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ESENDAL, Memduh Þevket

– —ESENDAL, Memduh Þevket
(1884-1952)

Türk hikâye yazarý
ve siyaset adamý.˜ ™

28 Mart 1884’te Te kir dağ’ın Çor lu il çe-

sin de doğ du. Asıl adı Mus ta fa Mem duh 

olup ba ba sı Meh med Şev ket Bey, an ne si 

Emi ne Şâdi ye Ha nım’dır. Dü zen li bir eği-

tim gör me di ve da ha çok ken di ken di ni 

ye tiş tir di. Bir sü re çift çi lik le uğ raş tık tan 

son ra Re ji Mu ha fa za Mü dür lü ğü’nde ça-

lış tı. Genç yaş ta İt ti hat ve Te rak kî Cemi-

ye ti’ne gir di. Es naf Oda la rı mü mes sil li ği 

ve Ana do lu Vilâyet le ri mü fet tiş li ği görev-

le rin de bu lun du. Kör Ali İh san Bey ve Ka ra 

Ke mal’in li der li ğin de ki Mes lekî Tem sil ci ler 

Gru bu’na ka tıl dı. İs tan bul’un iş ga li üze-

ri ne ar ka daş la rıy la bir lik te İtal ya’ ya kaç-

mak zo run da kal dı. Dö nü şün de An ka ra’-

ya git ti ve Millî Mü ca de le’ye iş ti rak et ti. 

Mes lekî tem sil ci lik fi kir le ri se be biy le tek 

par ti (Cum hu ri yet Halk Fır ka sı) ik ti da rı-

na ters düş tü ğün den za man za man el çi-

lik gö re viy le yurt dı şı na gön de ril di. Ba kü 

(1920-1924), Tah ran (1925-1930), Kâbil 

(1933-1941) el çi lik le rin de bu lun du. Ela zığ 

(1931-1933) ve Bi le cik (1941-1950) mil let-

ve kil li ği, Cum hu ri yet Halk Par ti si ge nel 

sek re ter li ği (1942-1945) yap tı. 17 Ma yıs 

1952’de An ka ra’da öl dü.

Dı şa dö nük, iyim ser bir mi za ca sa hip 

olan Mem duh Şev ket Ta nin ga ze te sinde 

1908’de ya yım la nan “Vey sel Ça vuş” ad lı 

hi kâye siy le ede bi yat ala nı na gir miş, da-

ha son ra ki yıl lar da Çı ğır, Mes lek, Va kit, 

Ulus ga ze te le riy le Hal ka Doğ ru, Ül kü, 

İs tan bul Kül tür, Pa zar Pos ta sı, Seçil-

miş Hikâye ler, Ha yat, Hi sar, Türk Di li 

der gi le rin de hikâye ler neş ret miş tir. Ha ya-

tın da iki hikâye ki ta bı ile (Hikâye ler Bi rin ci 
Ki tap, Hikâye ler İkin ci Ki tap) bir ro ma nı 

ba sıl mış, Mi ras, Ayaş lı ve Ki ra cı la rı, 

Vas saf Bey isim li üç ro man ka le me al-

mış ol mak la bir lik te da ha çok hikâye de 

yo ğun laş mış tır. Baş lan gıç ta G. de Mau-

pas sant, 1921’den son ra Çe hov tar zın da, 

XIX. yüz yı lın son la rın dan XX. yüz yı lın or-

ta la rı na ka dar ge len Türk top lu mu ve me-

se le le ri ne da ir ken di ne has dün ya gö rü şü 

pers pek ti fin den hikâye ler yaz mış, an cak 

şöh ret en di şe si ta şı ma ma sı, eser le ri ni he-

men oku yu cu ya ulaş tı ra ma ma sı ve is mi ni 

açık ça kul lan ma ma sı (M.Ş., M.Ş.E., Mus ta fa 

Mem duh im za la rıy la) yü zün den dev rin de ye-

te rin ce ta nın ma mış tır.

Esen dal, sa nat ha ya tı nın 1908-1920 

yıl la rı nı kap sa yan bi rin ci dev re sin de ki 

mer si ye ler ya nın da ba zı man zu me ler de 

so ru la ra ce vap / fet va ama cıy la ka le me 

alın mış tır. Bid‘at ve hura fe ler kar şı sın da 

çok du yar lı olan Er zen bir kı sım şi ir le rin de 

böl ge de mev cut bu tür inanç la ra, şeyh, 

mol la ve sûfîler ara sın da ki an lam sız re-

ka be te te mas eder. Ali Er zen’in ba sıl ma-

mış eser le ri ara sın da Veh hâ bî ler’e red-

di ye ola rak yaz dı ğı Def£u’ş-şü bühât fî 

na¾mi’t-tü rrehât ve ¬ül fišåru £Alî £alâ 

rašabe ti mün ki ri’l-is timdâd min ne-

biy yin ev velî, ay rı ca Risâle fî i£âde ti’¾-

¾uh ri ba£de ½alâti’l-cu mu£a (Ri sâ le tü’l-
Lüm£a fî i£âde ti’l-cu mu£a), hu mu sun 

ke sil me sin den do la yı Ehl-i beyt’e zekât 

ve ri le bi le ce ği ne da ir Risâle fî i£¹âßi’z-ze-

kât li-Eh li’l-beyt (el-İn½âf fî ce vâ zi’z-ze-
kât ile’l-eşrâf), Risâle fî ¼ašši îmâ ni 

ebe ve yi’r-Resûl (Risâle fî necâti ebe-
ve yi’n-nebî), ¥âşi ye £alâ Tefsîri Æå Šî 

Bey ²â vî ve ba zı açık la ma la rı içe ren Ta£-

li ša (¥a vâ şî) £alâ Dîvâni’l-Cezerî sa yı-

la bi lir. Kürt çe olan so nun cu eser dışın da 

Arap ça ka le me alı nan bu eser ler ken di si-

nin özel kü tüp ha ne sin de mev cut olup ilk 

üç risâle ta le be si ve ye ğe ni M. Sa it Er zen 

ta ra fın dan Mecmû£atü’r-resâßil adıy la 

neş re dil miş tir (İs tan bul 2010).
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ÿM. Cü neyt Gök çe

Ali Erzen

oğ lu Şeyh Ömer’dir. So yu Ab dülkådir-i 

Geylânî ve Hz. Ha san va sı ta sıy la Hz. 

Ali’ye ula şır. Sey yid Ali Fın dıkî’nin ata la rı 

da di ğer ba zı Ehl-i beyt men sup la rı gi bi 

Ab bâ sî ler dö ne min de Bağ dat’a yer leş-

miş tir. 1258 yı lın da ki Mo ğol is tilâsı so-

nu cu ya kı lıp yı kı lan Bağ dat’tan ay rıl mak 

du ru mun da ka lan ai le Be şi ri ve Kur ta lan 

ara sın da ki Er zen’e göç et miş tir. Er zen 

ve çev re si nin Ti mur’un is tilâsı na uğ ra-

ma sı üze ri ne Si irt’e yer le şen ai le Fın dık’a 

göç müş tür.

İlk eği ti mi ni ba ba sın dan alan Ali da ha 

son ra İdil Ba fe (Su lak) kö yü ima mı Mol la 

İs mâil, Ger cüş lü Mol la Nec med din, Be şi ri 

Ko rik kö yü ima mı Mol la İb ra him, Sil van 

müf tü sü Sey yid Ab dur rah man Efen di, 

Sil van âlim le rin den Mol la Hü se yin Kı çık, 

Mol la Ha mid, Mol la Ya kup, Haz ro lu Hacı 

Fet tah Efen di, Ciz re li Şeyh Sa id Sey da ve 

ken di ka yın pe de ri Şeyh Sey yid Ha san gi bi 

âlim le rin ya nın da med re se tah si li ni ta-

mam la dı. İlk icâzetnâme si ni Sil van Beh-

lül Bey Med re se si’nde ke sin ti siz yedi yıl 

(1915-1922) tah sil gör dü ğü Sil van müf tü-

sü Sey yid Ab dur rah man Efen di’den al dı. 

Ar dın dan ay nı za man da ba ba sı nın am ca sı 

olan ka yın pe de ri Sey yid Ha san ve Ciz re-

li ho ca sı Şeyh Sey da’dan da icâzet al dı. 

Yi ne Şeyh Sey da ve Şeyh İb ra him Hak kı 

Bas ret ken di si ne ta ri kat ta hilâfet icâze ti 

ver di. Tah si li ni ta mam la dık tan son ra Fın-

dık na hi ye sin de imam lık yap ma ya baş la dı. 

Ar dın dan Güç lü ko nak’a bağ lı Gu vi nan kö-

yün de de bir sü re imam lık yap tı, Ciz re’-

nin Se na ti kö yü ne yer le şe rek bu ra da uzun 

müd det ders ver di. Mü der ris lik gö re vi ni 

Şeyh Sey da’nın is te ği üze ri ne onun kö yü 

Ser dehl’de sür dür dü (1937). Ar dın dan Ci-

ni bir kö yü ne yer le şe rek ora yı bir ilim mer-

ke zi ha li ne ge tir di ve ölün ce ye ka dar köy-

de ya şa dı. 1 Mart 1968 ta ri hin de vefa t et ti 

ve Ciz re-Ka le ma hal le sin de ki Şeyh Sey da 

Mak be ri’ne def ne dil di. Üç oğ lu ve iki kı zı 

olan Er zen’in oğul la rın dan Ab dur rah man, 

Ciz re müf tü lü ğü yap mış tır. Arap ça, Fars-

ça ve Kürt çe bi len Er zen şa ir li ğiy le de ta-

nın mış tır.

Eser le ri. Ali Er zen’in en meş hur ese-

ri di va nı dır (İs tan bul 1999, 2004, 2009, 
2010, 2011). El li bir şii rin bu lun du ğu 

divan da iki Arap ça, bir Fars ça man zu-

me nin dı şın da ki ler Kürt çe ya zıl mış tır. 

Ağırlık lı ola rak öğüt le rin yer al dı ğı şi ir-

le rin de mü el lif önce ken di ne na si hat te 

bu lu nur, bu arada böl ge ci lik, ırk çı lık ve 

ta as sup tan uzak du rul ma sı nı is ter. Sa-

id Nur si, Şeyh Sey da ve Er zu rum lu İb-

râ him Hak kı gi bi şah si yet ler için yaz dı ğı 
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de ğil mü şah ha sın di li pe şin de dir. Ger çe ği 

abart ma dan, de ğiş tir me den ve ye ni den 

dü zen le me den su nar. Bu ra da da gös ter-

me den fay da la nır ve bü yük öl çü de di ya-

lo ga da ya nır. Üslûbu nun te mel özel lik le-

rin den bi ri de ko nuş ma / soh bet tar zın da 

olu şu dur. Tah ki ye, tas vir, açık la ma, tah lil, 

iç ko nuş ma an la tım tarz la rı nı en aza in-

dir miş, ay rın tı dan uzak dur muş tur. Son 

de re ce yu mu şak, önem li öl çü de mi zahî 

ni te lik le re sa hip bir üslûpla oku yu cu kar-

şı sı na çı kar. Ten kit çi de ğil hoş gö rü lü dür. 

Bü tün bu ni te lik le riy le Esen dal mo dern 

Türk hi kâ ye ci li ği nin önem li ya zar la rı ara-

sın da yer alır.

Esendal fikrî bakımdan genel anlamda 

sosyalist dünya görüşüne dahil edilse de 

düşünceleri Doğu ve Batı’nın hazır fikir 

kalıplarına indirgenemez. “Amûdî mede-

niyet” dediği sanayi medeniyetinin sü-

rekli olacağı ve insanlığa huzur getireceğ i 

inancında değildir; “ufkî medeniyet” adını 

verdiği toprak medeniyetine inanır. Sa-

vunduğu meslekî temsilcilik görüşünü de 

şu üç temel kaynağa dayandırır: Osmanlı 

Devleti’nin sosyal yapısında önemli bir yer 

tutan lonca sistemi, dayanışmacı çözüm 

arayışları ve halkçılık düşüncesi, Rusya’da 

gelişen ve hayata geçirilmeye çalışılan 

sosyalizm.

Eser le ri. Hikâye: Hikâye ler Bi rin ci 

Ki tap (1946), Hi kâye ler İkin ci Ki tap 

(1946), Ot lak çı (1958), Men dil Al tın-

da (1958), Te miz Sev gi ler (1965), Ev 

Ona Ya kış tı (1971), Sa han Kül bas tı sı 

(1983), Vey sel Ça vuş (1984), Bir Ku cak 

Çi çek (1984), İh ti yar Çi lin gir (1984), 
Ha va Pa ra sı (1984), Bi zim Ne si be 

(1985), Ke le pir (1986), Gö de li Meh met 

(1988), Gül lü ce Bağ la rı Yo lun da (1992), 
Gönü l Ka ça nı Ko va lar (1993), Mut lu 

Bir Son (2005). Ro man: Ayaş lı ve Ki-

racı la rı (1934’te Va kit ga ze te sin de tef ri ka 
Ayaş lı ile Ki ra cı la rı), Vas saf Bey (1983), 
Mi ras (1988). Esen dal’ın ay rı ca Kı zı ma 

Mektup lar (2001) ve Oğul la rı ma Mek-

tup lar ile (2003) Tah ran Anı la rı ve Düş-

sel Ya zılar (1999) ad lı ki tap la rı var dır.
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ÿİs ma il Çe tiş li

olu şur. İçe dö nük, bed bin, pa sif ka rak ter-

ler sa de ce bi rin ci dö nem eser le rin de yer 

alır. Kah ra man la rı na top lu ca ba kıl dı ğın da 

ya za rın me mur, bü rok rat, ya rı ay dın, ev 

ka dı nı, alaf ran ga ke sim, es naf, din ada mı 

ve de di ko du cu tip ler üze rin de dur du ğu 

gö rü lür. Onun hikâye / ro man la rın da ki 

muh te va çe kir de ği şu şe kil de for mü le 

edi le bi lir: Ge nel de ol ma sı is te nen-is ten-

me yen ça tış ma sı; fikrî te mel de mes lekî 

tem sil ci lik / ufkî me de ni yet-mev cut yö ne-

tim bi çi mi / sa na yi me de ni ye ti ça tış ma sı; 

in sanî te mel de kü çük in san-kü çük in san 

dı şın da ki le rin ça tış ma sı. Esen dal özü halk-

çı lı ğa da ya nan, mes lekî tem sil ci lik ve ya 

ufkî me de ni yet ola rak ad lan dı rı lan bir 

dün ya gö rü şü ne sa hip tir.

Güç lü Türk çe ci lik bi lin ci ne sa hip olan 

Mem duh Şev ket’in dil ve üslûbu sa nat 

ha ya tı müd de tin ce bel li bir di na miz me 

sa hip tir. İlk hikâye le riy le Mi ras ro ma nın-

da Ede biyât-ı Cedîde ile Millî Ede bi yat’ın 

dil an la yı şı ara sın da gi dip ge len ya zar da-

ha çok ya zı di li ne bağ lı ka lır ve dil de bel li 

bir is tik rar dan çok ka rar sız lık dik ka ti çe-

ker. Is rar et ti ği su ni, ka pa lı, uzun bir le şik 

cüm le le ri mâna ve ya pı ba kı mın dan yer 

yer ârı za lı dır. 1920’ler den iti ba ren te sir, 

ara yış ve ki tabî ya zı di lin den uzak laş ma-

ya baş lar, hız la ko nuş ma di li ne yak la şır. 

1930’ la ra ge lin di ğin de ar tık onun için asıl 

olan ko nuş ma di li dir. Ken di ne has kı sa, 

ba sit ve ta bii cüm le yi bul muş tur. Söz ko-

nu su iki lik üslûpta da ken di ni his set ti rir. 

Dış dün ya ile psi ko lo jik du ru mun ifa de si 

çev re sin de or ta ya çı kan 1920 ön ce si üs lû-

bu ken di ne has norm la ra ulaş mış, bi rey-

sel ve ori ji nal ol mak tan zi ya de, te sir un-

sur la rıy la ken di ara yış la rı nın so nu cu olan 

un sur la rın sen te zin den oluş muş ti pik bir 

ge çiş dev ri üslûbu dur. Ya zarın 1920’den 

son ra ki üslûbu nun dik ka ti çe ken ilk özel-

li ği dış âle min ifa de si çev re sin de mey da-

na gel miş ol ma sı dır. Esen dal mü cer re din 
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hi kâ ye le riy le Mi ras ro ma nın da ken din-

den ön ce ki hikâye ve ro man ge le ne ği ne 

bağ lı kal mış tır. Dış dün ya ile psi ko lo jik 

ha lin ifa de si ni esas al dı ğı dö nem de ten-

kit çi, tas vir ci, tah lil ci ol ma sıy la be lir gin le-

şen sos yal ger çek çi lik an la yı şı na sa hip tir. 

Me sa jı nı ön pla na çı ka ra rak oku yu cu yu ka-

na at le ri ne or tak et mek is ter. Ba zı hikâye-

le rin de bi rey ci ve san ti man tal dir. Kla sik 

gi riş, ge liş me ve so nuç bö lüm le ri ne gö re 

şe kil le nen bu dö ne min hikâye le ri gü cü nü 

dış dün ya dan bi linç li ola rak se çil miş, ayık-

lan mış, bel li bir ama ca gö re dü zen len miş 

vak‘adan, vak‘a da çok açık te zat la rın ça-

tış ma sın dan alır. Güç lü bir mekân-in san, 

mekân-ko nu iliş ki si nin söz ko nu su ol du ğu 

bu hikâye ler oku yu cu nun me rak duy gu-

su nu kam çı la ya cak ge ri lim ler le yük lü dür. 

Bü yük öl çü de alt ta ba ka dan se çil miş olan 

kah ra man lar ide ali ze edil miş tir. Bi rey sel 

ara yış lar la bir lik te da ha çok Ede biyât-ı 

Cedîde mek te biy le Millî Ede bi yat ha re-

ke ti nin ge tir di ği te mel an la yış la rın et ki si 

dik kat ler den kaç maz.

Ba kü mü mes sil li ği es na sın da An ton 

Çe hov’u ta nı yan Mem duh Şev ket, sa nat 

ha ya tı nın ikin ci / us ta lık dev re sin de (1921-
1952) özel lik le tü rün ya pı sı ve ya pı un sur-

la rı ba kı mın dan Çe hov tar zı hikâye yi be-

nim se miş tir. Bu dö nem de 200 ci va rın da ki 

hikâye sin de ve iki ro ma nın da yi ne rea list 

sa nat an la yı şı na sa hip ol mak la bir lik te dış 

âle mi hikâye ye ta şır ken ge niş öl çü de ta-

bi ili ği esas alır. Vak‘a için bü yük olay lar ve 

ça tış ma la ra ih ti yaç duy maz. Oku yu cu nun 

me rak duy gu su nu kam çı la ya cak ge ri lim-

ler den uzak du rur. Gün de lik ha yat için de ki 

her han gi bir olay ve ya du rum vak‘a için 

ye ter li dir. Ço ğu za man gi riş bö lü mü ol-

ma dan doğ ru dan vak‘ay la baş la yan hikâye 

bel li bir so nu ca ulaş ma dan bi ti ve rir. Da ha 

çok ki şi le rin ruh ha li ni sez dir me nin esas 

ol du ğu bu hikâye ler de dra ma tik özel lik 

öne çı kar.

Esen dal hikâye ve ro man la rın da ai le ku-

ru mu, yö ne ten-yö ne ti len iliş ki si, gün lük 

ha ya tı çer çe ve sin de kü çük in san, yoz laş-

ma, ço cuk/ço cuk luk, Bul gar zul mü, düş-

kün le re acı ma gi bi ko nu lar çev re sin de 

yo ğun laş mış tır. Ya zar dik ka ti ni, Türk top-

lu mu nun im pa ra tor luk tan Cum hu ri yet’e 

ge çiş dö ne mi prob lem le ri üze rin de yo ğun-

laş tır mış tır. Fa kir ke nar semt le re yö ne lir. 

Şe hir li sin den köy lü sü ne, nâzı rın dan oda cı-

sı na, er ke ğin den ka dı nı na, yaş lı sın dan ço-

cu ğu na, fa ki rin den zen gi ni ne ka dar sos yal 

du rum ve ka rak ter de ki in san la rı ba şa rıy la 

su nar. Zen gin şa hıs kad ro su bü yük öl çü-

de dı şa dö nük, nik bin, ak tif in san lar dan 




