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re gezegenleri güneşin çevresinde tu
tan, bir taşın düşmesine sebep olan kuv
vettir." Dolayısıyla eğer bir taş, merkez
kaç kuwetiyle çekim kuwetinin denge
leneceği bir mesafeye fırlatılırsa düş

meyecek, yerin çevresinde dönüp dura
caktır. Böylece yapma uydu kuramının 
temel prensibini de ilk defa açıklamış 
olan Newton, çekimin matematiksel ifa
desini F = M. m 1 r 2 (iki cismin arasında
ki çekim kuweti cisimlerin kütleleriyle doğ
ru, aralarındaki mesafenin karesiyle ters 
orantılıdır) şeklinde formüle etmeyi ba
şarmıştır. Newton daha sonra bunun bü
tün evrende geçerli olduğunu kanıtlamış 
ve bundan dolayı adına "evrensel çekim 
yasası" denilmiştir. 

Güneşin mahiyeti hakkındaki soru
lar, XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde bulunan 
spektral analiz ve gelişen astrofızik sa
yesinde cevaplandırılabilmiştir. Spektral 
analiz, herhangi bir gök cisminin yaydı
ğı ışığın spektroskop adı verilen aletten 
geçirilerek o cismin kimyasal yapısı hak
kında bilgi edinilmesidir. Konu üzerinde 
ilk çalışan, güneş ışığını bir prizmadan 
geçirerek bu ışığın gerçekte yedi ana 
renkten oluştuğunu ortaya koyan New
ton'dur. 1802'de W. Hyde Wollaston gü
neş ışığının spektrumunu (tayf) inceler
ken üzerinde birtakım karanlık çizgiler 
bulunduğunu farketmiştir. 1814'te Jo
seph Fraunhofer, bu siyah çizgilerin gü
neşten çıkan ışıkların daha soğuk gaz
lardan geçmesi sebebiyle spektrumda 
yer aldığını belirlemiş, 18S6'da da G. Ro
bert Kirchoff ve Robert Wilhelm Bunsen, 
spektrum çizgileriyle sıcaklık arasında 

bir bağıntının varlığını tesbit etmişler
dir. Kirchoff'un adıyla anılan bu kanuna 
göre her elementin spektrumda kendi
ne özgü bir yeri vardır. Bu çizgiler ara
cılığı ile spektrumda belirli yer alan ele
mentlerin hangileri olduğu bulunabilir. 
Aynı şey yıldızlar için de geçerlidir ve bu 
yöntemle yıldızların kimyasal yapısı hak
kında ayrıntılı bilgiler elde edilebilir. Bu
na dayanan Angelo Secchi (ö. 1878), yıl
dızların beyaz veya mavi ışık veren hid
rojen ağırlıklılar, bünyelerinde pek çok 
element barındıran ve sarı ışık verenler 
(güneş bu gruba dahildir), kimyasal mo
lekülleri barındıran ve kırmızı ışık veren
ler, aşırı kırmızılar olmak üzere dört ana 
grupta toplanabileceğini belirlemiştir. 

Günümüzde yapılan en son araştırma
lar, galaksimizde yer aian 1011 yıldızdan 
sadece biri olan güneşin yaklaşık % 90'ı
nın hidrojenden, geri kalan yaklaşık % 
1 O' unun helyumdan meydana geldiğini 
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göstermektedir; ağır elementler ise %o 1 
nisbetindedir. Ancak yüzey sıcaklığı bü
tün kimyasal elementlerin buharlaşma 
noktasının çok üzerinde olduğu için ta
mamen sıkışmış gaz halindedir (suya gö
re ortalama yoğunluğu 1 ,4 'tür). 

Güneşin yaklaşık rakamlarla yerden 
uzaklığı 149,6 x 10.000.000 km., en ya
kın yıldızdan uzaklığı 40 x 1012 km., ça
pı 1.392.000 km., kütlesi 2 x 1030 kg., 
yüzeyinde sıcaklığı 6000' C, en iç kıs

mında sıcaklığı 13.000.000' c· dir. 

Güneş ve güneş sistemi bundan 6-8 
milyar yıl kadar önce, çok daha büyük 
bir alanı kaplayan ve çok daha fazla hid
rojen atomundan oluşan gaz molekül
lerinin birbirlerini çekmesiyle oluşmaya 
başlamıştır. Süzülme zaman içinde hız
lanarak gaz kütlesinin merkezinde bü
yük bir çekirdeğin doğmasına yol açmış, 

daha sonra bu kütle merkezkaç kuwe
tinin etkisiyle ekvatorda genişleyerek 

kutupları basık bir küre şeklinde güne
şi ve onunla birleşmeyen artakalmış gaz 
kütleleri de dönüşe katılarak gezegen
leri meydana getirmiştir. Ancak doğuş 
aşamasında güneşin merkezindeki ato
mik basınç ile kütlesinin oluşturduğu ba
sınç denge durumunda değildi. Güneş 

bugünkü dengeli yapıya yaklaşık 3-4 mil
yar yıl sonra ulaştı ve aynı süreçte sıcak
lığı da dengeli hale geldi. Denge duru
mu, yayılan ışın miktarının üretilen ener
ji miktarına eşitliğiyle sağlanmaktadır. 
Ancak nükleer reaksiyonlar sonucunda 
hidrojen helyuma dönüşmekte ve böyle
ce ortalama moleküler ağırlık yavaşça 
artarken buna paralel olarak ısı yüksel
mekte ve çap da genişlemektedir. Böy
lece gelecekte güneş dev bir kırmızı yıl
dız (kırmızı dev) haline gelecek, ardından 
hidrojeni bitineeye kadar parlaklığı ar
tacak, daha sonra da büzülmeye başla
yarak cüce bir beyaz yıldız (beyaz cüce) 
durumunu alacaktır. Her yıldızın sınırlı 

bir yaşı vardır ve ortalama ömür süresi 
kütlesine bağlıdır. Yıldız, kütlesi ne ka
dar fazla ise yakıtını o derece hızlı tü
ketir ve çabuk ölür. Güneş orta yaşlı bir 
yıldızdır ve yaklaşık S milyar yıl daha da
yanacak kadar hidrojene sahiptir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ptolemy [Batlamyus], Almagest (tre. R. C. 
Taliaferro), London 1952, s. 77 ·1 07; Fergani, 
Cevami'u 'ilmi'n-nüeQm ve uşalü 'l -f.ıareka
ti's-semaviyye (tre. jaeobus Golius), Amster· 
dam 1669- (nşr. Fuat Sezgin), Frankfurt 1986; 
N. Copernicus, On the Revolutions of the Hea
venly Spheres (tre. C. G. Wallis), London 1952, 
s. 510-529, 636-642, 653·674; R. Wolf, Ge
sehiehte der Astronomie, München 1877, s. 47, 

160, 173 ; C. A. Nallino. al-Battimi sive Albate
nii Opus Astronomicum, Milana 1899 -1907, 1, 
41, 43, 71, 104, 135; ll, bk. güneş cetvelleri; P. 
Duhem, Le systemedu monde, Paris 1914, s. 
204-214; J . L. E. Dreyer, A History of Astro
nomy from Thales to Kepler, New York 1953, 
s. 148, 162·164, 192-193, 240-280; B. Richmond, 
Time Measurement and Calendar Constructi· 
on, Leiden 1956, s. 160-)61 ; O. Neugebauer, 
The Exaet Sciences in Antiquity, Rhode Isiand 
1957, s. 191-207; Br. Ernst- Tj. E. De Vries, 
Atlas of the Universe, Nelson 1961 , s. 211-215; 
E. J. Dijksterhuius, The Mechanization of the 
World Picture, Oxford 1961, s. 54-57, 109-115; 
Sevim Tekeli, "Takiyyüddin'de Güneş Para
metrelerinin Hesabı", Necati Lugal Armağa
nı, Ankara 1968, s. 703·710; a.mlf., "Osman
lılar'ın Astronorni Tarihindeki En Önemli 
Yüzyılı", Fatih'ten Günümüze Astronomi: Prof. 
Dr. Nüzhet Gökdoğan Sempozyumu, istanbul 
1994, s . 69·85; a.mlf., "Binlni'de Güneş Pa
rametrelerinin Hesabı", TTK B.elleten, XXVII/ 
105 (1963), s. 25-36; a.mlf., "İslam Dünyasın
da Güneş Parametrelerinin Hesabı", Araştır
ma AÜDTCF Felsefe Araştırmaları Enstitüsü 
Dergisi, V, Ankara 1967, s. 1-43; C. Ronan, 
The Cambridge World's Science, London 1984, 
s. 207-223; C. Schoy. "Şems", İA, XI, 408-409. 

~ YAvuzUNAT 

IV. EDEBiYAT 

Divan edebiyatında genellikle afitab, 
hurşid, mihr, şems ve neyyir-i a'zam gibi 
isimlerle anılan güneş rengi, parlaklı
ğı, şekli, sıcaklığı, yüksekliği, hareketi, 
bütün insanlarca bilinip tanınması, dör
düncü felekte bulunması, dünyayı ay
dınlatması, ışıklarının her tarafa ulaş

ması, gölgenin ve inanışa göre zerrenin 
varlığına sebep olması gibi özellikleriyle 
ele alınmış, bu münasebetle çeşitli ha
yal ve benzetmelere konu edilmiştir. 

Işıklarının dünyayı kaplaması sebebiy
le "mihr-i alem-tab, afitab-ı alem-ara· 
gibi kelimelerle de anlatılmıştır. Memduh 
da (övülen) güneş gibi "cihan-gir"dir: 
"nOr-efşan, rahşan, dırahşan, şu'le-dar, 

pür- nar. ziya- küster, alem -tab, ta bende, 
nur-ı çeşm-i alem, cihan-ara· sıfatlarıyla 
bir ışık kaynağı şeklinde ele alınır. "Sıddik 
gibi k'ola mukarin Muhammed'e 1 Mihr 
ile tuttu ülfet-i vahşet-zeda seher" (Ne
diti Bey) beytinde şair Hz. Peygamber'i 
güneşe, subh-ı sadıkın "sadık" kelimesin
den hareketle dostu "sıddik" lakaplı Hz. 
EbO Bekir'i de sehere benzetmiştir. Gü
neş herkesçe bilindiği için "meşhur" veya 
"şöhret-i atak" diye adlandırılır. ispata 
muhtaç olmayan bir şey için de "gün gi
bi rOşen" (hüveyda) denir. Bu durumda 
güneş sevgili veya övülenin benzetileni
dir; fakat sevgili veya övülen ondan da
ha üstün gösterilir. Sevgilinin yüzü ya
hut yanağı güneşe, saçları geceye, aşık 
da karanlık gecede yalnız kalmış gari-



be benzetilir. Güneş görününce yıldızlar 
kaybolur, yağmur diner: sevgili yüzünü 
gösterince de aşığın yıldız ve yağınura 
benzeyen göz yaşları görünmez olur. Ta
savvuf edebiyatında da Hak nuru tecelli 
edince aşığın vücudundan eser kalmaz. 
Işınlarının veya aydınlığının yere vurma
sı "yüzü yerde, yüzün düşüp sürünür, 
yerlere yüzün sürer· sözleriyle ifade edi
lir. Batışı "zeval, tenha bir yana gitmek, 
felekten yüz döndürmek", doğuşu ise 
"yüz urup asitanı öpmek, mahın işini bi
tirmek, zer-i encümü dermek" sözleriy
le anlatılır. Güneşe uzun süre bakmak 
mümkün değildir. Bu durum hüsn-i ta'
lil yoluyla anlatılır. Bazan, güneşe ba
kınca sevgili veya övülen hatıra geldiği 
için gözlerin yaşardığı, bazan da güne
şin, sevgilinin yanağı dururken neden 
bana bakıyorsun diye kendine bakanı 
gözüne hançer sokarak cezalandırdığı 

şeklinde güzel sebeplere yer verilir. Gü
neşin sıcaklığı "germ etmek, germ eyle
mek, germ olmak" sözleriyle ateş haya
li içinde ifade edilir. Gökyüzü tennür, gü
neş de ateş şeklinde düşünülerek onun 
ay harmanına od saldığı söylenir. 

Doğudan doğduğu için "sultan-ı ha
ver· denilen ve sevgilinin gülümseme
si doğuşuna benzetilen güneşin gökyü
zündeki hareketi "garba, şarka varmak, 
yarin küyunda dolaşmak, döne döne uç
mak, üstüne dönmek, hercailik etmek, 
geştetmek, devretmek, çizginmek" ve 
meydana getirdiği kızıllık da "kan ağla
mak" gibi sözlerle anlatılır: bazan da bu 
kızıllık her gün "bin kan eden" eellada 
benzetilir. Satan güneşin üstündeki ko
yuluklar siper, yere gömülen şuleleri de 
k.ılıçtır. Güzelliğiyle ünlü Yüsuf'un kuyu
ya atılması ve zindana girmesi güneşin 
batmasına, güneş batınca görülen sa
rarmış ay, babası Hz. Ya'küb'un hüzün
ler kulübesine (bk. BEYrüiAHzAN) ve yıl
dızlar da onun göz yaşiarına benzetilir. 
Yine batışı "zevale ermek, başını ver
mek, korkudan gök kalkanını yüzüne 
tutmak" sözleriyle de ifade edilen gü
neş, kapıları aydıntatışından dolayı da 
kapı kapı gezen dilenci gibidir. Delileri 
zincire vururlar ve güneşin ışınları da 
zincire benzer. Onun için güneşin dağ
larda, sahralarda görünmesi deli divane 
gibi dağlara düşmek şeklinde yorumla
mr. Ay ışığını güneşten alır. Güneşin ay 
harmanına od salmasıyla bu hususa işa
ret edildiği gibi genellikle güneş doğun
ca ayın kaybolması da anlatılmış olur. 

La'!, yakut, zebercet, safir gibi bazı 

kıymetli taşların, güneşin taşı toprağı 

terbiye etmesi sonucunda oluştuğuna 

inanılır ve "zer ü gevher saçmak, ceva
hir dökmek" sözleri güneşin ışınlarıyla 
birlikte bu inanışı yansıtır: aynı şekilde 
güneşe benzeyen sevgili veya övülenin 
de lutfuyla aşığı ve kulunu terbiye et
mesi beklenir. Yine sevgilinin Bedahşan 
la'line benzeyen dudaktan da onun gü
neşe benzeyen yanağı sayesinde oluş

muştur. Güneş, çiğ tanelerini buharlaş
tırarak göğe yükselmelerine sebep olur. 
Aşk güneşinin (muhabbet mihri) ateşi de 
aşığın vücudunu çiğ damlaları gibi yok 
eder: bunun gibi övülen de düşmanları
nı ortadan kaldırır. Gölgenin varlığı ışık
la meydana geldiği için güneşe bağlıdır: 
zerre ise gün ışığında görülebildiği için 
onun eseri kabul edilir. özellikle zerre, 
güneşin geçtiği yerlerde tenasüp, tezat, 
mübalağa yoluyla ve çeşitli mukayese
ler içinde ele alınır. Bu duruinda sevgili 
ve övülen güneş, aşık ve kul da gölge 
ve zerre olarak hayal edilir: "saye sulta
nı· (himaye edici) sözü de buna işarettir. 
Güneş doğunca karanlık (zulmet) kay
bolur ve övülen de tıpkı onun gibi zul
mü ortadan kaldırır. 

Güneş rengarenk ışınlarıyla tavusa ben
zer. O, sanki gece kargasının ay yumur
tasını kanatları altına alması sonucu se
her vaktinde ortaya çıkmıştır. Aynı za
manda altın kanatlı bir şahbazdır (akdo
ğan}; her seher gece kargasını aviayarak 
ortalığı aydınlatır. Gökyüzü fanus, güneş 
bir mumdur. ışığı ve hareketi sebebiyle 
hokkabaz, ateşbaz veya fışekçidir. Gök
yüzü tekke, güneş ise parlaklığından do
layı "gözü kaşı yok, yüzü ak, alnı açık" 

bir ışık dervişi veya nurdan seecadesi 
sırtında gezen kalenderi bir derviş-i nü
ranidir. Işınlarının elif, yuvarlağının "h" 
( 's2ı) harfine benzerliğinden dolayı "ah" 
mazmununu da ihtiva eder. Güneş biz~ 
zat ışık kaynağıdır. başkasına muhtaç 
değildir: bu sebeple vahdetin ifadesidir. 
Şekil, renk ve parlaklık yönünden sevgi
linin yüzüne ve aynaya, yuvarlaklığından 
dolayı sornun ekmeğine benzetilir: ışın
larının oka benzetilmesi sonucu da sa
dak şeklinde hayal edilir. 

Sevgilinin saçları yüzünü örttüğü za
man güneş tutulmuş gibi olur. Bundan 
dolayı zülüf "fitne-i ahir zaman·. onun 
altındaki yüz de kıyamet güneşi kabul 
edilmiştir. Sevgitiyi gören kişi yüzüne 
gün doğmuş, gözü aydın olmuş, gün gör
müş sayılır. Aşık her zaman sevgilinin 
yüzünün açık olmasını istemez: bazan 
da zülfünü yüzünden kaldırmamasını 
arzu eder. Çünkü güneş ne kadar çok 
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açılırsa sıcağı da o derece artar ve insa
nı yakar. Güneşin sabahları çırılçıplak 

dağlar arkasından doğması, Mecnun gi
bi dağlara düşmüş aşığı hatırlatır. Bu
na sebep de sevgilinin yanağını kiskan
ması veya ona olan tutkusudur. Güneş 
viranelere de girer. Sevgilisinden uzak 
kalmış aşığın gönlü de virane gibidir. Bu 
gönül viranesini ancak sevgili aydınlatır. 
Güneşin doğuşunu uyumayanlar göre
bilir. Aşıklar da geceyi uykusuz geçirdik
lerinden sabahı ipte çekerek sevgitiyi ha
tırlatan güneşin doğuşunu görmek is
terler. 

Esas itibariyle güzellik sembolü olan 
güneş, yüksekliği yönünden de sevgili 
ve övülenin benzetileni olmuştur: "Başı 
göğe ermek" deyimiyle buna işaret edi
lir. Güneşin ve Hz. isa'nın dördüncü gök
te bulunduğuna inanılır. "Rifat" kelime
si ile Hz. isa. "asuman-rifat" sözüyle 
de hem güneş hem Hz. isa kastedilir. 
"Sultan -ı taht-ı çarümin" tabiri güneşin 
dördüncü gökte oluşuyla ilgilidir. Güneş 
gökyüzünün sultanı, ay onun veziri, Uta
rid katibi, Zühre sazendesi, Mirrih baş
kumandanı, Müşteri kadısı, Zuhal hazi
nedarı, burçlar şehirleri, fetekler ise hük
mü altındaki ülkeleridir. Güneş ilm-i ten
eTme göre sa'd-ı evsat (orta uğurlu yıldız) 
kabul edilir ve sevgili veya övülen hak
kında kullanılan "saadet güneşi" sözü 
de bu inanıştan kaynaklanır. Yine ilm-i 
teneTme göre güneş pazar günü ile per
şembe gecesine hakimdir: mensupları 
zeki, kuwetli, zevk u safaya düşkün ve 
hayalperest olurlar. İtidal üzere sıcak 
(har) ve kuru (yabis) tabiata sahiptir: sa
rı renk ona mensuptur. Ay ve Müşteri 
dostu, Zühre ve Zuhal düşmanıdır. Bu 
arada Zuhal'in siyah renge hakim ve ye
dinci gökte bulunuşu sebebiyle kara ca
hillerin yüksek mevkilere çıkmalarından 
şikayet edilir. Güneşin asıl burcu Esed'
dir: Harnet burcuna girdiği Nevruz ilk
baharın başlangıcı kabul edilir. Akrep 
burcuna girmesi ayda olduğu gibi uğur
suzluk sayılır. 

Güneşin en iri, parlak ve yakıcı şekli 
olarak kuşluk vaktine ve kıyamet günün
deki hallerine yer verilir. Kıyamet alamet
lerinden olan güneşin batıdan doğması 
ve güneş tutulması da çeşitli tasawur
lara konu olur. Güneş eski simya ilmine 
göre altındır. Mihr kelimesi "sevgi" an
lamıyla da ele alınarak güneş cinas yo
luyla rengi, şekli ve parlaklığı yönünden 
çeşitli nesnelere benzetilir. Güneş "afi
tab-ı aşk, hurşid-i saadet, mihr-i kerem, 
hurşid-i cevr. hurşid-i sitem, hurşid-i 
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himmet, devlet güneşi" gibi mücerret 
kavramları ifade için de kullanılır. XV. 
yüzyılın ünlü divan şairi Ahmed Paşa, 

devrin padişahı Fatih Sultan Mehmed 
için yazdığı yetmiş beyitlik Güneş Kasi
desi'nde "güneş" kelimesini mısra son
larında redif olarak kullanmış ve kelime
nin çağrıştırdığı bütün mazmunları or
taya koymuştur. 

Divan edebiyatı kadar olmamakla bir
likte halk edebiyatında da güneşin ge
niş bir kullanım alanı vardır. Özellikle sev
gili "gönül güneşi" olarak adlandırılır ve 
türkülerle manilerde önemli bir yer tu
tar. Güneşin hikaye ve masallarda kö
tülükleri, karanlıkta işlenen suçları en
gellediği için halk inançları açısından ade
ta kutsallık kazandığı görülür. Birçok 
yerde ayla birlikte zikredilen güneş ata
sözleri ve deyimlerde de fazlaca kulla
nılmıştır (mimaride ve güzel sanatlarda 
güneş için bk. ŞEMSE) 
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L 

GÜNEŞ 

Beşir Fuad'ın 

(ö. 1887) 
çıkardığı ilmi- edebi dergi. 

_j 

Felsefe ve metafiziğe karşı olan, İsla
miyet'e ilmi teşvik edici hükümlerinden 
dolayı saygılı görünen, edebiyatı ise sa
dece gerçekleri dile getirdiği ve fenne 
hizmet ettiği takdirde kabul eden pozi
tivist Beşir Fuad, yazı ailesine dahil ol
duğu Hdver' in dört sayı çıkıp kapanma
sından (Mayıs 1884) sonra düşünceleri
ne daha yakın bir dergi çıkarma teşeb
büsüne girişir. Böylece Güneş, imtiyaz 
sahibi olarak Beşir Fuad 'ın adıyla 1884 
Ağustosunda yayın hayatına girer. Bu-
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rada Hdver'deki yazı kadrosundan sa
dece Mahmud Hamid imzası eksilmiş
tir. Fatih dersiamlarından olan Nevre
koplu Mahmud Hamid hocanın Hdver' 
de kelam ilmine dair makaleleri çıkmıştı. 
Böylece Beşir Fuad. yeni dergisinde ke
lam ilmi gibi pozitivist görüşe en uzak bir 
konuyu dışarıda bırakmış olmaktadır. 

Düzenli şekilde on beş günde bir kırk 
sekiz sayfa olarak yayımlanan derginin 
"Güneş" başlığı altında, devrin diğer der
gilerinin çoğunda olduğu gibi "mesail-i 
siyasiyyeden başka her şeyden bahse
dildiği" ifade edilmişse de muhtevasının 
ağırlığını fennl konular. kısmen de ede
bi yazılar teşkil etmiştir. İlk sayıda yer 
alan mukaddimeye göre dergi, Osmanlı 
gençlerini çağın ilimlerinden haberdar 
etme maksadıyla çıkarılmaktadır. Bütün 
sayıların kapağında. karanlık bir yeryü
zü üzerinde gezegen ve yıldızlarıyla kai
nat ve en üstte bulutları sıyıran parlak 
bir güneş resmi sayfanın tamamını süs
lemektedir. Böylece derginin cehalet ka
ranlığı arasından doğan hakikat güneşi 
gibi olduğu aniatılmak istenmiştir. 

Güneş'in edebiyata ayrılan sayfala
rında Menemenliziide Mehmed Tahir'le 
Şemseddin Sami'nin birer hikayesi dı

şında sadece şiirler bulunmaktadır. Sun-
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ların çoğu. Tanzimat ile Edebiyat-ı Cedi
de arasındaki ara nesil edebiyatının özel
liklerini taşıyan yeni tarz şiirler ve ga
zellerdir. Dönemin örnekleri arasında. 

öteden beri tenkitçilerin dikkatini çek
miş olan Recaizade Mahmud Ekrem'in 
"Yakacık'ta Akşamdan Sonra Bir Mezar 
Alemi", Abdülhak Hamid'in (Tarhan) "Za
mane-i Ab" adlı şiirleriyle Muallim Na
ci'nin, "Bir hakikat kalmasın alemde Al
lahım nihan" mısraını ihtiva eden gazeli 
de ilk defa Güneş sayfalarında yayım
lanmıştır. Derginin hemen her sayısın
da imzası bulunan Muallim Naci'nin "İr
şad" adını taşıyan gazelindeki, "Hasmı
nız bir kuwe-i fikriyyedir fikr isterim 1 
Ey zafer-cüyan hayal-i tiğ u cevşenden 
geçin" mısraları, bir süre sonra hayal
hakikat. şiir- fen tartışmalarını açacak 
olan Beşir Fuad ' ın Naci üzerindeki tesi
rini düşündürür. Bunlardan başka der
gide şiirleri bulunanlar arasında Mene
menliziide Mehmed Tahir, Mahmud Ce
laleddin Paşa ve Şeyh Vasfl isimleri de 
zikredilebilir. 

Derginin ilim ve fen sayfalarında Şern
seddin Sami'nin medeniyet, Mustafa 
Azmi'nin ilm-i servet (ekonomi), Sesim 
Ömer'in (Akalın) sağlık konularında sü
rekli yazıları yer almıştır. Hüseyin Avni'
nin Sernardin de Saint Pierre ve Spino
za hakkındaki oldukça geniş monogra
fileri derginin politikası açısından dik
kate değer yazılardır. 

Edebiyatta hayalin ve hissiliğin aley
hinde olan, gerçek bir edebi eser için in
san bedeninin iyi tanınıp manasız ve mü
balağalı ifadelerden kaçınılması gerek
tiğine inanan Beşir Fuad'ın tezi, fizik ve 
kimya ilimierindeki mekanizmanın aynı
sının hayat ilminde de bulunduğu . dola
yısıyla hayatın da maddenin bir görü
nüşü olduğu şeklindedir. Hayatın bu şe
kilde mekanik telakkisi, onun bağlı ol
duğu Büchner materyalizminin prensip
lerinden biridir. Beşir Fuad, daha sonra 
bu konuyla ilgili olarak yazacağı Beşer 
adlı kitabının esasını oluşturan, Jean 
Masse'den çevirdiği fizyolojinin hazım 

bahsini ihtiva eden bölümlerini sade ve 
didaktik bir üslüpla Güneş'te tefrika et
miştir. Beşir Fuad'ın dergideki diğer iki 
yazısı. Katolikler'in birer mücize olarak 
inandıkları iki hadisenin (Salette ve Lour
des) aslında papazların şarlatanlıkların
dan başka bir şey olmadığını ispat için 
kaleme alınmıştır. 

Beşir Fuad'ın hayatı boyunca yakın ar
kadaşı olan Mehmed Nadir'in dergide 
yine tefrika halinde yayımladığı "Meba-


