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Bunlardan Dukakinzade. Dulkadı
ile ittifak yapıp mektuplaştığı anlaşılınca bizzat Selim tarafından yaralanmış ve daha sonra da onun emriyle

ÇAMLIBEL, Faruk Nafiz

roğlu

öldürülmüştür.

Bu sıralarda Şah ismail'den gayet yuüslüpla yazılmış barış mektubu
ile birlikte bir elçilik heyeti daha gelmiş
se de Yavuz iran şahının sözlerine güvenmediğinden gelen elçileri hapsettirmuşak

miştir.
Çaldıran muharebesinden sonra baş
ta Diyarbekir olmak üzere birçok Doğu
Anadolu şehri Osmanlılar' ın eline geçti.
Böylece Selçuklular'dan sonra bozulan
Anadolu birliği tekrar ve kalıcı olarak
sağlanmış oldu. Bıyı klı Mehmed Paşa
Diyarbekir beylerbeyiliğine getirildi, tarihçi idris -i BitlisT de müşavir olarak onun
yanına verildi. idris-i Bitlisfnin gayretleriyle Harput Meyyafarikln. Bitlis. Hıs
nıkeyfa. Urfa. Mardin. Cezire ve Rakka'ya kadar Güneydoğu Anadolu bölgesi ile
Musul dolayiarı Osmanlı idaresine geçti. Tebriz-Halep ve Tebriz-Bursa ipek yolu Osmanlılar'ın kontrolüne girmiş oldu.
Şii inancının yayılması büyük ölçüde durduruldu. geçici de olsa Safevi tehlikesi
ortadan kalktı. Bu zaferden sonra Yavuz Sultan Selim "şah" unvanını kullanmaya başlamış , hatta bu unvan "Sultan
Selim Şah" diye sikkelere de işlenmiş
tir. Yavuz'dan sonra gelen padişahlar
da aynı unvanı kullanıp kendi dönemlerinde basılan paralara işlediklerinden
bu unvanla basılan paralara "şahi" denmiştir.
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habeddin, Tevfik Fikret ve Ahmed Hatesirleri açıkça görülür. Şiirlerinin
konusu ferdi aşk ve ıstıraplardır. Bu ferdi sanat anlayışı dolayısıyla. o sıralarda
cemiyeti derinden sarsan ı. Dünya Savaşı bile onun şiirlerinde fazla bir akis
şim'in
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18 Mayıs 1898'de istanbul'da doğdu.
hazine-i hassa başmüfettişi Süleyman Nafiz Bey. annesi Fatma Ruhiye
Hanım'dır. Baba tarafından Trabzonlu
bir aileye mensuptur. ilk ve orta öğreni
mini Bakırköy Rüşdiyesi ile Hadika-i Meş
veret idadisi'nde tamamladı; bir süre
devam ettiği Tıp Fakültesi'ni bitiremeyerek dördüncü sınıftan ayrıldı . 1918' de
İleri gazetesinin yazı heyetinde çalıştı.
1922'de gazetenin temsilcisi olarak Ankara 'ya gitti. 1922-1924 yılları arasında
Kayseri Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği
yaptı. Daha sonra Ankara Muallim Mektebi'nde (ı 924). Ankara Kız ve Erkek liselerinde öğretmenliğe devam etti ( ı 9241932). istanbul'a döndükten sonra da
Vefa Lisesi. Kabataş Lisesi ve Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde öğretmen
lik yaptı (ı 932 - ı 946)
Babası

1946 yılında politikaya atılarak Demokrat Parti'den istanbul milletvekili
seçildi. 27 Mayıs 1960 ihtilali'ne kadar
milletvekilliği yaptı. ihtilalde diğer Demokrat Parti milletvekilleriyle birlikte
tutuklanarak Yassıada'ya gönderildi. Haziran 1960- Eylül 1961 tarihleri arasın
da tutuklu kaldı ve suçsuz bulunarak salıverildi. Bir daha politikaya girm~di ve
son yıllarını Arnavutköy'deki evinde geçirdi. Bir vapur seyahati sırasında Fethiye civarında 8 Kasım 1973'te öldü. Mezarı Karacaahmet'tedir.
Şiire çok genç yaşta başlayan Faruk
Nafiz'in 1913-1917 yılları arasında Peyôm ve Servet-i Fünı1n'da neşredilen
ilk şiirleri. gerek muhteva gerekse üslüp ve kelime kadrosu bakımından Servet-i Fünün ve Fecr-i Ati şiirinin özelliklerini taşımaktadır. Bunlarda Cenab Şa-

bulmamıştır.

1918'de ilk

şiir kitabı Şarkın

SultanYeni Mecmua,
Fağfı1r, Şair gibi edebi mecmualarda da
şiirleri yayımlanmaya başlar. Bu şiirler
le birlikte Faruk Nafız'in edebi kişiliği
nin yerine oturduğu görülür; artık aruza hakimdir ve kendine has bir üslübu
vardır. Bu devreden sonra Faruk Nafız'in
şiirleri Edebiyyôt-ı Umı1miyye, Büyük
Mecmua, Nedim, Ümid, Yarın, Süs, Yıl
dız gibi pek çok dergide görülür. 1919'da sadece iki sayı çıkan Edebi Mecmua'nın müdürlüğünü yaptı. Bu dönem şiir
lerinde de daha çok aşk konularını ele
almıştır. Bunun yanı sıra özellikle Büyük
Mecmua, Nedim ve Ümid dergilerinde
1. Dünya Savaşı ' ndan sonra işgal edilen
ülkemize dair "Bozgun·. "Hisar". "Yaralı
Arslan" , "Münacat" ve "izmir" gibi şiir
leri yayımlanır.
lan'nı neşreder. Aynı yıl

Faruk Nafiz'in sanat hayatında 1922'den sonra yeni bir dönem başlar. Bu tarihten itibaren Anadolu gerçeğini bizzat
gören ve yaşayan şair artık bütünüyle
cemiyete yönelir. Bu yeni sanat anlayışı
ile yazdığı şiirler hece vezniyledir ve doğ
rudan doğruya o devirde hızlanan sade
Türkçecilik cereyanına bağlıdır. Faruk Nafiz'in yeni sanat anlayışını. 1926'da Hayat
mecmuasında yayımlanan "Sanat" şiirinde
bir beyanname haline getirdiği görülür.
Burada Batı edebiyatı adeta yok farzedilmekte ve cemiyete yönelme esas alın 
maktadır. istanbullu aydın ile Anadolu'daki halk arasında olumlu bir ilişkinin kurulması gerektiği belirtilirken Batı hayranlığı ve taklitçiliğinin karşısına da Anadolu insanı ve kültürü çıkarılmaktadır.
Şairin

Faruk
Na fiz

cami ı bel

en

bu

anlayış doğrultusunda

yaz"Han Duvarları " dır.
Bu şiirle, daha önce itibari bir tarzda ele
alınan Anadolu gerçekçi ve sade bir bakışla anlatılmıştır. Faruk Nafiz bilhassa
müdürlüğünü yaptığı Hayat mecmuasın
da Anadolu'yu, coğrafyasını . tabiatını ve
Anadolu insanım. onun meselelerini anlatan. halk edebiyatı kaynaklarıyla da
beslenmiş şiirler yazmıştır. Bu şiirlerle
birlikte edebiyatımııda "memleket edebiyatı" denilen bir cereyan başlar.
dığı

meşhur şiiri

Faruk Nafiz aruzla yazdığı şiirlerde Yahya Kemal'i üstat kabul eder ve onun aç~95
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yoldan yürür. Daha sonra hece ile
aruzda sağladığı ahengi hecede de kurmaya çalışır ve bunda
da büyük ölçüde başarılı olur. Aynı yıllar
da kendisi gibi hece vezniyle yazan Enis
Behiç, Yusuf Ziya, Halit Fahri ve Orhan
Seyfi ile birlikte "Beş Hececiler" (bk. BEŞ
HECECiLERl adı verilen grup içerisinde
mütalaa edilir.
Akbaba ( 1934), Karikatür ( 1936), Mizah ( 19461 dergilerinde 800 ·den fazla
mizahi şiiri yayımlanan Faruk Nafiz'in bir
de mizah yazarlığı cephesi vardır. Çamlıbel, Çamdeviren, Çamlıviran, Deli Ozan,
Akıllı Ozan gibi takma adlarla yazdığı
bu şiirlerde daha çok memleket meselelerini. siyasi çekişmeleri ve dil konulayazdığı şiirlerde

dergi ve gazetelerde hatıra. sohbet, makale ve denemeleri yayımlanmıştır.
sı vardır. Ayrıca çeşitli
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Faruk Nafiz ayrıca tiyatro eserleri kaleme almış ve manzum mektep temsilleri yazmıştır. Köy meselelerini işleyen
Canavar ile ( 1926) devletin o yıllarda
ki resmi tarih tezini destekleyen Akın
(19321. Özyurt (19321 ve Kahraman (19331
bunların en tanınmışlarıdır.
Eserleri. Şiirler. Şarkın Sultanlan (istanbul 19181 ; Dinle Neyden ( İs tanbul
1335) ; Gönülden Gönüle (İstanbul 1919);
Çoban Çeşmesi (İstanbul 1926); Suda
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(Sadettin Kaynak ile birl ikte, istanbul 1936);
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muru (İstanbul 1936) adlı bir roman denemesiyle Tevfik Fikret, Hayatı ve Eserleri (İstanbul 1937) adlı biyografi çalışma-
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Bir olayı duyurma, haberleşme,
alarm gibi pratik amaçlar yanında
kötü ruhları ve cinleri kovma,
halkı ibadete çağırma gibi
maksatlada kullanılan bir alet.
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Eski Türkler'de gang. çang, çeng, çong.
çung; bazı Batı dillerinde clocca. signum,
campana. nola, cloche; Arapça'da naküs.
ceres; Farsça'da naküs ve zeng kelimeleriyle ifade edilir. İlk defa nerede ve ne
zaman ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Bazı yazarlar ahid sandı
ğı*nın bulunduğu kutsal mekana girenIerin giymesi gereken Hz. Harun'un özel
elbisesine asılı çıng ırakları çanta ilgili ilk
işaretler saymışlarsa da (ERE, VI, 313)
mevcut bilgilere göre muhtemelen çan
ilk defa ·milatta n önce 1000 yıllarında
Çin'de kullanılmaya başlanmış ve buradan Batı'ya doğru yayılmıştır. Çanın baş
langıçta insanları tehlikelerden korumak maksadıyla kullanıldığı sanılmakta 
dır. Nrtekim bazı eski toplumların, yeryüzünü doldurduğuna inanılan kötü ve
zararlı cinleri insanlardan uzaklaştırmak
için çan çaldıkları bilinmektedir. Hıristi
yanlardaki çan kültünün de böyle bir hurafeden kaynakland ığı sanılmaktadı r.
Çanın.

cinleri veya kötü

ruhları

fonksiyonuyanında Doğu'da
yaygınlık kazandıkça

ve

boynunda çan asılı bir boğa şeklinde resmederlerdi. Burma"da çoğunlukla kutsal mekanlarda çan bulunurdu. Batı Afrika'da büyücü kahinler 1 doktorlar suç
işleyenierin evlerinin önünde çan çalarak dolaşır ve bu şekilde onlara bir tür
manevi ceza verirlerdi. Grekler'de pazarın veya hanların açılışını duyurmak. birine gece nöbeti geldiğini haber vermek
gibi basit işler yanında ölü gömerken
kötü ruhların oradan uzaklaştırılması
maksadıyla da kullanılırdı. Atina'daki Proserpine rahipleri halkı ibadete çağırmak
için çan çalarlardı. Akdeniz çevresinde
Geç Roma dönemine kadar ibadete çağırmak maksadıyla çan çalınmamıştır.
Nitekim eski Mısır. Filistin ve Asur'da
bunun için trampet kullanılırdı. Yahudiler ve Hintliler'de aynı maksatla boru çalındığı bilinmektedir. Eski Amerika'da da
metal çan kullanılmıştır. Pueble Kızılde
rilileri sihir maksadıyla çan veya çıngı
rak takarlardı. New Mexico ve Arizona·daki eski şe hir kalıntılarında bakır çanlar bulunmuştur (ERE, VI. 313 vd. ı.
Hıristiyanlık'tan önce eski Yunan ve
Roma'da çan kullanımı mevcut olmakla
birlikte ilk üç asır boyunca hıristiyanla
ra yapılan zulüm ve baskılar karşısında
ibadetler gizli ifa edildiğinden çan çalma yoluna gidilememiştir. Hıristiyanlar
bu imkana ancak Milano Fermanı'ndan
sonra kavuşabildiler (m.s. 313). Hıristi
yanlık dünyasında çanın ibadete davet
aracı olarak kullanılmasına Kuzey Afrika manastırlarında başlanmış (V-VI. yüzyıl), daha sonra da Batı ülkelerine yayıl
mıştır. VIII. yüzyıldan itibaren piskoposlar tarafından "mukaddes su" ile yıka 
nan çan (çan vaftizi). böylece kilisenin asli
unsurlarından biri haline gelmiştir. Çan
vaftizi, çanın aslında put olduğu, kutsal
su ile yıkanmak suretiyle hıristiyanlaştı
rılması gerektiği inancından kaynaktanmıştır. Bu uygulamada çanın vaftiz edilerek koruyucu gücünün arttırılabilece
ği kanaatinin de tesiri olmuştur. Her ne

kovma
Batı'da

kullanım alanları

da çoğalmıştır. Budist merasimlerinde
çanlar önemli bir rol oynardı. tapınakla
ra çan asılır ve ibadete çağırmak için çalınırdı. Brahmanlar'da çan kurban merasiminin vazgeçilmez unsuru idi ve düş
manlara korku salan sesiyle bir güç kaynağı sayılırdı. Madraslı Todolar, tanrıyı

·ca nların sa hı'
adıyla anılan

Kremlin
sarayı ' ndaki
can ı n

XIX. yüzyıl
baş l arına ait
bir resmi
(İÜ Ktp., Albilm,

nr. 91.238)

