A R K ML
TALU

YLE ERCÜMENT EKREM

ÖZ: Ercüment Ekrem Talu, nüktedan üslubuyla mizah yazarı olarak
öhret kazanmı , Türk edebiyatının üretken yazarlarından biridir. II.
Me rutiyet yıllarından 1950’lere uzanan yazarlık hayatı müddetince
devrinin gazetelerinde, dergilerinde çok sayıda hikâye, roman, fıkra ve
hatıraya imza atmı tır. Bilhassa mizah çe nisi katarak toplumsal sorunlara ele tirel bir yakla ım sergiledi i romanları ile do rudan do ruya
mizah amacıyla yazdı ı Evliyâ-yı Cedid ve Me hedî serisi, ona popüler
bir yazar hüviyeti kazandırmı tır. Daha çok nesir alanında eser veren,
dolayısıyla nesirleriyle tanınan Ercüment Ekrem, aynı zamanda bir airdir. Çalı ma kapsamında, onun yazılarını kaleme aldı ı süreli yayınlar
taranmı , kendi adıyla ve müstear isimlerle yayımladı ı iirler tespit
edilmi tir. Mütareke yıllarında Damat Ferid Pa a kabinesine ve Millî
Mücadele kar ıtı Ali Kemal’e yönelik hicivleriyle adından söz ettiren
Ercüment Ekrem, Cumhuriyet’ten sonra mizah iirleriyle kar ımıza çıkmı tır. Bu dönemde, güncel hadiselere dair ele tirel içeriklilerden, kadın-erkek ili kilerine, zevk ve sefa âlemlerinden bir ömrün
muhasebesine kadar uzanan oldukça geni bir muhtevada iirler yazmı tır. Aynı zamanda, yazarlık hayatının ilk yıllarından itibaren tabiat
ve a k temalarını i ledi i, sanatkârane bir üslupla kaleme aldı ı iirleri
mevcuttur. Çalı ma ile Ercüment Ekrem’in süreli yayın sayfalarında kalan iirleri ortaya çıkartıldı ı gibi nesirde oldu u kadar nazımda da kıvrak bir kaleme sahip oldu u anla ılmı tır.
Anahtar Kelimeler: Ercüment Ekrem Talu, Türk Edebiyatı, iir, hiciv,
mizah.

Ercument Ekrem Talu As A Poet
ABSTRACT: Ercument Ekrem Talu is one of the prolific writers of
Turkish literature who gained his reputation as a humorist for his humorous style. Throughout his writing career, from the Second Constitutionalist Era to the 1950s, he published a number of stories, novels,
jokes and memories in newspapers and magazines of his time. Especially his novels, in which he took a critical approach to social problems
by adding humorous tone, and the Evliya-yi Cedid and Meshedi series,
which he wrote directly for humor, gained him in popularity. Despite
writing mostly prose and therefore being recognized with his works of
prose, Ercument Ekrem is a poet at the same time. Within the scope of
the study, the periodicals in which his articles were published were
scanned and the poems he published in his own name and his pseudonyms were ascertained. During the period of the armistice, Ercument
Ekrem made a name for himself with his satires against Damat Ferid
Pasha's cabinet and Ali Kemal, who was against the War of Independence. After the establishment of the Turkish Republic, Ercument Ekrem
appeared with his humor poems. In this period, he wrote poems on a
wide range of topics from critical content about current affairs to
women-men relationships, from the primrose path to the review of a
lifetime. At the same time, since the early years of his writing career, he
had written poems on the themes of nature and love with an artistic
style. With this study Ercument Ekrem's poems in the periodical pages
were uncovered and also it is understood that he has an agile style in
poetry as well as prose.
Keywords: Ercument Ekrem Talu, Turkish Literature, poem, satire, humor.
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Giri
Ercüment Ekrem Talu, Tanzimat dönemi airi, tiyatro yazarı ve romancısı olan Recaizâde Mahmut Ekrem’in o ludur. Babasının entelektüel
kimli ine ve edebî muhitine ba lı olarak, çocukluk yıllarından itibaren
okumaya ve yazmaya heves etmi tir. Nitekim devrin ünlü sanatkârları arasında yer alan Ahmet Mithat, Mizancı Murat, Samipa azâde Sezai, Halit
Ziya ve Abdülhak Hamit’in eserlerini daha çocuk ya larında okuma bahtiyarlı ına eri mi tir (Talu, 14 Temmuz 1949: 1). lk yazılarını on üç ya ında
Çocuklara Mahsus Gazete’de yayımlamı , II. Me rutiyet’ten sonra kdam’da çalı maya ba layarak gazetecilik mesle ine intisap etmi tir.
1950’lere kadar aktif olarak kalem hayatını sürdüren Talu, Millî Mücadele
kar ıtı Peyâm-ı Sabah’ın dı ında, devrinin hemen her gazetesinde çalı arak imzalı, imzasız ve takma adlarla bin kadar hikâye ve yirmiden fazla
roman yayımladı ının bilgisini vermi tir (Yüceba , 1957: 4).
Ercüment Ekrem, gazete ve dergilerde yayımladı ı, kitap olarak ne retti i nesir alanındaki eserleriyle tanınsa da Mütareke yıllarından
1950’lere kadar çok sayıda iire imza atmı tır. Buna ra men onun gün yüzüne çıkan iirleri, mizah ve hiciv antolojilerinde yer alan birkaç örnekle
sınırlıdır. imdiye kadar iirlerine dair herhangi bir çalı ma yapılmaması,
Ercüment Ekrem’in edebî ki ili inin de erlendirilmesinde, manzumelerinin göz ardı edilmesine neden olmu tur. Esasında, “bir cep kitabı”nı dolduracak kadar iire sahip oldu u, kendisiyle yapılan bir röportajdaki
açıklamalarından anla ılmaktadır:
- iirle me gul oldunuz mu?
- Nasreddin Hoca’ya sormu lar: ‘Â ık oldunuz mu?’
diye… ‘Evet, demi bir defa â ık oldum; üstümüze adam
geldi…’
Benim de Nasreddin Hoca’nın a kı kabilinden bir iki
manzumem vardır. Onları toplayıp bir cep kitabı ne retmek
tasavvurundayım. Satılaca ından de il; kendim, vakit vakit
açıp da hey gidi günler, diyebilmek için. (Yüceba , 1957: 40)
Bahsi geçen eserini ne retmeye ömrü vefa etmeyen Ercüment Ekrem’in iirleri süreli yayın sayfalarında kalmı tır. Bu çalı mada, yazarın
basın hayatı müddetince çalı tı ı gazete ve dergiler taranarak, bahsetti i
“cep kitabı”nı olu turacak iirlere ula ılmı tır. Ancak taramalarda kar ılaılan en büyük problem, yazarın basın hayatı müddetince kendi adının yanı
sıra çok sayıda müstear isim kullanmasıdır. Bir röportajında, seçti i müstear isimlere dair u bilgiyi vermi tir: Sırasına göre, Karga oldum, Çekirge
oldum, Kertenkele oldum. Bundan kırk sene evvel ilk defa yazmaya ba la-
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dı ım zaman Ebul Muvakkar diye imza atardım. Ulat imzasıyla birkaç yazım çıkmı tır. Evliyâ-yı Cedit ve daha hatırlayamadı ım bir sürü ha ere
ismi… (Yüceba , 1957: 5).
Müstear isimler sözlüklerinde, yukarıdakilerin haricinde yirmi müstearla daha kar ıla ılmı tır: Recaizade Ebulmuvakkar, Ermel Talu, Torik
Necmi, Cin Ahmet, Evliya, Kerbela, Me hedî, M. Ekrem, Ekrem, Recaizade E. Ekrem, Ek. Ta., Kadran, Çimdik, E. E. Recai, E. Talu, Evliyâ-yı
Karga, E.E.T., Hatice E. Talu, Ahmet Ercüment Ekrem, Eta (Yıldırım,
2006: 391; Çetin, 2012: 101). Alay gazetesinde yer alan, Üstâd-ı âlî-nijad
merhum Recaizâde Mahmut Ekrem Bey’in ferzend-i necîbi Ercüment Ekrem Bey yazdıkları yazılarda yalnız (Â ık) imzasını istimâl ederler (Alay,
6 Mart 1920: 6) notundan hareketle Â ık müstearını; stanbul Magazin
mecmuasındaki bir iirden hareketle Recai Ekrem imzasını da listeye eklemek gerekir.1
Mütareke yıllarından 1950’lere kadar yapılan taramalar sonucunda
Ercüment Ekrem’in doksan üç iiri tespit edilmi tir.2 Konularına ve yazılı
amaçlarına göre bu iirleri üç ba lık altında incelemek mümkündür. lk
gruptakiler, ele tirel içerikli hiciv iirleridir. kinci gruptakiler, mizah çe nisiyle devrin sosyal, siyasî hadiselerine yönelik ele tiri içerenler ve do rudan do ruya mizah amacıyla yazılanlardır. Son ba lı ı ise onun ilk kalem
tecrübelerinde de görülen, ahsî duygulara yer verdikleri olu turur.
1. Hiciv iirleri
Ercüment Ekrem, hiciv iirlerini Mütareke yıllarında kaleme almı tır. stanbul’un i gal altında oldu u bu dönemde onun siyasî tavrına ve
meslek hayatına de inmek iirlerini açıklayıcı kılacaktır. Yazar, Damat Ferid Pa a hükümetinin görevde oldu u 5 Mart 1919’da Hariciye Nezareti
1

2

Uyanı -Servetifünun dergisinde 1933-1934 yıllarında yayımlanan “Recaizade Muvakkar Ekrem”, “Muvakkar Ekrem” ve “Muvakkar” imzalı iirlerin bilinçli olarak çalı maya dâhil edilmedi i belirtilmelidir. “Fazıl ve Onun Gibileri”, “Dua Eden Kadın”,
“Ekinde Ak am”, “Da lar”, “O luma”, “Seneler”, “Bana Göre”, “Gitmek”, “27-3929”, “Bir Ak am” adlı bu iirler Ercüment Ekrem’in o lu Muvakkar Ekrem’e aittir.
“27-3-929” ba lıklı iir, içeri iyle bu tespitin yapılmasına imkân sa lamı tır (Muvakkar
Ekrem, 21 Birincikânun 1933: 51). Muvakkar Ekrem’in annesi Feriha Hanım 27 Mart
1929’da ölmü tür. Bahsi geçen iir de son nefesinde annesinin yanında olamayan bir
evladın hüznünü anlatmaktadır. “Da lar” iirinin “Haslet’e” arma an edilmesi, yapılan
tespiti güçlendiren bir ba ka örnektir (Recaizade Muvakkar Ekrem, 28 Eylül 1933:
279). Zira Muvakkar Ekrem’in e inin adı, Erdem Talu’nun annesi Haslet Uncu’dur
(Karaca, 1993: 29).
Rahim Tarım, Ercüment Ekrem Talu’nun gazete ve dergi sayfalarında kalan yazıları
üzerine bibliyografya hazırlamı tır. ebab, Güne ve Galatasaray dergilerinde yer alan
iirlerin tespitinde bahsi geçen bibliyografyadan faydalanılmı tır (Tarım, 1991: 245309).
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Matbuat Umum Müdürlü ü’ne getirilmi tir. Görev yaptı ı süreçte stanbul
matbuatı, i gal güçlerinin kontrolündedir. Göreve gelmeden yakla ık bir
ay önce Hadisat gazetesinde, Süleyman Nazif’in “Kara Bir Gün” ba lıklı
makalesi yayımlanmı tır. Bu yazının yayımlanmasını sa layan sansür heyetindeki Yüzba ı Aziz Hüdaî [Akdemir] Bey ise Fransız Divan-ı Harbi
tarafından ölüme mahkûm edilmi tir. Matbuat Umum Müdürü olarak Ercüment Ekrem, Aziz Hüdaî’nin bu cezasının zmir sürgününe dönü türülmesini sa lamı tır (Karaca, 1993: 20-21).
Süleyman Nazif’in Firak-ı Irak adlı kitabının basılıp el altından daıtılmasında da Ercüment Ekrem pay sahibidir. Sansür heyetinin el koyup
yayımlamasına engel olaca ını sezen yazar, bu eseri iki ayrı matbaada bastırmı tır. Birinci matbaada basılan birkaç yüz sayıyı Matbuat Umum Müdürü sıfayatıyla toplatmı , ikinci matbaadakileri ise haberi olmadı ını ileri
sürerek el altından da ıttırmı tır (Tarım, 1986: 6). Ancak, Millî Mücadele’nin yanında yer alıp milliyetçi gazetelerin yayınına izin vermesi yüzünden yakla ık dört buçuk ay sürdürdü ü bu görevinden azledilmi ,
Arapyan Hanı’na hapsedilmi tir (Tarım, 1986: 7). Daha sonra, kısa bir
süre, Edirne Vilâyeti Mektupçulu u ve Hariciye Nezareti Müste ar Muavinli i Vekâleti görevlerinde bulunmu tur. 14 Aralık 1920’de üç yıl görev
yapaca ı Beyo lu Belediye Dairesi memurlu una atanmı tır. Cumhuriyetin ilanından sonra ikinci defa Hariciye Vekâleti Matbuat ve stihbarat Müdürlü ü’ne getirilmi tir. 25 Nisan-9 Mayıs 1924 tarihleri arasında ise
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk Riyaset-i Cumhur Ba kâtipli i görevini üstlenmi tir (Tarım, 1986: 7-8; Karaca, 1993: 21-22). Anla ılaca ı üzere, Mütareke yıllarından Cumhuriyet’e uzanan süreçte, Ankara Hükümeti’nden
yana olan meslek hayatındaki siyasî tavrı, hicivlerinin yönünü de belirlemi tir.
Ercüment Ekrem, Mütareke yıllarında Millî Mücadele’yi destekleyen gazete ve dergilerde yayın faaliyetlerini sürdürmü , kalemi ile Anadolu’daki Kurtulu Sava ı’nı desteklemi tir (Karaca, 1993: 22). Onun bu
süreçteki en önemli yayın faaliyeti, Millî Mücadele’yi basın cephesiyle
desteklemek amacıyla Aka Gündüz ile çıkardı ı Alay adlı haftalık mizah
gazetesidir. 1920 yılında stanbul’da 12 sayı yayınlanabilen gazetede, Ali
Kemal gibi basın hayatındaki ki ilerin, Ferid Pa a gibi siyasetçilerin Anadolu’daki mücadele aleyhinde kamuoyu olu turma gayretleri engellenmeye çalı ılmı tır3 (Zorlu, 2015: 15).

3

Aka Gündüz’ün Anadolu’ya geçmesi üzerine Alay, on üçüncü sayıdan itibaren Ankara’da Anadolu’da Peyâm-ı Sabah adıyla yayınını sürdürmü tür. Bu isim de i ikli indeki amaç, Ali Kemal’in stanbul’da çıkardı ı Millî Mücadele aleyhtarı yayınların
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Ercüment Ekrem, Alay gazetesinde hiciv iirleri, mizahî hikâyeler
ve kısa komedilerle boy göstermi tir. Onun bu gazetede yayımlanan ilk
manzumesi, be dizelik yedi bentten olu an “ stikraz Kasidesi”dir. 334 Senesi Temmuz’unda yazılmı tır ibaresinin yer aldı ı manzumede, ttihat ve
Terakki Hükümeti’nin ekonomi politikası hicvedilmi tir. I. Dünya Sava ı
yıllarında sava giderlerini finanse etmek için tasarruf politikası uygulayan
hükümet 1918’de iç borçlanmaya yönelmi ve Meclis-i Mebusan’da dâhili
istikraz kanunu kabul edilmi tir. Kanun dâhilinde katılımcılara, altın olarak yüzde be faiz ödendi i gibi kura çekimleri ile kazanan numaralara da
amortisman bedeli verilmi tir (Çelik, 2015: 114-116). Ercüment Ekrem,
dönemin basınında geni yankı uyandıran kanun için u mısraları kaleme
almı tır:
Bu zü ürtlükle cihâna geçmiyordu nâzımız
Kâ ıdı altına tahvîl etti hokkabazımız
Sade zerrînle tezeyyün etti bu yıl yazımız
N’ola çalsa daima altın telle sazımız
Bin ya asın yüzde be faizli istikrâzımız!
(Â ık, 1 Kânunusani 1336: 3)
Manzumenin ilerleyen bentlerinde, istikraz kanununun yanı sıra ttihat ve Terakki Hükümeti’nin aynı sertlikte ele tirildi i görülür. II. Abdülhamid dönemine atıfta bulunarak devr-i hürriyetteyiz güya ki istibdad
yok diyen air, II. Me rutiyet’ten sonra da vaziyetin de i medi ini, milletin
boynuna ttihat ve Terakki zulmünün dokuz yıl boyunca çöktü ünü belirtmi tir.
“Gazel-i Mü terek” ve “Sudan Gazel” ba lıklı manzumeler, Mütareke dönemindeki kötü idareyi, ekonomik darbo azı ve halkın yoksulluunu konu edinmi tir. Yedi beyitten olu an ve her beytin ilk mısraı Ziya
Pa a’ya ait olan “Gazel-i Mü terek”te, a ırı pahalılık, kıtlık ve yoksulluk
ele tirilmi tir. Bu hâle yol açan nâzırlar muhtekir evladı ve atalarına lânet
okutacak kötü idare sahibi olarak nitelenmi tir. Devrin hükümeti için de
“sansarlar istibdâdı” tabiri kullanılmı tır (Â ık, 1 Kânunusani 1336: 3).
“Su” redifiyle yazılan yedi beyitlik “Sudan Gazel”de, su gibi bo yere akıtılmasından dem vurularak, devlet bütçesindeki israf hedeftedir:
Öyle bir deryâ-yı ihsândır ki devlet bütçesi
Pî dâra su verirler hem dahi düm-dâre su
(Â ık, 31 Kânunusani 1336: 4)

ba ını çeken Peyâm-ı Sabah’ı gülünç duruma dü ürmek, onunla alay etmektir (Aydın,
2009: 101).
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iirin hedef aldı ı isimlerden biri, 1919–1920 yılları arasında stanbul ehremini olan Cemil Pa a’dır (Topuzlu, 1945: 23). Onun stanbul’a
kazandırdı ı park ve bahçelere de inen air, bu tür seyir yerlerinde bo
yere su akıtılmasına ra men ihtiyaç sahiplerinin göz ardı edildi inden bahsetmi tir:
ehri tahvîl etmede ba tanba a parka Cemil,
Gerçi mecrâlarda akmakta bütün avâre su.
Tâ sabahtan âme dek erbâb-ı hâcet çatlasa
Nâfile yoktur yeri, dökmek gerek dîvâre su.
(Â ık, 31 Kânunusani 1336: 4)
Manzumenin son beytinde ise ttihad’ı sen nasıl yâd eylemezsin
Â ıkâ mısraıyla, gelenin gideni arattı ını dü ündürerek Damat Ferid Pa a
hükümetini ele tirmi tir.
“Peyâm-ı Â ık”ta, Damat Ferid Pa a kabinesinde Maarif Nâzırı ve
Dâhiliye Nâzırı olarak görev yapan, Peyâm-ı Sabah’ta Millî Mücadele
aleyhinde yazılar kaleme alan Ali Kemal hedeftedir. “Kâfir” redifli manzumede air, Ali Kemal’i adeta sorguya çekmi tir. Beyitlerin ikinci mısraları bunun apaçık göstergesidir:
O ma’hûd fırkayı tuttun, ona hayran mısın kâfir
(…)
Acep sen de mürid-i tekye-i âban mısın kâfir
(…)
Bu i te yoksa sen de âlet-i Mihrân mısın kâfir
(…)
Edep dersinde bir akird-i ebced-hân mısın kâfir
(…)
Çatarsın hep, me er müsteskıl duran mısın kâfir
(…)
Aceb Tekfurda ı’nda sâhib-i bostan mısın kâfir…
(Â ık, 17 Kânunusani 1336: 1)
Ercüment Ekrem’in Ali Kemal’e yönelik bir di er iiri “Ahd-i Millî”
adıyla yayımlanmı tır. Son Meclis-i Mebusan’ın 28 Ocak 1920’de oy birli iyle kabul etti i, Ahd-ı Millî olarak da anılan, Misak-ı Millî kararından
sonra yazılan sekiz bentlik iir, onun en sert lisana sahip manzumeleri arasındadır. Ahd-ı Millî’yi ufukta bir ay olarak gören air, Ali Kemal için millet enlik yaparken havlayan köpek, namus ve erefi etiket diye ta ıyan,
tükürü e te ekkür eyleyen bir asilzâde nitelemelerinde bulunmu tur (Kertenkele, 11 Mart 1336: 6).
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Damat Ferid Pa a âyanından Keçecizâde zzet Fuad Pa a’ya yazılan
“Püskülsüz Pa ama”, Ali Kemal’den sonra bir ahsın hedef alındı ı di er
hicivdir. Bahsi geçen pa anın Türk seciyesini, yava yava Türklerin bir
sözüdür. Ah bu yava yava ne ‘va ’dır ifadesiyle küçümsemesi, “Pa am”
redifli manzumenin yazılı sebebidir. Nitekim Alay’ın ikinci sayısında, paanın bastonlu, göbekli, asık suratlı ve püskülsüz fesli bir karikatürüne de
yer verilmi tir (Alay, 17 Kânunusani 1336: 1). Bir tenezzüldür benim-çün
zâtını hicveylemek/ Senden evvel ben nice âyânı hicvettim pa am beyti ile
bir hiciv airi oldu unu söyleyen Ercüment Ekrem, Bir de imdi sen gibi
(…) vanı hicvettim pa am/ (Va ) diye ta’n eyleyen vicdânı hicvettim pa am
mısralarıyla adı geçen ahsiyete hakaret dahi etmi tir (Â ık, 7 ubat 1336:
2).
Osmanlı Devleti’nin son Meclis-i Mebusan’ı 12 Ocak 1920’de açılmı tır. Ercüment Ekrem, “Mebuslara” ithafen yazdı ı “Ho -Âmedi” kıtasında, Meclis’e yeni seçilen milletvekillerine seslenerek, önceki dönem
vekillerini hicvetmi tir:
Ba e ip her ey kabûl etmekle, beyler, eskiden,
(…)tılar eslâfınız bu ülkenin eyvânına..
imdilik ho geldiniz, lâkin hâzırdır milletin
Lâneti, benzersiniz evvelki mebusânına!
(Â ık, 17 Kânunusani 1336: 4)

Ercüment Ekrem, Osmanlı Devleti’ni i gale sürükleyen hükümeti,
vekilleri, yöneticileri ayırt etmeksizin hedefine almı , üzüntüsünü de yine
manzumeleriyle dile getirmi tir. Nitekim onun iki iiri daha vardır ki, hiciv
özelli i ta ımasa da konu ve yazıldı ı dönem itibariyle bu ba lık altında
de erlendirilmesi daha uygundur. “Babama” adlı ilk iirde; Kaldır baba,
ba ını/ Bak vatanın perî an… mısraıyla Recaizâde Mahmut Ekrem’e seslenen air, ölüm yıl dönümünde babasının medfenini ziyaret edememenin
üzüntüsünü ya amı tır (Talu, 31 Kânunusani 1336: 5).
Ercüment Ekrem’in yine aynı duyguları barındıran di er iiri, Diyarbakırlı Said Pa a’ya naziredir ibaresi ta ıyan “De il” redifli gazelidir.
Divan airi edasıyla a ır bir dil kullanarak kaleme aldı ı dokuz beyitlik
gazelinde air, Osmanlı Devleti’nin ihti amlı yıllarını hatırlatıp tilaf güçlerinin i galini göz önünde bulundurarak çaresizlik ve teessür içinde serzeni te bulunmu tur:
Serteser solmu çemenler, gülistân olmu harâb,
Bûm öter hep bahçelerde bülbül-i eydâ de il.
(…)
Yâd edip geçmi zamanı a lıyor kevn ü mekân
Duydu um bu âh u îven ba ka vâveylâ de il.
(Talu, 6 Nisan 1338: 3)
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Ercüment Ekrem, hicivlerinin ço unda divan edebiyatı nazım ekillerini kullanmı tır. “Gazel-i Mü terek”, “Sudan Gazel”, “Peyâm-ı Â ık”
ve “Püskülsüz Pa ama” gazel; “ stikraz Kasidesi” muhammes; “Ho âmedi” kıta örnekleridir. “Püskülsüz Pa ama”da aruzun dört mefâîlün kalıbı uygulanırken di erlerinde üç fâilâtün bir fâilün kalıbı tercih edilmi tir.
Dört dizelik sekiz bentten olu an “Ahd-ı Millî” ise 6+5=11’li hece ölçüsüne sahiptir.
2. Mizahî iirleri
Ercüment Ekrem, Mütareke yıllarında kaleme aldı ı hicivlerini ve
teessürünü ifade eden manzumelerini Cumhuriyet ile sonlandırmı tır. Üslubundaki sertli i yumu atarak hikâye, roman ve fıkralarıyla paralel çizgide mizaha yönelmi tir. Sosyal ve siyasî meseleleri dahi mizah çe nisi
katarak ele tirmi tir.
Mizahî iirler alt ba lı ında de erlendirilecek toplumda elli altı iir
tespit edilmi tir. Ercüment Ekrem; Karga, Çekirge ve Â ık müstearlarının
yanı sıra kendi adıyla yayımladı ı mizahî iirlerinin neredeyse hepsini Akbaba dergisinde yayımlamı tır. Tespit edilen iirler, güncel hadiselere dair
ele tirel içeri e sahip olanlardan, kadın-erkek ili kilerine, zevk ve safa
âlemlerinden bir ömrün muhasebesine kadar uzanan geni bir içeri e sahiptir.
2.1.Günceli Mizahla Yansıtanlar: Ercüment Ekrem’in mizah iirleri içindeki ilk kategori, dönemin sosyal, siyasî ve edebî hadiselerine temas ettikleridir. Devrinin mizah ve hiciv dergilerinde yazması, onun aktüel
konulara de inmesinin ilk akla gelen sebebidir. Tespit edilen ilk ikisi dıında, bu ba lık altındaki metinlerde mizah çe nisiyle yapılan ele tiriler
mevcuttur.
Mizah kaygısıyla yazıldı ı tespit edilen ilk iir, Alay gazetesinde yayımlanan “Bu da (Yine Ona)”dır. Yusuf Ziya Ortaç’ın Birinci Kitap’ta yayımlanan “Yine Ona” (1920: 38) ba lıklı a k iiri; Yine senden vazgeçmem,
senin ba ka tadın var, Çok güzellerin gerçi yutmu um dolmasını ifadeleriyle alaya alınmı tır (Â ık, 17 Kânunusani 1336: 4). Aynı mecmuadaki bir
kıta ise Hüseyin Rıfat’a ithafen yazılmı tır. Güya onun Alay’da yer alan
hicivleri, mana âleminde air E ref’in a zından dökülmü tür. Söyleyen ve
ilham eden air E ref iken Hüseyin Rıfat sadece kayda geçirmi tir (Evliyâ,
7 ubat 1336: 1). Devrin di er airlerine mizah içerikli göndermeler yapan
Ercüment Ekrem’in ele tiriden ziyade okuyucuyu e lendirme amacıyla bu
iirleri kaleme aldı ını söylemek mümkündür.
Akbaba çatısı altında yayımlanan di er iirler, e lendirmenin yanı
sıra ele tiri amacı ta ır. Bunlardan ilki “Miletyus’tan Mektup”, Kurtulu
Sava ı’ndan sonra Lozan Barı Konferansı’nda alınan karara ba lı olarak,
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1923 yılından itibaren gerçekle en Türk-Yunan nüfus mübadelesi üzerine
yazılmı tır. Ba papaz Miletyus’un a zından dökülen u mısralar mübadelenin halk nazarındaki yansımasıdır:
Diyorlar ki: “Sen Yunanlı, çekil artık buradan!”
Yunanlısam, akılları neden gelmi soradan?
(…)
Hepsimiz de vardır böyle iki tane pasaport.
Gâh tanarız Atina’yı, gâh tanarız sublim port!
Kim kazanır mârebede ona deriz: “Bin yasa!”
Bazen olur Venizelos, bazen da Kemal Pasa.
(Karga, 11 Haziran 1339: 3)
Ba papaz Miletyus, Yunanlısam, akılları neden gelmi soradan? sualiyle mübadeleye anlam vermeye çalı ır. Onun tek meselesi huzur ve refah içinde ya ayaca ı bir ülkedir. Devletin Yunanistan ya da Türkiye
olmasının nazarında hiçbir önemi yoktur.
Ercüment Ekrem’in di er iiri, içki yasa ı üzerine yazdı ı üç kıta ve
üç nakarat beyitten olu an “Curcunadan Güfte”dir. Bilindi i üzere 28 Nisan 1920’de TBMM’ye içkiyi yasaklayan bir kanun teklifi yapılır. Men’i
Müskirat Kanunu adı verilen bu kanun, tam manasıyla uygulanamasa da
22 Mart 1926’ya kadar yürürlüktedir (Karahano ulları, 2007: 5). çki baımlılarına zor günler geçirten kanun, aire de ilham olmu tur:
Dün gece, öyle bir çakı tırdım ki
Müskirât kanunu fitile döndü!
Öyle bir keskin yuuf! yapı tırdım ki
Hilâl-i Ahdar’ın kandili söndü!
Rakılar! Rakılar! Yasak rakılar!
Yasa ı fıçıya basak rakılar! (Karga, 10 Kânunusani 1340: 4)
Ercüment Ekrem’in “Zıpır” adlı iiri hem nazım ekli hem de içeriiyle di erlerinden farklıdır. iirin ba lık altındaki açıklamaya göre Nâzım
Hikmet, Akbaba idarehanesinden çıkarken “âtideki” iiri cebinden dü ürmü tür; kendisine iade edilemedi inden dolayı da dergi sayfalarında ne redilmi tir. Ercüment Ekrem, bir mizansen içinde sundu u iirinde, Nâzım
Hikmet’in Eylül 1924’te Aydınlık mecmuasında (Sülker, 1987: 156) yayımlanan “ air” ba lıklı iiriyle alay etmi tir. “ air” ve “Zıpır”ın ilk kısımları okundu unda bu alay daha iyi anla ılmaktadır:
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air:
airim
im ek ekillerini iirlerimin
caddelerde ıslık çalarak
kazırım
duvarlara
(Ran, 1992: 97)
Zıpır:
Zıpırım,
Yollarda yaya gitmekten ise,
Yaramaz mahalle çocu u gibi
Asılırım
Tramvaylara!. (Çekirge, 18 Eylül 1340: 4)
iir boyunca mana üzerinden devam eden alay son mısralarda zirveye ula mı tır. Nâzım Hikmet, airiz be,/ airiz dedik ya be karde …
diye iirini bitirirken, Ercüment Ekrem Zıpırım ben,/ zıpırım, anladın mı
sersem!... mısralarıyla sonlandırmı tır.
Ercüment Ekrem, “Yunus Emre Gibi” ve “Günlerden Bir Gün” ba lıklı iirlerini, 1927’de gerçekle ecek üçüncü dönem milletvekili seçimleri
üzerine yazmı tır. Be kıtadan olu an “Yunus Emre Gibi”de her kıtanın
sonunda Sen mebus olamazsın! (Â ık, 18 Mart 1926: 3) mısraı tekrar etmektedir. Nedeni ise mebusa a ır ba lılı ın, çatık ka lılı ın ve sava manın
gerekti i halde kendisinde bu hasletlerin bulunmayı ıdır. Mizahın a ır bastı ı bu iire kar ılık dokuz beyitlik “Günlerden Bir Gün”de, siyasilerin milletvekili olmak için mücadeleleri ele tirilmi tir. 1925-1931 yılları arasında
CHP’nin genel sekreterli ini yapan Saffet Arıkan’ı fırkamızın kâtib-i pür
Saffet’i; Atatürk’ü dilber-i yektâ-yı avâlim diyerek yâd eden air, bahtsız
Â ık’a da talihin bir gün gülece ini belirtmi tir (Â ık, 2 lkkânun 1926: 3).
Güncel meselelerin mizahî bir üslupla iirle tirildi i bir di er manzume, Cumhuriyet’in ilk banknotlarıyla ilgili olan “Yeni Para”dır. Türkiye
Cumhuriyeti kurulduktan sonra Osmanlı dönemine ait paralar kullanılmaya devam etmi tir. lk banknotlar ise Eylül 1927’de basılmı ve 5 Aralık
1927’de piyasaya sürülmü tür (Akyıldız, 2007: 166). air, Eylül 1927’de
yazdı ı iirinde, Cumhuriyet’in ilk banknotlarına öyle seslenmi tir:
Uzun bir seyahatten nihayet gelmi siniz,
Bu haberi duyunca sevindik çıldırası!...
Görenler söylüyorlar: Fazla güzelmi siniz,
Öyleyse ho geldiniz Cumhuriyet parası!...
(Â ık, 8 Eylül 1927: 3)
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iirin her kıtasında, ki ile tirme yapılarak banknotların özelliklerine
ve toplum katındaki de erine dair mizahî bir anlatım sergilenmi tir. Uzun
bir seyahatten dönen yolcuya benzetilen banknotlar, son olarak bal ve ekerden daha tatlı bir yiyecek gibi nitelendirilmi tir.
Ercüment Ekrem’in bir di er iiri “Gidelim Ankara’ya”dır. Her bendin sonunda, Yürü gel serv-i revânım gidelim Ankara’ya mısraının tekrarlandı ı iirde, Cumhuriyet’in ba kenti ve siyasetin merkezi olması
hasebiyle Ankara’da ya amanın sa ladı ı kolaylıklara de inilmi tir. Siyasete yakın air ve yazarlara da göndermeler yapılmı tır: Sıkalım dest-i vefakârını dostum Aka’nın Aka Gündüz’e; Bakalım kande bizim pîrimiz
Osman-zâde, Yakup Kadri Karaosmano lu’na; Otelin masrafını yükletelim Faruk’a/ Boyuna i’r ü gazel söyletelim Faruk’a, Faruk Nafiz Çamlıbel’e; Öyle ihsan alırız hem Bolu mebusundan, dönemin Bolu milletvekili
olan Falih Rıfkı Atay’a yapılan göndermelerdir (Talu, 26 Mart 1928: 1).
1924’te kaleme alınan “Mehmet Emin Bey’in O luna Mektubu” bir
mizansen içinde sunulmu tur. Mehmet Emin Yurdakul’un a zından yazılan iir, mizahın hâkim oldu u bir sitem ve nasihat içerir. Ayrıca, Bir öz
Türk’ün, öz çocu u hiç intihar eder mi? / Dua et ki: Ulu Çalap affeylesin
cezadan/ Çapa ile tırmık ile Türk’e destan yazalım mısraları, Mehmet
Emin’in Türkçü söylemlerine alay yollu bir öykünme gayretidir (Karga, 4
ubat 1340: 3).
Ercüment Ekrem’in “Asrî Hamallar Mar ı”, “Kar ılama” ve “Ali
Naci Bey’in Nutku” ba lıklı iirlerinde mizah, taklide dayanır. Dönemin
Dâhiliye Vekili Recep Peker’in stanbul seyahati üzerine yazılan iirlerden
ilki, Haydarpa a Garı’ndaki hamalların a zından yazılmı tır. Dört kıtadan
ve nakarat beyitten olu an türkü formundaki iirde, mizah için ive taklidi
belirgin unsurdur:
Gollarımız demirden,
Ho lanmayıh cebirden,
Genco, Haso, gelindi,
Ça ıralım hep birden:
Biz asrî hamallarıh,
Gedüksüz âfallarıh! (Çekirge, 11 A ustos 1340: 4)
“Kar ılama” ba lıklı be kıtalık iir, “ air-i ehir Bedros Zeki
Efendi” ibaresiyle takdim edilmi tir. Önceki iiri bir Anadolu köylüsünün
söylemiyle kaleme alan Ercüment Ekrem, bu iirde Ermeni a zı kullanmı ,
Recep Peker’den hareketle, stanbul ve Ankara’nın etnik yapısına yönelik
kar ıla tırma yapmı tır:

120
TÜBAR XLVII / 2020-Bahar / Dr. Ö r. Üyesi brahim ÖZEN

Anu !. Safa geldin Recep Beyzâdem!
Sevdaylan ekersiz, bal ilen badem!.
(…)
abat sabahısı Beyo lu’ya çık
Matmazelleri gör, ne açık saçık,
Engüri’de vardır bir böyle seryân?.
Kol kola gezer Rum, Ermeni, Dacik!
(Çekirge, 11 A ustos 1340: 4)
“Ali Naci Bey’in Nutku” da di er iirler gibi bir mizansenin ürünüdür. iirden önce yapılan açıklamada Recep Peker, Matbuat Cemiyeti’nde
verilen çay ziyafetine katılmı tır. Mevzuubahis, çayla ilgili her türlü meseledir. Orada bulunan Hüseyin Cahid, Ahmet Cevdet ve smail Mü tak Bey
konu malarını bitirdikten sonra sıra Ali Naci Karacan’a gelmi tir. Bahsi
geçen iir, onun Türkçe, Acemce, Fransızca karı ık nutkundan olu maktadır:
Ey muhterem veççil bey, seyl ü veyle bir çay be-nû ,
bu çayın hokkası temmam seççizyüz guru ,
Hemedan’da bu çayla yapardıh biz banyo, du ,
Bu çay, her yerde yohdu, bu halis Altınba ’tı!
(Çekirge, 21 A ustos 1340: 2)
Recep Peker’in stanbul seyahati üzerine yazılan üç iir, okuyucuyu
e lendirdi i kadar dü ündürecek mesajlara sahiptir. Dâhiliye Vekili olarak
ona, ilk iki iirde stanbul’daki insan manzaralarından sahneler sunulmu tur. Son iirde ise ba lık altındaki açıklamaya ba lı olarak lüzumsuzlu u
hissettirilen çay sohbeti üzerinden Matbuat Cemiyeti’nin basın hayatındaki
i levi dü ündürülmü tür.
2.2.Kadın-Erkek li kileri: Ercüment Ekrem’in mizahî iirlerine
dair bu alt ba lı ın ana teması çapkınlık, yasak a k, kurnazlık, aldatma,
geçimsizlik eksenindeki kadın-erkek ili kileridir. iirlerin genelinde, yazarın hikâye ve romanlarında oldu u gibi ive taklidi belirgin özelliktir.
Trakyalı’dan Kayserili’ye ve Kastamonulu’ya; Ermeni’den Rum ve Arnavut’a kadar pek çok insan tipinin taklidiyle mizah yakalanmaya çalı ılmı tır.
ive taklidi için gerçekçi bir rol arayan Ercüment Ekrem, taklit etmek istedi i yöreye mensup tipin a zından iirlerini yazmı tır. Akbaba’nın
aynı sayısında kar ılıklı sütunlarda yer alan “Gazel” ve “Nazire” bunun
tipik örne idir. Debreli air Murtaza Efendi’nin a zından “Gazel”e yer
veren air, Kumkapılı Mardiros Efendi’nin a zından “Nazire”yi yazmı tır.
“Sûreti” redifli sekiz beyitlik her iki metinde de aruzun üç fâilâtün bir fâilün kalıbını uygulamı tır. Onun bu yöntem ile kadın-erkek ili kilerini konu
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edindi i di er iirlerin, kim tarafından yazıldı ına dair ba lık altı açıklamaları ve adları öyledir:
Bedros Zeki Bey’den: “Nedim Efendi’ye Naziredir”
Yazmacı A od A a’dan Mazgalcı Bedros Ahbar’a: “Davetname”
Artin’den azik Dudu’ya: “Muhabbetname”
Matmazel Mari Paparyan’dan sinema mümessili Rodolp Valentino’ya: “Mersiye”
Manifaturacı Ba dasar Efendi’den Hayganu Hanım’a: “Name”
Hayganu Hanım’dan Ba dasar Efendi’ye: “Cevap”
Yedi Bela Salih’ten Kırık Fatma’ya: “Name”
air Bedros Efendi’den: “Poezi”
Ni deli Matmazel Despina’dan bakkal Yuvan’a: “Manzurum Mukterib”
Çar û-yı Kebir’de me hur a çı Mı ır A a’dan: “Gazel”
Me hedî Cafer’in dayısı Horosanlı Abbas A a’dan: “Maniler”
air Yervant’tan: “ ikâyet”
Künyeleri kaynakçada belirtilen yukarıdaki iirlerin ortak özellikleri, ba kalarının a zından yazılmaları, ive taklitleri ve sevgiliye yönelik
komik benzetmeler içermesidir. Ele tirel yanı olmayan bu metinlerin yazılma amacı, do rudan do ruya okuyucuyu e lendirmektir.
Ercüment Ekrem, kadın-erkek ili kilerini konu edindi i bir kısım iirlerinde ise ive taklidi için farklı bir yönteme ba vurmu tur. Bu yöntemde
ba lık, ivenin habercisidir. Çekirge müstearıyla yazılan “Arnavut arkısı”, “Ermeni arkısı”, “Rumeli A zından”, “Kastamonu Manileri” ve
“Kayseri Havası” adlı iirlerde, ba lıkta belirlenen yörelere göre o bölgeye
has kelimeler seçilerek ive taklidi yapılmı tır.
Ercüment Ekrem’in ive taklidine ba vurmadan yazdı ı kadın-erkek
ili kilerini konu edinen mizah iirleri de vardır. Konu itibariyle yukarıdakiler gibi çapkınlık, hovardalık, aldatma ve platonik a ka dayanan “Asrî
Gönüller Masalı”, “Asrî Yalvarmalar”, “Siyah Gözler”, “Gönül Verdim”,
“Gel, Daha Yakın Gel”, “Yaz Sabahları”, “Vay Bana”, “En Tehlikesiz”,
“Güzel”, “A k”, “Bir Damla”, “Kendime Hicviye”, “ kimiz”, “Kadınsız
Hayat” bu çerçevede de erlendirilebilir.
Ercüment Ekrem, bazı iirlerinde Büyükada ve Bo aziçi’nin tabiat
güzelliklerinden bahsetmi tir. Ancak onun iirlerinde tabiat, sevgilinin
varlı ıyla anlam kazanmı tır. 1925’te kaleme aldı ı sekiz kıtalık “Kalbi”
adlı iirde Büyükada, ehrin kasvetinden uzakla ılıp sı ınılacak bir
mekândır. Aynı zamanda her yerin güzellerle dolu oldu u bir cennet, a k
ate iyle yanan gönüllerin bulu ma yeridir. Nitekim bir hafta sonra yazdı ı
“Adadan Mektup” iirinde, keyif çatmak ve me k etmek için sevgilisini
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Ada’ya davet etmi tir. Pe pe e yayımlanan bu iirlerde Büyükada’ya yüklenen anlam, sakinli i ve do al güzelli i ile sevgiliye kavu ma muhiti olmasıdır.
Aradan bir yıl geçtikten sonra yayımlanan “Bo azdan Mektup” ise
anlam itibariyle, öncekilerin aksi yönündedir. Bu yaz Ada’ya gitmedi ini,
Bo az’ın daha cazip geldi ini belirten air, sevgiliyi bu defa da sahildeki
yalısına davet etmi tir. Onu ikna etmek için Ada ile Bo az arasında kar ıla tırma yapıp Bo az’ın güzelliklerini sıralamı tır. 1934’te yayımlanan
“Zü ürt Tesellisi” adlı iirinde de Ada’nın eski tadının kalmadı ından dert
yanmı tır. Ancak bu dert yanmanın asıl nedeni Üzülme, çocu um, kaldınsa
yine.. / Ne dü ünüyorsun, bakıp kesene mısralarında gizlidir (Talu, 24 Mayıs 1934: 5). air, Bo az’a nazır evinde oturmayı “zü ürt tesellisi” olarak
görmektedir.
Ercüment Ekrem’in “Tango” ve “Rumba” adlı iirleri, mizah ba lıındaki birinci ve ikinci alt ba lı ı kapsayacak içeriktedir. Dönemin e lence hayatında popüler olan bu danslar, kadınla erke i bulu turan ve
çapkınlı a imkân sa layan nitelikleriyle sunulmu tur. Onun kadın-erkek
ili kilerini konu edindi i mizah iirlerinden en dikkate de eri “DedimDedi”dir. Bu iir, devrin di er airleri tarafından nazireler yazılacak kadar
ilgi görmü ve mizah antolojilerinde yerini almı tır. Geçmi ten günümüze
Türk halk iirinde sıklıkla kullanılan bir türle yazılan iir, iki sevgilinin
kar ılıklı atı masına dayanmaktadır. Zıtlıklar üzerine kurulan diyalog, mizahı da beraberinde getirmi tir:
Kız! Yaz geldi bak!.. Dedim,
Evet, çok sıcak!.. Dedi.
Haydi, gezelim! Dedim,
Hayır, otursak! Dedi.
Ne var burada? Dedim,
Sanki, konu sak! Dedi.
Adın ne, senin? Dedim,
Sarı Yapıncak! Dedi.
(…)
Tutup çektim yanıma,
li me bırak.. Dedi.
Silkinip kurtulunca
Güldü: Avanak! Dedi.
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Tepemizde bir karga,
Alay etti: “Gak!” dedi. (Talu, 8 Haziran 1341: 3)
Hilmi Yüceba , Ercüment Ekrem’in “Dedim-Dedi” ba lı ıyla kaleme aldı ı, ekil ve muhteva itibariyle bir öncekiyle benzer olan, bir di er
iirini tespit edip Hiciv ve Mizah Edebiyatı Antolojisi’ne almı tır (1976:
354). Okuyucu tarafından ilgi gören bu iirleri “Evet! Hayır!” ba lı ıyla
bir yenisi takip etmi tir. “Dedim-Dedi” formunda yazılan bu iirde her iki
cevabın insan üzerindeki tesirine dikkat çekilmi tir. “Kadın Erkek çindir”
adlı manzume ise nazım ekli ve tema itibariyle di erlerinden farklıdır:
Kadın erkek içindir,
Erkek dahi kadının..
Yaka gömlek içindir,
Yulaf e ek içindir.
Bahar çiçek içindir
Saat köstek içindir,
Dü me yelek içindir,
Kadın erkek içindir,
Erkek dahi kadının!.. (Talu, 22 Mart 1926: 3)
Çapkınlık ve a ktan öte kadın ve erke in yaratılı itibariyle birbirine
muhtaç oldu unu anlatan iirde; gömlek, e ek, çiçek, köstek ve yelek gibi
alakasız unsurlar üzerinden kurulan ili ki, mizahın da habercisidir.
2.3.Ciddi ile Mizah Arasında: Serencâm-ı Hayat: Ercüment Ekrem’in 1925’ten sonra Akbaba’da kendi imzasını ta ıyan iirleri mevcuttur.
1888’de do du u göz önünde bulunduruldu unda otuz sekiz ya ında olan
air, hayat kar ısında yorulmu , enerjisini tüketmi ve bir olgunlu a eri mi insan tavrındadır. Bu tavır, geçen ömrün muhasebesini, gençlik yıllarına özlemi ve gençlere nasihati beraberinde getirmi tir. Ancak hayata
mizah penceresinden bakan air, nüktedan üslubunu aynı tarzda devam ettirmi tir. iirlerinin bir kısmında mizahî anlatımı üst seviyelere çıkarırken
bazılarında ise ciddi bir söylem ile hüzünlü bir gülümsemeye yol açmı tır.
Ercüment Ekrem, “Hayat” adlı iirinde, bir insanın dünyaya gözünü
açtı ı andan ölümüne kadar ba ından geçebilecek hadiseleri birer kelime
ile anlatma gayretindedir:
Bir inilti. Bir haykırma. A lama.
Hıçkırıklar. Banyo. Kundak ba lama.
(…)
mla. Hesap. Biraz futbol. Hendese
mtihanlar. Darülfünun. Medrese.
(…)
Terhis. Sonra, bir mesle e intisab.
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Yalnızlık. Kimsesizlik. Ne azab!
(…)
Dö ek, yorgan. Türlü türlü ilaçlar.
Ürpermeler, a rılar, ihtilaçlar.
Çırpınmalar. Terlemeler. htizar.
Yâsin. mam. Tabut. Cemaat. Mezar!
(Talu, 18 Haziran 1341: 1)
Aynı yıl yayımlanan “Bir Mektup”ta gençlik yıllarına özlem duygusu ön plandadır. Her sabah kahve ve nargilesiyle balkonda yerini alan
air, Kâfir kızlarının ne eli sesine kulak verir, onların ne veleri ve akala malarıyla gönlünü güne letir. Ne çare ki eski enerjisini kaybetmi tir, baında da artık iki renk saç vardır (Talu, 24 Haziran 1926: 1).
Ercüment Ekrem, “Kalenderi”de gençlik yıllarında ya adıkları ve
olgunluk ça ında hissettikleri arasındaki duygu de i imini anlatmı tır.
“De iliz”de, ya adı ı hayatın muhasebesini yapmı ; Çok ükür azapsız
vicdanımız var, Hamdolsun de ildir alnımız siyah ifadeleriyle bozuk bir
dünya düzeni içinde dürüst bir ya am sürdü ünü dile getirmi tir (Talu, 2
Haziran 1927: 2). “Nasihat”te, hayata dair yol gösterici bir insan vasfındadır. Sıradan bir insanın ömrü boyunca yapabilece i hatalara kar ı uyarılarda bulunmu tur. “Taliden ikâyet”te, hayat kar ısında anssız oldu unu
hisseden bir insanın isyanı hâkimdir. Cefa ile geçen bir ömrün serencamı;
altının ta a, kurunun ya a, gülün karaba otuna dönü mesi ve ocaktaki odunun ye ermesi gibi zıtlıklar üzerinden mizahî anlatıma dönü mü tür. “Otuz
Yıl Sonra”da, zorlu bir hayatın ardından ya am enerjisini kaybetmi bir
insanın ruh hâlini yansıtmı tır. Onun son yıllarında kaleme aldı ı “Geçer…
Geçer… Geçer…” adlı iiri, bu ba lık altında yazdıklarının hitamı niteliindedir. Rint-me rep bir insan tavrıyla Her ki i bir türlü vakit geçirir diyen air, insano lunun ömrü boyunca inandı ı de erler ve keyif aldı ı i ler
çerçevesinde bir u ra içinde çabaladı ını hissettirmi tir. Hayatta aslolanın
ne oldu unu ise son bentte ifade etmi tir:
Bir türlü geçmedi, hâsılı, her ey,
Aslolan dünyada: Cünbü lü hey hey,
Sayılı günlerin zevkine bak, ey!..
Ömür bir sudur ki akmakla geçer!
(Talu, 12 Mayıs 1949: 9)
Ercüment Ekrem’in mizahî iirleri nazım ekilleri yönünden incelendi inde, genellikle â ık edebiyatı nazım ekillerinden ko ma türünü tercih etti i görülmektedir. Mizah iirlerinin ço unu, 6+5=11’li hece
ölçüsüyle bbba/ccca/ddda; bbbba/cccca/dddda uyak düzeniyle kaleme alan
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Ercüment Ekrem, iirlerinin son dizelerinde Â ık, Karga ve Çekirge müstearlarını kullanmı tır. Nakarata sahip “Asrî Hamallar Mar ı” ve “Curcunadan Güfte”de oldu u gibi anonim halk iiri nazım biçimlerinden türkü
formunu kullanmı tır. Â ık edebiyatında sıklıkla ba vurulan ve mürâcaa
adı verilen Dedim-Dedi nazım biçimlerinde yazılan birkaç iir örne iyle
kar ıla ılmı tır. Yeni Türk iirinde örneklerine sıkça rastlanan çapraz uyak,
sarmal uyak, örü ük uyak ve düz uyak örnekleri mevcuttur. Serbest nazımla kaleme aldı ı tek iir, Nâzım Hikmet’in “ air”ine kar ılık yazılan
“Zıpır”dır. Yeni Türk iirinde, divan iirinden geli tirilen nazım biçimleri
arasında yer alan kaside, gazel ve mesnevi tipini, genellikle ive taklidi
olan kadın-erkek ili kilerini konu edindi i iirlerinde tercih etmi tir. Mizah
iirlerinden birkaçında ise gazel formu dikkat çekmi tir. Debreli air Murtaza Efendi’nindir alt ba lı ını ta ıyan “Gazel” ve buna kar ılık yazılan
“Nazire”de, bahsi geçen nazım biçimi kullanılmı tır. Üç fâilâtün bir fâilün
kalıbıyla yazılan bu iirlerin en belirgin özelli i aruz vezni ile yazılmasına
ra men ive taklidine ba vurulmasıdır.
3. ahsî Duygular
Ercüment Ekrem, gazetecili e adım attı ı II. Me rutiyet’ten sonra,
bir taraftan Tercüman-ı Hakikat gazetesinde devrin sosyal meselelerine
dair makaleler ve Fransızcadan çeviri hikâyeler yayımlarken di er taraftan
Resimli Kitap ve Ümmet mecmualarında birer mensur iir örne i vermi tir.
leride yazaca ı iirlerin de habercisi olan “Yıldızlar” ve “Bir Yaprak”,
onun tabiat güzellikleri kar ısındaki duygularını ifade etmektedir. Alaattin
Karaca’ya göre yazar, sanatkârane bir üslupla kaleme aldı ı bu metinlerde
Fecr-i Âti airlerine yakın bir tutum sergilemi tir (1993: 19).
Ercüment Ekrem, sanat hayatının ilerleyen dönemlerinde mizahî iirlerinin yanı sıra tabiat ve a k üzerine iirler yazmı tır. “Bahardan Kalmaarkı”da, ud sesinin kendisinde hâsıl etti i duygu hâlini nazmetmi tir. “Bahardan Kalma-Eski Bir Yara”da, ayrılık acısı çeken, yıllar geçse de sevgiliyi unutamayan bir â ı ın hasretini anlatmı tır. 1922’de Yarın
mecmuasındaki “ arkı”da, 1924’te Yıldız’daki “ arkı” ile “Bir Kız
çin”de, sevgiliye kavu ma hayali kuran bir a ı ın i tiyakından bahsetmi tir. “Bo az’da Gurub”, keman sesi e li inde sevgiliyle geçirilen zamanın
tasviridir. Sevgiliye hasretin anlatıldı ı “Aradım” ise yaptı ı benzetmeler
ile imdiye kadar yayımlanmı a k iirleri içinde, olgunluk eseri olarak nitelendirilebilir:
Gö sümün üstünde yanan ba ını
Ben gene dün gece, nâlân, aradım;
Gözlerimin, akan, kanlı ya ını
Katıp da dökecek umman aradım.
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Sahil ıssız, tenha; sular ölgündü..
Sensiz kalan ruhum ye’se büründü;
Öksüz gibi, dünya kara göründü,
Onunla ölçecek zindan aradım.
(Talu, 15 Kânunusani 1936: 29)
Ercüment Ekrem, sevgilinin yoklu u ile hissetti i yalnızlı ı iir boyunca i lemi tir. Kıtaların ilk üç mısraında yalnızlı ına yer veren air, son
mısralarda çaresizlik içinde sevgiliyi aradı ından dem vurmu tur. Nitekim
iirin sonunda, Aradım hep seni.. Giryân.. Aradım! diyerek çaresizli ini
ifade etmi tir (Talu, 15 Kânunusani 1936: 29).
Ercüment Ekrem, hiciv iirlerinde görüldü ü üzere, Fuzuli’nin “Su
Kasidesi”ne “Sudan Gazel” adıyla bir nazire yazmı tır. Bunun dı ında,
Ziya Pa a’nın ve Yusuf Ziya Ortaç’ın manzumelerindeki ilk mısraları dei tirerek mizah iirleri kaleme almı tır. 1927 yılında ise Süleyman Nazif’in vefatı üzerine “Süleyman Nazif’e Nazire” adıyla “A lar” redifli
gazelini yayımlamı tır. Onun divan edebiyatı airlerinden Nedim’e de naziresi vardır. Nedim, “ arkı”sında sevgiliye Sevdi im cânım yolunda hâke
yeksân oldu um diye hitap ederken, Ercüment Ekrem, Hüsnüne âlem gibi
ben dahi hayran oldu um mısraıyla seslenmi tir. Nedim sevgiliyi Feyzâbâd’a ve Sadâbâd’a ça ırırken, Ercüment Ekrem Beyazıt’a ve ehzadeba ı’na davet etmi tir (Çekirge, 11 Kânunusani 1926: 4).
Sonuç
Mütareke yıllarından 1950’lere kadar yapılan taramalar sonucunda
Ercüment Ekrem Talu’nun toplamda doksan üç iiri tespit edilmi tir. Alay
gazetesi; Diken, ebab, Yarın, Yıldız, Güne , stanbul Magazin, Galatasaray ve Akbaba dergileri iirlerin yer aldı ı süreli yayınlardır. Ercüment Ekrem’in uzun yıllar hikâye, roman ve fıkralarıyla kadrosunda yer aldı ı
Akbaba dergisi, altmı dokuz iirle bu türdeki eserlerinin ba lıca yayın organıdır. Geri kalanlardan dokuzu Alay, iki er tanesi Yarın, Yıldız, Güne ,
stanbul Magazin; birer tanesi de Utarid, Diken, ebab, Galatasaray adlı
süreli yayınlardadır. Ercüment Ekrem, iirlerinde kendi imzasının yanı sıra
Â ık, Çekirge, Karga, Kertenkele ve Recai Ekrem müstearlarını kullanmı tır. iirlerden otuz altısı Ercüment Ekrem, yirmi üçü Â ık, yirmi üçü Çekirge, yedisi Karga, ikisi Recai Ekrem, birer tanesi de Kertenkele ve Evliyâ
müstearlarıyla yayımlanmı tır.
Ercüment Ekrem, Mütareke yıllarında meslek hayatındaki fiilî mücadelesi ve yayın faaliyetleri ile Anadolu’daki Kurtulu Sava ı’nı desteklemi tir. Üç ba lıkta incelenen iirlerinin ilk ba lı ını bu süreçte kaleme
aldı ı hicivleri olu turmu tur. Siyasî tavrına ba lı olarak hicivlerinde, I.
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Dünya Sava ı sonunda ttihat ve Terakki Hükümeti’nin ekonomi politikasını, Damat Ferid Pa a kabinesini, devrin ekonomik problemlerini ve
Peyâm-ı Sabah’ta Millî Mücadele kar ıtı yazılar kaleme alan Ali Kemal’i
hedef almı tır.
kinci ba lıkta mizah iirleri incelenmi tir. Ercüment Ekrem, ba ta
ive taklidi olmak üzere yakı tırma, benzetme, zıtlıkları bir araya getirme,
taklit etme, a ırtma, abartma, kelime oyunları ve argo kullanımlar ile mizahı yakalamı tır. Ya adı ı devrin güncel meselelerini, kadın-erkek ili kilerini ve serencâm-ı hayatını nüktedan üslubuyla iirlerine ta ımı tır. Sanat
kaygısı ta ımayan bu iirlerde, e lendirme amacı güdüldü ü, okuyucunun
ilgi ve beklentisinin ön planda tutuldu u belirtilmelidir.
Üçüncü ba lık, Ercüment Ekrem’in tabiat ve a k üzerine yazdı ı iirlere ayrılmı tır. Bilhassa “Aradım” ba lıklı iirde sevgiliye olan hasret,
sanatkârane bir üslupla ifade edilmi tir. Nedim ve Süleyman Nazif’e yazılan nazireler de ekil ve içerik yönünden airlik iddiasını gösterir niteliktedir.
Ercüment Ekrem; divan edebiyatı, â ık edebiyatı ve yeni Türk iirinin nazım biçimlerinden örnekler vermi tir. Genellikle hiciv iirlerinde gazel nazım biçimini tercih eden air, mizahî iirlerinde ko ma, ferdî temaları
konu edindiklerinde ise arkı biçimini tercih etmi tir. Bunların yanı sıra
kıta, türkü, Dedim-Dedi formunda ve serbest nazımla kaleme aldı ı iirleri
de mevcuttur. Mizahî üslubuyla ive taklidi yaparak kaleme aldı ı gazel
örnekleri ise hece vezni kadar aruza da olan hâkimiyetini göstermi tir.
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