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1860’ta İstanbul’da doğdu. 26 Nisan 1936’da İstanbul’da yaşamını 
yitirdi. Sergüzeşt romanının yazarı. Babası Abdurrahman Sami 

Paşa’nın konağında özel öğrenim gördü. 1880’de ağabeyi Suphi 
Paşa’nın başında olduğu Evkaf Nezareti Mektub-i Kalemi’ne memur 

olarak girdi. Ertesi yıl Londra elçiliği ikinci katipliğine atandı. 
İngiltere’de kaldığı 4 yıl boyunca İngiliz ve Fransız edebiyatlarını 

inceledi. Elçilikteki görevinden İstifa edip İstanbul’a döndü. İstişare 
Odasına memur oldu.

İlk romanı Sergüzeşt yüzünden göz hapsine alındığını düşünerek 
1901’de Paris’e gitti Jön Türkler’e katıldı. Meşrutiyet’in ilanına 

kadar Paris’te kaldı. İttihat ve Terakki’nin Paris merkezinde görev 
yaptı. Örgütün yayın organı olan “Şura-yı Ümmet” gazetesinde 

2’nci Abdülhamit’in baskıcı rejimini eleştiren yazılar yazdı. 1908’de 
2’nci Meşrutiyet’in ilanından sonra İstanbul’a döndü. 

1909’da Madrid Büyükelçiliği’ne atandı. Birinci Dünya Savaşı 
başlayınca Madrid’den İsviçre’ye geçti, savaşın sonuna kadar burada 

kaldı. 1921’de emekliye ayrıldı ve İstanbul’a döndü.

Yaşamının son yıllarında kendisine, Büyük Millet Meclisi kararıyla 
“Hidamat-ı vataniyye tertibinden” (vatana hizmet fonundan) maaş 

bağlandı.

Divan edebiyatına karşı çıkan Namık Kemal, Abdülhak Hamit 
Tarhan gibi yazarların etkisiyle Batı edebiyatına yöneldi. Alphonse 

Daudet’den esinlenerek yazdığı kısa öykülerle Batılı anlamda ilk 

gerçekçi ürünleri verdi. 1874’te “Kamer” gazetesinde yayınlanan 
söylev türündeki ilk yazılarıyla adını duyurdu. İlk kitabı 3 perdelik 

tiyatro oyunu “Şir” (Aslan) 1879’da basıldı.

İlk romanı olan ve kendisine büyük ün sağlayan Sergüzeşt 
Türk edebiyatında romantizmden gerçekçiliğe geçişin başarılı 

örneklerinden biri sayılır. Bu romanda bir paşazade ile bir cariyenin 
aşk öyküsü anlatılır.

Tüm Eserleri:

Roman
Sergüzeşt (1889)

Öykü:
Küçük Şeyler (1892)

Oyun:
Şir (1879)

Sohbet - Anı - Eleştiri:
Rumuzu’l- Edeb (1900)

İclal (1923)
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1 Büyükada’da cereyan etmiş bir vakadan istinsahıdır. (Y.N.)

1972 yılında Erzurum’da doğdu. İlk, orta, lise eğitimlerini 
Erzurum’da tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini aynı 

şehirde bulunan Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Tasarım Bölümü’nde tamamladı. Mezun olduktan sonra 
İstanbul’a taşındı ve burada çok çeşitli ajans ve yayınevlerinde 

çalıştı. Ayraç Kitap Eleştiri Dergisi, Akıl-Fikir Yayınlarını kurdu.
Osmanlı Türkçesine ilgisi sebebiyle, üniversite döneminde, 

çeşitli akademisyenlerden özel dersler aldı. Halen çeşitli 
yayınevlerine tasarım, editörlük, çevirmenlik hizmetleri vererek 

bağımsız çalışmaktadır.

OSMANLICADAN HAZIRLAYAN



bu büyük adam 
kimdir?
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O zaman îtiyat (alışkanlık) etmiştim. Pederimin yüz 
kişiye ikametgâh olan konağında tertip edilmiş ders-
lerimizi bitirdikten sonra akşam üzeri ekser (genellik-
le) Taşkasap’tan Beyazıt’a kadar yayan gidip gelirdim. 
Mukannen olan (şaşmayan) akşam azimet ve avdetinde 
(geliş-gidişinde) daima bir adama tesadüf ederdim ki 
kayıtsızlıktan uzamış saçları geniş nâsiyesinin (alnı-
nın) üzerine dökülerek tefekkürât-ı umûmiye (genel 
düşünceler) içinde dalgın dalgın attığı adımlarıyla iki 
de bir de sendeler ve düşmemek için hemen kendini 
toparlardı. Bir kere kendi kendime “Bu büyük adam 
kimdir?” diye sordum. Bu zannım bu sualim sebepsiz 
değildi. Çünkü bu adamın her hâl ve tavrını o günlerde 
Fransızca hocamızdan okuduğum “Büyük Adamların 
Hayatı” ünvanlı kitabın tarifat ve tavsifatına (tarif ve 
tanımlamalarına) tamamıyla mutabık (uygun) bulu-
yordum. Ekseriyât üzere Laleli yokuşundan, istidlâlce 
(çıkardığım sonuca göre) ya bir ihtira-ı fenni (bilimsel 
keşif ) ya bir bedîa-yı edebi (edebiyat eseri) velhasıl bir 
maksad-ı aliyeye (yüce bir amaca) matuf (yönelmiş) ve 
mensup olan gözlerini göğe dikerek o geniş nâsiye-i ir-
fanı (kültürlü alnı) semâdan aldığı bir ziyâ (ışık) ile mü-
nevver (aydınlanmış) bir halde Aksaray’a doğru inerdi. 
İlm-i kıyâfetin2 ehemmiyeti (önemi) inkâr olunamaz. 
Bir allâmenin (alimin) hakayık-ı eşyaya (eşyanın haki-
katine) bakışıyla, bir şairin kâinata nazarı (bakışı) bir 
midir? Evvelkinin cüst ü cû hakayıka (gerçekleri araş-
tırmaya) mensup olan nazarından bir küçük iğbirar 
2 Dış görünüşe ya da yüze bakılarak ruhsal durumu anlama bilgisi 

konusu. İnsanın görünen dış özelliklerine bakarak görünmeyen iç 
özelliklerini anlamaya çalışan kimseye de kāyif veya kıyâfet-şinâs 
denilmiştir. Ç.N.
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(kırgınlık), bir büyük sükûnet (sakinlik) göründüğü 
gibi ikincisinin bir hayal bi-misal (emsâlsiz) behiştiyeye 
(cennet hayaline) matuf (yönelik) çeşmân-ı bi-kararda 
(kararsız gözlerinde) bir hüzün, bir ıstırap mevcut ve 
meşhut (şahit) değil midir? İkisi de ihtiyar olmuş bir şa-
irle bir allâmeye ilm-i kıyafet nokta-i nazarından (bakış 
açısından) bakalım. Allâmenin ser-sefidi (beyaz başı) 
hiçbir hararete (sıcaklığa) karşı erimez karlarla mestur 
(örtülü) bir dağ gibi hissiz, soğuk, büyük görünmez 
mi? Şairin ki ise sisler, dumanlar içinde kalmış şevahik-i 
cibâl (dağların doruklarını) andırmaz mı? İşte çocuklu-
ğumda böyle muhakeme ediyordum (düşünüyordum).

Bu büyük adamın gözleri cezbe-i kemalat (olgun 
bir çekicilik) ile o kadar illiyin-nazar (yücelere bakar) 
idi ki bir kere etrafındaki Koska’nın sütçü, tütüncü 
dükkanlarına, bir kere önündeki Aksaray’ın sokakla-
rına baktığını, başını döndürüp bir kimseye bir kere 
selam verdiğini görmedim.

Victor Hugo mu, Jean-Jacques Rousseau mu? Me-
sele burada.

Yavaş yavaş Jean-Jacques Rousseau olduğuna hük-
metmeye başladım. Zira bir adama selam verdiğini, 
hiçbir adamla konuşmadığını görmediğim bu allâ-
me-i mürdümgiriz (insanlardan kaçan alim), ekser 
tramvay yolunun üstünden geçen çıngıraklı kömürcü 
develerinin arkasından ser-nüma-yı huşmendî olurdu 
(bilge başını gösterirdi). 

Bâlâ-yı sereş zi-huşmendî / Mi taft sitare-i bülendî3

3 Bilge başının üstünde / Yüceliğin yıldızı parlıyor. Ç.N.

Belki o günlerdeki deve takibi itiyâdı (alışkanlığı) 
tarih-i tabiiyeye (tabiat tarihine) dair bir fikr-i tetkik 
(araştırma) ve te’life (eser yazmasına) müstenit idi (daya-
nıyordu). Âsar-ı tabiatın (tabiat eserlerinin) mezarı olan 
ateşli sahraların bu seyyah-ı bi-kararı (kararsız gezgini), 
badiye-nişinin (çölde oturanların), kum alemleri içinde 
bu yar-ı cefakarı, kendisine mahsus bir tavrı mânidar ile 
ara sıra o uzun boynunu çevirerek bu büyük adamı meş-
mûl-ü nazar-ı dikkat ederdi (bakışlarını yoğunlaştırırdı).

Bir gün Laleli’de birçok halkın tecemmu ettiğini 
(toplandığını) ve aralarında birisinin bağırıp çağırdı-
ğını işitince kalabalığın içine sokuldum.

Ortada kemal-i şiddet ve hiddetle tahaşşüd-ü kıy-
met (yığılanların) nişanesinden feryat eden meğer bi-
zim allameymiş. Büyük adamların hiddeti de büyük 
olur. Ne ulviyet! Ne ulviyet! Bu zaman-ı hiddetinde 
(öfke anında), heyecana gelen imanı-ı bi-payân (son-
suz bir iman) gibi mehib (heybetli), müthiş, âli (yüce) 
bir hal kesbetmişti (kazanmıştı).

Etrafındakilere, “Adam olmaz, insaniyet bilmez ca-
hiller, benim buradan geçtiğimi görmüyor musunuz? 
Gelip koluma dokunacak ne vardı? Meğer siz ne yaman 
cahillermişsiniz” diye feryat ediyordu. O kalabalığın 
içinde en ziyâde muhatap ve muateb olan (azarlanan) 
bir herif: “Asıl kara cahil sensin!” demişti. O anda bü-
yük adamın sabır ve ihtiyarı elinden giderek herifin bo-
ğazından yakaladı. Herif te allâmenin yakasına sarıldı.

Û der-men ü men der-û fütâde
Halk ez-pey-i mâ devân u handân
Engüşt-i taaccüb-i cihânî
Ez-güft ü şenîd-i mâ be-dendân4 

4 Cihan şaşırıp parmaklarını ısırdı. O derviş ve ben birbirimize düştük. 
Halk koşarak ardımıza düştü.
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Ben de halk ile beraber arkalarından gitmeye baş-
ladım. Biraz yürüdükten sonra halk ikisinin de arasını 
bularak marifet-i pençe-i cehaletten (cehalet pençe-
sinden) kurtardılar.

Bu büyük adamın yırtılmış yakasını düzelterek çamur-
lar içindeki fesini giyerek Aksaray’da Karanlık Sokak’taki 
hane-i ilm-i âşiyanına (ilim yuvasına) o perişan haliyle 
gittiğini görmek gerçekten pek rikkatengiz (dokunaklı) 
idi. Bu büyük adamın hal-i infialinde (kızgınlık duru-
munda) gelen dehşetle, kapıyı kapatıp ta kaybolduğu za-
man dedim ki: “Şairlerin, allamelerin en büyük eserleri 
hal-i yeis (ümitsizlik) ve hiddetlerinde yazdıklarıdır.”

Victor Hugo’nun bir eseri, Jean-Jacques Rous-
seau’nun Emillie’i öyle bir zamanda telif edilmemiş 
midir (yazılmamış mıdır)? Cehaletten şikâyet eden 
adam kim bilir şimdi maarif (öğretim) ve terbiye-yi 
umumiyeye (halkın eğitimine) dair ne büyük bir te-
lif-i hükmi (düşüncelere dair eser) ile meşgul olmaya 
başlamıştır. Niçin bu sokağın karanlığından bir şems-i 
marifet tulû etmesin (yetenek güneşi doğmasın)?

Bu iştigalât mühimme eser (önemli bir eser ile uğ-
raşması) ve esbabından (sebeplerinden) olmak gerekir ki 
kendisine birçok zaman hiçbir yerde tesadüf edemedim. 
Eğer hafızam beni aldatmıyor ise yirmi gün sonra ta uzak-
tan bir tütüncü dükkanında tütüncünün kendisine oku-
makta olduğu bir kâğıdı kemâl-i dikkat ile dinlediğini 
görerek o tarafa doğru gidince büyük adam da dükkân-
dan çıkıyordu. Tütüncüye: “Bu büyük adama okuduğun 
kâğıt ne idi?” diye sordum. Tütüncünün verdiği şu cevap 
aradan seneler geçtiği halde hala hatırımdan çıkmaz.

“O büyük bir adam değil, orta boylu. Memleket-
ten aldığı mektupları her zaman bana okutur. Onun 
okuması yazması yoktur.”


