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MÜSTEAR

yýlmaz. Mahlaslar ve tapþýrmalar çok defa
þairin asýl adý yerine geçtiði halde müstear
isim, bir þairin veya yazarýn asýl adýyla ya-
zarken farklý yazýlarýnda herhangi bir se-
beple gizlenme arzusundan doðmuþtur.
Bilinen örneklerden hareket edilerek bir
yazarýn müstear ismi siyasî-cezaî sorumlu-
luktan kaçmak (Nâmýk Kemal: Sâbir), kiþi-
ler hakkýnda hiciv, aðýr tenkit ve hakarette
bulunmak (hicviyelerinde M. Fuad Köprü-
lü: Âþýk Coþkun, Yusuf Ziya Ortaç: Çimdik),
resmî mesleði dolayýsýyla endiþe etmek
(mâbeyin kâtibi Ali Ekrem Bolayýr: A. Nâ-
dir), kazanç maksadýyla yazýlan eserlerde
edebî itibarýný, þöhretini korumak (polisi-
ye vb. romanlarýnda Peyami Safa: Server
Bedi), asýl mesleðinden farklý bir alanda
yazmak (þiirlerinde tarihçi Ýsmail Hami
Daniþmend: Muhtî, Râbia Hatun), ayný
dergide birbirinden farklý pek çok yazý ka-
leme almak (Büyük Doðu’da Necip Fazýl
Kýsakürek: Adýdeðmez, Dilci, Ahmet Ab-
dülbaki, Ozan) gibi durumlarda kullandýðý
görülmektedir. Bunlara zaman zaman ya-
zarlar arasýndaki modaya uymak gibi daha
özel sebepler de katýlabilir. Önceleri “nâm-ý
müsteâr” denilen müstear isim daha son-
ra “takma ad” olarak yaygýnlaþmýþtýr.

Tanzimat’tan sonra Nâmýk Kemal’in Ýb-
ret gazetesinde B. M. (baþ muharrir), Ha-
dîka’da N. K. rumuzlarýný, ayrýca Sâbir im-
zasýný kullanýldýðý bilinmektedir. Ahmed
Midhat Efendi’nin Rodos’ta sürgünde iken
Ýstanbul’da yayýmlanan kitaplarýnda yeðeni
Mehmed Cevdet’in adýný, Þemseddin Sâ-
mi’nin de Sâmi Hâlid Fraþeri imzasýný kul-
landýðý görülmektedir. Basýnda sansürün
ve baskýnýn biraz daha arttýðý Edebiyat-ý
Cedîde dönemi yazar ve þairlerinin takma
adý daha çok kullandýðý dikkati çeker. Tev-
fik Fikret’in baþlangýçta þiirlerini Nazmi ve
Esad Necib adlarýyla yayýmladýðý, Cenab
Þahabeddin’in mizahî yazýlarýnda Dahhâk-i
Mazlûm, edebî tenkitlerinde Raik Vecdi, si-
yasî yazýlarýnda Ahmed Peyman; Ali Ekrem
Bolayýr’ýn mâbeyindeki görevi sýrasýnda Ýl-
ham ve A(yýn) Nâdir; Süleyman Nazif’in Ýb-
rahim Cehdi, Abdülahrar Tâhir; Mehmed

Rauf’un Hâki, Ali Necdet, Besime Rauf,
Mehmed Nâfiz, Rauf Vicdânî takma adla-
rýný kullandýklarý bilinmektedir. II. Meþruti-
yet’i takip eden yýllarda gerek siyasî bas-
kýnýn gerekse münakaþa, tenkit ve haka-
ret yazýlarýnýn çoðalmasýyla basýnda takma
adlar daha sýk kullanýlmýþtýr.

Araþtýrmacýlar, özellikle de kütüphane-
ciler için bir problem teþkil eden ve yanlýþ
deðerlendirmelere sebep olan müstear
isim insan ismi olmayan kelimelerin kul-
lanýlmasýyla da dikkati çekmektedir: Kir-
pi, Aydede (Refik Halit Karay); Toplu Ýðne
(Hamdullah Suphi, Nurettin Artam); Kar-
ga, Çekirge, Âþýk, Torik Necmi, Cin Ahmed
(Ercümend Ekrem Talu) gibi. Ancak imza
olarak kiþi adlarýyla karþýlaþýldýðýnda ilk ba-
kýþta takma olabileceði þüphesi taþýmadý-
ðýndan gerçek bir þahýs olduðu zanný uyan-
dýrabilmektedir. Süheyl Feridun (Ömer Sey-
feddin); Emin Bayraktaroðlu (Nihad Sâ-
mi Banarlý); Nuri Hisar, Ruhi Çýnar, K. Do-
maniç, Osman Okatan, Osman Selçuk, Nu-
ri Tarhan (Mehmet Kaplan) gibi. Bazan ya-
zarýn baþlangýçta takma ad olarak kullan-
dýðý bir isim zamanla asýl adýn yerine geç-
miþ, kataloglarda ve biyografilerde bu ad
altýnda verilmiþtir. Yahya Kemal’in asýl
adýnýn Ahmed Agâh, Aka Gündüz’ün Hü-
seyin Avni olmasý gibi. Bazý yazarlarýn ise
asýl adlarýnýn baþ harflerini yahut herhan-
gi harfleri (Memduh Þevket Esendal: M. Þ.
E., Necip Fazýl Kýsakürek: Hi. Ab. Kö.) ve-
ya ‘***’ gibi iþaretler kullanmasý takma ad-
dan ziyade rumuz olarak düþünülmelidir
(Türk edebiyatýnda kullanýlmýþ rumuzlarýn
bir listesi için bk. bibl., ayrýca bk. Artan, s.
40-42). Bunlarýn yanýnda bir yazarýn bir-
den fazla takma ad kullandýðý veya ayný
takma adýn farklý birkaç yazar tarafýndan
benimsendiði, hatta bir baþka gerçek þah-
sýn adýnýn kullanýldýðý da görülmektedir. Bu
durumlarda takma adýn gerçek sahibine
ulaþmak için bazan uzun araþtýrmalar ge-
rekmekte, buna raðmen takma adýn sahi-
binin bulunamadýðý da olmaktadýr. Konu
üzerinde en çok çalýþanlardan Fevziye Ab-
dullah Tansel’in takma adlarýn asýl sahip-

mi için koma bemolü, fa için bakiye diyezi
yazýlýr; müstear çeþnisine geçildikçe nîm
hicaz perdesi yahut baþka geçkiler için ge-
rekli deðiþiklikler eser içerisinde gösterilir.
Makamýn yedeni segâh makamýnýn yede-
ni olan bakiye diyezli lâ (kürdî) perdesidir.
Müstear makamý yine segâh makamý gibi
pest taraftan dügâha uþþak ve rasta da
rast çeþnisiyle düþülerek geniþler.

Müstear makamýnýn seyrine, çýkýcý bir
makam olduðu için durak civarýndan se-
gâh veya müstear çeþnilerinden biriyle baþ-
lanýr. Segâh makamý dizisinde zaman za-
man müstear dörtlü ve beþlisinin katýlýmýy-
la gezinilip güçlüde yarým karar yapýlýr. Di-
ðer asma kararlar da gösterilip karýþýk bir
þekilde dolaþýldýktan sonra segâh perde-
sinde genellikle segâh veya bazan müste-
ar çeþnisiyle yedenli tam karar yapýlýr.

Tanbûrî Emin Aða’nýn hafif usulündeki
peþrevi ve saz semâisi; Zekâi Dede’nin mu-
hammes usulünde, “Gönül derbend-i gî-
sû-yý muanber olmak istermiþ” mýsraýyla
baþlayan kârý; Abdülhalim Aða’nýn çenber
usulünde, “Gönül ey mâhrû aþkýnla ârâm
etmeden kaldý” ve hafif usulünde, “Mâ-
nend-i hâle kol dolasam âfitâbýma” mýsra-
ýyla baþlayan besteleri; Þâkir Aða’nýn ak-
sak usulünde, “Evvel benim nazlý yârim se-
verim kimseler bilmez” mýsraýyla baþlayan
þarkýsý; Zekâizâde Ahmet Irsoy’un Mevlevî
âyini; Behlûl Efendi’nin, “Þifâ-yý vasl-ý kadri
hicr ile bîmâr olandan sor” mýsraýyla baþ-
layan duraðý; Sadettin Heper’in düyek usu-
lünde, “Sevelim Hazreti Mevlânâ’yý” mýsra-
ýyla baþlayan ilâhisi bu makamýn en güzel
örnekleri arasýndadýr.
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Arapça istiâreden “ödünç alýnmýþ” de-
mek olan müstear, Türk edebiyatýnda tak-
ma ad mânasýyla, Tanzimat’tan sonra muh-
temelen Batýlý yazarlardan örnek alýnarak
kullanýlmaya baþlanmýþtýr. Eskiden beri di-
van þairlerinin kullandýðý mahlasla halk þa-
irlerinin tapþýrmalarý kurallý bir geleneðin
uygulamasý olduðundan müstear isim sa-
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Servet-i Fünûn topluluðundan önce
faaliyet gösteren

ara nesil þair ve yazarý.
˜ ™

Balýkesir’e baðlý Balya kazasýnýn Müste-
câb köyünde doðdu. Ýcra memuru Meh-
med Ali Efendi’nin oðludur. Karesi Ýdâdî
Mektebi’nden mezun oldu (1895). Ýstan-
bul’da girdiði Mekteb-i Hukuk’u 1897’de
bitirdi. Yakýn dostlarý Mehmed Suûd el-
Mevlevî, Ýbnülemin Mahmud Kemal ve
Bursalý Mehmed Tâhir buradan ruûs de-
recesiyle mezun olduðunu bildirmektedir.

Müstecâbîzâde Ýsmet, bir ara II. Abdül-
hamid’in yâverlerinden Çerkez Ahmed Ce-
lâleddin Paþa’nýn hususi kâtipliðini yaptý.
Bir kýsým Jön Türkler’le iliþkiler içine gir-
di, bu arada Konya’da sürgünde bulunan
Ebüzziyâ Mehmed Tevfik’le mektuplaþtý.
Bu temaslarý kýsa zamanda sarayýn þüp-
helerini üzerine çekti. Aralýk 1901’de sa-
rayda bir iftara davet edilerek Jön Türk-
ler’le iliþkisini kesmesi yolunda uyarýldý.

Bundan sonra sürekli göz hapsinde tutul-
du; fakat Jön Türkler’le temasýný sürdü-
rünce verilen bir jurnal neticesinde tutuk-
lanýp mahkemeye sevkedildi. Ýsmail Hakký
Uzunçarþýlý, Karesi Meþâhiri adlý eserin-
de Mehmed Suûd el-Mevlevî’den naklen
bu tevkifin sebebini, Ýngilizler’in Transval
savaþýnda Boerler’e karþý kazandýklarý ba-
þarý üzerine Servet-i Fünûn topluluðu men-
suplarýndan bir grup gencin Ýngiliz sefâre-
tine giderek büyükelçi Sir Nicholos O’Con-
nor’ý tebrik etme hadisesine Müstecâbîzâ-
de Ýsmet’in de katýlmasýna baðlar. Ancak
kaynaklarda tebrik ziyaretinde bulunanlar
arasýnda onun adý geçmediði gibi kendisi
de bunun iftira olduðunu belirtmektedir.

Muhâkeme sonunda arkadaþlarý Yunus
Nadi, Nuri Ýzzet ve Remzi ile birlikte beþ
yýl sürgün olarak Bodrum Kalesi’nde kale-
bentliðe mahkûm edildi, fakat Ýzmir’e ulaþ-
týklarýnda Vali Kâmil Paþa’nýn aracýlýðýyla
sürgün yeri Midilli’ye çevrildi. O sýrada Ce-
zâyir-i Bahr-i Sefîd valisi olan Me¦nevî þâ-
rihi Âbidin Paþa sayesinde Midilli’de nis-
beten rahat bir hayat yaþadý, ayrýca adada
serbestçe dolaþabildi. Adanýn mutasarrýfý
Ali Galib Paþa ile diðer askerî ve mülkî er-
kân tarafýndan himaye edildi ve geçimine
yardýmda bulunuldu. Bununla birlikte Mi-
dilli’den dostlarýna yazdýðý mektuplarda ka-
ramsar bir psikoloji içinde sürekli olarak
þikâyet etmekte ve bir iftiraya kurban git-
tiðini söylemektedir.

Müstecâbîzâde, sürgün hayatýnýn Ocak
1905’te sona ermesi üzerine bir süre bir
aile dostunun yanýnda Ayvalýk’ta kaldý, ar-
dýndan Kâmil Paþa’nýn davetiyle Ýzmir’e gi-
derek hayatýna yeni bir yön verme yollarý-
ný aradý. Önce Ýzmir’de Reji Ýdaresi Umûr-ý
Hukukýyye Müdüriyeti’ne tayin edildi, kýsa
bir süre sonra Mart 1906’da Foçalý Yunus
Bey’in kýzý Nâbia Haným’la evlendi. Bir ara
Foça’ya yerleþip herkesten uzak bir þekil-
de yaþamaya çalýþtý.

1908’de II. Meþrutiyet’in ilâný üzerine
deðiþen siyasî þartlarýn verdiði yeni bir

lerinin tesbiti için ileri sürdüðü usullerin
baþlýcalarý þöyledir: Takma adla yazýlan di-
zilerin bazýlarýnda asýl ada rastlanabilir; ya-
zarý bilinen bir eser takma adla yayýmlana-
bilir; basýn ve edebiyat hâtýralarýnda belir-
tilebilir veya bizzat yazar kullandýðý takma
adlardan hâtýralarýnda, mülâkatlarýnda ya-
hut mektuplarýnda bahsedebilir; üslûbun
veya konunun özelliðinden tahmin edile-
bilir.

Arap ve Ýran edebiyatlarýnda müstear
isim son dönemlerde ortaya çýkmýþ olmak-
la beraber önceki dönemlerde kullanýlan
mahlas vb. adlarýn da müstear olarak be-
nimsendiði görülmektedir. IV. (X.) yüzyýl-
da Basra’da ortaya çýkan Ýhvân-ý Safâ risâ-
leleri yazarlarýnýn kendilerini bu ad altýn-
da tanýtmalarý bir çeþit müstear isim kav-
ramýný çaðrýþtýrmaktadýr. Modern Arap
edebiyatýnda ise geleneðin devamýndan zi-
yade Batý etkisiyle müstear isimler yaygýn-
laþmýþtýr. Bunlar arasýnda Ýmruülkays, Câ-
hiz, Mütenebbî gibi kadîm Arap þairlerinin
adlarýný kullananlar yanýnda Lübnanlý þair
Ahmed Ali Saîd’in Edûnîs, Biþâre Abdul-
lah el-Hûrî’nin el-Ahtalü’s-sagýr, Mýsýrlý Mu-
hammed Hüseyin Heykel’in el-Fellâhu’l-
Mýsrî müstear isimleriyle yazdýklarý, Iraklý
hýristiyan yazar Anistâs Mârî el-Kermelî’-
nin otuz dokuz, Lübnanlý Münîr Hüsâmî’-
nin on beþ ayrý müstear isim kullandýðý bi-
linmektedir.

Ýran edebiyatýnda da klasik döneme ait
mahlaslar dýþýnda siyasî baskýnýn arttýðý
dönemlerde müstear isimlerin çoðaldýðý
dikkati çekmektedir. Safevîler devri müel-
liflerinden Hasan Big Kazvînî’nin Seg-i Kaz-
vînî ve Seg-i Levend müstearýný kullanma-
sý bu yüzdendir. Çaðdaþ yazarlardan Ali Þe-
riatî’nin Ali Mezînînî, Mustafa Rahîmî’nin
Ahmed Sekkânî ve Mustafa er-Râvî adla-
rýyla yazmalarý da siyasî endiþelerden kay-
naklanmýþtýr. Ca‘fer Þerîatmedârî “Dervîþ”
takma adýný tevazu maksadýyla, Ali Ekber
Dihhudâ “Dihû”, Ebü’l-Kasým Hâlet “Hu-
rûs-ý Lârî, Hüdhüd Mirzâ”, Keyûmers Sâ-
birî “Gül-i Âka” ve “Saðlâm” adlarýný hiciv-
leri sebebiyle kullanmýþlardýr. Son dönem-
de takma ad kullananlar arasýnda Seyyid
Muhammed Hüseyin Behcet-i Tebrîzî’nin
Þehriyârî, Hûþeng Ýbtihâc’ýn Sâye, Ali Ýs-
fendiyâr’ýn Nimâ Yusiç imzalarýyla yazma-
larý pek çok müsteardan birkaçýdýr. Bazý
müstear isimler yazarlarýn baðlý olduðu
kurum veya yayýn organýyla iliþkili olarak
okuyucu tarafýndan yaygýnlaþtýrýlmýþtýr. Ya-
zý yazdýklarý dergilerin adlarýyla Eþrefüddin
Hüseyin Kazvînî’nin Nesîm-i Þimâl, Mirza
Cihangîr Han Þîrâzî’nin Sûr-i Ýsrâfîl takma
adlarý bunlardandýr.
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