adı�ımız hayat gibi kusurlu, 
noksan, fakat hayatla dolu oldu�u için sevilen ve tesir 
eden bir ‘hayat �iiri’ bulundu�unu kabul etmek 
gerekir.”150 

Her ne kadar kendisinden önce vatan teması ele 
alınmı�sa151 da Namık Kemal, Türk edebiyatında vatan 
ve hürriyet dendi�inde kaleme aldı�ı �iir ve 
yazılarından152 ötürü ilk hatırlanan �air ve yazar 
olmu�tur. Ku�kusuz bunda vatan temini ele aldı�ı 
makale153 ve tiyatro eserleri kadar ‘hürriyet kas�desi’nin 
müstesna bir yeri vardır. Bu kaside, hem edeb� açıdan 
hem de vatan ve hürriyet dü�üncesi açısından daha 
sonra gelen nesilleri derinden etkilemi�tir. Bir kısmı bu 
�iire nazireler kaleme alırken, kahir bir ço�unlu�u vatan 
ve hürriyet dü�üncesini bu kaside vasıtasıyla heyecanla 
ta yüre�inde hissetmi� ve onu bu dü�üncelerin babası 
kabul etmi�tir.  

Aradan geçen zaman sürecinde Türk dilindeki 
farklıla�ma sonucu günümüz ku�aklarının bu metnin 
dilini çözmede ve anlamada beliren güçlüklerini a�mada 
bizden önce bazı akademisyen ve yazarlar, önemli 
çalı�malar kaleme aldılar. Hürriyet Kasidesi’nin kültürel 
ve edeb� niteliklerine bir bütün olarak yakla�an metin 
merkezli bir inceleme olan bu makale, benzerlerinden 
farklı bir i�leve sahiptir. 

Genel olarak, Besâlet-i Osmâniyye ve Hamiyyet-i 
�nsâniyye’nin, bir ba�ka ifade ile Osmanlı yi�itli�i ve 
insânî kahramanlı�ın konu edildi�i Hürriyet 
Kas�desi’nde anafikir, “1-Vatanın mutlu gelece�i için 
halka hizmet ve do�ruluk her �eyden önce gelir. 2-Millet 

������������������������������������������������������������
150 Mehmet Kaplan (1981). “Hürriyet Kasidesi”, Tanzimat’tan 

Cumhuriyet’e �iir Tahlilleri, C. 1, s. 44.�
151 Bu konuda bkz. Necat Birinci (1998). “Namık Kemal’den Önce 
�iirimizde Vatan Teması Üzerine”, Namık Kemal Sempozyumu 
Bildirileri, Do�u Akdeniz Üniversitesi, 27-28 Nisan, ss. 47-58.�

152 Bkz. Namık Kemal (2 A�ustos 1286). “Hürriyet”, Hürriyet Gazetesi, 
Nr. 58; Namık Kemal (1308). “Hürriyet”, Nümûne-i Edebiy�t-ı 
Osm�niyye: Kısm-ı Evvel: Nesr [Ebüzziya Tevfik], Kostantıniyye: 
Matbaa-i Ebüzziya,  ss. 415-421’den alıntılayan �smail Parlatır (1989). 
“Namık Kemal / Hürriyet”, Ba�langıcından Günümüze Kadar Büyük 
Türk Klasikleri, Tarih, Antoloji, Ansiklopedi, �stanbul: Ötüken-Sö�üt, C. 
9, ss. 52-53 (Not: Alıntının referansına bakıldı�ında ilgili sayfalar 
arasında Namık Kemal’in ‘Londra’ adlı yazısı yer almaktadır…!).�

153 Bkz. Namık Kemal (22 Muharrem 1290 / 23 Mart 1873). “Vatan”, 
�bret, Nr. 121; A.mlf. (1327 / 1911). Mak�l�t-ı Siy�siyye ve Edebiyye, 
�stanbul: Sel�nik Matbaası-Mahmûd Bey Matbaası, Cüz. 5, ss. 320-
330.�
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için fedâkârlık faziletlerin en yücesidir. 3-Millî birlik ve 
fikir hürriyeti ile bütün güçlükler yenilebilir. 4-Hürriyet 
güzel, esâret çirkindir. 5-Zulme u�rayan halkı zulme 
kar�ı savunmak insanlı�ın �erefidir.” cümlelerinden 
herhangi biriyle ifade edilebilir. Öte yandan, medhiye 
türünün, bireysel ve toplumsal erdemler ile hürriyetin 
övgüsünün güzel örneklerini olu�turan ve adından da 
anla�ılaca�ı gibi kas�de nazım �eklinde kaleme alınan bu 
manzumede, “1-Toplumsal idealler, 2-Tarih duygusu, 3-
Ferdî kahramanlık, 4-Hürriyet a�kı; vatan, vatan-
severlik, millet ve hürriyet … vb.” gibi temaların 
i�lendi�i görülmektedir. 

Amacımız, adına ülke çapında liseler ve 
üniversiteler açılan, aradan geçen zamana ra�men hâlâ 
vatan ve hürriyet �airi olarak bilinen ve hakkında 
önemli çalı�malar yapılan Namık Kemal’i ünlü bir 
kasidesine daha yakından e�ilerek bu u�urda Türk Dili 
ve Edebiyatı sahasında akademik çaba sarf ederek onu 
Türk milleti ve gençli�ine tanıtanlar kafilesine katılmak 
ve Türk büyü�ünü tekrar anmaktır. �spir Lisesi, Türk 
Dili ve Edebiyatı Ö�retmeni olarak görev yaparken 
hazırladı�ım (1987-1993), fakat �u ana kadar pek çok 
çalı�mam gibi yayımlanamadan kalan Namık Kemal’in 
Hürriyet Kas�desi ve �erhi adlı çalı�mamın yeniden 
gözden geçirilmi� �ekli olan bu uzun soluklu yazımı, 
�airin kendisinden sonraki tesirini de i�aret eden yine 
O’nun bir beytiyle sonlandırmak istiyorum: 

Edebiyyât ile Hürriyyet’e cân versem de 
Ba�ka bir Nâmık-ı �eydâ yeti�ir hâkimden154 
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