ARABA SEVDASI
olanı. Fransızca hacası

Mösyö Pierre'dir.
ciddi, kültürlü. dünya siyasetiyle yakından ilgili bir adam olan Mösyö
Pierre, Bihruz'un ders yerine kumar oynamak, açık saçık resimli kitaplar isternek. aşktan bahsetmek gibi sorumsuz
davranışları karşısında, bu eli açık, saf
müşteriyi kaçırmamak için onu alabildiğine istismar eder. Yazar bu tiple açık
göz. sömürücü ve menfaatperest Batı
lı 'nın zihniyetini sergilemek istemiştir.
Olayın son derece az olduğu romanda
yazar. realist akımın özelliklerine uygun
dış mekan ve kıyafet tasvirlerine de geniş yer vermiştir. Recaizade Ekrem bu
romanıyla realist akıma uygun bir sosyal tenkit örneği vermek istemiş, modaya uyarak o günkü edebiyatta işle
nen alafranga tipini tenkit etmiş, fakat
roman sanatı bakımından fazla başarılı

Araban

fakat seyri değişik olan karcığar
ile bayatr-araban ve arabankürdf birleşik makamları ise arabandan
çok daha fazla kullanılmışlardır. Araban
makamının her iki dizisine örnek olarak
Neyzen İsmail Dede'nin ağır düyek usulünde, Katib Çelebi'nin berefşan usulündeki peşrevleriyle Ahmed Avni Konuk
Bey'in lenk fahte usulündeki "Ey nevnihal~i işve aşkınla karım efgan" mısraı
ile başlayan nakış ikinci bestesi gösterilebilir.
makamı
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Türk musikisinde bir makam.
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İki değişik dizisi olduğu için iki şekilde
tarif edilir: 1. Neva perdesi üzerindeki
bayati makamı seyrine uşşak dörtlüsü.
2. Neva perdesi üzerindeki hicaz beşli
sine uşşak dörtlüsü ilavesinden meydana gelir. Her iki dizinin de güçlüleri gerdaniye ve neva perdeleri. durağı dügah
perdesidir. Seyri inicidir.
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Neva üzerinde bayatı
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Neva üzerinde hicaz
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girift süsleme tarzı.

kullanılmaktadır.

Arabesk terimi arab kelimesiyle Latince'de s ıfat türeten -iscus ekinin birleşmesinden önce arabescus biçiminde
ortaya çıkmış, bazan da rabesco şeklini
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islam tezyinatında ve Avrupa Rönesans mimarisinde görülen stilize bitki.
hayvan ve geometrik süs unsurlarıyla
yüklü bir şekilde hazırlanmış kompozisyonlar genellikle arabesk olarak adlandırılmaktadır. Batı ülkelerinde bu tür
girift süslemelerin Arap tarzını ifade
ettiği şeklindeki bir genelleme. bütün
müslüman topluluklara ait tezyinf sanatların aynı ad altında toplanmasına
yol açmış ve buna göre Hindistan'dan
ispanya'ya kadar uzanan bölgelerde görülen süsleme ta rzına arabesk denmiş
tir. islam tezyinatının kaynağı. yayılma
alanları, esas ve mahiyeti bakımından
bunun yanlış bir adiandırma olduğunun
artık aniaşılmasına rağmen arabesk terimi günümüzde de yaygın bir şekilde
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kullanılmıştır. İkinci tür arabanla dizisi
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alarak yaygınlık kazanmıştır. Cumhuriyet döneminden önce Türkçe'ye Fransız
ca'daki söyleniş tarzıyla girmiş olan kelime. sözlük ve ansiklopedilerin birçoğunda "Arap tarzı süsleme. değişik süs
elemanlarının girift bir şekilde birbiriyle kaynaşması" şeklinde tarif edilmiştir.
Ayrıntılı bilgiler veren yabancı ansiklopedilerde ise ileri sürülen örnek ve bilgilerin birbirini tutmadığı. arabeski meydana getiren unsurlar konusunda bir görüş birliğine vanlamadığı anlaşılmakta
dır. Söz konusu yayınlarda ayrıca mauresque, saracenic ve grotesque gibi maddelere atıf yapılması. bu kavramın tarihi kaynağı ve terminolojik menşei hususunda bazı tereddütlerin mevcut olduğunu da göstermektedir.
Terimi ilk defa kullanan Avrupalı yazarlar, İslam topluluğunun bir üyesi olan
Arap kavminin adından yola çıkarak. nerede ve ne zaman yapılmış olursa olsun
islam tezyinatının hemen bütününe arabesk adını vermişlerdir. Seyahatname,
hatırat. diğer kitap ve ansiklopedilerde bu terimi açıklamak üzere kullanılan
gravür ve çizimler ispanya, Fas. Hindistan. İran ve Anadolu gibi birbirlerine çok
uzak çevrelerden alınmıştır.
Arabesk kelimesinin ilk defa ortaya çı
kışı ve bugünkü anlamıyla kullanılışı XIV.
yüzyıl ortalarına kadar inmektedir. Kelime muhtemelen ilk defa İtalyan yazarı Giovanni Bocaccio'nun Decameron
(ı 350) adlı eserinde arabesco şeklinde
kullanılmıştır. Daha XIV. yüzyılın ortalarında. yani Decameron'un Avrupalı hümanistler tarafından okunduğu günlerde. bu terimle "Doğu ile ilgili. Araplar·a
ait" bir kültür unsurunun antatılmak istendiği okuyucu tarafından biliniyordu.
Decameron'un çeşitli dillere yapılan tercümelerinde bu terim "Saracen fashion"
(Doğu tarzı) ve "Arabian clothes" (Arap
kıyafeti) şeklindeki ifadelerle aktarılmış
tır.

XIV. yüzyıldan başlayarak terimin İtal
yan kültür çevrelerinde kendini göstermesi ve bu dilin klasik eserleri aracılı
ğıyla yayılmaya başlaması. İtalya yarı
madasının jeopolitik ve ticarf münasebetlerde oynadığı rol ile yakından ilgilidir. Ortaçağ boyunca Batı Akdeniz' e doğ
ru gelişen islam fetihleri, İtalyan şehir
lerinin islam devletleriyle olan ticarı münasebetleri, bu arada çok çeşitli Doğu
eşyasının yarımadaya getirilişi, Doğu tarzındaki sanat eserterinin yakından tanınmasına da yol açmıştır. Sonuç olarak. askerf fetihler ve ticaret malları yanında. islam - Arap toplumunun hayat

