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 I 

ÖN SÖZ 

 Birçok süreci ve etkinliği kapsayan geniş bir kavram olan eğitim, kişinin 

içinde yaşadığı topluma ve çağa ayak uydurmasını amaçlayan bir sistemdir. Belirli 

bir düzeyde eğitim alan bireylerin birtakım bilgi ve becerilerle donanmış olması 

gereklidir. Bu konuda çeşitli öğrenme-öğretme durumları, örgün eğitim kurumlarında 

oluşturulmaktadır. Yalnız bununla yetinmek, bireylerin bilgi ve beceri yönünden 

eksik kalmalarına neden olacaktır. Bireyleri eğitmenin bir yolu da gerek okul 

ortamında gerekse hayatın her alanında onlara edebiyat eserleri yoluyla birtakım 

değerleri ve becerileri kazandırmaktır. 

 Bu çalışmada Tanzimat dönemi yazarlarından Ahmet Mithat Efendi’nin 

hikâyeleri, eğitim değerleri ve dil yönünden incelendi. Bu hikâyelerin bireylere 

kazandırması muhtemel eğitim değerleri ve dil becerisine katkıları belirlendi. Bunlar 

belirlenirken Millî Eğitimin genel ve özel amaçları esas alındı.  

 Eğitim değerlerinin daha iyi anlaşılması ve sistematik olarak incelenebilmesi 

için bu değerler, bireysel ve sosyal olmak üzere iki grupta ele alındı. Eğitim 

değerleriyle ilgili bölümü hazırlarken özellikle Cahit Kavcar’ın II. Meşrutiyet 

Devrinde Edebiyat ve Eğitim adlı çalışmasından yararlandık. 

 Hakkında onlarca tez hazırlanan ve çok sayıda yazı yayınlanan Ahmet Mithat 

Efendi’nin hikâyelerinin dil özellikleri bugüne kadar örneklere dayandırılarak ve 

bilimsel olarak ortaya konulmamıştır. Bu bakımdan hazırladığımız tezin önemli bir 

boşluğu dolduracağını düşünüyoruz. Ayrıca yazarın dille ilgili görüşlerine değinerek, 

onun dil ile ilgili çabalarını ve düşüncelerini açıklayan en önemli çalışmalara ve 

yazılara yer verdik. Bu sayede hem yazarın dille ilgili görüşleri hem de bunları 

uygulamadaki başarısı daha iyi anlaşılacaktır. 

 Bu çalışmanın ikinci ve üçüncü bölümlerinde incelenen hikâyelerin eğitim 

değerleriyle dil ve üslubu ele alınmıştır. Bu bölümlerin daha iyi anlaşılması ve 

gerektiğinde başvurulması amacıyla Ahmet Mithat’ın hayatı, sanatı ve eserleri ile 

hikâye türü hakkında kısaca bilgi verilerek incelenen hikâyelerin tahlilleri birinci 

bölümde sunulmuştur. 

 Eğitim değerlerinin tam olarak anlaşılması için hikâyelerin ilgili kısımlarını 

özetledik. Ayrıca bu çalışmada yaptığımız alıntıların yazım ve noktalamalarında 

herhangi bir değişiklik yapmadık.  
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 III 

ÖZET 

 Bu çalışmada Ahmet Mithat Efendi’nin hikâyeleri, eğitim değerleri ve dil 

özellikleri açısından incelenmiştir. Bu çalışma, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci 

bölümde yazar hakkında bilgiler, incelenen hikâyelerinin tahlili ve hikâye türünün 

eğitici işlevleri, ikinci bölümde hikâyelerdeki bireysel ve sosyal, toplam yirmi sekiz 

eğitim değeri, üçüncü bölümde ise yazarın dil ile ilgili görüşleriyle hikâyelerindeki 

dil özellikleri yer almaktadır. 

 Birinci bölümde hikâye türünün eğitimdeki yeri ortaya konulmuştur. Ahmet 

Mithat Efendi’nin 1870-1894 yılları arasında yayınlanan seksen iki hikâyesi ve bu 

hikâyelerin toplandığı kitaplar hakkında genel bilgi verilmiştir. Yazarın hikâyeleri 

tema, konu, olay örgüsü, zaman, mekân ve kişileri başlıkları altında çözümlenmiştir.  

 İncelenen hikâyelerdeki eğitim değerleri, Millî Eğitimin, ilköğretimin ve 

Türkçe dersinin genel amaçları doğrultusunda tespit edilmiştir. 

 Eğitim değerleri tek tek ele alınarak, o değerin telkin edildiği bütün hikâyeler 

gerekli alıntılar yapılarak tanıtılmıştır. Eğitim değerlerinin açıklaması yapılarak, 

bunların eğitimdeki ve bireyinin gelişimindeki katkısı açıklanmıştır. İncelenen 

hikâyelerdeki eğitim değerleri bireysel ve sosyal olmak üzere iki grupta 

sınıflandırılmıştır. 

 Dil ve üslupla ilgili bölümde incelenen hikâyelerin söz varlığı, cümle yapısı 

ve söz sanatları tespit edilmiştir. Ayrıca söz varlığının ve cümle yapısının yanlış 

kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluklarına değinilmiştir.  

 Dil ve üslup konusunda yazarın başarılı olduğu konular ve eksik kaldığı 

hususlar açıklanmıştır. Hikâyelerin eğiticilik yönünün tam olarak anlaşılması için 

özlü söz niteliği taşıyan sözler tespit edildi.  

 İncelenen hikâyelerin dil ve üslubu, dil öğretimi ve okuyuculara katkısı 

yönünden değerlendirilmiştir. 

 Sonuç bölümünde incelenen hikâyelerinin eğiticilik özellikleri, olumlu ve 

olumsuz yönleriyle genel olarak değerlendirildi. 

 

 

 

 



 IV 

ABSTRACT 

 In this study, the stories of Ahmet Mithat Efendi have been assessed 

regarding the educational values and aspects of the language. The study consist of 

three parts. In the fist part, there is information about the author, analysis of the 

assessed stories and the educational functions of story as a genre. In the second part, 

being social and individual, there are in the total 28 educational values in the stories. 

İn the third part, there are the views of the author over the language and the language 

aspects of his stories. 

 In the first part, the role of story has been introduced. Some general 

information has been given about the 82 stories published between the years 1870 

and 1894 and the books where these stories were collected. The stories of the author 

have been analyzed under the heading of theme, point of story, plot, characters, time 

and place. 

 The educational values in the assessed stories have been determined 

considering main objectives of the national education, primary education and Turkish 

lesson. 

 The educational values have been dealt with one by one and the stories 

including these implanted values have been established by quoting the necessary 

adaptations. The contribution of the educational values to the education itself and to 

the self-development have been depicted by giving an explanation. The educational 

values in the assessed stories have been divided  into two groups being social and 

individual. 

 In the part related to the language and style, the vocabulary, the sentence 

structure and the of speech have been identified. Besides, ambiguity stemming from 

misuse of tehe vocabulary and sentence structure has been mentioned. 

 The areas where the author is successful and lacking with regard to the 

language and the style have been demonstrated. The sayings conveying aphorisms 

have been determined to maket he stories’ educational objectives clear. 

 The language and the style of the assessed stories have been valued in the 

terms of language teaching and contribution to the reader. 

 In the final part, the stories have been generally evaluated regarding both 

negative and positive educational aspects.           
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I. BÖLÜM 

 

 

1.1.AHMET MİTHAT EFENDİ 

1.1.1. Hayatı 

Ahmet Mithat Efendi, 1844 yılında İstanbul’un Tophane semtindeki 

Kumbaracılar Yokuşu civarında bulunan Karakaş Mahallesi’nde doğdu. Babasının 

ölümü üzerine Ahmet Mithat, ailesiyle birlikte Vidin’deki ağabeyinin yanına gitti. 

Burada ilk öğrenimine başladı.1 Vidin’de başladığı sıbyan mektebini 1861’de 

Tophane’de bitirdi. Bir yandan öğrenimine devam ederken bir yandan da attar 

dükkânında çırak olarak çalıştı. Bu esnada geceleri serbest saatlerinde çarşı 

esnafından İbrahim Efendi’nin evine giderek okuma yazma öğrenir ve Galata’da bir 

yabancıdan Fransızca öğrenmeye başlar.2 Mithat Paşa dairesine mensup olan ağabeyi 

Hafız İbrahim 1861’de aileyi Niş’e aldırınca Niş Rüştiye’sine gitti ve 1864’te bu 

okuldan mezun oldu. Aynı yıl ağabeyinin delaletiyle3 Rusçuk’a gitti ve orada Tuna 

Vilayeti Mektubî Kalemi’ne alındı.4 Bu görevindeki başarısı sayesinde Mithat 

Paşa’nın dikkatini çekerek takdirini kazandı. Mithat Paşa, yetenek ve 

çalışkanlığından dolayı ona kendi adını verdi.  

 1865’te Politika Müdürlüğü Türkçe Kâtipliği verilen Ahmet Mithat, resmi ilk 

vilayet gazetesi olarak çıkarılmaya başlanan Tuna Gazetesi’nde5 1868’de yazar 

olarak, bir yıl sonra da başyazar olarak yazı hayatına atılır. 

1868’de bir Alman mühendisine çevirmenlik yapmak için Sofya’ya giden 

Ahmet Mithat, orada ailesi tarafından evlendirildi. Henüz on sekiz günlük evli iken 

ağabeyi onu Rusçuk’a geri çağırdı. Dönüşte ölçüsüz bir sefahat hayatına atıldığı için 

ağabeyiyle bozuşarak onun evini terk etti.6 Kalemdeki görevini bırakan Ahmet 

Mithat, tapu defterlerini kopyalama işiyle uğraşmaya başladı. Bu görevi sırasında 

onu Mithat Paşa’dan sonra en çok etkileyecek kişilerden olan Şakir Bey ile tanıştı. 

                                                
1 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, Çağlayan Kitabevi, İstanbul, 2001, s. 445. 
2 Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.e., s. 445. 
3 Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.e., s.445 
4 Hakkı Tarık Us, Ahmed Midhat’ı Anıyoruz, Vakit Matbaası, İstanbul, 1955, s. 15. 
5 Mustafa Nihat Özön, Türkçede Roman, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 146.  
6 Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.e., s. 446.  
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Ayrıca, eşini Sofya’dan getirdi. Tuna Nehir İdaresi’nde sandık emini olan Ahmet 

Mithat, hesabın fazla çıkmasını bahane ederek bu işten istifa etti.7  

Mithat Paşa, Bağdat’a vali olarak tayin edilince Ahmet Mithat’ı gazete ve 

matbaa işlerine bakması için 1868’de yanına aldı.8 Bağdat’ta Zevra gazetesinin ve 

Vilayet matbaasının müdürlüğü görevinde bulundu.9 

Ahmet Mithat, Bağdat’ta kendisini ve sanatını derinden etkileyecek iki kişiyle 

tanıştı: Can Muattar ve Hamdi Bey. Hemen her dine girip çıkmış, Arapça, Farsça, 

İbranice, Hintçe ve İngilizce bilen, yarı meczup ve filozof bir adam olan Can 

Muattar10, yazarın doğu bilgilerini tekrarlatıp derinleştirmesini sağladı.11 Avrupa’dan 

yeni gelmiş olan Hamdi Bey, onu yazarlığa teşvik etti ve onun okuması için kitap 

listeleri düzenleyerek okuması için Paris’e kitaplar ısmarladı.12 

Ahmet Mithat, ağabeyinin ölümü üzerine 1871’de memurluktan ayrılarak 

İstanbul’a dönüp aileyi geçindirme işini üzerine aldı.  İstanbul’da bir yandan Ceride-i 

Askeriye’de başyazarlık yaptı, bir yandan da evinde kurduğu matbaada aile 

bireylerinin de yardımıyla kendi kitaplarını yayınlamaya başladı. 1872 yılı yazar için 

“hummalı bir faaliyet ve genişleme yılı” olmuştur. O yıl İbret gazetesini yönetti, 

Namık Kemal ile tanıştı, Takvim-i Ticaret gazetesinin baskı işlerini üzerine aldı, 

Marsilya’dan Fransızca harfler ısmarladı ve Galata’da bir matbaa alarak Beyoğlu’na 

yerleşti.13 Aynı yıl, Devir ve Bedir gazetelerini çıkardı, Dağarcık dergisini 

yayınlamaya başladı.14 Ahmet Mithat, bu dergide yayınlanan ve materyalizmden 

izler taşıyan “Duvardan Bir Sada” başlıklı yazısından dolayı 1873’te Genç 

Osmanlılar ile birlikte sürgün edildi. Rodos adasında üç yıl süren bu sürgün sırasında 

Ahmet Mithat, çocuklar için bir okul kurdu ve bu okul için yeni programlar geliştirdi. 

Ayrıca ilk romanları olan Dünyaya İkinci Geliş ve Hasan Mellah’ı burada kaleme 

aldı. Rodos’tayken Kırkambar dergisini yönetti ve İstanbul’da yayınlanan bu dergi 

                                                
7 Mustafa Nihat Özön, a.g.e., s. 146. 
8 Mustafa Baydar, Ahmet Mithat Efendi Hayatı Sanatı Eserleri, Varlık Yayınevi, İstanbul, 1954, 
s.4.  
9  Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.e., s. 446.  
10 Mustafa Baydar, a.g.e.,  s.4. 
11Mustafa Nihat Özön, a.g.e.,  s. 148. 
12 Mustafa Nihat Özön, a.g.e., s. 148. 
13 Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.e.,  s. 447.  
14 Hakkı Tarık Us, a.g.e.,  s. 17. 
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için yazılar gönderdi.15 V.Murat, tahta geçince affedildi ve 1876’da İstanbul’a döndü. 

İlkin bir ticaret işi olan matbaasının düzenine bakmaya başladı.16  II.Abdülhamit 

döneminde sarayın himayesi altında olan yazar, ölünceye kadar Takvim-i Vekâyi ile 

Matbaa-i Âmire müdürlüğü, Meclis-i Umûr-ı Sıhhiye üyeliği ve başkanlığında 

bulundu. 1889’da Stockholm’e Şarkiyatçılar Kongresi’ne katılmak üzere İsveç’e 

gitti.17 1908’den sonra yazı hayatından çekilerek İstanbul Üniversitesi’nde genel 

tarih ve felsefe tarihi, Kızöğretmen Okulu’nda tarih ve pedagoji dersleri okuttu.18 

Ahmet Mithat, Darüşşafaka’da nöbet tutarken kalp sektesi sonucu 28 Aralık 1912’de 

öldü.  

 

1.1.2.  Edebî Kişiliği 

Türk edebiyatının ilk romancısı olan Ahmet Mithat, ülkemizde Batılı tarzdaki 

ilk hikâyeleri de kaleme almıştır. Eserlerinde geleneksel anlatıların, özellikle de 

meddahlığın etkisi büyük ölçüde devam etmektedir. Ahmet Mithat, gerek 

öğretmenlik yoluyla gerekse eserleriyle yaşadığı toplumu eğitmeye çalışmış bir 

Tanzimat dönemi yazarıdır.  

Ahmet Mithat için sanat, halkı eğitmek için bir araçtır. O, meddahlar gibi 

okuyucunun dikkatinin eksilmemesine önem verir, öteden beri var olan hikâye 

anlatma geleneği içinde, her hikâyesinden bir hisse çıkarılması amacı doğrultusunda 

anlatacaklarını düzenler.19 Pertev Naili Boratav, eski anlatı geleneklerinin Ahmet 

Mithat üzerindeki etkileri hakkında şunları söyler:  

“Ahmet Mithat’ı ‘modern bir meddah’ diye vasıflandıran Alman Orientalisti 

P. Horn’un bir bakıma hakkı vardır. Bu büyük halk romancısı geniş bir okuyucu 

kütlesine roman çeşidini kabul ettirme vazifesini üzerine almıştı. Bunu yapabilmek 

için halka alıştığı usullerle yanaşmak lâzım geldiğini pekâlâ takdir edecekti. Onun 

içindir ki o, romanlarında meddah hikâyelerini kitaba geçirmiş hissini verir: tıpkı 

meddahlar gibi okuyucularıyla konuşur, onların fikirlerini sorar, onların 

                                                
15 Hakkı Tarık Us, a.g.e., s. 17. 
16 Mustafa Nihat Özön, a.g.e.,  s. 152. 
17Hakkı Tarık Us, a.g.e., s. 19. 
18 Cahit Kavcar, II.Meşrutiyet Devrinde Edebiyat ve Eğitim, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi 
Yayınları, Malatya, 1988, s. 56-57.   
19 İnci Enginün, Yeni Türk Edebiyatı Tanzimat’tan Cumhuriyet’e, Dergâh Yayınları, İstanbul, 
2007, s. 194. 
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söylediklerine iştirak edip etmeyeceklerini kollar, mukadder suallere cevap verir vs. 

Hikâyelerinin ve romanlarının sonunda, hattâ icap ettikçe ortalarında sık sık ahlâkî, 

terbiyevî telkinler yapmaktan, kıssadan hisse çıkarmaktan geri kalmaz: Bütün bunlar 

meddah hikâyelerinin başlıca karakterlerindendir.”20 

Ahmet Hamdi Tanpınar da yazarın meddah hikâyelerine yaklaşan üslubu 

üzerinde durmuştur. Yazarın sanatının olmadığını, yazmaya yatkınlığının olduğunu 

belirterek romanlarda kendi varlığını daima hissettirmesini büyük bir teknik kusur 

olarak görür: 

“Yukarda Midhat Efendi’nin üslûbunun meddah hikâyesine çok yaklaştığını 

söyledik. Bu üslûbu o, san’atı, daha iyisi, romancılıkta melekesi ilerledikçe biraz 

daha genişletir. – Çünkü hakikatte onun san’atı yoktur, melekesi vardır ve halk 

muharriri olarak belli başlı kusurlarından biri de budur – Kitap zevki meddah 

itiyadını okuyucuya unutturduğu gün Ahmed Midhat Efendi’nin romanları 

okuyucusunu sıkacaktır. Roman san’atı hangi seviyede olursa olsun okuyucuyla 

kitabın baş başa kalmasını ister. Ahmed Midhat Efendi ise daima üçüncü bir şahıs 

gibi aradadır. Hattâ daha fenası okuyucuyu romanın mutbağına kadar götürür, onu 

üst üste değişen tekliflerle hikâyenin ilk şartı olan hakikaten olmuş vehminden 

mahrum eder.”21    

Tanzimat döneminde Türk toplumunun kapıları batı medeniyetine sonuna 

kadar açılmıştır. Bu önemli gelişmeyi ilk ve geniş kapsamlı olarak algılayan 

yazarların başında Ahmet Mithat gelir. Yazarın bu özelliğine dikkati çeken Orhan 

Okay, onun medeniyete bakış tarzı sayesinde çağdaşlarından ayrıldığını ileri sürer:  

“…Ahmed Midhat’ın asıl hususiyeti ve çağdaşlarından ayrılan tarafı, 

medeniyete bakış tarzıdır. Onun gerek romanları, gerekse fikrî eserleri hep bu bakış 

tarzının çeşitli tezahürlerini gösterir.”22 

Sosyal fayda peşinde koşan bir yazar olarak Ahmet Mithat’ın hikâye ve 

romanlarında ulaşmaya çalıştığı hedef, Türk halkında çağdaş medeniyete uymayan 

düşünce ve yaşayış tarzını değiştirmektir.23 Hitap ettiği toplumun büyük bölümü 

                                                
20 Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat I, Adam Yayıncılık, İstanbul, 1982, s. 310. 
21 Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.e., s. 460. 
22 Orhan Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi, Milli Eğitim Basımevi, 
İstanbul, 1989, s. 9. 
23  Kenan Akyüz, Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri, İnkılâp Kitabevi, İstanbul, 1995, s. 72. 
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okuma-yazma bile bilmediğinden ve Ahmet Mithat onlara da hitap etmek 

istediğinden eserlerinde sanat kaygısı taşımaz. Onun için önemli olan okuyucuları 

eğitmektir. Eğlendirerek eğitme ilkesini benimseyen yazar için en uygun edebî türler 

hikâye ve roman olur.  

Ahmet Mithat, öğrendiklerini sıcağı sıcağına okuyucularıyla paylaşmak 

telaşındadır. Hikâye ve romanlarında olay akışını keserek ansiklopedik bilgiler 

vermesi büyük ölçüde bundan kaynaklanır. Çok ve hızlı yazma yeteneğine sahip olan 

yazarın eserlerindeki en büyük olumsuzluk anlatım bozukluklarıdır. Dili genel olarak 

sade olmasına rağmen yer yer kullandığı uzun cümleler ve yaptığı anlatım 

bozuklukları eserlerinin rahat anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. 

Refik Halit Karay, Ahmet Mithat ve eserlerinin topluma katkısı hakkında şu 

değerlendirmeyi yapar:  

“Şinasi mektebi, salonlara yeni tarz fikir fanusları ile süslenmiş birer avize 

asmıştı; aydınlığı sokağa vurmuyordu. Ahmet Mithat Efendi, orta aile evlerinde 

yanan zeytinyağı kandillerini üfledi ve buralara birer küçük petrol lambası yakarak 

loş dimağlara ilk keskin ve pratik ışığı dağıttı, ilk öğretimin ilk başkanlığını yaptı.”24  

 

1.1.3.  Eserleri25 

1- HİKÂYE    

     1.1- Kıssadan Hisse ( 2. baskı ), 1287/1870, 110 s. 

     1.2- Letaif-i Rivayat Serisi 

 Su’-i Zan, 1287/1870, 44 s. 

 Esaret, 1287/1870, 60 s. 

 Gençlik, 1287/1870, 42 s. 

 Teehhül, 1287/1870, 46 s. 

 Felsefe-i Zenan, 1287/1870, 102 s. 

 Gönül, 1287/1870, 55 s.  

 Mihnetkeşan, 1287/1870, 33 s. 

 Firkat, 1287/1870, 162 s. 

                                                
24 Refik Halit Karay, İlk İlk Öğretmen, İdeal Gazeteci Efendi Babamız Ahmet Mithat, hazırlayan: 
Münir Süleyman Çapanoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Yayını, İstanbul, 1964, s. 44.  
25 Ahmet Mithat Efendi’nin eserleri kısmı hazırlanırken Nüket Esen’in yayınlamış olduğu Karı Koca 
Masalı ve Ahmet Mithat Bibliyografyası adlı kitabın sonundaki kaynakça esas alındı. 
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 Yeniçeriler, 1288/1871, 100 s. 

 Ölüm Allah’ın Emri, 1290/1873, 106 s. 

 Bir Gerçek Hikâye, 1293/1876, 66 s. 

 Bir Fitnekâr, 1293/1876, 52 s. 

 Nasip, 1294/1877, 36 s. 

 Bekârlık Sultanlık mı Dedin? , 1294/1877, 43 s. 

 Bahtiyarlık, 1302/1885, 194 s. 

 Cinli Han, 1302/1885, 160 s. 

 Obur, 1302/1885, 106 s. 

 Bir Tövbekâr, 1302/1885, 82 s. 

 Çingene, 1304/1887, 208 s. 

 Çifte İntikam, 1304/1887, 80 s. 

 Para, 1304/1887, 152 s. 

 Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar, 1304/1887, 103 s. 

 Diplomalı Kız, 1307/1890, 228 s. 

Dolaptan Temaşa, 1307/1890, 135 s. 

 İki Hud’akâr, 1311/1983, 93 s. 

 Emanetçi Sıtkı, 1311/1893, 107 s. 

 Cankurtaranlar, 1311/1893, 120 s. 

 Bir Acibe-i Saydiye, 1311/1893, 120 s. 

 Ana-Kız, 1311/1893, 101 s. 

     1.3. Durub-ı Emsal-i Osmaniye Hikemiyatının Ahkâmını Tasvir, 1288 / 1871, 

224s.           

2. ROMAN 

   2.1. Telif Romanlar 

 Hasan Mellah yahut Sır İçinde Esrar, 1291/1874, 461 s. 

 Dünyaya İkinci Geliş yahut İstanbul’da Neler Olmuş?, 1292/1875, 126 s. 

 Zeyl-i Hasan Mellah, 1292/1875, 440 s. 

 Hüseyin Fellah, 1292/1875, 367 s. 

 Yeryüzünde Bir Melek, 1292/1875, 1184 s. 

 Karı Koca Masalı, 1292/1875, 61 s. 

 Felatun Bey ile Rakım Efendi, 1292/1875, 154 s. 
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 Paris’te Bir Türk, 1293/1876, 560 s. 

 Süleyman Musli, 1294/1877, 227 s. 

 Kafkas, 1294/1877, 240 s. 

 Çengi, 1294/1877, 160 s. 

 Beliyyat-ı Mudhike, 1298/1881, 43 s. 

 Karnaval, 1298/1881, 269 s. 

 Henüz On Yedi Yaşında, 1298/1881, 200 s. 

 Acaib-i Âlem, 1299/1882, 289 s. 

 Dürdane Hanım, 1299/1882, 125 s. 

 Vah, 1299/1882, 173 s. 

 Volter Yirmi Yaşında yahut İlk Muaşakası, 1301/1884, 64 s. 

 Esrar-ı Cinayat, 1301/1884, 255 s. 

 Cellat, 1301/1884, 192 s. 

 Hayret, 1302/1885, 507 s. 

 Demir Bey yahut İnkişaf-ı Esrar, 1305/1888, 293 s. 

 Fenni Bir Roman yahut Amerika Doktorları , 1305/1888, 87 s. 

 Haydut Montari, 1305/1888, 276 s. 

 Arnavutlar Solyotlar, 1306/1889, 211 s.  

 Gürcü Kızı yahut İntikam, 1306/1889, 198 s. 

 Rikalda yahut Amerika Vahşet Âlemi, 1307/1890, 256 s. 

 Müşahedat, 1308/1891, 319 s. 

 Hayal ve Hakikat, 1309/1892, 83 s. 

 Ahmet Metin ve Şirzat yahut Roman İçinde Roman, 1309/1892, 727 s. 

 Taaffüf, 1313/1895, 339 s. 

 Gönüllü, 1314/1897, 200 s. 

 Mesail-i Muğlaka, 1316/1898, 350 s. 

 Jön Türk, 1316/1910, 128 s. 

 

   2.2. Çeviri Romanlar 

Üç Yüzlü Karı  ( Paul de Kock’tan ), 1294/1877, 90 s. 

Konak  ( V. Vizental’den ), 1296/1879, 354 s. 
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Kamelyalı Kadın ( Alexandre Dumas Fils’ten ), 1297/1879, 193 s.                  

 Antonion  ( Alexandre Dumas Fils’ten ), 1298/1880, 212 s. 

 Bir Fakir Delikanlının Hikâyesi  ( Octave Feullet’ten ), 1298/1880, 178 s. 

Amiral Bing  ( Octave Feullet’ten ), 1298/1880, 154 s. 

Peçeli Kadın    ( Emile Richebourg’dan ), 1299/1881, 343 s.  

Gabriyel’in  Günahı ( Charles Merouvel’den ), 1299/1881, 321 s.                     

Merdut Kız   ( Emile Richebourg’dan ), 1300/1882, 618 s. 

Lülü-i Asfer   ( Georges Pradel’den ), 1301/1883, 651 s. 

Orsival Cinayeti  ( Emile Gaboriau’dan ), 309 s.1301/1883 

Kamere Âşık ( Paul de Kock’tan ), 1303/1885, 508 s. 

Papastaki Esrar ( Leon de Tensou’dan ), 1305/1887, 139 s. 

Bilgiç Kız   (Hector Malot’dan ), 1305/1887, 173 s. 

Nedamet Mi? Heyhat ( Emile Gaboriau’dan ), 1306/1888, 166 s. 

Aleksandre Stradella ( Flotode’den ), 1307/1889, 61 s. 

Adolf Hisarı ( A. Radcliff’ten ), 1307/1889, 393 s. 

Sanatkâr Namusu  ( Octave Feullet’ten ), 1308/1890, 171 s. 

 

     3. TİYATRO 

 Eyvah, 1288/1871, 101 s. 

 Açıkbaş, 1291/1874, 125 s. 

 Ahz-ı Sar yahut Avrupa’nın Eski Medeniyeti, 1291/1874, 90 s. 

 Hükm-i Dil, 1291/1874, 57 s. 

 Fürs-i Kadimde Bir Facia yahut Siyavuş, 1301/1884, 44 s. 

 Çengi yahut Daniş Çelebi, 1301/1884, 33 s. 

 Çerkez Özdenleri, 1301/1884, 48 s. 

 

4. ANI 

 Menfa, 1293/1876, 128 s. 

 

5. GEZİ YAZISI 

 Avrupa’da Bir Cevelan, 1307/1890, 1044 s. 

 Sayyadane Bir Cevelan, 1308/1892, 256 s. 
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6. MEKTUP 

 Muhaberat ve Muhaverat, 1311/1893, 208 s. 

 

7. BİYOGRAFİ 

 Beşir Fuat, 1304/1887, 155 s. 

 Fatma Aliye Hanım yahut Bir Muharrire-i Osmaniyenin Neşeti, 1311/1893, 

200 s. 

 

8. TARİH 

 Kâinat ( 15 kitap ), 1288-1298/1871-1881. 

 Üss-i İnkılap ( 1. cilt ), 1294/1876, 440 s. 

 Üss-i İnkılap ( 2. cilt ), 1295/1877, 419 s. 

 Zübdetü’l-Hakayık, 1295/1877, 534 s. 

 Tarih-i Umumi ( 1. cilt ), 129571877, 466 s. 

 Tarih-i Umumi ( 2.cilt ), 1296/1878, 714 s. 

 Hilal-i Ahmer, 1296/1878, 125 s. 

 Medhal ve Tarih,1296/1878, 164 s. 

 Mufassal ( 1. cilt ), 1303/1885, 797 s. 

 Mufassal ( 2. cilt ), 1303/1885, 800 s. 

 Mufassal ( 3. cilt ), 1305/1887, 384 s. 

 Tarih-i Umumi ( 3. cilt ), 1328/1910, 448 s. 

 Tarih-i Edyan, 1329/1911, 336 s. 

 

9. FELSEFE 

 Müdafaa ( 1. cilt ), 1300/1882, 620 s. 

 Müdafaa ( 2. cilt ), 1300/1882, 508 s. 

 Müdafaa ( 3. cilt ), 1302/1885, 569 s. 

 Schopenhaur’in Hikmet-i Cedidesi, 1304/1887, 155 s. 

 Ben Neyim?, 1308/1890, 124 s. 

 İstibşar , 1310/1892, 138 s. 

 Beşair-i Sıdk-ı Nübüvvet-i Muhammediye, 1312/1894, 682 s. 
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 Niza-ı İlm ü Din ( 1. cilt ), 1313/1895, 550 s. 

 Niza-ı İlm ü Din ( 2. cilt ), 1313/1895, 453 s. 

 Niza-ı İlm ü Din ( 3. cilt ), 1315/1897, 523 s. 

 Niza-ı İlm ü Din ( 4. cilt ), 1318/1900, 442 s. 

 

10. DERS KİTAPLARI 

 Hace-i Evvel ( 8 kitap ), 1287/1870. 

 Hokkabaz Kitabı, 1292/1875, 33 s. 

 Sihr-i Siraci, 1304/1887, 20 s. 

 Medrese-i Süleymani , 1305-1306/1888-1889. 

  

11. EĞİTİM BİLİMİ 

 Hikmet-i Peder, 1316/1898, 261 s. 

 Çocuk Melekât-ı Uzviye ve Ruhiyesi, 1317/1899, 360 s. 

 Ana Babanın Evlat Üzerindeki Hukuk ve Vezaifi, 1317/1899, 155 s. 

 Peder Olmak Sanatı, 1317/1899, 201 s. 

 

12. DİĞER ESERLERİ 

 Ekonomi Politik, 1296/1879, 191 s. 

 Sevda-yı Say u Amel, 1296/1879, 133 s. 

 Nevm ve Halat-ı Nevm, 1298/1881, 205 s. 

 İlhamat ve Taglitat, 1302/1885, 176 s. 

 Muhasabat-ı Leyliye ( 20 kitap )  

  1. Vakit Geçirmek, 1304/1887, 29 s. 

  2. Ömür Uzunluğu, 1304/1887, 31 s. 

  3. Teehhül, 1304/1887, 31 s. 

  4. Tasarrufat-ı Kimyeviye, 1304/1887, 32 s. 

  5. İtiyat,1304/1887, 32 s. 

  6. Kadınlarda Hıfz-ı Cemal, 1304/1887, 32 s. 

  7. Tedkik-i Müskirat, 1304/1887, 32 s. 

  8-9. Volter, 1304/1887 63 s. 

  10. İtirazat, 1304/1887, 32 s. 
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  11. Berakât-ı Tenasüliye, 1304/1887, 31 s. 

  12. Babalar ve Oğullar, 1305/1888, 31 s. 

  13. Kadınlarda Tezyid-i Cemal,1305/1888, 31 s. 

  14. Terakki, 1306/1889, 32 s. 

  15. İstidad-ı Etfal, 1306/1889, 30 s. 

  16. Tegaddi, 1306/1889, 30 s. 

  17. Harekât, 1307/1890, 31 s. 

  18. Bir Mektup, 1307/1890, 30 s. 

  19. İki Mektup, 1307/1890, 30 s. 

  20. Terakkiyat-ı Hazıra ve Mesakin, 1307/1890, 30 s. 

 Müntehabat-ı Ahmet Mithat  ( 3 cilt ), 1306-1307/1889-1890, 475 s. 

 Paris’te 30.000 Budist, 1307/1890, 238 s. 

 Ahbar-ı Asara Tanzim-i Enzar, 1307/1890, 176 s. 

 Hallü’l-Ukat, 1307/1890, 196 s. 

 Edvar-ı Askeriye, 1308/1891, 271 s. 

 Zabit, 1308/1891, 209 s. 

 Avrupa Adab-ı Muaşereti yahut Alafranga, 1312/1894, 636 s. 

 Sait Beyefendi Hazretlerine Cevap, 1314/1897, 206 s. 
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1.2.HİKÂYE VE EĞİTİCİ İŞLEVLERİ 

 Oldukça eski bir geçmişi olan hikâye türünün bazı tanımları şöyledir: 

 “Nakletme, bir vaka veya sergüzeşti sırasıyla anlatma, rivayet. Hakiki veya 

uydurma ve ekseriya hisse kapmağa mahsus sergüzeşt ve vukuat, kıssa, mesel. 

Roman denilen uzun sergüzeşt ki esasen ahlaka hizmet etmek şartıyla envaı 

vardır.”26 

 “Bir olayı ve macerayı sırasıyla anlatma, dile getirme, nakletme. Hakiki veya 

uydurma sergüzeşt, vukuat, kıssa, masal. Rivayet aktarma.”27 

 “Hikâye hayatın gerçekliğine öykünerek, hayatın bazı yönlerini taklid ederek 

yaşananın değil, anlatanın keyfince oluşturduğu gerçeğimsi her türlü vak’aya dayalı 

yapı, hem de, bu adı taşıyan uzun, kısa, mini hikâye türlerini karşılayan bir 

kavramdır.”28  

 “Bir olayın sözlü ya da yazılı olarak anlatılması. Öykü. Gerçek olmayan 

uydurulan olay. Kişinin çok ilgi duyduğu kimse ya da nesne.”29  

 “Bir olayın sözlü veya yazılı olarak anlatılması. Gerçek veya tasarlanmış 

olayları anlatan düz yazı türü, öykü. Aslı olmayan söz, olay.”30  

 Bütün edebiyat eserleri gibi hikâye de dış dünyayla ilgili olay, bilgi ve 

unsurların insan zihninde estetik kaygılar taşınarak yeniden şekillendirilmesiyle 

oluşur. Roman, masal, efsane, halk hikâyesi vb. olaya ve anlatmaya dayalı edebiyat 

eserleri içinde üslup ve yapı bakımından en çok sanat değeri taşıyanın hikâye olduğu 

söylenebilir. Çünkü hikâyede olabildiğince gereksiz ayrıntılardan kaçınmak, yoğun 

ve öz bir dil kullanmak zorunluluğu vardır.  

 İlk zamanlarda genellikle insanları eğlendirmek ve eğitmek amacını taşıyan 

hikâye türü, son dönemlerde ağırlıklı olarak insan psikolojisini yansıtmak ve estetik 

zevk uyandırmak işlevi görür. Ayrıca hikâyenin hacim veya uzunluk yönünden 

gittikçe kısaldığı gözlemlenmektedir. 

 Dünya ve Türk edebiyatında her çağda çok sayıda hikâye yazarı yetişmiş ve 

değişik tarzlarda hikâyeler yazılmıştır. Manzum ve mensur birçok hikâye örneğinden 
                                                
26 Şemsettin Sami, Kamus-i Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1996, s. 554. 
27 İsmail Parlatır, Osmanlı Türkçesi Sözlüğü, Yargı Yayınevi, Ankara, 2006, s. 635. 
28 Sadık Tural, Hikâye, Türk Dünyası Edebiyat Kavramları ve Terimleri Ansiklopedik Sözlüğü, 
C. 3,  Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2004, s. 293.  
29 Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük, Doğan Kitapçılık, İstanbul, 2004, s. 852. 
30 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 2005, s. 891.  
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sonra yenileşme dönemi Türk edebiyatının Batılı tarzdaki ilk hikâyelerini Ahmet 

Mithat kaleme alır. Kısa hikâye türünün öncüsü Ömer Seyfettin, alaycı bir üslupla 

gülünç hikâyeler yazan Hüseyin Rahmi Gürpınar, Çehov tarzı hikâyeleriyle ünlenen 

Memduh Şevket Esendal, eserlerinde oldukça başarılı tasvir ve tahliller yapan Sait 

Faik Abasıyanık, özellikle çalışan insanları konu edinen eserleriyle Orhan Kemal, 

ironik ve sanat değeri son derece yüksek hikâyeleriyle Haldun Taner son dönem 

Türk hikâyeciliğin yetkin isimlerinden bazılarıdır. 

 Olaya dayalı kurmaca metinler arasında eğitim-öğretim faaliyetleri esnasında 

kullanılmaya en elverişli edebî türün de hikâye olduğu söylenebilir. Çünkü 

hikâyelerde öz ve yoğun bir anlatımın yanı sıra zaman, mekân, kişiler vb. unsurlar 

kavranması zor olmayacak bir biçimde yer alır. Hikâyenin inandırıcılık açısından 

masal, basitlik ve kompozisyon açısından roman, anlatım olanakları yönünden anı ve 

günlükten daha üstün olduğu söylenebilir. 6. Sınıf Türkçe dersi kitapları üzerine 

yapılan bir çalışmada, Türkçe dersi kitaplarında en çok hikâye türünün kullanıldığı 

tespit edilmiştir ve kitaplarda yer alan edebî türler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

 Kitaplarda Yer Alan Metinlerin Türleri ve Bu Türlerin Kitaba Göre 

Sıklığı31 

Türler Kitap 1 Kitap 2 Kitap 3 Toplam 

Şiir 3 4 4 11 

Hikâye 2 4 7 13 

Masal - 1 3 4 

Deneme 4 6 - 10 

Efsane - - 1 1 

Sözlü Kültürün Diğer Ürünleri 

(Atasözü, Tekerleme, Bilmece, 

Türkü, Mâni vb.)  

- - - 3 

Fabl 1 1 1 3 

Mizahî Metinler - - - - 

                                                
31 Mehmet Akif Çeçen, Ömer Çiftçi, İlköğretim 6. Sınıf  Türkçe Ders Kitaplarında Yer Alan 
Metinlerin Tür ve Tema Açısından İncelenmesi, Millî Eğitim Dergisi, S. 173, Kış, 2007, s. 43.  
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Türler Kitap 1 Kitap 2 Kitap 3 Toplam 

Anı 1 1 - 2 

Günlük  - - - - 

Gezi Yazısı 2 - 1 3 

Biyografi 2 3 1 6 

Tiyatro 2 1 1 4 

Haber 1 1  2 

Münazara - -  - 

 

 Yukarıdaki metinde yer alan verilerden anlaşılacağı üzere hikâye türü Türkçe 

dersi kitaplarında diğer edebî türlerden daha fazla kullanılmıştır. Bu durum, hikâye 

türünün özellikle dil derslerindeki kullanışlılığını kanıtlar.   

 Sınıfta veya her türlü eğitimsel ortamda bir hikâyenin incelenmesi, eleştirel 

bakış açısıyla okunması ve tartışılması birçok yararlar sağlayacaktır. Örneğin bir 

hikâyenin zamanını belirlemek ve incelemek, soyut bir kavram olan zamanın 

anlaşılmasına katkıda bulunur. Aynı şekilde hikâyelerdeki kişilerin özellikleri, kişiler 

arası ilişkiler, mekâna ait özellikler, mekânın kişilerle ilişkisi ve etkileşimi, dil 

özellikleri, çeşitli anlatım tekniklerinin kullanıldığı yerler ve kullanılış amaçları vb. 

bazı verilerin hikâye okuyucusu tarafından ortaya konulması ve kavranması onlara 

hayatın her alanında gereksinecekleri özellikle zihinsel beceriler kazandırır. Bu 

nedenle hikâyeler her kademedeki ve düzeydeki eğitimci ve öğrencinin 

başvurabileceği metinlerdir.           

 Mehmet Kaplan, hikâyenin insanı çeşitli yönlerden anlamak konusundaki 

önemini şu sözleriyle vurgular:  

 “Dikkatini kendi ‘ben’inden çok başkalarına yönelten hikâyeci, insanı 

anlamağa çalışan psikolog, sosyolog veya filozofa yaklaşır. Öyle sanıyorum ki 

hikâyeci, insanı ilim adamlarından daha iyi anlar. Çünkü onun konusu ‘genel’ olarak 

insan değil ‘özel’ olarak insandır, yani ‘şahsiyet’ ve ‘fert’tir. Her insan ayrı bir dünya 

teşkil eder. Güzel hikâyelerde biz, belli zaman, belli mekânlarda yaşayan, kendine 
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has bir dünyası olan ‘gerçek insan’ ile karşılaşırız. Roman bize onu daha geniş olarak 

tanıtır. Fakat başarılı küçük hikâyelerde de ‘gerçek insan’ birçok yönüyle gözükür.”32 

 Hikâye türü üzerine yaptığı araştırmada Semiha Özel, bu türün hangi 

ihtiyacın karşılığı olduğunu şöyle açıklar:  

 “Dünyanın bir ucunda yazılmış bir hikâyenin, dil farklılığı giderilince, öbür 

uçtaki kişi tarafından zevkle okunabilmesi de gösterir ki, insan, ilk önce insandır; 

sonra kadın olur, erkek olur, sonra İngiliz olur, İspanyol olur, sonra şoför olur, doktor 

olur; ama önce insandır. İnsanın gerçeğinin, insanın görüntüsünün altındaki gizi 

yakalayan hikâye, bütün insanlığa hitap eder. Unutulmayan eserler, insanı hem bütün 

çağların içinden geçirerek getirdiği ihtiyaçlarına, hem de yaşadığı zamanın 

gerektirdiği ihtiyaçlarına cevap verebilecek genişliktedir. Hikâye türü, işte bu 

bakımdan zamanımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yapıya sahiptir. Son 

yüzyılda fazlasıyla değişen hayata ayak uydurabilmek için, her anı hesaplı ve yoğun 

yaşayan insan, en pratik olanın peşinde. Hazır giyecekler, fast-foodlar, dondurulmuş 

yiyecekler, hızlı trenler bile zamanın artık çok kıymetli oluşuna, hayatın hızlı 

yaşanışına işaret ediyor. Böylesine yoğun yaşanan bir dünyada insanlar, kendileri 

gibi acelesi olan bir sanata daha yatkınlar. Bir oturuşta okunan ve sıkıştırılmış bir 

dünyanın bulunabileceği hikâyeler, ihtiyacı karşılamakta hacimli bir romandan aşağı 

kalmıyor. Bu bakımlardan değerlendirilince hikâye, hızlı yaşayan insanın ihtiyacının 

karşılığı olarak oluşturduğu bir edebî türdür de denilebilir.”33        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
32 Mehmet Kaplan, Hikâye Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 2004, s. 10-11.    
33 Semiha Özel, Edebiyat Nazariyatı Açısından Hikâye Türü (Yüksek Lisans Tezi), Gazi 
Üniversitesi, Ankara, 2003, s. 17. 
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1.3. AHMET MİHAT’IN İNCELENEN HİKÂYELERİ 

 

1.3.1. KISSADAN HİSSE 

 Ahmet Mithat Efendi, Kıssadan Hisse’yi ilkin Bağdat’ta iken Sanat Okulu 

öğrencileri için kaleme aldı. Kitabı daha sonra İstanbul’da gözden geçirerek tekrar 

yayınladı. Otuz beş hikâyeden oluşan bu eserde yazarın ileriki dönemlerde özellikle 

uzun hikâye ve romanlarında genişçe yer vereceği özgürlük, çalışkanlık, ideal evlilik, 

aşırı isteklerden uzak durma vb. konular işlenmiştir. Sade bir dille yazılmış olan bu 

hikâyelerin bazıları telif, bazıları ise çeviridir. Telif olmayan hikâyeler, serbest çeviri 

yoluyla Türkçeye çevrilmiştir ve o hikâyelerin öğüt-ders verme (kıssadan hisse) 

kısmını Ahmet Mithat Efendi yazmıştır. Kıssadan Hisse’deki hikâyeler ve yazarları 

şunlardır: 

 Hikâyenin Adı                                                         Hikâyenin Yazarı 

1) El Hükmü Limen Galip     Ezop 

2) Sabırsızlık       Fenelon 

3) Eşek Şakası       Ezop 

4) Az Tama’ Çok Ziyan Getirir    Ezop 

5) Arı ile Sinek      Fenelon 

6) İyiliğe Kemlik      Ahmet Mithat Efendi 

7) Fakr u Gına       Ezop 

8) İki Tilki        Fenelon 

9) Sadakat       Ezop 

10) Netice-i Hüsn-i Hizmet     Ezop 

11) Ulüvv-i Himmet      Ahmet Mithat Efendi 

12) Kurt ile Kuzu      Ezop 

13) Özr-i Nâ-Makbûl      Ezop 

14) Hakikat-i Saâdet      Volter 

15) Tekebbür ve Tevâzu’     Ezop 

16) Teselli-i Miskinân     Ahmet Mithat Efendi 

17) Düşmandan İstimdâd     Ezop 

18) Dev ile İki Tilki      Ezop 

19) Hilekârın Mumu Yatsıya Kadar Yanar   Ezop 
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20) Evdeki Pazar Çarşıya Uymaz    Ezop 

21) Arılar       Fenelon 

22) El Elden Üstündür Arşa Çıkınca    Ezop 

23) Hırs       Ahmet Mithat Efendi 

24) Arılar ve İpek Böcekleri     Fenelon 

25) Arslan ile Oğlak      Ezop 

26) Kâmil ile Gâfil      Fenelon 

27) Maymun ile Oğlu      Ezop 

28) Tıp       Ezop 

29) Haset       Ezop 

30) Puhu       Fenelon 

31) Kedi ile Tavşanlar     Fenelon 

32) Nâdim Şâh ile Mazlûme Sultan    Fenelon 

33) Güvercin       Ahmet Mithat Efendi 

34) Ali        Fenelon 

35) Arslan Yavrusu       Fenelon 

 Ahmet Mithat Efendi, İyiliğe Kemlik ve Hırs adlı hikâyelerini “Bir Türk” 

takma adıyla yayınlamıştır. Hikâye türüne Tanzimat döneminde bile yeterince önem 

verilmediği, hatta hikâye türü küçümsendiği için birçok yazar takma adlarla 

hikâyelerini yayınlamışlardır. Ahmet Mithat Efendi’nin hikâyelerinde takma ad 

kullanmasının sebebi de, hikâyeye yönelik bu olumsuz tutum olabilir.    

      

 1.3.1. 1. El Hükmü Limen Galip 

 Aslan, koyun, inek ve diğer bir arkadaşları ava çıkarlar. Kimin tuzağına av 

düşerse düşsün her birine bir pay verileceği konusunda anlaşırlar. Koyunun tuzağına 

bir av düşünce aslana haber verirler. Aslan güçlü olmasını öne sürerek avın 

tamamına sahiplenir.  

 

 1.3.1. 2. Sabırsızlık 

 Bir ayının çok çirkin bir yavrusu vardır ve bu yüzden onu başkalarına 

göstermeye utanır. Ayı, bu durumu komşusu kargaya anlatır. Karga, ona 

sabretmesini ve yavrusu uykudayken onu yalamasını öğütler. Ayı karganın 
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dediklerini yapınca yavrusu güzelleşir. Buna çok memnun kalan ayı, karganın yanına 

giderek ona teşekkür eder. 

 

 1.3.1. 3. Eşek Şakası 

 Bir eşek, sahibinin fino köpeğini sevip okşamasını kıskanır. Köpeğin 

sevilmesinin sebebinin onun sahibinin omuzlarına atlaması olduğunu sanır. Eşek de 

sahibi bahçedeyken omuzlarına atlar, ancak sevilmeyi beklerken kovulur. 

 

 1.3.1. 4. Az Tama’ Çok Ziyan Getirir 

 Ağzında bir parça et olan bir köpek, yüksek bir köprüden geçerken suda kendi 

yansımasını görür. Yansımasını başka bir köpek sanarak, onun ağzındaki eti de 

almak için suya atlar. Ancak hiçbir şey alamaz ve köprünün üzerinde bıraktığı etini 

de başka bir köpek kapar. 

 

 1.3.1. 5. Arı ile Sinek 

 Bir gün bir sinek, arı kovanının yanına arıları ziyaret etmek amacıyla konar. 

Oradaki bir arı, sineklerin pis yerlerde ömür tükettiklerini, arıların ise çok iyi 

kanunlarının olduğunu, çok güzel kokulu ve lezzetli ballar yaptıklarını söyleyerek 

sineğe çıkışır. Sinek ise arıların acı dilli, sert muameleci olduklarını ve keskin 

sirkenin küpüne zarar vereceğini dile getirerek oradan çekip gider. 

 

 1.3.1. 6. İyiliğe Kemlik 

 Bir Osmanlı, Rumeli’deki bir çayırda yanmakta olan otların ortasında büyük 

bir yılan görür. Kargısını bir torbaya bağlayarak yılanı kurtarır, ancak yılan aç 

olduğu için Osmanlıyı yemek ister ve bunun hakkı olduğunu iddia eder. Buna itiraz 

eden Osmanlı, yılanla birlikte bir öküze danışır. Öküz, kendisinin yıllarca yaptığı 

iyiliğe karşılık olarak kesileceğini ve iyiliğe kemliğin insanlar için meşru olduğunu 

söyler. Osmanlı, danıştığı hiçbir hayvandan istediği cevabı alamaz. Son olarak 

karşılaştığı bir tilkiye durumu anlatır. Tilki, Osmanlının kendisine kötülük 

yapmasından çekinir. Osmanlı ise ona kötülük yapmayacağını söyleyerek, kendisini 

kurtarması karşılığında bir çömlek yağ vaat eder. Bunun üzerine tilki bu kadar büyük 

bir yılanın oradaki torbaya sığamayacağını belirtince yılan kendi iddiasını kanıtlamak 
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için yavaş yavaş torbaya girer. Tilkinin işareti üzerine Osmanlı, büyük bir kaya ile 

torbadaki yılanı ezerek ondan kurtulur. Osmanlı, tilkinin bu iyiliğine karşılık vaat 

ettiği yağı vermediği gibi onu öldürmeye teşebbüs eder, ancak tilki kurnazlığı ve 

ihtiyatlılığı sayesinde bu oyna gelmez. 

 

 1.3.1. 7. Fakr u Gına  

 Bir gün tarla faresi, dostu şehir faresini evine davet eder. İkisi çerden çöpten 

ne bulmuşlarsa yer. Şehir faresi, bu yemeği hiç beğenmez ve şahane yemekler 

yedireceğini vaat ederek tarla faresini davet eder. Tarla faresi, şehir faresinin evinde 

mükemmel bir sofrayla karşılaşır. Fareler, yemek yerken içeriye uşak girdiği için bir 

deliğe saklanmak zorunda kalırlar. Şehir faresi, her gün bin bir tehlike atlattığını 

anlatınca tarla faresi tehlikede olduktan sonra şahane bir ömrü bile istemeyeceğini 

söyleyerek oradan çıkıp gider. 

 1.3.1. 8. İki Tilki 

 İki tilki bir kümese girerek bütün tavuk ve horozları öldürürler. Tilkilerden 

ihtiyar olanı bunlardan bir kısmını alıkoyup yarın yemelerini teklif etmesine rağmen 

genç tilki, buna yanaşmaz ve aşırı yemekten evine varamadan ölür. İhtiyar tilki ise 

ertesi gün tekrar kümese girip dün el koyduğu tavukları yerken tavukların sahibi onu 

vurup öldürür. 

  

 1.3.1. 9. Sadakat 

 Bir hırsız, birisinin evine girmekteyken oradaki köpek hırsıza engel olur. 

Hırsız, bir parça ekmekle köpeği kandırmaya çalışır. Ancak köpek bir saatlik 

mutluluk için yıllardır süren mutluluğuna halel getiremeyeceğini söyler. 

 

 1.3.1. 10. Netice-i Hüsn-i Hizmet 

 Bir avcı, vurduğu geyiği yakalaması için köpeğine işaret eder. Köpek 

yaşlanmış olduğundan dişleri dökülmüş ve güçsüzleşmiştir. Bu yüzden geyiği 

yakalayamaz ve geyik kaçar. Avcının köpeği döverek azarlaması üzerine köpek, ona 

gençliğindeki iyi hizmetlerinin sonucunun böyle mi olacağını sorar.  

 

 



 20 

 1.3.1.11.  Ulüvv-i Himmet 

 Karakulak, sahrada gezerken bir ılgın ağacının dibinde yuva yapmakla 

meşgul olan bir örümcek görür. Örümceğe boş yere zahmetlere girdiğini ve 

kendisinin şaklabanlık ederek bir aslanın artığıyla geçindiğini söyler. Örümcek ise 

ona acıdığını belirttikten sonra özgürlüğünü yitirmekten ve çanak yalamaktansa 

kendi emeğiyle geçinmesinin çok daha iyi olacağını, rezil bir hâlde geyik eti 

yemektense kendi gayretiyle sinek eti yemeği tercih edeceğini dile getirir. 

 

 1.3.1.12. Kurt ile Kuzu 

 Bir kurt, kuzuların bulunduğu ağılın önüne gelir. Köpekler uykuda ve 

çobanlar kaval çalmakla meşgul iken kurt, bir kuzuyla sohbete başlayarak artık aza 

kanaat ettiğini ve et yemediğini söyler. Bu sözlere aldanan kuzu, ağıldan dışarı çıkar 

ve kurt onu parçalar. 

 

 1.3.1.13. Özr-i Nâ-Makbul 

 Bir adam kendisini ısıran pireyi yakalayarak öldürmek için tahtanın üzerine 

koyar. Pire yaptığının çok küçük bir şey olduğunu söyleyince, adam eğer pirenin 

elinden daha fazlası gelseydi onu da yapacağını söyleyerek pireyi öldürür. 

 

 1.3.1.14. Hakikat-i Saâdet 

 Hint padişahlarından birisi, bir tür meraka uğrar. Sarayları, köşkleri dolaşır, 

ava çıkar, filozoflarla sohbet eder; ancak derdine bir çare bulamaz. Bir gün sarayın 

kapısına bir derviş gelip padişahın derdinin çaresini bildiği söyler. Padişah, dervişi 

huzuruna alır. Derviş, padişaha adamlarını dört yana göndererek hâlinden memnun, 

dertsiz birisini bulmasını ve o kişinin gömleğini giymesini tavsiye eder. Gönderdiği 

adamlardan yalnızca bir tanesi hâlinden memnun ve dertsiz bir adama rastlar. 

Padişahın adamı, ondan gömleğini ister, ancak çevre ormanlardan kestiği ağaçlarla 

geçinen bu adamın gömleği bile yoktur. 

 

 1.3.1.15. Tekebbür ve Tevâzu’ 

 Büyük bir meşe ağacı, komşusu kamışa acıdığını söyler. Çünkü kamışın en 

ufak bir rüzgâra bile gücü yetmez. Derken şiddetli bir fırtına başlar. Kamış yere 
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kadar eğilerek kurtulur. Meşe ise alçak gönüllülük göstermeden fırtınadan 

kurtulmaya çalışırken devrilip yıkılır. 

  

 1.3.1.16. Teselli-i Miskinân 

 Bir konağın ahırında bulunan eşek, önündeki samanı yerken iki köpeğin 

felekten yakındıklarını duyar. Onlara bunun sebebini sorar. Köpekler, yiyecek 

bulmak için sabahtan beri beklediklerini, hiçbir şey bulamadıklarını ve kalacak bir 

yerlerinin bile olmadığını anlatır. Eşek ise onların çalışmaları gerektiğini, yalnız 

efendilerini eğlendirerek ödül alamayacaklarını söyler. 

 

 1.3.1.17. Düşmandan İstimdâd 

 Bir tilki, çiftçinin kurduğu tuzağa düşer. Ne yapsa kurtulamaz ve çaresiz 

olarak oradaki horozun kendisine yardım ederek, tilki arkadaşlarına durumunu haber 

vermesini ister. Horoz, tilkiye yardım edecekmiş gibi görünür, ancak olanları çiftçiye 

bildirir. Tilki, çiftçinin canını almak üzere geldiğini görünce çaresiz kalıp düşmanı 

olan horozdan yardım istemesinden yakınır. 

 

 1.3.1.18. Dev ile İki Tilki 

 Bir dev, yaşadığı mağaradaki hazineyi korurmuş. Bir gün, iki hileci tilki, 

devin yanına gelir. Devi överek yaranmaya çalışırlar ve devin güvenini kazanırlar. 

Devin uykuya daldığı bir sırada onu hemen öldürerek hazineye el koyarlar. Ancak 

hazineyi bölüşemeyen iki tilki, kıyasıya bir kavgaya tutuşur. Ölmek derecelerine 

gelen tilkiler birbirlerine parayı ne yapacaklarını sorar. Bunların sözlerini tesadüfen 

oradan geçmekte olan bir adam duyar ve tilkileri servet konusundaki 

düşüncelerinden dolayı kınar. Bunun üzerine tilkilerden birisi, o adama insanların da 

aynı hataya düştüğünü ve mutluluğun servete mahsus olamadığını belirten bir cevap 

verir. 

  

 1.3.1.19. Hilekârın Mumu Yatsıya Kadar Yanar 

 Bir değirmencinin eşeği, aslanın övgüsünü çokça duyduğundan aslan olmak 

ister. Değirmenci, bir gün avladığı bir aslanın postunu değirmene koyar. Eşek, o 

aslan postuna bürünerek kıra çıkar ve bütün hayvanlar ondan korkarak kaçışır. Bu 
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durum eşeğin gururlanmasına yol açar, ancak bir süre sonra orada aslan avına çıkmış 

olan sahibini görür. Değirmenci, uzun kulaklarından dolayı eşeği tanır ve güzelce bir 

dayaktan sonra onu tekrar ahıra çeker. 

 

 1.3.1.20. Evdeki Pazar Çarşıya Uymaz 

 Bir kürkçüye ayı postu gerekir. Bunun için kürkçü, iki kişiyle pazarlık yapar. 

Bu iki kişi ormanda ayı aramaya çıkarlar ve karşılarına bir ayı çıkınca korkudan 

şaşırıp kalırlar. Adamlardan birisi, bir ağaca tırmanmayı başarır, diğeri ise ölü 

numarası yaparak ayıdan kurtulmaya çalışır. Ayı ölü numarası yapan adamı evirip 

çevirdikten sonra onun kulağına şu sözü fısıldar: “Sakın ha, bir daha öyle henüz 

öldürmemiş olduğunuz ayının postunu satmayınız!” 

 

 1.3.1.21. Arılar 

 Şehzadenin biri, bahçede gezerken bir vızıltı duyar ve bunun ne olduğunu 

merak eder. Bir arı kovanıyla karşılaşan şehzade, hiç arı kovanı görmediği için bu 

kovanı dikkatlice gözlemlemeye başlar. Derken arıların beyi gelip, ona arıların 

çalışkanlığı ve düzenliliği hakkında bilgi vererek, insanların arılardan ders almaları 

gerektiğini dile getirir. 

 

 1.3.1.22. El Elden Üstündür Arşa Çıkınca 

 Adamın biri, bir kuyunun başında otururken yaklaşmakta olan hırsızı görür. 

Ağlamaya başlayan adama hırsız, neden ağladığını sorar. Adam, bir kese altınını 

kuyuya düşürdüğünü söyleyince hırsız, soyunup kuyuya iner. Bunun üzerine adam, 

hırsızın varını yoğunu alıp oradan savuşur. 

  

 

 1.3.1.23. Hırs 

 Ayasofya Camisi’nin direği altında oturan bir adam, karşısındakine 

geçinemediğinden şikâyet eder. Adamın geliri çoktur, ancak beslemek ve maaşlarını 

vermek zorunda olduğu  vekilharcı, uşağı, işçisi, ayvazı, seyisi, ispiri, iki Arap ve iki 

beyaz cariyesi vardır. Bu durum, adamın zor geçinmesine ve borçlanmasına yol 

açmıştır. Bundan kurtulmak içinse taşrada bir mutasarrıflık veya kaymakamlık 
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görevi almak ister. Bu konuşmayı dinleyen bir Bektaşi, söze karışarak, kendisinin 

elinin emeğiyle geçindiğini ve kazandığının yine kendisine kaldığını, oysa oradaki 

adamın çok kazandığı hâlde kendisine çok az pay düştüğünü ve kişisel özgürlüğünü 

satmayı bile göze aldığını söyler. 

  

 1.3.1.24. Arılar ve İpek Böcekleri  

 Arılar, bir gün Jüpiter’in huzuruna çıkar. Ona vaktiyle kendisini bal ile 

beslediklerini söyleyerek, Jüpiter’den arıların diğer hayvanlara tercih edilmesini 

istemişlerdir. Orada bulunan Minevra ise ipek böceklerinin çok yararlı olan 

sanatlarından dolayı tercih edilmelerini önerir. Bunun üzerine Jüpiter, Merkür adlı 

periyi gönderip ipek böceklerinden on iki tane vekili getirtir. Hem arıları, hem de 

ipek böceklerini dinleyen Jüpiter, arılara minnettar olduğu için hak verir, ancak 

insanların ipek böceğini tercih etmelerinin daha iyi olacağı görüşündedir. 

 

1.3.1.25. Aslan ile Oğlak 

 Bir aslan, kayaların üzerinde gördüğü oğlağı aşağı indirip yemeyi planlar. 

Oğlağa aşağıda çok güzel ot ve su olduğunu söyleyerek birlikte yiyip içmeyi önerir. 

Oğlak ise ihtiyatı elden bırakmayarak, aslan oradan uzaklaşmadıkça aşağıya 

inmeyeceğini söyler. 

 

1.3.1.26. Kâmil ile Gâfil 

Gayet yakışıklı ve nazik biri olan Kâmil ile kötü ahlaklı ve çirkin biri olan 

Gâfil, kardeştirler. Gâfil, bir gün kardeşini kıskandığından dolayı ona bir iftira atar. 

Babası, Kâmil’i çok kötü bir şekilde dövüp, üç gün aç susuz bıraktıktan sonra kovar. 

Kâmil, bir ormana gidip çimenlerin üstünde sabahlar. Oradan geçen bir peri, Kâmil’e 

acır ve ona sihirli bir yüzük verip yüzüğü kötüye kullanmamasını öğütler. Bu yüzük 

sayesinde görünmez olmak ve şehzade kılığına girmek mümkündür.  

Kâmil, yüzüğü kullanıp şehzade kılığında, padişahın kaybolmuş oğlu yerine 

saraya girer. Yüzük sayesinde büyük bir zafer kazanır. Bu arada peri, Kâmil’in 

babasını bir mağaraya hapseder. Kâmil, şehzade kılığındayken kardeşini saraya kabul 

eder. Ayrıca Gâfil’i affedip ona ikramlarda bulunur. Kâmil, bir gün periye yine ilk 
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gördüğü yerde rastlar. Peri, ona padişahın gerçek oğlunu kurtarması gerektiğini 

söyler ve Kâmil de şehzadeyi kurtarır.  

Padişah, gerçek kimliğini açıklayan Kâmil’e kazandığı zaferden dolayı ödül 

vermek ister; ancak o, ödül yerine kardeşinin sarayda kalmasını rica eder. Yüzüğün 

mutluluk getirmeyip aksine belalı olduğuna kanaat getiren Kâmil, yüzüğü periye iade 

edip babasını kurtarır. Peri, onun yüzüğü almayacağını anlayınca, bir ihtiyar kılığına 

girip yüzüğü Gâfil’e verir. Gâfil, yüzüğü kötüye kullanınca padişah, bir ecinni 

aracılığıyla alır ve Gâfil’i öldürür. Kâmil, padişahtan yüzüğü alarak periye gücün 

kötülerin eline geçmesinin sakıncalarından söz ettikten sonra geri verir.   

 

1.3.1.27. Maymun ile Oğlu 

Bir maymun, oğlunu çok sevdiği için onu sürekli olarak ve bilinçsizce öpüp 

sıkarar. Yine bir gün aşırı derecede oğlunu sevip sıkarken oğlunun ölümüne sebep 

olur. 

 

1.3.1.28. Tıp 

Bir mezarcı, o gün ölen komşusunun mezarını kazarken oradan komşusunun 

tedavisiyle ilgilenmiş olan doktorun geçtiğini görür. Doktora komşusunu neden 

iyileştirmediğini sorunca doktor, mezarcıya onun çok şiddetli bir hastalığa 

yakalandığını söyler. Bunun üzerine mezarcı şu sözü söyler: “Evet onu ben de 

bilirim. Hastalığı şiddetli olmasaydı senden yardım ister miydi?” 

 

 1.3.1.29. Haset 

 Cimrinin birisi, hazinesini kırda bir kayanın altına saklar. Zaman zaman da 

gidip hazinesini kontrol eder. O civardaki çiftçiler bu hazineden haberdar olurlar ve 

bir gün gelip hazineyi çalarlar. Hazinesini yerinde göremeyen cimri, feryatlar 

koparır. Oradan geçmekte olan bir adam, cimrinin neden üzüldüğünü öğrendikten 

sonra ona hazinesini evinde saklamamasının sebebini sorar. Cimri, hazine evinde bile 

olsa hiç harcayamayacağını söyleyince, adam o zaman hazinenin orada gömülü olup 

olmaması arasında bir fark olmadığını belirtir. 
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 1.3.1.30. Puhu 

 Genç bir puhu, suya bakıp yansımasını görünce kendisini çok beğenir ve 

evlenmeye niyet eder. Kargayı kendisine kılavuz edinerek karakuşun kızını ister. 

Karakuş, puhu eğer birinci kat göğe çıkabilirse kızını vereceğini söyler. Puhu, göğe 

yükselince güneş ışığından gözleri kör olmak derecesine gelir ve bir kayanın üzerine 

düşer. Bütün kuşlar, onun saçını sakalını yolmak için başına üşüşürler. Bu sırada 

puhu evlenmeye can atar ve orada bulunan kukumav kuşuyla evlenerek keyfine 

bakar. 

 

 1.3.1.31. Kedi ile Tavşanlar 

 Bir gün son derece hilekâr ve kurnaz bir kedi, ada tavşanlarının yanına gider. 

Kediyi gören bütün tavşanlar deliklerine kaçar. Kedi yumuşak ve asil bir tavırla 

tavşanlara kendisinin diyar diyar dolaşan bir filozof olduğunu, tavşanların durumunu 

merak ettiği için yanlarına geldiğini söyler. Tavşanların birçoğu, ihtiyar bir tavşanın 

bütün uyarılarına rağmen dışarıya çıkar ve kedi onlardan yedi sekiz tanesini hemen 

öldürüp yer. Kedi bu şekilde bazı tavşanları öldürmeye devam eder. Tavşanlar, 

durumu komşuları çobana bildirirler. Çoban oraya gelerek bir okla kediyi öldürür. 

Kedi, son nefeslerini verirken insanın hilesi ortaya çıktıktan sonra nefret edilir bir 

duruma düştüğünü ve kendisinin de belasını bulduğunu söyler. 

 

 1.3.1.32. Nâdim Şâh ile Mazlûme Sultan 

 Nâdim Şâh, gayet akıllı, dürüst ve güçlü bir padişahtır. Bir gün yanına bir peri 

gelerek ona sihirli bir yüzük verir ve ona yüzüğü ters çevirdiğinde görünmez 

olacağını, ayrıca kötüye kullanırsa belaya uğrayacağını bildirir. Nâdim Şâh, yüzük 

sayesinde sarayındaki, ülkesindeki ve komşu saraylardaki bütün sırları öğrenir. Ona 

yüzük veren periden kendisini istediği yere götürebilecek bir araç ister. Peri, Nâdim 

Şâh’a kanat takar, ancak bunun belaya yol açacağı konusunda onu uyarır. Halk, 

sihirli yüzük ve kanatlar sayesinde ülkedeki her şeyden haberdar olmaya başlayan 

Nâdim Şâh’a sırt çevirmeye başlar. Nâdim Şâh, kendisini mutlu edecek birisiyle 

evlenmek ister. Sihirli yüzüğü ve kanatlarını kullanarak bütün sarayları dolaşır, 

ancak gördüğü kızların hepsi kendini beğenmiştir ve Nâdim Şâh’ı yeterince sevecek 

durumda değillerdir. Nâdim Şâh, sonunda köylere kadar iner ve Mazlûme adında bir 



 26 

köylü kızı ile evlenir. Bu arada peri, Nâdim Şâh’a uğrayacağı felaketin yakın 

olduğunu haber verir. Bunun üzerine Nâdim Şâh, perinin saraya alınmamasını 

emreder. Peri ise bir subay kılığına girerek Mazlûme’yle sohbet eder. Bunu gören 

Nâdim Şâh, Mazlûme’nin kendisini aldattığını sanarak onu kılıcıyla öldürür. Peri, 

gerçek yüzünü ortaya çıkardığında Nâdim Şâh, yaptığından pişman olarak yüzüğü 

periye verir ve kanatlarını kestirir. Mazlûme’nin ölümünden sonra Nâdim Şâh’ın 

ömrü feryat ve figân içinde geçer. 

 

 1.3.2.33. Güvercinler 

 Rengârenk ve süslü iki güvercin karınlarını birlikte doyurup dolaşırlarmış. 

Güvercinlerden biri bu yaşayıştan sıkılarak Akdeniz’i  geçip Halep’e varır. Orada 

postacı güvercinler arasına katılır. Halep paşasının önemli evraklarını ayaklarıyla 

taşıması onu çok memnun eder. Bir gün yine paşanın mektubunu taşırken padişahın 

adamı tarafından şüphelenildiği için vurulur. Güvercin, can verirken düştüğü 

durumdan hayıflanır. 

 

 1.3.2.34. Ali 

 Acem şahlarından Abbas Şâh, halkın ne hâlde olduğunu öğrenmek için 

yanına sadık ve dürüst bir mabeynciyi de alarak saraydan çıkar. Yolda eğlenen 

köylüler görür ve eğlencenin yalnız sarayda olmadığını anlar. Karnını bir köylü 

kulübesinde doyurunca güzel yemeklerin de saraya mahsus olmadığını gören Abbas 

Şâh, bir çayırda, ağaç altında kaval çalan genç ve yakışıklı bir çobana rastlar. Ali adlı 

bu çobanın hâlinden kibar, zeki ve dürüst olduğu anlaşılır. Abbas Şâh, onunla sohbet 

etmekten büyük zevk alır ve Ali’yi saraya götürür. Hazinenin başına geçen Ali’den 

Abbas Şâh, çok memnun kalır. 

 Abbas Şâh öldükten sonra yerine Şâh Safi geçer. Ali’nin gelmesinden sonra 

istedikleri gibi dolaplar çeviremeyen birçok hain, onun etrafına toplanarak Ali’ye 

iftiralar atar ve Şâh Safi bunlara kanar. İlkin Ali’yi sınamak için ondan babasının 

savaşlarda kullandığı süslü kılıçları ister. Ali, bunların daha önce Abbas Şâh 

tarafından dağıtıldığını söyleyince Şâh Safi, bu kez de etrafındaki hilekârların 

etkisiyle ondan hazinenin düzenli bir şekilde bütün kayıtlarını içeren bir defter ister. 

Ali, istenildiği gibi bir defter hazırlayıp sunar. Şâh Safi, adamlarıyla birlikte hazineyi 
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kontrol eder ve defterdeki her şeyin doğru olduğunu görür. Ancak hazinenin 

dibindeki anahtarlı demir kapı onun dikkatini çeker ve Ali’nin çaldığı şeyleri orada 

sakladığını sanır. Ali, kapıyı açınca bütün mal varlığı olan bir dağarcık, bir kaval ve 

bir çoban elbisesi ortaya çıkar. Ali, bunların kendisine eski mutlu günleri 

hatırlattıklarını ve onun için de bunların padişahın bütün hazinelerinden değerli 

olduğunu söyler. Bu olay üzerine Şâh Safi, etrafındaki hilekârları kovar ve Ali’yi baş 

musahibi yapar.  

 

 1.3.2.35. Arslan Yavrusu 

 Vaktiyle aynı boyda, aynı güçte ve aynı yaşta iki aslan yavrusu varmış. Hint 

padişahı, bunlardan birini avlayarak saraya götürür ve ona kendisini eğlendirmesi 

karşılığında her gün bir ceylan verir. Aslan yavrusu, zamanla sarayda semirir, 

güçlenir ve kendisini diğer hayvanlardan üstün görür. Hatta ormana gitse bile sırtını 

yere vuracak kimsenin bulunmayacağını sanır. Bu aslan zincirlerinin çözük olduğu 

bir gün saraydan kaçar ve doğduğu ormana gider. O sırada hayvanların kralı aslan 

ölmüştür. Bir heyet toplanmış ve ölen aslanın yerine birini seçmek için 

uğraşmaktadır. Taç heveslileri ortaya çıkar. Heyet, ihtiyar ve tecrübeli bir aslanın 

tavsiyesi üzerine saraydan gelen aslanı seçer. Saraydan gelen aslan, zevk ve sefaya 

düşkündür. Halka zulmedip birçok kötülükler yapar. Bu durumda ihtiyar aslan, 

seçilmiş olan aslanın ne mal olduğunu görür görmez anladığını ve adil bir 

hükümdarın değerini bilmeleri için onu seçtirdiğini söyler. Bu sözlerden sonra, 

sarayda büyümüş aslan ile onun arkadaşı olan ve ormanda büyümüş aslan sınanır. 

Sarayda büyümüş aslan, korkudan hemen kaçar ve ormanda büyümüş olan aslan kral 

seçilir. Ormanda büyümüş aslan, ülkeyi başarıyla yönetir, diğeri ise hısımlarına 

dalkavukluk ederek miskinlik içinde yaşamaya katlanır.      
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1.3.2. LETAİF-İ RİVAYAT 

 Letaif-i Rivayat serisi, Ahmet Mithat Efendi tarafından 1870-1894 yılları 

arasında yayınlanan yirmi dokuz hikâye ve bir tiyatrodan oluşur. Yazar, ilkin Letaif-i 

Rivayat başlığıyla üç cilt hâlinde beş hikâye yayınlar. Bu hikâyeler, eksiklerine 

rağmen rağbet görünce seriyi aynı adla devam ettirmeye karar verir. Yeni Türk 

edebiyatının Batılı tarzdaki ilk örnekleri olan bu hikâyeler, ilk olmanın beraberinde 

getirdiği birçok teknik kusur ve eksikliği de taşır. Ancak konu, mekân ve teknik 

yönünden Türk hikâye ve romanının gelişip olgunlaşmasına öncülük eder. Bu 

hikâyelerde birçok konu ilk kez ele alınmıştır. Kölelik (Esaret)34, çocuk ve çocuk 

eğitimi (Esaret)35, evlilikte anne-baba otoritesine itiraz (Esaret)36, çalışan kız 

(Felsefe-i Zenan)37, gençlik bunalımı (Firkat)38, köy ve köy hayatı (Bir Gerçek 

Hikâye, Bahtiyarlık)39 bu konular arasındadır. Ayrıca bu hikâyelerde Fransa (Su’-i 

Zan, Cankurtaranlar), Akdeniz ve Halep (Felsefe-i Zenan), Karadeniz ve Kafkasya 

(Firkat), Akdeniz ve Akdeniz adaları (Bir Gerçek Hikâye), Bursa ve İtalya 

(Bahtiyarlık), İsviçre (İki Hud’akâr), Orta Afrika (Bir Acibe-i Saydiye) gibi 

mekânların seçilmesi edebiyatımızın ufkunu genişletmiştir. Böylece Ahmet Mithat, 

geniş kitlelerce okunan hikâyeleriyle hikâyecilik ve romancılığımızın konu, mekân 

ve teknik yönünden gelişmesine önemli katkılarda bulunmuştur. 

 Yazar, Letaif-i Rivayat serisindeki hikâyelerini oluşturan olayların 

birçoğunu başkalarından dinlediğini belirtir. Örneğin Su’-i Zan’ı bir Fransız’dan, 

Esaret’i Zeynel Bey’den, Cinli Han’ı Köprü’den Beykoz’a giderken bir dostundan 

dinlediğini kaydeder. Büyük olasılıkla Letaif-i Rivayat adını bu yüzden 

kullanmıştır.  

 Letaif-i Rivayat serisindeki hikâyelerden on bir tanesinin olayları yabancı 

ülkelerde ve yabancılar arasında geçer. Bundan dolayı Ahmet Mithat’la ilgi 

kitapların birçoğunda bunların tamamı veya bir kısmı çeviri olarak gösterilmiştir. Bu 

                                                
34 İsmail Parlatır, Tanzimat Edebiyatında Kölelik, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1987, s. 
49. 
35 Ahmet Hamdi Tanpınar, 19. Asır Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Yayınları, İstanbul, 1958,  s. 455. 
36 Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.e., s. 455. 
37 Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.e., s. 456. 
38 Ahmet Hamdi Tanpınar, a.g.e., s. 458. 
39 Cahit Kavcar, Edebiyat ve Eğitim, Engin Yayınevi, Ankara, 1999, s. 30.  
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hikâyeler şunlardır: Su’-i Zan, Gönül, Nasip, Cinli Han, Çifte İntikam, Kısmetinde 

Olanın Kaşığında Çıkar, Diplomalı Kız, İki Hud’akâr, Cankurtaranlar, Bir Acibe-i 

Saydiye, Ana-Kız. Oysa bunlar çeviri değildir, yazar bunların zemini oluşturan 

olayları Avrupa gazete ve romanlarından almıştır. Daha sonra bunları kendisine özgü 

öğretici ve seçici bir üslupla yeniden yazmıştır. Bundan dolayı yukarıda belirtilen 

hikâyeler için çeviri yerine adaptasyon (uyarlama) demek çok daha doğru olacaktır. 

İki Hud’akâr’ın ön sözünde Ahmet Mithat Efendi, hikâyeleri için değişik 

kaynaklardan alıntı yaparken onlardan sadece fikir aldığını ve eseri o fikir üzerine 

yazdığını ifade eder: 

 “Muktebesün-anhımın hududu dahilinde hiç mahbus kalmam. Onlardan 

yalnız bir fikir alıp badehu o fikir üzerine yeniden bir esere kaleme alırım.”40  

 Ana-Kız hikâyesinin ön sözünde ise Avrupa gazetelerinden aldığı fikirleri 

düzenleyip genişlettiğini ve yaptığı alıntıların hikâyenin ancak beşte birini 

oluşturduğunu belirtir: 

 “Avrupa gazetelerinden hikâye ve roman yollu pek fikirler aldığımı ve 

bunları bilâhare kendi tarafımdan ne surette bast ve temhit eylediğimi karilerim 

bilmez değildirler. Bu hikâyenin zeminini teşkil eyleyen vak’anın yalnız bir kısmı 

Avrupa gazetelerinde okuduğum bir fıkra-i mahsusadan iktibas edilmiştir ki o da 

hikâyenin tamamına nispetle ancak beşte bir kısmını teşkil eder. Bakîsi kendi 

mahsul-i karihamdır.”41  

 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi’nde Letaif-i Rivayat’taki 

hikâyelerden bazılarının konularına, mekânlarına ve özelliklerine kısaca 

değinilmiştir: 

 “Letaif-i Rivayat, Ahmet Mithat’ın kitap dizisinin genel adı (25 kitap, 1870-

1894). Dizi geniş topluluklara okumayı sevdirmek, okurlara bilgi vermek, onlara 

kadın haklarına saygı, çalışkanlık, dürüstlük gibi nitelikler kazandırmak için kaleme 

alınmıştır. Dizide yer alan ürünlerden biri oyun (‘Eyvah’), ötekiler öykü, uzun öykü, 

kısa roman niteliğindedir. Bazı öyküleri Fransızcadan çevrilmiş ya da Fransız 

öyküleri yazarın kişisel anlatımıyla yeniden kaleme alınmıştır (‘Gönül’, ‘Nasip’, 

                                                
40 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
İstanbul, 2001, s. 703. 
41 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 823. 
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‘Cinli Han’). Bazı kitaplarında biri ‘gülünç’ öteki ‘acıklı’ iki öyküye bir arada yer 

verilmiştir (‘Suizan’-‘Esaret’; ‘Gençlik’-‘Teehhül’). Dizide bazı gelenek ve 

görenekler, toplumsal kurumlar eleştirilmiştir. Kimi yapıtların konusu İstanbul’un 

türlü semtlerinde, eğlence yerlerinde geçer (‘Gençlik’). Dekorlar arasında Galata 

meyhaneleri (‘Yeniçeriler’), Beyoğlu gazinoları (‘Bir Fitnekâr’, ‘Bekârlık Sultanlık 

mı Dedin?’) yer alır. Sanat çevresi, basın dünyası tanıtılır (‘Mihnetkeşan’, ‘Firkat’). 

Kimi yapıtlarda Çingeneler’in yaşamı (‘Çingene’), köy çevresi (‘Bahtiyarlık’) konu 

edilmiştir. Geçmiş zamanlarla, yabancı ülkelerle ilgili serüvenler de anlatılmıştır 

(‘Yeniçeriler’, ‘Bir Gerçek Hikâye’, ‘Bir Acibe-i Saydiye’). Anlatım sadedir; yer yer 

meddah anlatımından yararlanılmıştır.”42    

 Meydan Larousse’ta ise Letaif-i Rivayat hakkında şu bilgiler yer 

almaktadır: 

 “Letaif-i Rivayât (Söylentilerin Hikâyeleri), Ahmed Mithat Efendinin hikâye 

kitapları dizisi (1871-1894, 25 cilt). Kitaplardan birçoğu birer uzun hikâyeden 

meydana gelmiş; bazı kitaplarda ikişer-üçer hikâye yer almıştır (1., 4., 9., 10. v.d. 

kitaplar). Telif hikâyelerin dışında kalan bazı hikâyelerde tercüme hikâyelerden 

faydalanılmıştır (Suizan, Gönül, Nasip, Çifte İntikam v.d.). Hikâyelerin temaları 

acıklı (Esaret, Firkat) veya gülünç (Suizan, Gençlik, Cankurtaran) niteliktedir. 

Temalar arasında eski konaklarda hizmetkâr olarak çalıştırılan esirlerin yaşayışı; 

kimlikleri ortaya çıkınca intihar etmeleri (Esaret, Firkat); gençlerin birbirlerini 

gereğince tanımadan evlenmesinin sakıncaları, zorla evlendirilen gençlerin mutlu 

olamayışları (Teehhül, Felsefe-i Zenan), köy hayatıyla şehir hayatının 

karşılaştırılması (Firkat, Bahtiyarlık) yer almaktadır.  

 Hikâyelerde yer yer gerçekçi çizgiler hâkimdir. Bazı hikâyelerde yazarın 

kendi hayatından alınan bölümler görülür (Mihnetkeşan, Firkat). Beyoğlu hayatını, 

sefahatini, alafranga yaşayışı yeren hikâyeler de bulunmaktadır (Bir Fitnekâr, Nasip). 

Hikâyeler arasında konuları eski İstanbul yaşayışından, tarihî olaylardan 

(Yeniçeriler, Obur) veya meddah hikâyelerinden alanlar da (Dolaptan Temaşa) 

vardır. Letaif-i Rivayât dizisindeki hikâyelerin dili oldukça sade ve okur 

                                                
42 Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, Letaif, C. 14,  Milliyet Gazetecilik A.Ş., İstanbul, 1986, 
s. 7747. 



 31 

çoğunluğuna seslenebilecek niteliktedir. Dizideki eserler, Türk hikâye ve 

romancılığının gelişmesine, tema bakımından zenginleşmesine yardımcı olmuştur.”43           

 

 1.3.2.1. SU’-İ ZAN 

 Konu: Kahraman anlatıcının boş yere Simon’un karısından şüphelenmesi 

üzerine düştüğü gülünç durum. 

 Tema: Başkaları hakkında asılsız ve gereksiz şüphelere kapılmak insanı 

gülünç duruma düşürür. 

Olay Örgüsü: Çerçeve vaka kahraman anlatıcıyla Simon’un karşılaşıp gece 

boyunca yaşadıklarından, iç vaka ise Simon’un Polin ile evlenme macerasından 

ibarettir. 

            Paris’te yağmurlu bir bahar günü, birbirleriyle yaklaşık üç aydır görüşmeyen 

kahraman anlatıcı ve Simon Efendi bir tesadüf sonucu faytonda karşılaşırlar. 

Yolculuk esnasında Simon Efendi, kahraman anlatıcıyı yazlığına davet eder ve kısa 

bir süre önce Polin ile evlendiğini ona söyler. Yazlığa giderken kahraman anlatıcıya 

Pol de Belvil’in kızı Polin ile Frederik’in engellemelerine rağmen Mösyö Piyer’in 

aracılığıyla nasıl evlendiğini anlatır. Simon Efendi’nin yazlığına vardıklarında hava 

açmıştır. Evde Polin ile Polin’in dayı oğlu Mösyö Şarl bulunmaktadır. Kahraman 

anlatıcı, Mösyö Şarl ve Polin’in bazı davranışlarından şüphelenir. Polin’in Simon 

Efendi’yi Mösyö Şarl ile aldattığı zannına kapılır. Gözüne uyku girmeyen kahraman 

anlatıcı, gece yarısı önce Polin’in, daha sonra daha sonra Mösyö Şarl’ın bahçede 

bulunan köy kulübesi şeklindeki yere girdiklerini görür ve onların Simon Efendi’ye 

ihanet ettiklerine kanaat getirir. Polin ve Mösyö Şarl’ın bulundukları yere yönelen 

Simon Efendi’yi kahraman anlatıcı engeller ve onun bu gece vakti kan dökmemesini 

söyler. Simon Efendi kahraman anlatıcıdan sıyrılıp kulübeye girer. Kulübeden önce 

Mösyö Şarl ve Polin’in gülüşerek çıkmaları kahraman anlatıcıyı hayretler içinde 

bırakır. Bu şaşkınlık içerisindeyken Simon Efendi ona biraz önceki davranışının 

nedenini sorar. Kahraman anlatıcı anlar ki Polin, Mösyö Şarl ve Simon Efendi’nin 

girdikleri köy kulübesi şeklindeki yer tuvalettir ve oraya gece yedikleri erikten 

rahatsızlandıkları için gitmişlerdir. Ayrıca Mösyö Şarl, Polin’in kardeşi gibidir ve 

                                                
43 Meydan Larousse, Letaif, C. 7., Meydan Yayınevi, İstanbul, 1981, s. 911.   
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kısa bir süre sonra nişanlanacaktır. Hikâyenin sonunda bir şeyi iyice öğrenmeden 

kötü zanna kapılmanın insanı gülünç durumlara düşüreceği dersi verilir. 

Zaman: Kahraman anlatıcı ve Simon Efendi yağmurlu bir bahar günü, 

güneşin batmasına iki saat kala karşılaşırlar ve çerçeve vaka gece yarısı sona erer. İç 

vaka ise yaklaşık üç aylık bir sürede gerçekleşir. 

Mekân: Hikâyedeki olaylar Paris’te geçer. Pol de Belvil’in ve Simon 

Efendi’nin Paris’teki yazlıkları ile kahraman anlatıcının bindiği araba hikâyenin 

kapalı mekânlarıdır. 

Kişiler: 

 Kahraman Anlatıcı: Adı belirtilmeyen kahraman anlatıcı, namusuna düşkün, 

arkadaşına bağlı ve şüpheci bir adamdır.            

 Simon Efendi: Kahraman anlatıcının yakın arkadaşıdır. Pespayedir. İyi kalpli, 

karısına düşkün, haysiyetli ve hoşgörülü birisidir. İyi niyetliliğine rağmen, aceleci ve 

dayanıksız bir yönü vardır.  

 Polin: Simon Efendi’ye gönülden bağlı, güzel ve asil bir kızdır. 

 Frederik: Yakışıklı ve zengin bir asilzadedir. Ancak kötüdür karakterlidir. 

 Mösyö Piyer: Simon Efendi’nin evlenmesine aracılık eder. 

  Pol de Belvil: Polin’in babasıdır, kızını seven bir asilzadedir. Pespayeliği 

evliliğe engel olarak görür. 

 Hikâyede adı belirtilmeyen arabacı, dekoratif unsur durumundaki 

kahramandır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede kahraman anlatıcının bakış açısı 

kullanılmıştır. Diyalog, öyküleyici ve betimleyici anlatım hikâyede kullanılan 

anlatım teknikleridir. 

 

 1.3.2.2. ESARET  

 Konu: Zeynel Bey’in iki esir satın alarak eğitmesi ve bunların düğün gecesi 

birbirlerinin kardeşi olduğunu öğrenerek intihar etmeleri. 

 Tema: Esaret, telafisi olmayan facialara yol açabilir. 

Olay Örgüsü: Zeynel Bey, otuz beş yaşına kadar bekâr yaşamış, rahatı gayet 

yerinde bir adamdır. Ancak arka arkaya annesinin ve kız kardeşinin ölümü, onun 

yalnız kalmasına neden olmuştur. Evlenme konusunda uzun uzadıya düşünür. Dost 
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ve tanıdıklarının da teşvikiyle işi odalığa döker ve bir cariye ile evlenir. Zeynel Bey, 

odalığa okuma – yazma öğretir. Zeynel Bey’in arkadaşı Sıtkı, ona bir gün dokuz 

yaşlarında bir kız çocuğu getirir ve Zeynel Bey’in kızı evlatlık edinmesini tavsiye 

eder. Zeynel Bey, okumasının çok iyi olmasının da etkisiyle kızı iki yüz elli liraya 

satın alır. Sıtkı Bey, elinde on bir yaşında bir köle olduğunu ve onun da okumasının 

gayet iyi olduğunu söyleyince Zeynel Bey, yüz yirmi lira vererek onu da satın alır. 

Kız çocuğunun adı Fitnat, erkek çocuğun adı ise Fatin’dir. Zeynel Bey, bu çocuklara 

matematik, müzik vs. dersleri verir. Dört yıl içinde çocuklar her yönden ilerler. 

Fitnat, gelişip serpilir, güzelleşir ve Zeynel Bey ona âşık olur. Zeynel Bey, bir gece 

yarısı Fatin’in Fitnat’ın odasına girdiğini görür ve aralarında geçen konuşmalardan 

onların birbirlerine âşık olduklarını öğrenir. Zeynel Bey, daha sonra Fitnat’a aşkını 

itiraf eder; ancak Fitnat, Zeynel Bey’in teklifini kesin bir dille reddeder. Bunun 

üzerine Zeynel Bey, çaresiz olarak Fitnat’tan vazgeçer ve Fatin ile Fitnat’ı 

evlendirmeye karar verir. Düğün gecesi Fatin ve Fitnat kardeş olduklarını öğrenir. 

Zeynel Bey’e bir mektup bırakarak intihar ederler. Bu olaydan dolayı Zeynel Bey, 

bir ömür boyu vicdan azabı çeker. 

Zaman: Eserdeki olaylar yaklaşık altı yıl içinde meydana gelmiştir.  

Mekân: Olaylar Zeynel Bey’in Fındıklı üzerinde, Ayas Paşa Mahallesi’ndeki 

konağında geçer. 

Kişiler: 

  Zeynel Bey: Otuz beş yaşlarına kadar bekâr yaşamış, esarete karşı olan, 

öğretmekten son derece haz alan bir adamdır. 

 Fitnat: Mavi gözlü, kırmızı yanaklı, güzel, çok okuyan, zeki ve kavrayışlı bir 

kızdır. Kafkasya’dan esir olarak getirilmiştir. 

 Fatin: Fitnat’ın üç yaş büyük erkek kardeşidir. Zeki ve kavrayışlıdır. O da, 

Fitnat gibi Kafkasya’dan esir olarak getirilmiştir. 

 Sıtkı Bey: Zeynel Bey’in arkadaşıdır ve esir ticaretiyle uğraşır.  

 Zeynel Bey’in karısı: Zeynel bey’in güzelliğini ve ahlâkını çok beğendiği bir 

cariyedir. 

 Zeynel Bey’in dostları ve tanıdıkları, konağındaki uşaklar dekoratif unsur 

durumundaki kahramanlardır. 
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 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede kahraman anlatıcının bakış açısı 

kullanılmıştır. Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri öyküleyici anlatım, betimleyici 

anlatım ve diyalogdur.  

 

 1.3.2.3. GENÇLİK 

 Konu: Vaktini hovardalıkla geçiren bir gencin tanımadığı bir kadının peşine 

düşmesi sonucu düştüğü gülünç durum. 

 Tema: Gençlerin evlenmek yerine tanımadıkları kadınlar peşinde koşmaları, 

onları zor ve gülünç bir duruma düşürür. 

Olay Örgüsü: Gençlik hikâyesinde tanımadığı ve yüzünü bile görmediği bir 

kadına âşık olan yirmi iki yaşlarındaki bir gencin başından geçenler anlatılır. Bu 

genç, kahraman anlatıcıdır. Adı belirtilmeyen kahraman anlatıcı, babası tarafından 

katı kurallarla eğitilmiştir ve zamanının büyük bölümünü eğlence yerlerinde geçirir. 

Kahraman anlatıcı bir çarşamba akşamı Kalpakçılarbaşı’nda bir faytonun içinde iki 

cariye ve yaşmaklı bir bayan görür. Yüzü görünmeyen bayana kahraman anlatıcı âşık 

olur ve onunla ilgilendiğini gösteren davranışlar sergiler. Bayan, peşine düşmemesini 

söyler. Kahraman anlatıcı, aylarca bekledikten sonra ondan bir mektup ve fotoğraf 

alır. Ayrıca kahraman anlatıcının âşık olduğu bayan onu evine davet eder. Kahraman 

anlatıcı bu daveti büyük bir memnuniyetle kabul ederek gece vakti onun evine gider. 

Gittiği evde bütün bu olanların teyzesinin bir oyunu olduğunu öğrenince kendisini 

kaybederek bayılır. Teyzesi onu teselli eder ve yeğenine gönderdiği fotoğraftaki 

cariye ile evlenmesi için izin verir. Teyzesi yeğenin cariyeyi iyice tanıdıktan sonra 

evlenmesi için altı ay beklemesini söyler. Ancak kahraman anlatıcı dört ay boyunca 

davranışlarını gözlemlediği cariyeyi çok beğendiği için dört ay sonra teyzesini razı 

ederek evlenir. 

Zaman: Hikâyedeki olaylar bir çarşamba akşamı başlar ve yaklaşık yedi 

aylık bir sürede gerçekleşir.  

Mekân: Hikâyedeki olaylar İstanbul’da geçer. Kahraman anlatıcının 

Sultanahmet’teki evi, Çemberlitaş’taki kahvehane, kahraman anlatıcının teyzesinin 

evi ve bindiği araba hikâyedeki kapalı mekânlardır. 

Kişiler: 
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 Kahraman Anlatıcı: Adı belirtilmeyen kahraman anlatıcı, vaktinin büyük 

bölümünü hovardalık ile geçirmektedir. Bunun nedenlerinden birisi yanlış 

yetiştirilmesidir. Yer yer yazarın sözünü emanet ettiği kişi rolünü üstlenir. 

 Kahraman Anlatıcının Babası: Tecrübeli ve her çağını kendine özgü 

davranışlarla geçirmiş bir adamdır. Oğlunun vaktinde önce gözünün açılmaması için 

onun dış dünyayla münasebetini engellemiştir. 

 Kahraman Anlatıcının Teyzesi: Gençlerin dünyasını bilen birisidir. Ayrıca 

yazarın sözünü emanet ettiği kişi rolündedir. 

 Peyker: Kahraman anlatıcının evlendiği cariyedir. Kahraman anlatıcının 

teyzesi tarafından azat edilir. Ayrıca Peyker’in güzelliği, huyu ve davranışları 

beğenilir. 

 Terzi Kapsar, kahraman anlatıcının annesi ve kız kardeşleri, arabacı, uşak, 

Fedai, Bedros, imam ve mahalleli dört beş kişi dekoratif unsur durumundaki 

kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede kahraman anlatıcıya ait bakış 

açısı kullanılmıştır. Olaylar anlatılırken öyküleyici anlatım ve diyalog tekniklerine 

başvurulmuştur.  

 

 1.3.2.4. TEEHHÜL 

 Konu: Zorla evlendirme sonucu yaşanan aile faciaları. 

 Tema: Zorla evlendirme hem evlenenler hem de onların aileleri açısından son 

derece acı sonuçlara yol açabilir. 

 Olay Örgüsü: Hikâyenin çerçeve vakası Sabire Hanım’ın başından geçen 

talihsiz bir evliliği öğrencilerine anlatmasından, iç vaka ise Sabire Hanım’ın 

evlenmesi ve bunun sonucunda yaşananlardan ibarettir. 

 Sabire Hanım, vaktini ders vererek, oya, kanaviçe gibi el işlerini yaparak 

geçiren bir kadındır. Öğrencilerine sürekli olarak evlenmemelerini tavsiye eder. 

Ayrıca Sabire Hanım düğünlere de katılmaz ve bunun nedenini soranlara cevabını 

vermez. Bir gün Sabire Hanım’ın kızı derecesinde yakın olan bir öğrencisi onu 

düğününe davet eder. Sabire Hanım, gelmek istemeyince öğrencisi ısrar eder ve o da 

evliliğe karşı olmasının nedenini açıklar. 
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 Sabire Hanım, on üç yaşında iken oturdukları konağın karşısındaki büyükçe 

evi bir miralay tutar. Bu miralayın yirmi yaşlarında, vaktini okuma, yazma ve müzik 

dinleme ile geçiren Mazlum adında bir oğlu vardır. Sabire Hanım, Mazlum Bey’i 

uzaktan gözetlemiş ve ona âşık olmuştur. Ne var ki, Mazlum Bey, Hayfa adındaki bir 

kızı sevmektedir. Bütün diretmelerine rağmen ailesi, Mazlum Bey’in Hayfa ile 

evlenmesine izin vermez ve onu Sabire Hanım ile evlendirir. Mazlum Bey, Sabire 

Hanım ile evlendikten sonra ona hiç ilişmez. Bu durum Sabire Hanım’ı merak ve 

üzüntü içinde bırakır. Önceleri Mazlum Bey’in oda hizmetini gören Melek-sima 

adındaki cariyeye âşık olduğunu sanır, ancak kısa bir süre sonra gerçeği öğrenir. 

Mazlum Bey’in sevgilisi Hayfa’yı bir kaşıkçı kethüdasının oğluna verirler. Bunun 

üzerine Hayfa, Mazlum Bey’e durumunu bildiren bir mektup yazarak intihar eder. 

Mazlum Bey, bu olanları öğrendikten sonra Sabire Hanım’dan affını isteyen bir 

vasiyetname bırakır ve bileklerini keserek intihar eder. Bu olaydan sonra Sabire ve 

Mazlum’un aileleri arasında kıyametler kopar. Sabire Hanım, yaşadığı bu elim 

olaydan sonra evlilikten nefret eder ve düğünlere katılmaz. 

Zaman: Çerçeve vaka Sabire Hanım’ın olgunluk çağında gerçekleşir. İç vaka 

ise Sabire Hanım’ın gençlik yıllarında iki buçuk yıllık bir sürede gerçekleşir. 

Mekân: Olaylar Sabire Hanım’ın konağı ile Mazlum Bey’in evinde geçer.  

Kişiler: 

 Sabire Hanım: El işlerinde becerikli, elinin emeğiyle geçinen, zeki, kavrayışlı 

ve yaşadığı olaydan sonra evlilikten nefret eden bir kadındır. 

 Mazlum Bey: Vaktinin büyük bölümünü okuma ve yazma faaliyetleriyle 

geçiren, yaşına göre oldukça bilgili ve kültürlü, ağırbaşlı, yirmi yaşlarında ve 

yakışıklı birisidir. 

 Melek-Sima: Güzel ve müzikal bilgiye sahip bir cariyedir. 

 Hayfa, Mazlum Bey ve Sabire Hanım’ın aileleri, konak halkı ve Sabire 

Hanım’ın öğrencileri dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Çerçeve vakada hâkim bakış açısı ve 

anlatıcı, iç vakada kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır. Hikâyede 

öyküleyici anlatım ve diyalog tekniklerine başvurulmuştur. 
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 1.3.2.5. FELSEFE-İ ZENAN 

 Konu: Zekiye’nin üvey kardeşi Akile’nin bütün ısrarlarına rağmen evlenmesi 

ve ihanete uğraması üzerine hastalanarak hayatını kaybetmesi. 

 Tema: İnsan, kişisel özgürlüğünü geçici zevkler uğruna feda etmemeli. 

Olay Örgüsü: Fazıla Hanım, babası tarafından özenle yetiştirilmiş ve vaktini 

okuma-öğrenme işleriyle geçiren kimsesiz ve zengin bir kadındır. Evlenmeye 

şiddetle karşı çıkar. Evlatlık aldığı Akile ve Zekiye’ye de evlilik konusundaki 

olumsuz düşüncelerini aşılamaya çalışır. Ölmeden önce bütün mal varlığını Akile ile 

Zekiye’ye bırakır ve onların da evlenmemelerini vasiyet eder. Fazıla Hanım’ın 

ölümünden bir süre sonra Zekiye’nin annesinin vaktiyle evlerine sığındığı Muhsin 

Paşa, Zekiye’yi çocuklarını eğitmek üzere Halep’e davet eder. Zekiye önceleri 

Akile’yi darıltmamak için bu teklifi kabul etmez, ancak Zekiye’nin ona engel 

olmadığını görünce Halep’e gider. Zekiye Halep’te Akile’ye durumunu bildiren dört 

mektup gönderir ve ondan dört mektup alır. Zekiye Halep’te bir yanlış anlaşılma 

sonucu bir divan efendisi olan Sıtkı Efendi ile evlenir. Zekiye bu evlilikten başlarda 

çok memnun kalır. Ancak Sıtkı Efendi, Zekiye’ye kendisi dışında kimseyle 

evlenmeyeceğine ilişkin verdiği söze rağmen cihaz halayığı olarak aldıkları Mah-ı 

Taban ile evlenmeye kalkar. Bunu öğrenen Zekiye, üzüntüsünden verem olur. 

Zekiye’nin hastalığını telgrafla öğrenen Akile, komşuları Kâmile Hanım ile Halep’e 

gitmek üzere yola çıkarlar. Zekiye, onlar Halep’e varmadan hayatını kaybeder. 

Olayın iç yüzünü Muhsin Paşa’nın kızından öğrenen Akile çok üzülür. Muhsin Paşa, 

ona Halep’te kendileriyle birlikte kalmalarını teklif etse de Akile kabul etmez ve 

Kâmile Hanım ile İstanbul’a dönüp kalan ömrünü endişeden uzak, istirahat ve 

mutluluk içinde geçirir. 

Zaman: Olaylar, on on beş yılda gerçekleşir. Zamanda atlama yapılmıştır. 

Mekân: Olaylar, İstanbul, Halep ve Akdeniz’de geçer. Fazıla Hanım’ın 

Büyük Ayasofya mahallesindeki evi, Rusya vapuru, Zekiye’nin bindiği araba ve 

Muhsin Paşa’nın Halep’teki konağı hikâyenin kapalı mekânlarıdır.   

Kişiler: 

 Fazıla: Otuz beş yaşını geçtiği hâlde hiç evlenmemiş ve evliliğe karşı olan 

birisidir. Bütün vaktini okumaya, öğrenmeye ayırmıştır. Kimsesiz ve zengin bir 

kadındır. 
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 Akile: Fazıla Hanım’ın etkisiyle evlenmeye sıcak bakmayan, kişisel 

özgürlüğe düşkün, akıllı ve kavrayışlı bir kızdır. 

 Zekiye: Zeki, değişiklikten hoşlanan, hevesli bir kızdır. 

 Ayasofya Kütüphanesi memuru, Fatma Hanım, Kâmile Hanım, postacı, 

kılavuz kadın, uşak, Mah-ı Taban, Muhsin Paşa ve aile bireyleri dekoratif unsur 

durumundaki kahramanlardır.   

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Olaylar anlatılırken öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım, mektup 

ve diyalog tekniklerine başvurulmuştur.       

 

 1.3.2.6. GÖNÜL 

 Konu: Bir asilzade kız ile halktan bir delikanlının aşkları. 

 Tema: Evlilikte soyluluk değil, kişinin karakteri ve meziyetleri önemlidir.  

 Olay Örgüsü: Halktan bir adam olan Pol, Dük dö Baravil’in seksen yüz 

dönümlük bahçesine bakan bir bahçıvandır. Dük dö Baravil’in kızı Margret ile Pol, 

birbirlerine âşık olurlar. Ancak Pol, asilzade olmadığı için Margret’e âşık olduğunu 

söylemeye dahi cesaret edemez. Margret’in sohbet arkadaşı Madam Luiz, bir gün 

bahçede Pol’e rastlar. Ona eğer Margret’e bir buket sunarsa onun çok sevineceğini, 

ayrıca Margret’in onu sevdiğini söyler. Pol, bu duruma çok sevinmesine rağmen 

Margret ile kavuşmanın imkânsız olduğunu düşünür. Pol, bundan sonra üç yıl 

boyunca Margret’e olan aşkından dolayı birçok sıkıntı ve tehlikeyle karşı karşıya 

gelir. Cesareti ve sabrı sayesinde bunların üstesinden gelir. Pol, bir gün yedi sekiz 

kişilik bir grubun saldırısına maruz kalır ve birkaç yara almasına rağmen 

düşmanlarını yener. Margret, o gün Pol’e bir mektup göndererek gece şatonun bir 

odasında buluşmayı teklif eder. Pol, yaralı olmasına rağmen bu teklifi büyük bir 

memnuniyetle kabul eder. Pol ve Margret bu buluşma esnasında üç yıldır çektikleri 

sıkıntılar konusunda dertleşirler. Margret, birbirlerine kavuşmanın tek yolunun 

kaçmak olduğunu ve hemen hareket etmeleri gerektiğini söyler. Pol, sevgilisinin bu 

düşüncelerine tereddütsüz olarak katılır ve ikisi birlikte İspanya’daki Kadeks 

limanına karadan ulaşarak oradaki bir gemiye binerek Amerika’ya doğru yol alırlar. 

Kızının Pol ile kaçtığını öğrenen Dük dö Baravil, Madam Luiz’i tehdit ederek onların 

kaçtığı yeri öğrenir. Karısıyla birlikte Perpenyan limanında bir gemiye binerek 
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Kadeks limanına Pol ve Margret’ten on beş gün önce varırlar. Amerika’ya gidecek 

olan gemiyi bekleyip ona binerler. Gemiye binmelerinin ikinci günü güvertede Pol 

ve Margret ile karşılaşırlar. Margret, anne ve babasını kendini elindeki meç ile 

öldürmekle tehdit eder. Bunu gören Kontes dö Baravil telaş ve korkusundan bayılır. 

Kısa bir süre sonra Pol ve Margret, Dük dö Baravil’i ikna ederler. Bunlar gemiyle 

Kuba adasına vardıktan sonra yurtlarına geri dönerler. Margret ve Pol’ün nikâhları 

kıyıldıktan sonra rakipler hasetlerinden çatlamak derecesine gelirken onlar 

birbirlerine kavuştuklarından dolayı mutluluk içinde bir ömür sürerler. 

Zaman: Olaylar muhtemelen Fransız İhtilal’inden önce olmuştur. Yaklaşık 

üç buçuk yıllık bir sürede gerçekleşir.  

Mekân: Olaylar Fransa ve İspanya’da geçer. Kont dö Baravil’in şatosu ve 

Pol ile Margret’in bindiği gemi hikâyenin kapalı mekânlarıdır.  

Kişiler: 

 Pol: Genç, güçlü, boylu boslu, cana yakın, kendi el emeğiyle geçinen, 

cesaretli, akıllı, dirayetli bir gençtir. Hizmetinde çalıştığı Kont dö Baravil’in kızına 

âşık olur. Ancak kendisi asilzade olmadığı için ona yaklaşmaya çekinir. 

 Margret: Asilzade, alçak gönüllü, iffetli, kibar ve güzel bir kızdır. 

 Kont dö Baravil: Gaddar, kan dökücü, sitemkâr ve gururlu bir adamdır. 

 Kontes dö Baravil: Yumuşak kalpli, kızını çok seven birisidir. 

 Madam Luiz: Margret’in sohbet arkadaşıdır. Pol ile Margret’in birbirleriyle 

haberleşmelerine yardım eder. 

 Baba Etyen, Madam Jan, Pol’ün rakibi olan asilzadeler, Dük dö Belvil ve 

gemideki insanlar dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır.   

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri ise öyküleyici anlatım ve 

diyalogdur.  

     

 1.3.2.7. MİHNETKEŞAN 

 Konu: Dakik Bey’in umumhanede karşılaştığı bir kıza acıyarak onunla 

evlenmesi. 

 Tema: Toplumun en çok acınması gereken kesimi düşmüş kadınlardır. 
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 Olay Örgüsü: Şair ve kâtip olan Dakik Bey,  aynı zamanda çok iyi mühürler 

yapar ve vaktinin büyük bölümünü meyhane ve umumhanelerde geçirir. Çok parası 

olmasına rağmen lüks yerlere gitmez. Bunun nedeni, lüks yerlerde yeterince serbest 

hareket edemediği için rahat etmemesidir. Arkadaşı Mithat, Dakik Bey’i yaşayış 

tarzından dolayı uyarır ve ona  evlenip ev bark sahibi olmasını tavsiye eder. Ancak 

Dakik Bey, arkadaşının bu tavsiyesine aldırış etmez.  

 Dakik Bey, bir gün gittiği umumhanedeki kadınların çok üzgün olduklarını 

görür. Daha sonra bunun nedeninin oraya yeni gelen bir kız olduğunu öğrenir. 

Oradaki kadınlar, yeni gelen kızın da onlara katılmalarından dolayı oldukça üzüntü 

duyarlar. Bu olanlardan çok etkilenen Dakik Bey, çok güzel bulduğu bu kıza acır ve 

onu evine götürerek durumu Mithat’a anlatır. Mithat’ın yardımıyla Dakik Bey ve kız 

evlenir. 

Zaman: Olayların zamanı kesin olarak belirtilmemiştir. Ancak birkaç haftalık 

sürede gerçekleştiği söylenebilir. 

Mekân: Olaylar İstanbul’da geçer. Hikâyedeki kapalı mekânlar, Dakik 

Bey’in devam ettiği bekâr odaları, umumhaneler, meyhaneler ile Fatih’teki evidir. 

Kişiler: 

 Dakik Bey: Şair, hakkâk ve kâtiptir. Zevk ve sefaya düşkün, insan sevgisi ve 

acıma duyguları gelişmiş birisidir. 

 Mithat: Kahraman anlatıcıdır. Dakik Bey’in en yakın arkadaşı olduğu için ona 

her türlü konuda yardım eder.  

 Genç Kız: Dakik Bey’in âşık olduğu bu kızın adı belirtilmemiştir. On yedi 

yaşlarında, utangaç ve güzel bir bayandır. 

 Meyhaneciler, lokantacılar, umumhanedeki kadınlar, Dakik Bey’in oturduğu 

mahallenin sakinleri dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede kahraman anlatıcının bakış açısı 

kullanılmıştır. Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri ise diyalog, öyküleyici anlatım 

ve betimleyici anlatımdır.   

 

 1.3.2.8. FİRKAT 

 Konu: Memduh’un Kafkasya seyahati ve bu seyahat sonrası yaşadığı acıklı 

olaylar. 
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 Tema: Akıl ve mantık dışı gelenekler felaketlere yol açar. 

 Olay Örgüsü: Memduh, İstanbul’da yaşayan fakir bir ailenin tek çocuğudur. 

Yedi yaşında babasını, sekiz yaşında annesini kaybedince kimsesiz kalır. Bu duruma 

çok üzülen Ata Bey, Memduh’a kucak açar ve onu evlatlık edinir. Memduh, zekâsı 

sayesinde kısa sürede okumasını ilerletir. Birçok konuya merak saldığı için elinden 

kitap düşmez olur ve boş zamanlarında kütüphaneye gider. On yedi yaşında Çörçil’in 

yönettiği Ceride-i Havadis gazetesinde çalışmaya başlar.  

Bir türlü tatmin olamayan Memduh, uzun bir seyahate çıkmak için can atar. 

Kafkasya’ya gitmeyi planlar ve bunun için Çerkezce öğrenir. Bu seyahat düşüncesini 

Ata Bey’e açıklar. Ata Bey, başta buna karşı çıkar, ancak seyahatin iki yılı 

geçmemesi şartıyla ona izin verir. Kafkasya’ya gitmek üzere İstanbul’dan yola çıkan 

Memduh, Aben Nehri üzerindeki Haplikal köyüne varır. Bu köyde ilk olarak Havcır 

ile karşılaşır ve onun evine misafir olur. Karısı ve kızı Gaşucuk’tan başka kimsesi 

olmayan Havcır, ona evladı olmasını teklif eder ve o da kabul eder. Çerkez 

âdetlerince Havcır’ın evladı sayılan Memduh, Gaşucuk’un da kardeşi sayılır.  

Havcır, cariyesi olan Hacıhan’a âşıktır, ancak Hacıhan’ın gönlü 

Memduh’tadır. Memduh ise Çerkez âdetlerine göre kardeşi olan Gaşucuk’a 

sevdalanır. Hacıhan’dan şüphelenen Havcır, onu esircilere satar.  

Bir gün Gaşucuk’u  Hamza Gazi adında birisi kaçırır. Memduh, onların 

peşlerine düşerek Gaşucuk’u onlardan kurtarır. Gaşucuk ve Memduh, eve dönerken 

büyük bir ağacın yanında gecelerler ve orada birbirlerini sevdiklerini itiraf ederler. 

Ancak Gaşucuk, birbirlerine kavuşmalarının mümkün olmadığını söyler. Daha sonra 

beş altı atlı gelerek Gaşucuk’u tekrar kaçırırlar. Memduh ise onlarla çarpışırken 

aldığı darbelerin etkisiyle bayılıp kalır. Birkaç gün olduğu yerde baygın yatan 

Memduh’u Hacıhan bulup evine götürür ve tedavi edilmesini sağlar.  Memduh, 

kendine geldikten sonra Gaşucuk’u aramak üzere çıkar, ancak onu bulamaz.  

Memduh, İstanbul’a çaresiz bir şekilde döner. İstanbul’dan ayrılalı beş yıl 

olmuştur. Bu zaman zarfında Ata Bey ölmüştür. Bu durumda Memduh, bir handa 

kalır. Bir süre sonra S. Paşa’ın konağına devam eder. S. Paşa, Memduh’un evlenmesi 

konusunda ısrar eder. Memduh sonunda bir Çerkez kızı olan Feride ile evlenmeyi 

kabul eder. Gerdek gecesi Feride’nin Gaşucuk olduğunu öğrenir. Gaşucuk, başından 

geçen her şeyi anlatarak koynundan çıkardığı zehri içerek intihar eder. Memduh da 
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bu zehirden içerek intihar eder. Bu olanları öğrenen Hacıhan, üzüntüsünden on beş 

yirmi gün içinde ölür. S. Paşa ise Memduh’un ölmesinden dolayı duyduğu 

pişmanlıktan bir türlü kurtulamaz.          

Zaman: Olaylar yaklaşık olarak 1860-1865 yılları arasında geçer. 

Mekân: Olaylar İstanbul ve Kafkasya’da geçer. Hikâyede Kafkasya’ya ait 

tasvirler vardır. Hikâyedeki kapalı mekânlar ise Ata Bey’in evi, Memduh’un devam 

ettiği kalem ve gazete, Havcır’ın konağı, Molla Mustafa’nın evi, Memduh’u tedavi 

eden doktorun evi, Anapa’daki han ve kahveler, Memduh’un bindiği mavna ve 

vapur, İstanbul’da Memduh’un kaldığı han ve S. Paşa’nın konağıdır. 

Kişiler: 

Memduh: Hikâyenin baş kahramanıdır. Son derece zeki, kavrayışlıdır. Birkaç 

yabancı dil bilir, araştırmaya ve öğrenmeye meraklı, özgürlüğe düşkün, fedakâr ve 

cesur birisidir 

Ata Bey: Memduh’u evlatlık edinerek korur. Memduh’u çok sever ve ona her 

türlü konuda yardımcı olur. 

Havcır: Cesur, ağırbaşlı, sadık, sabırlı, otuz beş kırk yaşlarında bir adamdır. 

Memduh’u evlatlık edinir.  

Gaşucuk: Gayet güzel ve Çerkez geleneklerine bağlı birisidir. Havcır’ın öz 

evladı değildir. 

Hacıhan: Orta yaşlarda, güzel, vefalı ve sadık bir cariyedir. 

Çörçil: Gazetecidir. Dünyayı çok iyi tanır ve Memduh’a birçok konuda yol 

gösterir.  

 S. Paşa: Sohbeti, okumayı ve tartışmayı çok seven birisidir. Memduh’a çok 

önem verir.  

 Molla Mustafa, Hamza Gazi ve arkadaşları, hancılar, Gaşucuk’u kaçıranlar, 

esirciler, cariyeler, Anapa Limanı’nda Memduh’a yardım eden çift, Ata Bey’in 

karısı, S. Paşa’nın dostları ve konağında çalışanlar dekoratif unsur durumundaki 

kahramanlardır.  

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Olaylar anlatılırken öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım, iç 

çözümleme ve diyalog tekniklerine başvurulmuştur.  
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 1.3.2.1. YENİÇERİLER 

 Konu: Osman Çorbacı’nın karısından boş yere şüphelenmesi yüzünden 

yaşanan aile faciası. 

 Tema: Bir işin iç yüzünü iyice araştırmadan insanlar hakkında kötü sanışlara 

kapılmak çok olumsuz sonuçlara neden olabilir.   

 Olay Örgüsü: Osman Çorbacı, bir yeniçeri olan Seyfullah Ağa’nın oğludur. 

Babasının rütbe ve memuriyeti babasının ölümünden sonra Osman Çorbacı’ya geçer. 

Osman Çorbacı, bir yeniçeri kızı olan Ayşe Dudu ile evlenir. Bu evlilikten yaklaşık 

beş yıl çocukları olmaz. Osman Çorbacı, Rus savaşı esnasında Balkanlar’a gider ve 

İstanbul’dan hareketinden on bir ay sonra bir oğlu olduğunu bildiren bir mektup alır. 

Karısının kendisini aldattığından şüphelenerek ordu komutanından izin alır ve 

İstanbul’a döner. Karısını ve yeni doğan erkek çocuğu öldürmeye eli varmadığı için 

bu işi yakın arkadaşı Hasan Pehlivan’a havale eder. Hasan Pehlivan, Ayşe Dudu ve 

oğlunu öldürmek için tenha bir bağa götürür. Ancak onları öldürmek konusunda çok 

kararsız kalır. Çocuğun gülüşünden ve gözlerinden Osman Çorbacı’nın oğlu 

olduğuna kanaat getirir. Osman Çorbacı, Ayşe Dudu’yu gözden çıkardığı için ona 

evlenme teklif eder ve Ayşe Dudu bu teklifi kabul eder. Hasan Pehlivan ve Ayşe 

Dudu, çocuğu bir dükkân peykesine bırakırlar. 

 Aradan uzun yıllar geçer. III. Selim, Nizam-ı Cedit adlı bir ordu kurmak ister. 

Bazı yeniçeriler buna karşı çıkar, bazıları ise bunu kabul eder. Bu iki grup, Ok 

Meydanı’nda savaşmaya karar verirler. Civelek Hüsnü, Cellat Hasan’ın kızı olan 

Şahap’tan evlenme sözü alır. Daha sonra Cellat Hasan ve Kanlı Mustafa’yla birlikte 

Nizam-ı Cedit’i isteyenlere karşı savaşır. Bu savaş esnasında Civelek Hüsnü, Kanlı 

Mustafa’yı kurtarır. Ancak Kanlı Mustafa, onu sırtından bıçaklar. Ağır yaralı olan 

Civelek Hüsnü, tedavi edilmek üzere Cellat Hasan’ın evine götürülür. Savaşta çok 

yiğitlik gösterdiği için Osman Çorbacı, onu görmek ister. Civelek Hüsnü ölüm 

döşeğindeyken, Osman Çorbacı’ın babası, Şahap’ın kardeşi, Cellat Hasan’ın ise 

Pehlivan Hasan olduğu ortaya çıkar. Civelek Hüsnü, hayatını kaybedince Ayşe 

Dudu, olanlardan dolayı Osman Çorbacı’ya karşı öfkesini açığa vurur. Şahap ise 

bilincini yitirmeye başlayarak delirir. 
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Zaman: Olaylar I.Abdülhamit ve III.Selim dönemlerinde, yaklaşık otuz otuz 

beş yıllık bir sürede gerçekleşir. Hikâyede yaklaşık yirmi beş yıllık bir zaman 

atlaması yapılmıştır. 

Mekân: Hikâyedeki olaylar İstanbul, Sofya ve Tuna boylarında geçer. 

Yeniçeri ocağı, ordu karargâhı, Osman Çorbacı’nın evi, Hasan Pehlivan’ın evi, 

Apostol meyhanesi, Osman Çorbacı ve Hasan Pehlivan’ın İstanbul’a dönerken 

kaldıkları konaklar ve hikâye kahramanlarının bindiği kayıklar hikâyenin kapalı 

mekânlarıdır. 

Kişiler: 

 Osman Çorbacı: Seyfullah Ağa’nın oğludur. Topçulukta büyük maharet 

kazanır. Kara ve iri gözlü, çekme burunlu, sık ve gür bıyıklı, güçlü birisidir. Çok 

konuşmayı ve sırıtmayı sevmez. Ağırbaşlıdır ve fevri hareket eder. 

 Ayşe Dudu: Bir yeniçeri kızıdır. Yeniçeri geleneklerine bağlı, sabırlı ve 

cesaretli birisidir.  

 Civelek Hüsnü: Osman Çorbacı ve Ayşe Dudu’nun oğludur. Boylu boslu, 

güçlü, yakışıklı ve cesur bir yeniçeridir.  

 Hasan Pehlivan: Osman Çorbacı’nın en yakın arkadaşıdır. Topçulukta ustadır. 

Cesur ve fedakârdır. 

 Şahap: Hasan Pehlivan ile Ayşe Dudu’nun kızıdır. Utangaç, iyi ahlakı ve 

güzeldir. 

 Ayşe Dudu’nun Annesi: Bir yeniçeri karısıdır ve yeniçeri geleneklerine 

bağlıdır. 

 Kanlı Mustafa: Yalancı ve hain bir yeniçeridir. 

 Ordu komutanı, Berber Ali, Kadı Efendi, Osman Çorbacı’nın annesi ve 

babası, Ayşe Dudu’nun anne ve babası, Hüseyin Çorbacı, arabacı ve yeniçeriler 

dekoratif unsur durundaki kahramanlardır.   

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Diyalog, öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım ve montaj hikâyede 

kullanılan anlatım teknikleridir. 
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 1.3.2.10. ÖLÜM ALLAH’IN EMRİ 

 Konu: Behice Hanım’ın Sıtkı’ya kavuşmak için çevirdiği fırıldaklar ve 

sonuçta bunda başarısız olması. 

 Tema: Sadakat, seven insanları er ya da geç birbirine kavuşturur.  

 Olay Örgüsü: Sıtkı, emekli bir binbaşı olan Ensesi Yamalı Kanlı Mustafa 

Paşa’nın yeğenidir ve onun konağında kalır. Genç yaşına rağmen çok bilgilidir. 

Bundan dolayı odalık ve cariyelere ders verir. Ders verdiği cariyelerden Sinesaf’a 

ilgi duymaya başlar ve ona âşık olur. Bu arada Paşa’ın kethüdası Behice Hanım da 

Sıtkı’ya âşık olur. Behice Hanım, Sıtkı’ya kavuşmak ve onu Sinesaf’tan ayırmak için 

birçok dolap çevirir, ancak onlar birbirlerine sadık için oldukları başarılı olamaz. 

Bunu üzerine Sıtkı’ya hem kendisiyle hem de Sinesaf ile evlenmesini teklif eder. 

Sıtkı da, Sinasaf da bunu kesinlikle reddeder. Behice Hanım, bir oyun düzenleyerek 

Sinesaf’ın öldüğünü Sıtkı’ya, Sıtkı’nın öldüğünü Sinesaf’a haber verir. Sıtkı ve 

Sinesaf bu yalana inanır. İkisi de bir vasiyetname bırakarak sevgilisine ait olduğunu 

sandıkları mezarın yanına gider ve orada karşılaşırlar. Behice Hanım’ın kendilerine 

verdiği haberin yalan olduğunu anlarlar ve Sinesaf’ın yanında getirdiği değerli 

takılarla kaçarak mutlu ve ferah bir hayat sürerler. Çevirdiği dolaplar ortaya çıkmaya 

başlayan Behice Hanım, Paşa’ya yazdığı bir mektupta her şeyi itiraf eder ve 

kayıplara karışır. 

Zaman: Hikâyede zaman kronolojik değildir. Olaylar, sondan başa doğru 

anlatılmıştır. Hikâyedeki olaylar Tanzimat döneminde, yaklaşık beş yıllık bir sürede 

gerçekleşir. 

Mekân: Olaylar İstanbul’da geçer. Mustafa Paşa’nın konağı, Behice 

Hanım’ın Sultanahmet’teki evi, Behice Hanım ve Sinesaf’ın bindiği kayık 

hikâyedeki kapalı mekânlardır. 

Kişiler: 

 Sıtkı: İyi bir öğrenim görerek Fransızca ve Yunanca öğrenmiştir. Uzun boylu, 

yakışıklı, zeki, bilgili, utangaç ve son derece sadık birisidir. 

 Sinesaf: Zeki, kavrayışlı, ağırbaşlı, alçak gönüllü ve son derece sadık bir 

cariyedir. 

 Behice Hanım: Orta yaşlarda, güzel, tecrübeli, zeki, hilebaz ve entrikacı bir 

kadındır. 
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 Ensesi Yamalı Kanlı Mustafa: Emekli bir binbaşıdır. Tutumlu, hesaplı, zeki 

ve iyi niyetli bir adamdır. 

Konak halkı, kavas, esirci, Behice Hanım’ın tuttuğu aşçı ve Sıtkı’ya yardım 

etmesi için görevlendirdiği dostu dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. 

Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri ise öyküleyici anlatım, 

betimleyici anlatım, mektup, geriye dönüş ve diyalogdur. 

 

 1.3.2.11. BİR GERÇEK HİKÂYE 

 Konu: K. Efendi’nin Ali’yle bir Rum kızına yaptığı haksızlıklar ve sonunda 

kendisinin de benzeri bir şekilde cezalandırılması. 

 Tema: Yapılan haksızlıklar ve kötülükler kişinin kendisine döner. 

 Olay Örgüsü: Çerçeve vakada kahraman anlatıcının dinlediklerinden, iç vaka 

da Ali, Rum kızı ve K. Efendi’nin başından geçenlerden ibarettir. 

 Akdeniz’deki T. Adası’na atanan Ali, yirmi yaşlarında ve yakışıklı bir 

delikanlıdır. Ada sakinlerinden bir Rum kızı, ona âşık olur. Ali’nin peşinden koşar, 

ancak Ali, kızla ilgilenmez. Bir süre sonra Ali de kıza âşık olur. Kız ailesinden, 

kiliseden ve despothaneden izin alarak Ali’yle evlenmeye hazırlanır. Ancak adanın 

son derece zalim yöneticisi olan K., hükümete bunların evlenmelerinin ada halkı 

arasında fesada yol açacağını bildirerek evliliğe engel olur. Gayet namuslu bir adam 

olan Ali, sevgilisine düzenli olarak para göndermek kaydıyla adayı terk eder. T. 

Adası’ndaki görevi biten K., İstanbul’a atanır ve orada terfi etmeyi bekler. Bir sadık 

uşağı, ona karısının kendisini aldattığını haber verir. Bunun üzerine K., hemen 

karısını boşar. Daha sonra bunun yalan olduğu, uşak ve K.’nın karısının aralarında 

anlaştıkları ortaya çıkar. 

Zaman: Çerçeve vaka 1877’de gerçekleşmiştir. İç vaka ise birkaç yıllık bir 

sürede gerçekleşir. 

Mekân: Olaylar, T. Adası’nda ve İstanbul’da geçer. Adadaki karakol ve 

evler, K. Efendi’nin Aksaray’daki konağı, vapur ve kayık hikâyedeki kapalı 

mekânlardır. 

Kişiler: 
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 Ali: Rumelilidir. Annesi öldükten sonra babasının başkasıyla evlenmesini 

içine sindiremediğinden evini terk eder. Uzun boylu, yakışıklı, tatlı dilli, güler yüzlü, 

nazik, kibar, namusuna düşkün, ağırbaşlı ve hoşsohbet birisidir. 

 Rum Kızı: Yirmi bir yirmi iki yaşlarında, fedakâr, güzel, nazik ve kibar bir 

kızdır. 

 K.: Zalim, cibilliyetsiz, yalancı ve zalim bir yöneticidir. 

Rum kızının anne ve babası, zaptiyeler ve zabıtalar, T. adası halkı, K. 

Efendi’nin İstanbul’daki komşuları, karısı ve uşağı dekoratif unsur durumundaki 

kahramanlardır.  

Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyenin çerçeve vakasında kahraman 

anlatıcının bakış açısı, iç vakasında ise müşahit anlatıcıya ait bakış açısı 

kullanılmıştır. İç vaka H. Efendi, M. Bey ve H. Bey tarafından anlatılmıştır. 

Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri ise öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım ve 

diyalogdur.  

  

 1.3.2.12. BİR FİTNEKÂR 

 Konu: Mümtaz Bey’in konağında çalışan Karabacak ve Mansur’un başından 

geçen olaylar. 

 Tema: Aldatıcılığa ve yalancılığa başvuran mutlaka cezasını bulur. 

 Olay Örgüsü: Hikâyenin çerçeve vakası üç gencin İsmail Efendi’nin peşine 

düşmesi ve ondan Cenap Efendi hakkında bilgi almasından, iç vaka ise Mümtaz Bey 

ve ailesinin Mansur yüzünden yaşadıkları acı olaylardan oluşur. 

Beyoğlu’ndaki Yıldız Gazinosu’nda oturan üç genç, kıyafeti gayet düzgün ve 

temiz olan ak sakallı bir ihtiyarın dilendiğine tanık olurlar. Kendilerine eğlence 

arayan bu üç genç, dilenmeye ihtiyacı olmadığı anlaşılan bu adamı takip etmeye 

karar verirler. İsmail Efendi adındaki bu adam, dilenerek topladığı bu paraları Cenap 

Efendi’ye verir. Bu durumun nedenini soran gençlere İsmail Efendi, başından geçen 

her şeyi anlatır.  

 İsmail Efendi, yirmi beş yaşlarında iken Mümtaz Bey’in konağında çalışan 

bir uşaktır ve o zamanki adı Karabacak’tır. Konakta Mümtaz Bey’in ailesinden başka 

Mansur adlı bir köle vardır. Son derece kurnaz ve hilebaz olan Mansur, düzenlediği 

oyunlarla Mümtaz Bey’in mal varlığının neredeyse tamamını ele geçirir. Münevver 
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Hanım ile Karabacak’ı da yalanlarıyla aldatarak yarı yolda bırakır. Sevdiği adama 

kavuşmak üzere evden kaçan Münevver Hanım, Mansur’un oyununa geldiğini anlar 

ve eve döner. Bu durumu gururuna yediremeyen Mümtaz Bey, balkondan atlayıp 

intihar eder. Buna dayanamayan kızı, üzüntüsünden ölür, karısı da delirerek 

sokaklarda dilenmeye başlar. Karabacak bütün bu olanlara çok üzülür ve bunların 

sorumlusu olan Mansur’un dilenmek suretiyle elde edilen paralara muhtaç olarak 

ölmesini diler. Nitekim bu dileği yerine gelir. İşte İsmail Efendi’nin dilenerek 

topladığı paraları verdiği kişi olan Cenap Efendi, Mansur’dur ve yaptıklarının 

cezasını çekmektedir. 

Zaman: Çerçeve vaka bir pazar akşamı, iç vaka ise ondan otuz kırk yıl önce 

yaklaşık bir buçuk bir yıllık sürede gerçekleşir. 

Mekân: Hikâyedeki olaylar İstanbul’da geçer. İsmail Efendi’nin dilendiği 

gazino ve kahveler, Cenap Efendi’nin Kazancılar’daki evi ve  Mümtaz Bey’in konağı 

hikâyedeki kapalı mekânlardır. 

Kişiler: 

 İsmail Ağa (Karabacak): Bursalıdır. Son derece sadık, hassas, saf, Münevver 

Hanım ve Mümtaz Bey’e gönülden bağlı bir uşaktır. 

 Mansur (Cenap Efendi): Buğday rengi benizli, ikna yeteneği yüksek, insanları 

çok iyi tanıyan ve etkileyen, kurnaz, kibar, hilebaz ve fitnekâr bir köledir. 

 Münevver Hanım: Güzel, çok hassas ve kırılgan birisidir. 

 Mümtaz Bey: Ailesine bağlı, gururlu, bilgili, zeki ve namusuna düşkün bir 

adamdır. 

 İsmail Efendi’yi takip eden üç genç, İsmail Efendi’nin dilenirken rastladığı 

kişiler, Mansur’la çeşitli konularda iş birliği yapan kişiler, Mümtaz Bey’in karısı ve 

Cenap Efendi’nin karısı dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır.       

 Bakış Açısı ve Anlatıcı: Çerçeve vakada hâkim bakış açısı ve anlatıcı, iç 

vakada müşahit bakış açısı ve anlatıcı kullanılmıştır. Hikâyede kullanılan anlatım 

teknikleri ise öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım ve diyalogdur.  

 

 1.3.2.13. NASİP 

 Konu: Mösyö Pol’ün kızını evlendirmek için kalfaları arasında bir yarışma 

düzenlemesi ve bu yarışma sonunda kızının Feliks ile evlenmesi. 
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 Tema: Fedakârlık, insanı yüceltir ve isteğine kavuşturur.  

 Olay Örgüsü: Keman yapımında usta olan Mösyö Pol, kızını da keman 

yapmakta usta birisiyle evlendirmek ister. Bu amaçla kalfaları arasında bir yarışma 

düzenler ve en iyi kemanı yapacakla kızını evlendireceğini ilan eder. Polini, keman 

yapmakta mahareti olmayan, ancak son derece yakışıklı olan Jan’ı sevmektedir. Öte 

yandan Mösyö Pol’ün kalfalarından Feliks, son derece iyi kemanlar yapar. Polini’ye 

âşık olmasına rağmen kamburundan dolayı Polini’nin kendisini kabul etmeyeceğini 

düşünür.  

 Polini, yarışı Feliks’in kazanacağından emindir. Onunla evlenmek istemeyen 

Polini, Jan’la birlikte bir oyun düzenler. Yarışma gecesi Feliks ile Jan’ın yaptığı 

kemanların yerini değiştirirler. Yine de yarışmada Feliks’in kemanı birinci gelince 

Polini, Jan ve Feliks oldukça şaşırır. Feliks, Polini ile evlenmeye hak kazandığı hâlde 

onu seçiminde serbest bırakır. Ayrıca Feliks’in Polini’yi mutlu etmek için 

fedakârlıkta bulunarak kendi kemanıyla Jan’ın kemanını değiştirdiği ortaya çıkar. 

Feliks’in Polini’ye üste üste yaptığı bu iki iyilik onu çok etkiler. Feliks ve Polini, 

kiliseye giderek nikâh kıyarlar. Jan ise ömrü boyunca o civara adım atmaz. 

 Zaman: Olaylar on beş yirmi günlük bir sürede gerçekleşir.  

 Mekân: Olaylar Fransa’da geçer. Hikâyenin kapalı mekânları ise Polini’nin 

evi, Jan’ın kulübesi, Feliks’in odası, atölye ve Polini’yle Feliks’in nikâh kıydıkları 

kilisedir. 

 Kişiler:  

 Mösyö Pol: Usta bir keman yapımcısıdır. Uzun yıllardan beridir kemancılıkta 

ün salmıştır. 

 Polini: Mösyö Polini’nin kızıdır. On yedi on sekiz yaşlarında, eğitimli, nazik, 

güzel ve değerbilir birisidir. 

 Feliks: Kambur, fedakâr ve usta bir keman yapımcıdır.      

 Jan: Yirmi iki yirmi üç yaşlarında, gayet yakışıklıdır. Keman yapmakta 

beceriksizdir ve yalancı bir karaktere sahiptir.  

 Mösyö Pol’ün dostları ve kalfaları dekoratif unsur durumundaki 

kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Öyküleyici anlatım ve diyalog tekniklerine başvurulmuştur. 
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 1.3.2.14. BEKÂRLIK SULTANLIK MI DEDİN? 

 Konu: Bekârlığın sultanlık olduğuna inanan Sururi Efendi’nin İstanbul’da bir 

buçuk yıllık tecrübelerinden sonra evlilik hakkında düşüncelerinin değişmesi ve 

evlenmesi. 

 Tema: Evlilik, özellikle ekonomik yönden son derece gereklidir. Bu yüzden 

“Bekârlık sultanlıktır.” sözü isabetli değildir. 

 Olay Örgüsü: Yirmili yaşlarda memurluğa başlamış ve yaklaşık on beş yıl 

Anadolu’nun çeşitli yerlerinde görev yapmış bir adam olan Sururi Efendi, otuz yedi 

otuz sekiz yaşlarında olmasına rağmen evlenmemiştir. Çünkü ona göre bekârlık 

sultanlıktır. Tanıdığı bir doktorun tavsiyesi üzerine Fransızca öğrenir ve bu sayede 

alafranga bir toplulukta ferah bir hayat sürdürmeyi planlar. İlkin Beyoğlu’ndaki 

Amerikan Oteli’nde iki oda kiralar ve oraya yerleşir. Ancak daha önce yaptığı 

hesaplar tutmaz, tahmininin çok üzerinde masraf olur. Ayrıca otel çalışanları ona ilk 

günlerdeki gibi hizmet etmezler. Bu duruma canı sıkılan Sururi Efendi, 

Beyoğlu’ndaki bütün otelleri dolaşır ve en sonunda otellerden vazgeçer. Bir kadınla 

sözleşme yaparak iki ay birlikte olur ve kadının sözleşme yaptığı başka bir adam 

tarafından fena şekilde hırpalanır. Bunun üzerine bir ev kiralayarak hizmet etmesi 

için de bir kadın ve uşak tutar. Kadın ve uşak her konuda Sururi Efendi’yi kandırır. 

Sururi Efendi, en sonunda evlenir ve mutluluğu yakalar. Böylece “bekârlık 

sultanlıktır” sözünün isabetsizliğini ancak evlenince anlar. 

Zaman: Olaylar Tanzimat döneminde yaklaşık bir buçuk yıllık bir sürede 

gerçekleşir. 

Mekân: Olaylar İstanbul’da geçer. Beyoğlu’ndaki otel ve kafeler, Sururi 

Efendi’nin sözleşme yaptığı kadının evi, Sururi Efendi’in Feriköy ve Cihangir’deki 

evi hikâyenin kapalı mekânlarıdır. 

Kişiler: 

 Sururi Efendi: Kısa boylu, zayıf, hovarda, alafranga meraklısı ve paraya 

düşkün bir insandır. Evliliğe başlarda olumsuz bakar, ancak daha sonra evliliğin 

gerekliliğini anlar.   
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  Beyoğlu’ndaki otelciler, Sururi Efendi’nin kafelerde karşılaştığı insanlar, 

sözleşme yaptığı kadın, dayak yediği adam, uşakları, kadın hizmetçisi, karısı ve 

kaynanası dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır.  

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım hikâyede kullanılan anlatım 

teknikleridir. 

  

 1.3.2.15. BAHTİYARLIK 

 Konu: Şinasi’nin çalışarak bir köyde yaptığı girişimler sonucu zengin ve 

mutlu olması; Senai’nin ise hovardalık ve dolandırıcılık yaparak sonunda kayıplara 

karışması. 

 Tema: Emek harcanmadan elde edilmiş bir servet mutluluk getirmez ve 

kalıcı olamaz. 

 Olay Örgüsü: Hikâyenin baş kahramanları, Galatasaray Lisesi’nde öğrenim 

görmüş iki okul arkadaşı olan Şinasi ve Senai’dir. Senai, büyük şehirde yaşamaya 

can atan ve zengin bir adam olan Musa Ağa’nın oğludur. Şinasi ise aslen şehirli olan, 

mutluluğu köylerde arayan ve pek varlıklı olmayan bir adamın oğludur. Bu iki 

arkadaş, okuldayken şehirlilik ve köylülük üzerine sık sık tartışırlar. 

 Senai, okulu bitirince babasının gönderdiği harçlıkla Beyoğlu’nda eğlence 

âlemine girer. Kısa bir süre sonra Paris’e gider. Amacı orada avukatlık eğitimi 

almaktır. Ancak vaktini hovardalıkla geçirdiğinden parasının büyük kısmını 

kaybeder ve avukatlık eğitimi alamaz. Kalan parasını da İtalya’da haydutlara kaptırır. 

Birçok sıkıntılar çektikten sonra tekrar İstanbul’a gelir. 

 Şinasi, okulu bitirdikten sonra Bozok Köyü’ne giderek tarımsal faaliyetlere 

başlar. Babasının gönderdiği harçlığı çok dikkatli kullanarak kısa zamanda birçok 

tarlaya ve hayvana sahip olur. Ayrıca köylülere kılavuzluk ederek modern 

yöntemlerle tarım yapılmasını sağlar.  

 Senai, babasından kalan mirasla bütün borçlarını öder. Ancak birçok emlak 

da satar. Daha sonra Madam Terniye’den alafranga bir eğitim alan Nusret Hanım’la 

evlenir. Son derece kurnaz hareket ederek yakın çevresi ve kayınbabası Abdülcabbar 

Bey’in güvenini kazanır.   
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Musa Ağa’nın ölümünden sonra Şinasi, onun kızı olan Zeliha ile evlenir. 

Senai’nin sattığı arazileri satın alır ve bunları çok iyi bir şekilde değerlendirir. Senai 

ise kayınbabasını dolandırarak elde ettiği on yedi bin lirayla İsviçre’ye kaçar. Bu 

olaydan sonra Senai’den bir daha haber alınamaz. Şinasi de alnının teriyle elde ettiği 

servetle köyde mutlu bir hayat sürer. 

Zaman: Olaylar Mekteb-i Sultani’nin açıldığı ilk yıllarda, yaklaşık on yıllık 

bir sürede gerçekleşir.  

 Mekân: Olaylar Bursa, İstanbul, Paris, İtalya ve İzmir’de geçer. Hikâyenin 

kapalı mekânları ise Beyoğlu ve Paris’in eğlence yerleri,  Senai’nin İtalya’da 

haydutlarca hapsedildiği mağara, bindiği gemi, Abdülcabbar Bey’in konağı, 

Abdülcabbar Bey ve ailesinin bindiği vapur, Şinasi ve Musa Ağa’nın Bursa’daki 

evleridir. 

Kişiler: 

 Şinasi: Zeki, kavrayışlı, çalışkan, duygusal, girişimci, saygılı ve mutluluğu 

köy hayatında arayan birisidir. 

 Senai: Hovarda, tembel, kurnaz, mirasyedi ve dolandırıcıdır. Batılılaşmayı 

yanlış kavradığından ve içinde yaşadığı topluma yabancılaştığından dolayı ona tatlı 

su frengi denilir. 

 Musa Ağa: Mutluluğun ve gerçek uygarlığın kesinlikle büyük şehirlerde 

olduğuna inanan zengin bir toprak ağasıdır. 

 Köse Muhtar: Şinasi’ye sonuna kadar güvenen ve ona yardımcı olan bir 

köylüdür. 

 Abdülcabbar Bey: Son derece zengin ve alafranga meraklısı bir adamdır. 

 Nusret Hanım: Çok iyi bir alafranga eğitimi almıştır. Avrupai tarzdaki her 

şeye karşı saygılıdır ve Senai ile bu yüzden evlenmiştir. 

 Madam Terniye: Abdülcabbar Bey’in konağında çalışır. Onun çocuklarına 

sevgiye dayalı eğitim veren Fransız bir mürebbiyedir. 

 Zeliha: Namusuna düşkün, utangaç ve tutumlu bir kadındır. Şinasi’yle 

evlendikten sonra evi çok iyi idare eder. 

 Şinasi’ye yardımcı olan köylüler, Rizet, kumarbazlar, doktorlar, İtalya’daki 

haydutlar, gemiciler, Abdülcabbar Bey’in karısı ve iki uşağı, Mansur Bey, 
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Abdülcabbar Bey’in çocuklarına ders veren yerli hoca, Zeliha’nın annesi ve 

Senai’nin annesi dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım ve diyalog hikâyede 

kullanılan anlatım teknikleridir. 

 

 1.3.2.16. CİNLİ HAN 

 Konu: Salpet’in sevgilisi Jozefin’in kaçırılması ve Salpet’in onu ararken 

birçok haydudun bulunduğu Cinli Han’ın iç yüzünü ortaya çıkarması. 

 Tema: Azimli ve cesaretli bir şekilde çalışmak insanı başarıya götürür.    

 Olay Örgüsü: Preri Köyü’nde yaşayan Jozefin ve Salpet birbirlerine âşık 

olurlar. İkisi de son derece iffetli ve çalışkandır. Salpet, askere gidince Jozefin’den 

hoşlanan De Laruş Papa Prasıl’ın da desteğiyle Jozefin’i kendisiyle evlenmesi 

konusunda zorlamaya başlar. Ancak Jozefin, buna hiç yanaşmaz. De Laruş, son çare 

olarak onu kaçırır ve ona Salpet’in öldüğünü söyler. Jozefin, yine de De Laruş’a 

teslim olmaz. Sevgilisinin bir yıl yasını tutmadan kimsele evlenmeyeceğini 

söyleyince De Laruş ümitlenir ve onu Cinli Han’da tutsak eder.  

 Salpet, askerden döndükten sonra Jozefin’in kaybolduğunu öğrenir. Yine de 

ümidini yitirmez. Bir süre sonra, çok yağmurlu bir günde Cinli Han’a sığınmak 

zorunda kalır. Orada De Laruş’un bir adamını yakalayarak ondan Jozefin ve Cinli 

Han’la ilgili bütün sırları öğrenir. Bütün gizli işleri ortaya çıkan Papa Prasıl ve 

adamları hemen Preri’yi ve Cinli Han’ı terk eder. Böylece Cinli Han’dan haydutların 

ayağı kesilir ve oranın adı Uğurlu Han olur. 

Zaman: Olaylar 1857 yılında başlayarak üç dört yıllık bir sürede gerçekleşir. 

Mekân: Olaylar Fransa’nın Liyon Eyaleti’nde ve burada bulunan Preri 

köyünde geçer. Jozefin’nin evi, Papa Prasıl’ın evi ve savmaası, De Laruş’un dükkânı, 

Liyon’daki mağara ve Cinli Han hikâyedeki kapalı mekânlardır. 

Kişiler: 

 Salpet: Yirmi yaşında, uzun boylu, geniş göğüslü, iri kemikli, esmer ve kara 

gözlü birisidir. Namusuna düşkün, cesur, azimli, çalışkan, sadık ve askerlik 

konusunda oldukça maharetlidir.  
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 Jozefin: On sekiz yaşında, orta boylu, zayıf, esmer ve kara gözlü bir kızdır. 

Oldukça sadık, azimli, çalışkan ve hamarattır. 

 De Laruş: Kırk beşini geçmiş, uzun boylu, sert sesli, inatçı ve asık suratlıdır. 

Papa Prasıl’a en yakın olan kişidir. 

 Papa Prasıl: Halkın tereddütsüz olarak son derece inandığı bir adamdır. 

Altmış beş yaşında, içten pazarlıklıdır ve insanları organize etme yeteneği yüksektir. 

 Piyer Sangar, Salpet’in anne ve babası, Jozefin’in annesi, Preri köylüleri ve 

haydutlar dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır.       

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Olaylar anlatılırken öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım ve diyalog 

tekniklerine başvurulmuştur. 

     

 1.3.2.17. OBUR 

 Konu: Neşati efendi’nin Fil Tahsin’e bir kış gecesi oynadığı oyun. 

 Tema: Muziplik yaparak eğlenmek insanın kendisinin gülünç duruma 

düşmesine neden olabilir.  

 Olay Örgüsü: En büyük eğlencesi başkalarına muzip şakalar yapmak olan 

Neşati Efendi, Fil Tahsin’e de bir şaka yapmak ister. Bunun için birkaç arkadaşıyla 

anlaşır. Yemeğe çok düşkün olan Fil Tahsin’i konağına çağırır ve onu bir gece aç 

bırakır. Neşati Efendi’nin cariyelerinden olan Çeşm-i Cellat, Fil Tahsin’e acıyarak 

efendisinin sabah yemeğini getirir. Namusuna düşkün olan Neşati Efendi, Çeşm-i 

Cellat ile Fil Tahsin’i aynı odada görünce yanlış anlayarak önce Çeşm-i Cellat’ı 

döver, sonra Fil Tahsin’e saldırır. Çeşm-i Cellat yaşlı, Fil Tahsin ise edepli olduğu 

için büyük bir olay olmaz. Neşati Efendi’nin konağındaki olayı duyan arkadaşları, Fil 

Tahsin’den çok Neşati Efendi’ye gülerler. 

Zaman: Olaylar 1800’lü yıllarda bir kara kışta, yaklaşık bir günlük sürede 

gerçekleşir. 

Mekân: Olaylar İstanbul’da geçer. İskele kahvesi, Fil Tahsin’in 

Kuzguncuk’taki evi, kayık ve Neşati Efendi’nin Üsküdar’daki konağı hikâyenin 

kapalı mekânlarıdır. 

Kişiler: 
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 Fil Tahsin (Tahsin Ağa): Oburluğuyla ünlü, zeki, hoşsohbet, herkesle iyi 

geçinen, edepli birisidir.  

 Neşati Efendi: Vaktini muziplikle geçiren, eğlenceye meraklı, namusuna 

düşkün ve zengin bir adamdır. 

 Çeşm-i Cellat: Neşati Efendi’nin konağında çalışan yaşlı bir cariyedir. Fil 

Tahsin’e âşıktır. 

 Neşati Efendi’nin arkadaşları olan Anber Molla, Şeker-zâde ve Hekimbaşı 

Devai, kayıkçı, Fil Tahsin’in annesi, Neşati Efendi’nin konağındaki uşak, ayvaz ve 

cariyeler dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Olaylar anlatılırken öyküleyici anlatım ve diyalog tekniklerine 

başvurulmuştur. 

 

 1.3.2.18. BİR TÖVBEKÂR 

 Konu: Feda Efendi’nin Talat Hanım’ı rahatsız etmesi yüzünden düştüğü 

gülünç durum. 

 Tema: Aşkın insana mutlaka bir şekilde yararı olur. 

 Olay Örgüsü: Hovarda bir mirasyedi olan Feda Efendi, bir gün araba 

gördüğü Talat Hanım’a âşık olur. Ne var ki, Talat Hanım evlidir ve Feda Efendi’ye 

kesinlikle yüz vermez. Feda Efendi, Talat Hanım’ın kocası Murtaza Efendi’nin evde 

olmadığı bir gece Talat Hanım’ın yanına gitmeyi başarır. Ona âşık olduğunu ve bu 

uğurda gerekirse kocasını öldüreceğini söyler. Onlar konuşurken, Murtaza Efendi 

eve girer. Bunu öğrenen Feda Efendi, aslında çok korkak olduğu için büyük bir 

telaşla tavan arasından kaçar ve gülünç bir duruma düşer. Murtaza Efendi, tavan 

arasından sesler gelince silahını alıp ateş eder. Feda Efendi’nin vurulduğunu sanan 

Talat Hanım, korkudan bayılır. Vurulan şeyin kocaman bir tilki olduğunu anlayınca 

ferahlar. Bu tehlikeli ve gülünç olaydan paçayı kurtaran Feda Efendi, artık hiçbir 

kadına kabadayılık yapmamaya karar verir ve kendisine uygun bir kız bularak 

evlenir. 

Zaman: Olaylar bir yaz mevsiminde gerçekleşir. 

Mekân: Hikâyede anlatılan olaylar İstanbul’da bir Şirket-i Hayriye 

vapurunda ve Murtaza Bey’in Çamlıca’daki köşkünde geçer.    
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Kişiler: 

 Fedai Efendi: Yirmi üç yirmi dört yaşlarında bir mirasyedidir. Bilgileri 

zanlarına dayanır. Meslek sahibi değildir. Yakışıklı, uzun boylu, bey tenli ve 

tıknazcadır. Süse düşkündür ve gayet kibirlidir. 

 Talat Hanım: Namusuna düşkün, telaşlı ve gayet sadık, esmer ve güzelce bir 

kadındır.  

 Murtaza Efendi: Ağırbaşlı, güçlü ve cesur bir adamdır. 

 Suat Efendi, Fedai’nin uşağı, Talat Hanım’ın annesi, hizmetçileri, uşakları, 

bağ bekçileri, seyisler ve ayvaz dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri ise öyküleyici anlatım, 

betimleyici anlatım ve diyalogdur.  

        

 1.3.2.19. ÇİNGENE 

 Konu: Şems Hikmet’in bir Çingene kızını beğenerek eğitmesi ve bu yüzden 

yakın çevresinin ona baskı yapması üzerine intihara teşebbüs etmesi. 

 Tema: İnsanlara ön yargılı yaklaşılmamalıdır.   

 Olay Örgüsü: Şems Hikmet, nisan ayında Selimcan, Sihrî Efendi, Davut 

Bey, Artin Elvanyan Efendi ve Rakım Bey’le Kâğıthane taraflarına sandalla 

eğlenmeye gider. Bunlar eğlenirken yanlarına dört Çingene gelir. Şems Hikmet, 

bunlar arasında Ziba adlı kızdan sesinin ve dış görünüşünün güzelliğinden dolayı 

oldukça etkilenir. Şems Hikmet, onu eğitmek üzere Düriye Hanım’ın yanına götürür. 

Ayrıca Düriye Hanım’ın evinde iyi bir eğitim alması için her türlü yardımı yapar. 

Ziba, görgü kurallarını, müzikal bilgileri vs. kısa sürede öğrenir.  

 Başta annesi olmak üzere bütün tanıdıkları, Şems Hikmet’in Ziba’yla 

evlenmesine karşıdır. Oysa Şems Hikmet’in böyle bir düşüncesi yoktur. Şems 

Hikmet, eğitimle herkesin kibar ve medeni bir insan olabileceğine inanır. Ancak 

çevresindekiler buna aldırış etmez ve ona baskı yaparlar. Bu baskılara dayanamayan 

Şems Hikmet, bahçedeki kuyuya atlamak suretiyle intihar teşebbüsünde bulunur. 

Kuyudan sağ olarak çıkarılırsa da kafasını kovaya çarptığı için akli dengesini 

kaybeder. Onun iyileşmesine faydası olur diye annesi, Ziba’yı çağırır. Ancak değişen 

bir şey olmaz. Ziba’yı yakından tanıma fırsatı bulan Rakım Efendi, Şems Hikmet’in 
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annesi de dahil olmak üzere herkes Ziba’yla ilgili olumsuz düşüncelerinden dolayı 

pişman olur. Şems Hikmet, intihar teşebbüsünden yirmi dört gün sonra hayatını 

kaybeder. Bu olaydan özellikle ev halkı derin bir üzüntü duyar. Ziba ise bu olaydan 

sonra evlenmemeye karar vererek ona olan sadakatini gösterir. 

Zaman: Olaylar, nisan ayının on yedisinde ve salı günü başlayarak yaklaşık 

bir buçuk yıllık bir zaman diliminde gerçekleşir. 

Mekân: Olaylar İstanbul’da geçer. Hikâyede Kâğıthane’ye ait tasvirler 

vardır. Şems Hikmet’in bindiği kayıklar ve sandal, Şems Hikmet’in Üsküdar’daki 

konağı ve Düriye Hanım’ın Boğaziçi’ndeki yalısı hikâyedeki kapalı mekânlardır. 

Kişiler: 

 Şems Hikmet: Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca bilir. 

Marangozlukla uğraşır. Yirmi iki yaşlarında, tutumlu, saygılı ve öğrenmeyi seven 

birisidir. Yakışıklı, ela gözlü, kumral saçlı, orta boylu ve tıknaz vücutlu olması 

başlıca fiziksel özellikleridir. 

 Ziba: Uzun boylu, siyah gözlü, esmer, çenesi yumru, ağzı küçük, dişleri 

bembeyaz bir Çingene kızıdır. On yedi yaşlarında, güzel sesli ve oldukça zekidir. 

 Selimcan: Şems Hikmet’in hocasıdır. Almış sekiz yaşında, birkaç dil bilen ve 

okumaktan hoşlanan bir Hintlidir. 

 Sihrî Efendi: Otuz beş yaşlarında, uzun boylu, kumral ve iyi ahlaklı bir 

şairdir. 

 Davut Bey: Ziba’ya müzük dersi verir. İleri derecede müzikal bilgi ve 

beceriye sahiptir. 

 Artin Elvanyan Efendi: Ermeni’dir. Usta bir ressamdır ve eğlenceye 

düşkündür.  

 Rakım Bey: Kırk iki yaşında, meraklı, zeki, övgü ve yergide usta bir 

gazetecidir. 

 Düriye Hanım: Çöpçatanlık yapan ve Ziba’yı birçok yönden eğiten kadındır. 

 Şems Hikmet’in Annesi: Oğlunu çok seven ve toplumca benimsenmiş ön 

yargılara göre hareket eden birisidir. 

 Ziba’nın arkadaşları, Nikoli, kürekçiler, kayıkçılar, Düriye Hanım’ın iki 

küçük torunu, Sülüş, Nazlı, Fatma Münevver Hanım, uşaklar ve İstanbul halkı 

dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. 
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Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım ve diyalog hikâyede 

kullanılan anlatım teknikleridir. 

 

 1.3.2.20. ÇİFTE İNTİKAM 

 Konu: Margrit’in Parisli bir ressamla yaşadığı aşk ve bunun sonucunda 

babası ve Leruj tarafından ikisinin de cezalandırılması. 

 Tema: Aldatıcılık çok olumsuz sonuçlara yol açabilir.   

 Olay Örgüsü: Fransa’daki bir köyde orman koruculuğu yapan Lotis, 

halasının kızı Jeneviyev ile evlenir. Jeneviyev, bir kız çocuğu doğurduktan kısa bir 

süre sonra ölür. Bunun üzerine Margrit adını verdiği kızı Lotis büyütür. Margrit, 

ormanda babasıyla birlikte büyüdüğü için bir takım vahşi sayılabilecek davranışlar 

gösterir. Ancak bu davranışlar, kızın gençliğe adım atmasıyla yavaş yavaş ortadan 

kalkar. Kız, delikanlılarla şakalaşmaya ve raksa başlar. Ayrıca suda kendi aksini 

seyretmeye koyulur. Bir gün panayırda tanıdığı Leruj ile raks eder ve onu beğenir. 

Yalnız Leruj’un bırakonya olması evlenmelerine engeldir. Bu yüzden ondan uzak 

durur. Bu arada Paris’ten gelen Mil Flor adlı bir ressam, Margrit’in gönlünü çeler.  

 Margrit, söylediği yalanlarla hem Leruj’u hem de babasını kandırır. Lotis ve 

Leruj, Margrit’i takip ederler ve onu ormanda Mil Flor ile birlikte görürler. Her ikisi 

de ateş eder ve Margrit’le Mil Flor hayatını kaybeder. Lotis ve Leruj, cesetleri 

ormana gömdükleri için kimse onların Lotis ve Mil Flor’u öldürdüklerinden haberdar 

olmaz. 

Zaman: Olaylar on beş yirmi yıllık bir zaman diliminde gerçekleşir. 

Mekân: Olaylar Fransa’daki bir köyde geçer. Bu köydeki ormanlık alana ait 

başarılı tasvirler yapılmıştır. Panayır, köy kilisesi ve Lotis’in kulübesi hikâyedeki 

kapalı mekânlardır. 

Kişiler: 

 Margrit: Uzun boylu, iri yapılı, güçlü, güzel, yabani, zeki ve yalancı bir 

kızdır. Sosyal hayattan uzak ve ormanlık bir yerde yetiştiği için kolayca 

kandırılabilecek ve aldatılabilecek bir yapıdadır. 

 Lotis: Beş yıl Cezayir’de askerlik yapmıştır. Askerlik dönüşü bir kontun av 

yerini korur. İyi bir nişancıdır. Kıskanç ve namusuna düşkündür. 
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 Leruj: Margrit’ten daha uzun ve yapılıdır. Bırakonyacılıkla geçinen iyi bir 

nişancıdır. 

 Mil Flor: Uzun boylu, yakışıklı ve çapkın bir ressamdır. 

  Köy halkı ve panayıra katılanlar dekoratif unsur durumundaki 

kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım ve diyalog, hikâyede 

kullanılan tekniklerdir.  

  

 1.3.2.21. PARA 

 Konu: İki okul arkadaşından Sulhi’nin kayınbabasını dolandırdıktan sonra 

iflasa sürüklenmesi ve Vahdeti’nin de kendi emeğiyle albaylığa kadar yükselerek 

mutluluğu yakalaması.   

 Tema: Para tek başına mutluluk getirmeyeceği için insan, evladına iyi bir 

eğitim gibi erdemler kazandırmaya çalışmalıdır. 

 Olay Örgüsü: Hikâyenin baş kahramanları Mekteb-i Tıbbiye’de okuyan iki 

arkadaş olan Vahdeti ve Sulhi’dir. Vahdeti, bir çiftçi ailesinin oğludur ve onun için 

gerçek mutluluk çalışmayla ve başkalarına avuç açmamakla mümkündür. Sulhi ise 

halasının servetiyle geçinen ve mutluluğun kaynağının para olduğunu düşünen 

birsidir. Sulhi, çalışmadığından dolayı dördüncü sınıfta üst üste iki kere kalınca 

okuldan atılır. Bundan kısa bir süre sonra halası ölür ve bütün serveti Sulhi’ye kalır. 

Sulhi, son derece zengin bir adam olan İsmail Ağa’nın servetine de konmak amacıyla 

kızı Şerife’yle evlenir. İsmail Ağa’nın güvenini kazanınca bütün işlerini o yönetir.  

 Vahdeti ise okulu bitirdikten sonra doktor olur. Sulhi ile görüşürken İsmail 

Ağa’nın kızı Latife ile görüşme fırsatı bulur ve ona âşık olur. Vahdeti, birkaç kere 

Latife’yi ister, ancak İsmail Ağa Vahdeti’nin zengin olmaması nedeniyle onu geri 

çevirir. Elindeki parayı har vurup harman savuran Sulhi, İsmail Ağa’ya büyük 

zararlar verir. Yangın ve kayıpların etkisiyle İsmail Ağa, kısa zamanda iflas eder. 

Vahdeti bu arada albaylığa yükselir ve bu defa Latife’yi alır. Kayınbabasıyla birlikte 

iflas eden Sulhi’ye Vahdeti en son yardım etmeyi teklif eder. 

 Zaman: Olaylar yaklaşık yedi yıllık bir zaman dilimde gerçekleşir. 
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 Mekân: Olaylar İstanbul, Marmara Denizi, Akdeniz, İzmit, Trabzon, Bursa 

ve Şumnu’da geçer. Mekteb-i Tıbbiye, Sulhi’nin halasının Aksaray’daki evi, İsmail 

Ağa’nın konağı, hanları ve dükkânları, Haydarpaşa Hastanesi, Sulhi’nin bindiği kotra 

ve vapur hikâyedeki kapalı mekânlardır. 

Kişiler: 

 Vahdeti: Mutluluğun parayla değil, bilgi ve beceriyle elde edilebileceğini 

savunur. Çiftçi bir ailenin çocuğudur. Okulunu üstün bir başarıyla bitirir. Arkadaşı 

Sulhi’yi çok sever. Orta boylu, esmer tenli, tıknaz vücutlu ve ela gözlüdür. Oldukça 

zeki, azimli, sebatlı ve fedakârdır. 

 Sulhi: Mutluluğun temelinin para olduğunu düşünür. Tembel, eğlenceye 

düşkün ve dilbaz birsidir. Uzun boylu, beyaz tenli, kırmızı saçlı, mavi gözlü ve 

yakışıklıdır. Oldukça zeki, kurnaz ve hovardadır. Birçok merakı vardır.  

 İsmail Ağa: Yazıcılık yapan babasından kalan serveti vurgun ve borç 

senetleriyle çoğaltan, parayı her şeyden üstün tutan birisidir. Trabzonludur, oldukça 

inatçı ve zengindir. Ancak servetini iyi değerlendiremez. 

 Şerife Hanım: Gösterişe meraklı ve süse düşkün güzel bir kadındır. Çok iyi 

bir alafranga eğitimi almıştır. 

 Latife Hanım: Zeki, akıllı, güzel ve utangaç birisidir. Ablası Şerife Hanım 

gibi iyi bir eğitim almıştır. Ayrıca büyük bir öğrenme merakı bulunmaktadır. 

 İsmail Ağa’nın karısı, İsmail Ağa’nın ortakları, konağındaki aşçı, uşak, ayvaz 

ve seyisleri, Yunus Ağa, Sulhi’nin halasının iki cariye ve bir ihtiyar uşağı, Mekteb-i 

Tıbbiye mümeyyizleri, hırsızlar, polis, bekçi, hamal, sigorta direktörü, Sulhi’nin 

arkadaşları ve halası,  Ekşidis Efendi ve Vahdeti’nin babası dekoratif unsur 

durumundaki kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Öyküleyici anlatım, betimleyici anlatım ve diyalog hikâyede 

kullanılan anlatım teknikleridir.   

        

 1.3.2.22. KISMETİNDE OLANIN KAŞIĞINDA ÇIKAR 

 Konu: Metresinden ayrılıp evlenmek isteyen Kilyom de Monberon’un yakın 

arkadaşı Oktav de Parizi’ye başvurması ve bunun üzerine Oktav de Parizi’nin 

başından geçen gülünç olaylar. 
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 Tema: Kişinin kısmeti varsa fırsatlar ayağına kadar gelir. 

 Olay Örgüsü: Kilyom de Monberon metresi olan Madam de Revilli’den 

ayrılarak, âşık olduğu kızla evlenmeye karar verir. Ancak Madam de Revilli’nin bu 

durumda bir rezalet çıkarabileceğinden, hatta intihar edebileceğinden çekinir. Bu 

yüzden arkadaşı Oktav de Parizi’ye başvurur. Ondan Madam de Revilli’yi teselli 

ederek, yazdığı mektupları geri almasını ister. Oktav de Parazi, önce yanlışlıkla 

Madam Darjikor’la görüşür. Akşamki baloda ise Madam de Revilli ile karşılaşır ve 

onu beğenir. Madam de Revilli ise Monberon’a gösterdiği muhabbeti artık Oktav de 

Parizi’ye gösterir. Oktav de Parizi, olanları Monberon’a anlatır. Monberon, Madam 

de Revilli’yi kıskanmaktan kendini alamaz ve Oktav de Parizi’yi çok kısmetli bulur. 

Zaman: Olaylar yaklaşık bir günlük sürede gerçekleşir. 

Mekân: Hikâyede anlatılan olaylar Paris’te geçer. Oktav de Parizi’nin evi, 

Madam de Revilli’nin konağı ve arabası, Avusturya elçiliği, Madam Darikoj’un 

konağı hikâyedeki kapalı mekânlardır. 

Kişiler: 

 Oktav de Parizi: Yirmi sekiz yaşında, yakışıklı, zevkine düşkün, zeki, güzel 

konuşan, ikna yeteneği yüksek, eğitimli, kibar ve zengin bir soyludur. 

 Kilyom de Monberon: Yirmi iki yaşında, kibar, yakışıklı, zengin, kolay 

kandırılabilen ve aldatılabilen birisidir. 

 Madam Darikoj: Otuz beş yaşlarında, güzel, zengin ve soylu bir kadındır. 

Evli olmasına rağmen kocası dışında bir sevgilisi vardır. 

 Madam de Revilli: Genç, güzel ve evli bir kadındır. Önceleri Oktav de 

Parizi’nin metresiyken onun evleneceğini öğrenmesi üzerine Oktav de Parizi’yle 

birlikte olmaya başlar.     

 Oktav de Parizi’nin uşağı, Madam Darjikor’un kapıcısı, Avusturya elçisi ve 

eşi, Avusturya elçiliğindeki baloya katılanlar dekoratif unsur durumundaki 

kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Olaylar anlatılırken öyküleyici anlatım ve diyalog tekniklerine 

başvurulmuştur.  
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 1.3.2.23. DİPLOMALI KIZ 

 Konu: Yoksul bir ailenin çocuğu olan Juli’nin büyük sıkıntılar çekerek 

okuduktan sonra bilgi ve becerisi sayesinde zengin olarak kendisini ve ailesini mutlu 

etmesi. 

 Tema: Kız çocukları mutlaka okutulmalıdır. 

 Olay Örgüsü: Demircilikle uğraşan Jan’ın birçok kadınla münasebeti olur. 

En son zekâsından dolayı Polini’le birliktelik sözleşmesi yapar. Bu birliktelikten bir 

buçuk yıl sonra bir kız çocuğu dünyaya gelir. Juli adlı bu kız iki yaşındayken Jan ve 

Polini evlenir. Jan, Polini’nin itirazlarına rağmen kızını okutmaya merak sarar. Kızını 

okutmayı başarır. Ancak bu uğurda mal varlığının tamamını kaybettiği gibi bir 

miktar da borçlanır. Juli, on sekiz yaşlarında iyi bir dereceyle mezun olmasına 

rağmen iş bulamaz. Yaptığı bütün başvurular reddedilir. En son bir franklık bir 

sermayeyle çiçek satmaya girişir. Tiyatro binası önünde Fransız edebiyatının en 

tanınmış şairlerinin şiirlerini okuyarak sattığı çiçeklerden önemli miktarlarda para 

kazanmaya başlar. Daha sonra kütüphaneden yaptığı araştırmayla bulduğu binlerce 

mısrayı sattığı çiçeklerinin arasına koyar. Bir süre sonra ünü yayılır, gazeteler ondan 

söz etmeye başlar. Juli, anne ve babasından onların tepkilerinden çekindiği için 

çiçekçilik yatığını saklar. Onlara bir mağazada defterdarlık yaptığına ilişkin yalanlar 

söyler. Bu yalanı, apartman kapıcısı ve karısı yüzünden ortaya çıkınca bütün 

gerçekleri açıklar. Juli, bir aylık kazancıyla dayalı ve döşeli bir ev tutarak ailesini 

tavan arasındaki sefalet hayatından kurtarır. Ayrıca Teyatr Fransa yönetimiyle yıllık 

on iki bin frank maaş ve bin iki yüz frank karşılığında şiir okuma konusunda 

konferans ve genç tiyatroculara retorik dersi vermek üzere bir sözleşme imzalar. 

Kızlarına yaptıkları masraf ve harcadıkları emeklerin boşa gitmediğini gören anne-

baba bu duruma çok sevinir. 

Zaman: Olaylar, kış mevsiminde ve beş haftalık bir süre içinde gerçekleşir. 

Mekân: Hikâyedeki olaylar Paris’te geçer. Bastil Meydanı civarındaki 

apartman, postahane, Luvr Mağazası, Kredi Liyone Bankası, kahvehane, çiçekçi 

dükkânı, Rişliyö Sokağı’ndaki milli kütüphane ve ev, Madam Jeraltin’in mağazası, 

lokanta ve tiyatro binası hikâyedeki kapalı mekânlardır.    

Kişiler: 



 63 

 Juli: On yedi on sekiz yaşlarında, zeki, bilgili, girişimci, namuslu ve güzel 

konuşma yeteneği son derece yüksek bir kızdır. 

 Polini: Orta yaşlarda, zeki, tutumlu, inatçı, hırçın ve yalanı sevmeyen bir 

kadındır. 

 Jan: Uzun boylu, iri kemikli, elli beş yaşında, okumaya ve öğrenmeye hevesli 

bir adamdır. Gençken oldukça güçlü ve yakışıklı olan Jan, iyi beslenemediğinden 

yaşı ilerledikçe zayıf düşer. 

 Kapıcı: İftiracı, paraya düşkün ve şüpheci bir adamdır.  

 Kapıcının karısı: Meraklı, şüpheci ve dedikoduya düşkün bir kadındır. 

 Postahane memuru, muhasebeci muavini kadın, banka memuru, tombalacı 

adam, polisler, çiçek satan kadınlar, tiyatro seyircileri ve Paris halkı dekoratif unsur 

durumundaki kahramanlardır.   

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Olaylar anlatılırken öyküleyici anlatım, geriye dönüş ve diyalog 

tekniklerine başvurulmuştur. 

 

 1.3.2.24. DOLAPTAN TEMAŞA 

 Konu: Behram Ağa’nın bir gece vakti başından geçen korkunç ve tehlikeli 

olaylar. 

 Tema: İyi ahlaklı olmak insanı birçok kötülüklerden korur. 

            Olay Örgüsü: Akşam saatlerinde üç arkadaş içki ve nargile içmek için Balat 

İskelesi’ndeki bir Yahudi meyhanesine gider. Bir süre sonra bu üç arkadaştan ikisi 

Behram Ağa’ya oyun ederler. Çeşitli bahanelerle onu meyhanede yalnız bırakıp 

giderler. Behram Ağa, kendisine oyun edildiğini anlayınca helva sohbetine katılmak 

için zifiri karanlıkta Kesmekaya’ya gitmek üzere yola çıkar. Ancak yolunu şaşırır. 

Korkudan ve yorgunluktan hâlsiz düşen Behram Ağa, bir kapıya yaslanır ve kapı 

kendiliğinden açılır. Onu istemeden girdiği bu evde Leyla adlı bir kadın karşılar. Ona 

geceyi orada geçirmesini, aksi takdirde onu herkese rezil edeceğini söyler. Behram 

Ağa, orada kalmayı çaresiz kabul eder. Leyla’nın getirdiği rakıdan içerken Leyla’nın 

belalısı Kanlı Mustafa gelir. Bu durumda Behram Ağa, odadaki yüke saklanmak 

zorunda kalır. Leyla’yla Kanlı Mustafa sohbet ederken Leyla’nın kocası Suranîzen 

Paşalı Ahmet Ağa kapıyı çalar, ancak kapı açılmaz. Ahmet Ağa, kapıyı kırarak Leyla 
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ve Kanlı Mustafa’nın bulunduğu odaya gelir. Karısının kendisini aldattığı gören 

Ahmet Ağa, Kanlı Mustafa’ya şu teklifi yapar: Leyla ile birlikte dışarı çıkalım, 

Leyla’yı boşadığımı herkesin önünde ilan eydim ve evi terk edeyim. Kanlı Mustafa 

bu teklife yanaşmaz. Bunun üzerine Ahmet Ağa, çok seri bir şekilde önce Kanlı 

Mustafa’yı, sonra da Leyla’yı palasıyla öldürür. Bütün bu olanları yükten izleyen 

Behram Ağa perişan bir durumdadır. Odadaki kedinin hareketlerinden şüphelenen 

Ahmet Ağa, yükün kapısını açar ve Behram Ağa’yı görür. Behram Ağa, büyük bir 

telaş ve korkuyla masumiyetini kanıtlamaya çalışır. Ahmet Ağa, o ölünceye kadar 

gördüklerini hiç kimseye söylememesi şartıyla Behram Ağa’nın canını bağışlar. 

Ayrıca Behram Ağa’nın söylediklerinin doğru olup olmadığını öğrenmek için 

Kesmekaya’daki helva sohbetinin yapıldığı eve gider. Behram Ağa’nın 

söylediklerinin doğru olduğuna kanaat getiren Ahmet Ağa, onunla iyi bir dostluk 

kurar. Behram Ağa, söz verdiği gibi o gece gördüklerini Ahmet Ağa ölene kadar hiç 

kimseye söylemez. 

Zaman: Olaylar yeniçeri ocağının son dönemlerinde, akşam saatlerinde 

başlar ve gece yarısında biter. 

Mekân: Olaylar Balat ve Kesmekaya’da geçer. Behram Ağa ve 

arkadaşlarının bindiği kayık, Balat’taki Yahudi meyhanesi, Leyla’nın evi ve helva 

sohbetinin yapıldığı ev hikâyenin kapalı mekânlarıdır.  

Kişiler:  

 Behram Ağa: Kırkını geçmiş, ellisine yaklaşmış, namusuna düşkün, dürüst ve 

sadık, yağlıkçı esnafından bir adamdır. 

 Leyla: Güzel, süslü ve aşüfte bir kadındır. 

 Zorlu Mustafa: İri yarı, son derce güçlü, kıskanç ve eğlenceye düşkün bir 

yeniçeridir. 

 Suranîzen Paşalı Ahmet Ağa: Kibar ve asil bir paşalıdır. Son derece cesur, 

güçlü, olgun ve soğukkanlıdır. 

 Behram Ağa’nın iki esnaf arkadaşı, Hacı Mansur Efendi, Yahudi kayıkçı, 

Esperaki, meyhaneciler ve helva sohbetine katılanlar dekoratif unsur durumundaki 

kahramanlardır. 
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 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Hikâyede başvurulan anlatım teknikleri öyküleyici ve betimleyici 

anlatımdır.     

          

 1.3.2.25. İKİ HUD’AKÂR 

 Olay: Paris kibar âleminden kaçan iki soylu olan Sesil ve Şarl’ın tanışarak 

evlenmeleri. 

 Tema: Vaktinde yapılan iyi bir evlilik insanı mutluluğa götürür.  

 Olay Örgüsü: Hikâyenin baş kahramanları iki asilzade olan Sesil ve Şarl’dır. 

Şarl, Aleksandır de Blanşmezon’un oğludur. Babası onun erken yaşta evlenmesini 

istemez. Çünkü kibarzadeler kırk yaşına kadar gönül eğlendirdikten sonra evlenir. 

Şarl, bu düşünceyi benimsemediği için uzun bir seyahate çıkar ve birçok ülke dolaşır. 

Sesil de, Şarl gibi zengin bir ailenin çocuğudur ve halasının yanında kalır. Halası 

Paris’te ölünce bütün mirası Sesil’e kalır ve bu yüzden genç yaştaki kıza birçok 

talipli çıkar. Bu talipliler Sesil’in servetinin peşindedirler. Sesil, kendisiyle serveti 

için değil sadece güzelliği ve ahlakı için evlenecek birisini bulmak için adını 

değiştirerek seyahate çıkar. Şarl ve Sesil, İsviçre’de bir otelde tanışırlar. Her ikisi de 

gerçek kimliğini saklayarak kendisini fakir olarak tanıtır. Birbirlerinden hoşlanan iki 

genç, otel müdiresi Madam Balu’nun yardımıyla evlenir. Çok mutlu bir balayı 

geçirirler. Şarl’ın bazı davranışlarından şüphelenen Sesil, onu takip eder ve onun da 

gerçekte kendisi gibi zengin bir soylu olduğunu öğrenir. Sesil ve Şarl, birbirlerinin 

gerçek kimliklerini öğrendikten sonra tanışıp evlenmiş olduklarından dolayı 

duydukları memnuniyeti dile getirirler.    

 Zaman: Olaylar bir iki yıllık bir zaman diliminde gerçekleşir. 

 Mekân: Olaylar Paris’te, Sesil’in halasının Nansi civarındaki şatosunda ve 

İsviçre’de geçer. 

 Kişiler: 

 Şarl de Blanşmezon: Yirmi yaşında, yakışıklı, uzunca boylu, esmer, cesur, 

zengin, nazik ve soylu bir adamdır. 

 Sesil de Bruyer: Yirmi yaşında, güzel, cerbezeli, okumayı seven, akıllı, 

zengin ve soylu bir kızdır. 
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 Kont Aleksandır de Blaşmezon: Şarl’ın babasıdır. Paris kibarlık âlemine ayak 

uydurmuş, zengin bir soyludur. 

 Sesil de Bruyer’in halası: Geleneklere bağlı, zengin bir kadındır. 

 Madam Balu: Kurnaz ve ara bozucu bir otel müdiresidir. 

 Jeniyev Oteli’nin hizmetçisi ve Kont Aleksandır de Blanşmezon’un uşağı 

dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır.  

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Kullanılan anlatım teknikleri, diyalog ve öyküleyici anlatımdır. 

   

 1.3.2.26. EMANETÇİ SITKI 

 Konu: Sıtkı’yla Ayşe Şeref’in uzun süreli ve üzücü olaylardan sonra 

birbirlerine âşık olarak evlenmeleri. 

 Tema: Evlilikte fiziki güzellikten çok, ahlaki güzellik önemlidir. 

Olay Örgüsü: Emanetçi Sıtkı, küçük yaşlarda annesiz ve babasız kaldığı için 

Dimyatizade tarafından evlatlık edinilmiştir. Emanetçilikle uğraşır ve işini büyük bir 

titizlikle yapar. Kırk yaşlarda olmasına rağmen evlenmemiştir. Bunun nedeni yıllar 

önce sevdiği kızın bir başkasıyla evlenmesidir. Sevdiği kız, Dimyatizade’nin evlat 

edindiği Ayşe Şeref’tir. Ayşe Şeref, Dimyatizade’nin diğer evladı olan Rıza ile 

evlenir. Rıza ile yakışıklılığından dolayı evlenir. Ancak Rıza, son derece hovarda 

biridir. Dimyatizade öldükten sonra mirasına konar. Har vurup harman savurduğu 

için kısa sürede bütün serveti tüketir ve borca girer. Daha sonra Rıza aşırı rakı 

içmekten ölür. Böylece Ayşe Şeref ve annesi onun baskısından kurtulur. Ayşe 

Şeref’in annesi, Sıtkı’nın yardımlarını kabul etmez. Rıza ise onlara haberleri 

olmadan yardımda bulunur. Annesi ölünce Ayşe Şeref, yalnız kalır ve dadısı 

Pembegül’ün kendisiyle birlikte kalması için Sıtkı’ya başvurur. Sıtkı, bu konuda 

Ayşe Şeref’e yardımcı olur. Ayşe Şeref, Rıza’yla evlendiğinden dolayı pişmandır. 

Pembegül’ün kocası Sarı Mustafa’nın aracılık etmesiyle Ayşe Şeref ve Sıtkı 

evlenerek mutlu olurlar.  

Zaman: Olay yaklaşık olarak 1800’lü yılların başında ve yirmi yıllık bir 

zaman diliminde gerçekleşir. 



 67 

Mekân:  Olayların tamamı İstanbul’da Dimyatizade’nin konağı, Emanetçi 

Sıtkı’nın evi, yazıhanesi, Soğancılar Hanı’nda tuttuğu oda, Ayşe Şeref Hanım’ın 

kaldığı ev ile çamaşıra gittiği evlerde geçer.  

 

Kişiler: 

 Emanetçi Sıtkı: Küçük yaşlarda Dimyatizade tarafından evlatlık edinilir. 

Sevdiği kız evlendikten sonra Dimyatizade’nin konağını terk eder. Orta boylu, zayıf, 

esmer tenli ve yakışıklı olmayan bir adamdır. Ahlaken çok iyidir. Yumuşak huylu, 

sabırlı, iyiliksever, hoşsohbet, güvenilir, sadık ve alçak gönüllüdür. 

 Ayşe Şeref: Boylu boslu ve güzel bir kadındır. Ayrıca zeki, nazik ve 

eğitimlidir. 

 Rıza: Gayet yakışıklı, kıskanç, yalancı, hovarda ve eğlenceye düşkün 

birisidir. 

 Dimyatizade: İyiliksever ve zengin bir adamdır.  

 Ayşe Şeref’in Annesi: Dış görünüşe önem veren, kıskanç ve gurulu bir 

kadındır. 

 Sarı Mustafa, Pembegül, Gülfem Kalfa, Mansur Efendi, Selami Efendi ve 

yağlıkçılar dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Olaylar öyküleyici anlatım, diyalog ve mektup tekniğine başvurularak 

anlatılmıştır. 

 

 1.3.2.27. CANKURTARANLAR 

 Konu: Fransa’da çan çanlık ederek eğlenen bir grup insanın dinlediği 

eğlendirici ve sürükleyici olaylar. 

 Tema: Kişi, evlenmek istediği kimseyi iyice tanıdıktan sonra evlenmelidir. 

 Olay Örgüsü: Bir grup insanın dinlediği birbirinden ilginç hikâyeler çerçeve 

vakayı oluşturur. Üç anlatıcının arka arkaya anlattıkları hikâyeler ise iç vakaları 

oluşturur.  

 Marsiya’da çan çanlık ederek eğlenen bir grup insan, üç adamın anlattıklarını 

dinler. Birinci adam Sen Nehri’nde boğulmak üzere olan bir adamı nasıl kurtardığını 

anlatır. Daha sonra orada bulunanlardan biri bunun üç arkadaş tarafından düzenlenen 
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bir oyun olduğunu söyler ve herkes kahkahalara atar. İkinci adam bir med zamanı 

geçirdiği boğulma tehlikesini anlatır. Bu tehlikeden kendisine hediye edilen bir 

çubuk sayesinde kurtulur. Nihayet yaşlı bir adama söz verilir. Bu adam bir papağan 

sayesinde son anda oldukça hovarda ve ahlaksız bir kız olan Polini Krakar’la 

evlenmekten nasıl kurtulduğunu anlatır. Hikâyeleri dinleyenler asıl cankurtaranın 

yaşlı adamın anlattığı hikâyedeki papağan olduğuna karar verirler.      

 Zaman: Çerçeve vaka bir kış gecesi gerçekleşir. Birinci iç vaka yaz 

mevsiminde, ikinci iç vaka anlatıcının gençlik yıllarında, üçüncü iç vaka ise 

anlatıcının öğrenci olduğu gençlik yıllarında geçer. 

 Mekân: Çerçeve vaka Marsilya’daki bir salonda, birinci iç vaka Lyon 

şehrinde, ikinci iç vaka Gaskonya Körfezi’ndeki Arkaşon kasabasında, üçüncü iç 

vaka da Paris’teki Kartiye Latin mahallesinde ve Trovil’de geçer. 

 Kişiler: 

 Birinci Anlatıcı: Yüzme konusunda yetenekli ve iyi niyetli birisidir.  

 İkinci Anlatıcı: Soğukkanlı, akıllı ve iyilik bilir bir adamdır.      

 Üçüncü Anlatıcı: Gayet iyi ahlaklı, terbiyeli ve öğrencilik yıllarını yalnız ders 

çalışarak geçirmiş yaşlı bir adamdır. 

 Polini Krakar: Oldukça güzel, yüzmede usta ve kötü mizaçlı bir kızdır.  

 Salonda anlatılan hikâyeleri dinleyenler, birinci anlatıcının canını kurtardığını 

sandığı adam ve iki arkadaşı, ikinci anlatıcıyı aramaya çıkanlar, üçüncü anlatıcının 

âşık olduğu Polini’in anne ve babası dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Çerçeve vaka anlatılırken hâkim bakış açısı 

ve anlatıcı, iç vakalar anlatılırken kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır. 

Hikâyede öyküleyici anlatım ve diyalog  tekniği kullanılmıştır.    

 

 1.3.2.28 BİR ACİBE-İ SAYDİYE 

 Konu: Pol dö Şalo’nun goril avı esnasında tanık oldukları ve yaşadığı 

maceralar. 

 Tema: Kişi ya başkasından intikam almamalı ya da bu iş için adalete 

başvurmalıdır.  

 Olay Örgüsü: Hikâyenin çerçeve vakası Pol dö Şalo’nun goril avından, iç 

vakası Calu’nun kaybolmasından ibarettir. 
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 Pol dö Şalo, medeni dünyada goril avlama şerefine sahip olan ilk kişi olmak 

amacıyla Afrika’ya gider. Pol dö Şalo, burada en son çıktığı bir avda daha önce bir 

goril tarafından kaçırılmış Calu adlı bir kadına rastlar. Bu kadının başından geçenleri 

yerlilerden dinler. Gambo ve Saka, Calu’ya âşık olmuş ve bu yüzden birbirine rakip 

olmuş iki adamdır. Bir gün Calu ortadan kaybolunca birbirlerinden 

şüphelenmişlerdir. Saka, Calu’yu kurtarmak için onu kaçıran gorile iyice yaklaşıp 

ateş eder, ancak hedefi ıskalar. Bu durumda goril Saka’yı öldürür. Gambo, Saka’nın 

o şekilde can vermesine üzülür ve bu olaya kendisi neden olduğu için pişmanlık 

duyar. Daha sonra gorilin dişi olduğu ve Calu’ya yavrusu gibi davrandığı öğrenilir. 

Zaman: Çerçeve vaka yaklaşık iki haftalık bir sürede, iç vaka ise çerçeve 

vakadan bir iki yıl önce gerçekleşir.  

Mekân: Olaylar Afrika kıtasındaki Kongo’nun ormanlık bir bölgesinde 

geçer. Hikâyede Kongo’ya ait tasvirler vardır. 

Kişiler: 

 Pol dö Şalo: Cesur, akıllı, bilgili ve Amerika’yı yurt edinmiş bir Fransız’dır. 

 Gambu: Portekiz kolonilerinde uzun süre kaldığı için Avrupalıların kadınlar 

hakkındaki kibar muamelelerini öğrenmiş ve bu sayede Calu’nun gönlünü 

kazanmıştır. Kibarlık ve nezaketi medeni dünyayı tanımış olmasından kaynaklanır. 

Şüpheci, intikamcı ve aldatıcı bir Afrika yerlisidir. 

 Saka: Zenci âdetlerine son derece bağlıdır. Kaba, cesur, vahşi bir Afrika 

yerlisidir. 

 Calu: Akıllı ve beğenilen bir kadındır.  

 Pol dö Şalo: Cesur, bilgili, akıllı ve meraklı bir Avrupalıdır. 

 Yerli halk, Calu’nun annesiyle babası ve fetiş sahibi dekoratif unsur 

durumundaki kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Diyalog, öyküleyici ve betimleyici anlatım tekniklerine 

başvurulmuştur. 

 

 1.3.2.29 ANA-KIZ 

 Konu: Anjelik’in yaşadığı kötü hayattan sonra düşüşüyle kızı Luiz’in ise iyi 

bir eğitimden ve evlilikten sonra mutluluğa kavuşması. 
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 Tema: Kötülük yapan er ya da geç cezasını bulur.   

Olay Örgüsü: Jermen Valide yaşlı ve kendisiyle birlikte torununu da 

geçindirmek zorunda olan bir kadındır. Jermen Valide, yıllar önce Mişel Nardik ile 

evlenir ve adını Anjelik koydukları bir kızı olur. Mişel Nardik, zatürreden dolayı 

ölünce Jermen Valide çalışmak zorunda kalır, ancak Anjelik çalışmaya hiç 

yanaşmaz. Daha sonra Anjelik, Pol Landre adında bir borsa oyuncusuyla drahomasız 

olarak evlenir. Bu evlilikten Luiz adında bir kız çocuğu doğar. Evlendikten üç yıl 

sonra Pol Landre vereme yakalanarak ölür. Bunun üzerine Anjelik, Luiz’i annesine 

bırakarak Paris’te hovardalıklarla dolu bir hayat sürer. Anjelik adını “Jijik” olarak 

değiştirir. Birçok erkekle birlikte olur ve yeni modalar çıkarır. Anjelik, kızına ve 

annesine hiçbir şekilde yardım etmez. Doktorlar, zayıf ve çelimsiz olan Luiz’in 

sağlıklı olarak gelişebilmesi için temiz hava almasını, taze süt, yumurta vb. ile 

beslenmesini tavsiye eder. Bunu yapmaya maddi gücü yetmeyen Jermen Valide, 

elindeki bütün parasını harcayarak kurabiye satmaya girişse de başarısız olur. 

Tesadüfen Jermen Valide’yle karşılaşan eski dostlarından Baron de Karniol, Luiz’le 

Jermen Valide’yi yanına alır. Luiz’i her yönden en iyi şekilde eğitir. Yıllar sonra 

Jermen Valide ölür. Luiz ise sipahi yüzbaşısı olan Emil Nardak ile evlenir. Kilisede 

kıydıkları nikâh esnasında Luiz, annesine dilencilik ederken rastlar, ancak onu 

tanımaz. Böylece Anjelik sefalete düşerken, kızı Luiz mutluluğa erer. 

Zaman: Olaylar yağmurlu bir öğle vakti başlar ve yaklaşık beş yıllık bir 

zaman diliminde gerçekleşir. 

Mekân: Olaylar Paris’te ve Baron de Karniol’un Britanya’daki çiftliğinde 

geçer. 

 

Kişiler:  

 Jermen Valide: Altmış yetmiş yaşlarında oldukça dinç bir kadındır. 

Namusuna düşkün, çalışkan ve fedakârdır. 

 Luiz: Zayıf bünyeli, iyi bir eğitim almış, iyi ahlaklı bir kızdır. 

 Anjelik (Jijik): İyi bir eğitim almıştır. Oldukça güzeldir. Eğlenceye düşkün, 

mağrur, bencil ve savurgan bir kadındır. 

 Baron de Karniol: Jermen Valide’nin eski dostlarındandır. İyiliksever ve 

değerbilir bir adamdır. 
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 Emil Nardak: Afrika’da görev yapan bir sipahi yüzbaşısıdır. Saygılı ve iyi 

ahlaklı, kırk yaşlarında bir adamdır. 

 Madam de Karniol, Juli de Karniol, Vikont de Lamar, Jerom de Karniol, 

Ceymis, polis memuru, Baron de Karniol’un evinde çalışanlar ve Paris halkı 

dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır.   

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Olaylar anlatılırken diyalog, öyküleyici ve betimleyici anlatıma 

başvurulmuştur. 
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1.3.3.DURUB-I EMSALİ OSMANİYE HİKEMİYATININ                

AHKÂMINI TASVİR 

 Ahmet Mithat Efendi, Şinasi’nin Durub-ı Emsal-i Osmaniye adlı eserindeki 

ilk on sekiz atasözünün çıkış nedenini anlatan ve açıklayan hikâyeler yazıp bunları 

Durub-ı Emsal-i Osmaniye Hikemiyatının Ahkâmını Tasvir adıyla bir kitapta 

toplar. Bu hikâyeler içerik ve teknik yönünden kayda değer yenilikler içermez. 

Yazarın amacı okuyuculara garip ve ilgi çekici olaylar yoluyla atasözlerini açıklamak 

olduğu için hikâye tekniğine pek dikkat etmez. Bu yüzden yazarın hikâye kitapları 

arasında en az sanat değeri taşıyanı,   Durub-ı Emsal-i Osmaniye Hikemiyatının 

Ahkâmını Tasvir’dir.   

 Türkçede Roman adlı çalışmasında Mustafa Nihat Özün, yazarın Letaif-i 

Rivayat serisini sürdürürken yayınladığı bu hikâye kitabı için şunları kaydeder: 

 “Bu Letaif-i Rivayat dizisine başlayıp sürdürürken bunların dışında birtakım 

hikâyeler daha yazmış ve yayımlamıştır. Bunlardan ilki, Şinasi’nin yayımladığı 

Durub-ı Emsal-i Osmaniye kitabının A harfinden 18 tanesini alıp, onların anlatmak 

istediği fikirleri ve o ‘hikemiyatın ahkâmını’ iç açacak ya da üzecek hikâyelerle 

tasvirdir.   

 Bu kitapta on sekiz hikâye vardır. Karısını çok sevdiği halde şiddetiyle kadına 

hayatı cehennem yapan bir kocaya, kadına ilgi duyan bir dostunun bu kıskançlığı 

yüzünden oynadığı oyun sonunda boşatıp kendine alması ve bu yüzden pişmanlık 

duyan birinci kocaya da ‘Atı alan Üsküdar’ı geçti’ demesi; evindeki cariyeye fes 

giydirip erkekliğin yakıştığı îmaları tabiî olmayan ahlakının belirtilerini aile 

çevresine aktaran bir kocaya karşı, karısının aynı cariyeye erkek elbisesi giydirip 

kucağına aldığını gören kocanın bu hali sorması üzerine cariyenin: ‘At sahibine göre 

eşer’ demesi; evinde karısı ve onun yardakçısı bir ‘cadı’nın keskin denetimi arasında 

göz açmayan bir kocanın, karısının evde bulunmadığı bir gece cariyesinin odasına 

gidip de cariye yerine o kocakarıyı bulunca: ‘At bulunur meydan bulunmaz, 

meydan bulunur at bulunmaz’ demesi; intikam almak için yalan yere kızının temiz 

ahlaklı olmadığı söylenen bir Arap şeyhinin namusunu temizlemek için kızını 

öldürtmeye adam saldıktan sonar işin doğrusunu anladığı ve önünü almak için 

çalışırken kızının kesik başının getirilmesi üzerine: ‘Atılan ok geri dönmez’ demesi; 

çirkin olduğu halde kadınlar peşinde koşan ve fakat her kadına da bir kusur bulan 
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birinin arkadaşıyla konuşurken söylediklerine karşı arkadaşının: ‘Aç tavuk kendini 

arpa ambarında zanneder’ demesi; kendini perhize koyan hekimin tedbiriyle 

hemen hemen ölmeye yaklaşan birinin son gayretle aşçı dükkânına can atıp yemek 

yerken hekime rastlayınca: ‘Aç gezmekten tok ölmek yeğdir’ demesi; birinin, 

canını kurtarmaya sebep olan yaban kazını kesip pişirtmesi üzerine: ‘Adam oğluna 

iyilik yaramaz’ demesi; sonra Türkçeye de çevrilmiş olan Paul de Kock’un 

Evlenmek İster Bir Adam romanındaki konuya yakın olarak anasının evlendirmeye 

niyet edip de hemen her kızı kusurlu bulup evlenemeyen, adı Bahtiyar olan birinin: 

‘Ağustosta suya girse balta kesmez buz olur’ diye talihsizliğini anlatması; karısına 

cesaretten, kabadayılıktan bahseden birinin korkaklığını görünce kadının: ‘Alçacık 

yerde tepecik kendini dağ sanır’ demesi; böyle devam eden on sekiz atasözüne 

dayandırılmış hikâye. 

 Bu hikâyelerden çoğunda ilerki Ahmet Mithat’ın ilk izleri görülüyor: Hacı 

İzzet ile Neşet Molla; kıskançlık için düzenlenen entrikaların eski hayatımıza ait olan 

evreleri, ‘karılık kocalık ne demektir bilir misiniz? Biliriz demek istersiniz öyle mi? 

Öyle ise bile sizi reddederim, ne kadar bilmiş olsanız bilmiyorsunuz derim. Bakınız 

ben size karılık kocalık ne demek olduğunu söyleyeyim eğer onu evvelce biliyor 

idiyseniz salâ. Efendim karılık kocalık demek birisi diğerine tagallüp etmek 

demektir. ‘Koca karısına mı tagallüp eder?’ demek isterseniz hilâfını iltizam etmem. 

Çünkü ‘karı kocasına mı tagallüp eder?’ diyen olur ise onun da aksini iltizam 

edemem. Hangisi dişlece ise o diğerini tagallüp ve tasallutu altına alır’ yollu hikâye 

girişleri, ‘Ateş düştüğü yeri yakar’ hikâyesindeki gibi eski denizcilik hayatına ait 

tasvirler … Hepsi de ileriki Ahmet Mithat’ın ilk açılan evresi.”44             

 

 1.3.3.1. ATI ALAN ÜSKÜDAR’I GEÇTİ 

 Konu: İzzet Efendi’nin aşırı kıskançlığından dolayı en yakın dostu olan 

Neşet Molla’nın oynuna gelip karısını boşaması ve karısının bunun sonucunda Neşet 

Molla ile evlenmesi. 

 Tema: Aşırı kıskançlıktan kaçınılmalıdır.  

                                                
44 Mustafa Nihat Özön, Türkçede Roman, İletişim Yayınları, İstanbul, 1985, s. 189-191. 



 74 

Olay Örgüsü: Gayet kıskanç bir adam olan İzzet Efendi, bir akşam üzeri 

yakın dostu Neşet Molla’nın yanına gidip karısını boşadığını haber verir. Boşama 

nedeni, karısının İzzet Efendi’yi aldattığını bildiren bir mektuptur. Neşet Molla, bu 

mektubun doğru olmadığına İzzet Efendi’yi ikna eder ve İzzet Efendi, nikâh 

tazeleyerek karısıyla tekrar bir araya gelir. Böylece iş tatlılıkla çözülür. Bir sabah 

vakti İzzet Efendi, çiçekliğin üzerinde yapma bir saksı görünce karısını hırpalayarak 

boşar. Yine Neşet Molla, araya girer. İzzet Efendi’nin kayınbabası saksıyı kendisinin 

koyduğunu söyler ve bu durumda İzzet Efendi tekrar nikâh tazeler. Bir süre sonra 

İzzet Efendi, siyah ayakkabısının terinde bir çift galoş kundura görünce karısından 

büsbütün şüphelenir ve  talak-ı selase sözünü de ekleyerek karısını boşar. Aradan 

yirmi yirmi beş gün geçince yaptığından pişman olur, ancak karısıyla tekrar 

evlenebilmesi için karısının başkasıyla nikâhlanıp tekrar boşanması veya hülle 

edilmesi gerekmektedir. İzzet Efendi bu iş için çok güvendiği Neşet Molla’yı 

seçmiştir. Nikâh gecesi Neşet Molla, İzzet Efendi’nin boşanmış karısına âşık 

olduğunu söyler ve İzzet Efendi’nin onu boşamasına neden olan olayları kendisinin 

düzenlediğini itiraf eder. Neşet Molla, birbirlerini bir daha bırakmamalarını teklif 

edince kadın, ona İzzet Efendi’ye ne yüzle bakacağını sorar. Neşet Molla ise 

söyleyecek bir şey bulamazsa “Atı alan Üsküdar’ı geçti.” diyeceğini dile getirir.    

Zaman: Olaylar, yaklaşık iki aylık bir sürede gerçekleşir. 

 Mekân: Olaylar, Neşet Molla ve İzzet Efendi’nin evlerinde geçer. 

 Kişiler: 

 İzzet Efendi: Karısını aşırı derede seven ve kıskanan, çok şüpheci bir 

adamdır. Ayrıca dostu Neşet Molla’ya fazlasıyla sevgi ve güven duyar.  

 Neşet Molla: Ulemadan sofu, mutaassıp ve oldukça kurnaz bir adamdır. 

 İzzet Efendi’nin karısı: Son derece iffetli ve güzel bir kadındır. 

 İzzet Efendi’nin kayınbabası: Namusuna düşkün, hileci ve sert bir adamdır. 

 Muhtar, imam, bekçi ve Arap köle dekoratif unsur durumundaki 

kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri ise öyküleyici anlatım ve 

diyalogdur. 
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1.3.3.2. AT BULUNUR MEYDAN BULUNMAZ MEYDAN BULUNUR         

AT BULUNMAZ 

 Konu: Karısının aşırı kıskançlığından dolayı evin cariyesine ilgi duyan 

Behzat Bey’in düştüğü gülünç durum. 

 Tema: Kişi, kendisini mutlu ve memnun edecek şartları kolay kolay bulamaz. 

Olay Örgüsü: Son derece kıskanç bir kadın olan Halime Hanım, kocası 

Behzat Bey’i tahakkümü altına almıştır. Ayrıca en yakın arkadaşı olan Nadire 

Dudu’dan hiçbir zaman ayrı duramaz. Halime hanım ve Nadire Dudu, Behzat Bey’e 

göz açtırmazlar. Sürekli baskı altında olan Behzat Bey, evdeki cariyeleri Mehveş’e 

âşık olur ve onunla birlikte olmak için fırsat kollar. Ancak at var, meydan yoktur. Bir 

gece karısının loğusa yatağında olmasını ve Nadire Dudu’nun da onun başında nöbet 

tutmasını fırsat bilen Behzat Bey, Mehveş’in odasına gider. Yalnız orada Mehveş’i 

değil de Nadire Dudu’yu bulunca bütün planları suya düşer.  Bu kez de meydan var, 

at yoktur.  

 Zaman: Olaylar Halime Hanım’ın loğusa yatağında olduğu bir gecede 

gerçekleşir. 

 Mekân: Behzat Bey’in evi olayların geçtiği mekândır. 

Kişiler: 

 Behzat Bey: Ömrü kalem ile evi arasında geçen ve karısının tahakkümü 

altında yaşayan bir adamdır. 

 Halime Hanım: Kocasına göz açtırmayan, aşırı kıskanç ve baskıcı bir 

kadındır. 

 Nadire Dudu: Korkunç, ağzında diş kalmamış, alt çenesi burnuna yapışmış, 

burnu çenesinden aşağıya sarkmış, ağzı kulaklarına doğru yarılmış gibi uzanan, 

avurtları çene kemiği üzerine sarılıp kalmış, boynu armut sapı gibi, cadı tipli yetmiş 

yaşında bir kadındır. Ayrıca baskıcı ve kötü karakterlidir. 

 Mehveş: Siyah ve irice gözlü, samur kaşlı, küçükçe burunlu, yumruca çeneli 

genç bir cariyedir. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Olaylar anlatılırken öyküleyici anlatım ve betimleyici anlatım 

tekniklerine başvurulmuştur. 
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 1.3.3.3. AT SAHİBİNE GÖRE EŞER 

 Konu: Hesna Hanım’ın Sefai Efendi’nin uygunsuz davranışları üzerine onu 

cezalandırması. 

 Tema: İnsanlar, emri altında çalıştığı kişiye göre hareket eder. 

Olay Örgüsü: Sefai Efendi, babasından kalan emlak ile geçinen bir 

mirasyedidir. Sırf işi varmış gibi görünsün diye hükümet dairelerinin birine devam 

eder. Sefai Efendi, evindeki genç cariye Peyker’e erkek kıyafeti giydirip onun 

çenesini sıkmak, yanağını okşamak gibi davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum, 

Sefai Efendi’nin karısı Hesna Hanım’ı çok rahatsız ve tedirgin eder. Hesna Hanım, 

kocasının tatlı dille yola gelmeyeceğini anlayınca Sefai Efendi’nin odadan dışarı 

çıkmasını fırsat bilip erkek kıyafetindeki Peyker’i dizine alır, göğsünü bağrını 

darmadağın eder ve yüzünü gözünü çürükler içinde bırakır. Odaya girince bu olayları 

gören Sefai Efendi, çok kızar ve uygunsuz hâlin nedenini sorar. Hesna Hanım ve 

Peyker’in cevapları ise “At sahibine göre eşer.” olur. 

 Zaman: Olaylar bir gece vakti gerçekleşir. Olay zamanı bir gün, bir gece, bir 

aralık gibi zarflarla belirtilmiştir.  

 Mekân: Olaylar Sefai Efendi’nin konağında geçer. 

 Kişiler: 

 Sefai Efendi: Tembel, mirasyedi, bildiğinden geri dönmeyen, istenmeyen 

hâller üzerinde ısrar etmekten kendini alamayan bir adamdır. Ayrıca eğlenceye 

oldukça düşkündür. 

 Hesna Hanım: Namusuna düşkün, iyi ahlaklı ve zeki bir kadındır. 

 Peyker: Güzel bir cariyedir ve piyano çalar. 

 İki çalgıcı cariye, Sefai Efendi’nin misafirleri dekoratif unsur durumundaki 

kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri ise öyküleyici anlatım ve 

diyalogdur. 

 

 1.3.3.4. ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKAR 

 Konu: Gazi Gürbüz Bey’in bir deniz seyahati esnasında tanık olduğu ve 

başından geçen olaylar. 
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 Tema: Acı bir olaydan veya felaketten asıl etkilenecekler, onu yaşayanlardır. 

Olay Örgüsü: Çerçeve vaka Gazi Gürbüz Bey’in Midilli Adası’na gelip 

yoksul bir aileye yardım etmesinden, iç vaka ise Kara Hasan Kaptan ve ailesinin 

başından geçen acıklı olaylardan oluşur. 

Deniz seyahatinden çok hoşlanan bir kaptan olan Gazi Gürbüz Bey, ilkbahar 

mevsiminde Midilli Adası’nın güney sahilindeki bir koyda gezerken gördüğü genç 

kıza âşık olur. Daha sonra adamlarıyla birlikte bu koya tekrar gider. Karada dikkatini 

ilk olarak bir kulübe çeker. Oraya girdiğinde gayet fakir bir genç kız ile yaşlı bir 

kadınla karşılaşır. Yaşlı kadın, genç kızın annesidir. Gürbüz Bey, onlara içinde 

bulundukları bu hâlin nedenini sorar. Yaşlı kadın şunları anlatır: Yıllar önce kocası 

Kara Hasan Kaptan ile yakın dostu Kurt Kulak Cezayir’e giderler. Kurt Kulak, 

oğlunu yola çıkmadan önce kendisine teslim eder. Kara Hasan Kaptan, Cezayir’de 

iken bir kızı olur ve onu Kurt Kulak’ın oğluyla evlendirmeye söz verir. Kara Hasan 

Kaptan’ın kızı büyüdüğünde İzmir kadısının oğlu ona âşık olur ve kızla evlenmek 

için babasıyla birlikte baskı yaparlar. Kadı, adam tutarak Kurt Kulak ile Kara Hasan 

Kaptan’ı dövdürür ve öldürür. Bunun üzerine Kurt Kulak’ın oğlu, genç kız ve 

annesini de yanına alarak Midilli Adası’na yerleşir. Bir süre sonra kadının oğlu adaya 

kadı olarak gelir ve sevdiği kızın adada olduğunu haber alır. Kurt Kulak’ın oğlunu 

öldürür, ancak kıza bir türlü sahip olamaz. Genç kız ve annesi zor günler geçirirler. 

Onlara yardım etmek isteyenlerin tek amacı genç kızla evlenmektir. Genç kız, 

nişanlısı olan Kurt Kulak’ın oğlu öldükten sonra kimseyle evlenmemeye karar 

verdiği için bunların hiçbirine yanaşmaz. Kadın, şu anda yaşadıkları sefaletin 

nedenini bu şekilde anlattıktan sonra Gazi Gürbüz Bey gözyaşlarını tutamaz ve 

onlara elinden geldiği kadar yardım eder. Bu yardımın altında acıma duygusundan 

çok Gazi Gürbüz Bey’in aşkı vardır. Genç kız onun aşkına hiçbir karşılık vermez. 

Gazi Gürbüz Bey de kızı tutup gemisine zorla bindirir ve yaşlı kadına acıyıp onu da 

yanlarına alır.  

 Zaman: Olaylar, III. Selim döneminde geçer. Çerçeve vaka ilk baharda 

başlayıp sonbaharda biter. Yaklaşık altı aylık bir zaman diliminde gerçekleşir. İç 

vaka ise yirmi yirmi beş yıllık bir zaman dilimde gerçekleşir. 

 Mekân:  Çerçeve vaka Midilli Adası’nda ve Gazi Gürbüz Bey’in gemsinde 

geçer. İç vaka ise İzmir, Cezayir ve Midilli Adası’nda geçer. 
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 Kişiler: 

 Gazi Gürbüz Bey: Çanakkaleli, soylu bir aileden gelmiş usta bir kaptandır. 

Hiç önem verilmeyecek şeyleri bile gördüğünde işin iç yüzüne ilişkin bilgi 

edinmeden oradan gidemez. İnsan sevgisi ve acıma duygusuna sahip duyarlı birisidir. 

 Genç Kız: Namusuna düşkün, gayet güzel, vefalı ve sözüne sadıktır. 

 Yaşlı Kadın: Kızı için birçok zorluğu göze almış, namusuna düşkün bir 

kadındır. 

 Kara Hasan Kaptan: Yaşlı kadının kocasıdır. Cesur, dayanıklı, sözüne sadık 

ve saygın bir adamdır. 

 Kurt Kulak: Cesur, güvenilir ve saygın bir adamdır.  

 Kurt Kulak’ın Oğlu: Genç kızın nişanlısıdır. Cesur ve sözüne sadık birisidir. 

 Kadı ve oğlu, acımasız ve kötü karakterlerdir. Gazi Gürbüz Bey’in adamları, 

İzmir’deki ve Midilli’deki halk, kadı ve oğlunun adamlarıyla yeniçeriler dekoratif 

unsur durumundaki kahramanlardır.    

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Çerçeve vakada hâkim bakış açısı ve 

anlatıcı, iç vakada kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır. Hikâyede 

kullanılan anlatım teknikleri ise betimleyici anlatım, öykületici anlatım ve 

diyalogdur. 

 

 1.3.3.5. ATILAN OK GERİ DÖNMEZ 

 Konu: Abdullah Esat’ın bir iftira sonucu kızını öldürtmesi ve bundan 

pişmanlık duyması. 

 Tema: Bazı kararların geri dönüşü olmayacağı için kişi, dikkatli 

davranmalıdır. 

Olay Örgüsü: Çerçeve vaka Abdullah Esat’ın Akrep’in çadırında 

geceleyerek, onun söylediği yalanlar yüzünden Zennube’yi öldürtmesi, iç vaka ise 

Zennube’nin kendisine yaklaşmaya çalışan Akrep’i yaralamasından ibarettir. 

Abdullah Esat, bir oymak ile kavgaya tutuşup yenilmiş ve yanındaki 

topluluktan uzak düşmüştür. Yanında bir kölesi ve uşağıyla kendisini kovalayan 

düşmandan kaçmaya başlamıştır. Akşam saatlerine kadar atını dolu dizgin süren 

Abdullah Esat, çölün ortasında bir ışık görür ve ışığın olduğu yere gider. Gittiği 

yerde tanımadığı insanlarla karşılaşır, ancak mecbur olduğu için geceyi onların 
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çadırında geçirir. Çadırın sahibi Akrep, Abdullah Esat’ı tanımıyormuş numarası 

yaparak onun kızı Zennube hakkında yalanlar söyler. Bu yalanlara kanan Abdullah 

Esat, gece yarısı kölesini çağırarak hemen gidip kızını öldürmesi emrini verir. Sabah 

Abdullah Esat’ın yanına gelen bir adam, ona Akrep’in Zennube’ye âşık olduğunu, bir 

yıl önce Fırat kıyısında Zennube’ye nasıl sahip olmak istediğini ve  Zennube’den yüz 

görmeyince hakkında yalanlar uydurduğunu haber verir. Bunun üzerine Abdullah 

Esat, çok üzülür ve hemen yola koyulur. Ancak geç kalır. Çünkü kölesi Zennube’yi 

çoktan öldürmüş ve dönüş yolundadır. 

 Zaman:  Çerçeve vaka bir kış mevsiminde yaklaşık bir günlük sürede 

gerçekleşir. İç vaka ise çerçeve vakadan yaklaşık bir yıl önce gerçekleşir. 

 Mekân:  Çerçeve vaka çölde, iç vaka ise Fırat kıyısında meydana geçer. 

 Kişiler: 

            Abdullah Esat: Gayretli, inatçı, cesur, olgun ve namusuna düşkün bir 

adamdır.  

 Akrep: İntikamcı, yalancı ve hain bir adamdır. 

 Zennube: Namusuna son derece düşkün ve güzelliği dillere destan bir kızdır. 

 Akrep’in attığı iftirayı haber veren adam, Abdullah Esat’ın kölesi ve uşağı, 

Zennube’nin annesi ve diğer aşiret mensupları dekoratif unsur durumundaki 

kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Çerçeve vakada hâkim bakış açısı ve 

anlatıcı, iç vakada ise kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır. Hikâyede 

kullanılan anlatım teknikleri öyküleyici anlatım ve diyalogdur. 

 

 1.3.3.6. AÇ TAVUK KENDİNİ BUĞDAY AMBARINDA ZANNEDER 

 Konu: Sima Bey’in bir seyir yerinde arkadaşıyla dolaşması esnasında hiç 

kimseyi beğenmeyerek her şeyde bir kusur bulması. 

 Tema: Yoksulluk ve yetersizlik içinde olanlar, kendilerini diğer insanlardan 

üstün tutarak gerçek dışı düşüncelere kapılırlar. 

Olay Örgüsü: Sima Bey, mirasını yiyip bitirmiş bir mirasyedidir. Bir şey 

satın almaya gücü yetmediği için her şeye bir kulp takar. Ayrıca son derce hovarda 

birisi olan Sima Bey, artık sadece önünden geçen arabadaki kadına bıyık burmak ve 

göz kırpmakla yetinir. Bir gün arkadaşı Salih Bey ile karşılaşır. Birlikte arabaların 
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etrafını dolaşırlar. Sima Bey, bütün kadınlarda bir kusur bularak beğenmez ve Salih 

Bey’e kadınların kendisine bayıldıklarını ileri sürer. Salih Bey, arkadaşının bu 

yalanlarına “Aç tavuk kendini buğday ambarında görür.” sözüyle karşılık verir.  

 Zaman: Olay birkaç saatlik bir sürede gerçekleşir.  

 Mekân: Olaylar Kâğıthane’deki seyir yerinde geçer. 

 Kişiler: 

 Sima Bey: Mirasını tüketmiş, hovarda ve kendini beğenmiş bir mirasyedidir. 

Frengiye yakalandıktan sonra dudakları büzülüp çarpılmış ve adeta canlı bir 

karikatür hâlini almıştır. 

 Salih Bey: Kendi hâl ve şanının derecesini bilen ve haddini aşmayan birisidir. 

 Seyir yerindeki kadınlar dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı kullanılmıştır. 

Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri ise diyalog, betimleyici ve öyküleyici 

anlatımdır. 

 

 1.3.3.7. AÇ GEZMEDEN TOK ÖLMEK YEĞDİR 

 Konu: Hicabi Efendi’nin gördüğü bir rüya üzerine hastalığa yakalanarak 

doktora başvurması ve doktorun tavsiye ettiği perhizi dayanamayarak bozması. 

 Tema: Bütün yiyeceklerden vazgeçip perhize uymaktansa her türlü riski göze 

alıp karnını doyurmak daha iyidir. 

 Olay Örgüsü: Hicabi Efendi, rüyasında bir hastalığa tutulduğunu görür. Üç 

beş gün içinde iyileşeceğini umar, ancak işi doktora düşer. Doktor, ona sevdiği 

hemen hemen her şeyi yasaklayan bir perhiz önerir. Durumu öğrenen ev halkı artık 

doktora sormadan Hicabi Efendi’ye bir bardak su bile vermezler. Aradan bir süre 

geçmesine rağmen perhizin iyileştirici etkisi görülmez. Üstelik Hicabi Efendi, 

iğneden ipliğe döner. Perhize daha fazla dayanamaz ve bir aşçı dükkânına girerek 

perhizini bozar. Tesadüfen o sırada doktor da aşçı dükkânına gelir. Hicabi Efendi’ye 

yaptığı işin çok yanlış olduğunu söyleyince o da “Aç gezmeden tok ölmek yeğdir.” 

der ve yemeğe kaşık atmaya başlar. 

 Zaman: Olaylar yaz mevsiminde yaklaşık kırk beş günlük bir sürede 

gerçekleşir. 

 Mekân: Olaylar Hicabi Bey’in evinde ve aşçı dükkânında geçer. 
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 Kişiler: 

 Hicabi Bey: Evli, namuslu, son derece uslu ve akıllıdır. Adıyla karakteri 

uyuşmaktadır. 

 Doktor: Tıp alanında oldukça iddialı ve kendini beğenmiş birisidir. 

 Hicabi Bey’in ev halkı ise dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. 

 

 1.3.3.8. ADAM ADAMI BİR KERE ALDATIR 

 Konu: Mösyö C’nin kızı ve kızının sevgilisi tarafından ikinci kez aldatılmaya 

yeltenilmesi üzerine durumu fark etmesi. 

 Tema: İnsan, aynı kişiyi ancak bir kere aldatabilir.   

 Olay Örgüsü: Gayet yetenekli ve işini çok iyi bilen bir avukat olan Mösyö 

C’nin yanına bir delikanlı gelir. Bir kıza âşık olduğunu, onu kaçırmak zorunda 

kaldığını anlatarak alacağı cezadan korktuğunu Mösyö C’ye söyler. Avukat, eğer kız 

ata biner ve delikanlı da arkasından gider ise suçlu duruma düşmeyeceğini söyler. 

Avukatın bu sözlerinden çok memnun olan delikanlı, ona elli lira verir. Bu olaydan 

bir gün sonra Mösyö C, karısında kızın bir herifle kaçtığını haber veren bir mektup 

alır. Mösyö C, kızının annesine yazdığı mektuptan kaçtığı herifin dün görüştüğü 

delikanlı olduğunu anlar. Ne var ki, iş işten geçmiştir. Mösyö C, kızını bu 

davranışından dolayı mirasından reddeder. Bu olaydan bir yıl sonra Mösyö C ve 

karısı Balkustuma’ya bir karnavala katılmak üzere giderler. Bu karnavalda Mösyö 

C’nin kızı yüzünde maske olduğu hâlde babasını kandırmaya çalışır. Kız babasının 

kendisini mirasından reddettiğini anlatarak ondan ne yapması gerektiğini sorar. 

Ancak Mösyö C, bu kez aldanmaz. Çünkü kızını tanımıştır. Bütün olanlara rağmen 

kızını affeder. 

 Zaman:  Olaylar yaklaşık bir yıllık bir sürede gerçekleşir. 

 Mekân: Newyork ve Balkustuma olayların geçtiği açık mekânlar, Mösyö 

C’nin ofisi ile karnaval yerindeki ev ise kapalı mekânlardır. 

 Kişiler: 

 Mösyö C: Haklıyı haksız, haksızı haklı çıkaracak derecede mesleki bilgi ve 

beceriye sahip, kanunları çok iyi bilen, zeki bir avukattır. 

 Heyinger: Yirmi beş yirmi altı yaşlarında, genç ve yakışıklı bir delikanlıdır.  



 82 

 Mösyö C’nin kızı: Bir asilzadedir. Halktan bir delikanlıya âşık olunca 

babasını aldatarak onun bilgisi sayesinde sevdiği delikanlıyla evlenmeyi başarır. 

 Mösyö C’nin karısı, karnavala katılan halk ve Mösyö C’nin ofisindeki 

kâtipler dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri ise öyküleyici anlatım ve 

diyalogdur. 

 

 1.3.3.9. ÂDEM OĞLUNA İYİLİK YARAMAZ 

Konu: Ali Ağa’nın hayatını kurtaran bir kazı pişirerek arkadaşlarına ziyafet 

çekmesi. 

Tema: Yapılan iyiliklere kötülükle karşılık verilmemelidir. 

 Olay Örgüsü: Hikâyenin çerçeve vakası Ali Ağa’nın evinde arkadaşlarına 

verdiği ziyafetten, iç vaka ise bir yaban kazı sayesinde Ali Ağa’nın hayatının 

kurtulmasından ibarettir. 

Adı belirtilmeyen müşahit anlatıcı, gençken ağabeyi ile birlikte helva 

sohbetine gider. Ev sahibi Ali Ağa, kocaman bir yaban kazını kızartıp misafirlerin 

önüne koymuştur. Misafirler bu kazı yedikten sonra Ali Ağa, sohbete başlayarak kazı 

nasıl yakaladığını anlatır. Bir gün önce Samatya İskelesi’ne çıkmak üzere bir çifte 

piyadeye binmiştir. Ancak hava poyrazlı olduğu için piyade rıhtıma yaklaşırken bir 

yere çarpar ve Ali Ağa, kendisini denizde bulur. Büyük bir yaban kazının ayağına 

tutunarak boğulmaktan kurtulan Ali Ağa, o kazı pişirerek arkadaşlarına ziyafet verir. 

Kazın bu hikâyesini dinleyen misafirlerden Zekâi Efendi, söz arasında insan oğluna 

iyilik yaramayacağını dile getirir. 

 Zaman: Müşahit anlatıcı gençliğinde tanık olduğu olayı yıllar sonra anlatır. 

Çerçeve vaka bir kış gecesi, iç vaka ise ondan bir gün önce gerçekleşir. 

 Mekân: Çerçeve vaka Ali Ağa’nın evinde, iç vaka ise Marmara Denizi, 

hamam, piyade ve kayıkta geçer. 

 Kişiler: 

 Ali Ağa: İyiliğe kötülükle karşılık veren birisidir. 

 Zekâi Efendi: Tecrübeli ve iyilikbilir yaşlı bir adamdır. 
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 Zekâi Efendi dışında kalan misafirler, kayıkçılar ve müşahit anlatıcı dekoratif 

unsur durumundaki kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyenin çerçeve vakasında müşahit 

anlatıcıya ait bakış açısı, iç vakada ise kahraman anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır. 

Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri öyküleyici anlatım ve diyalogdur.   

 

1.3.3.10. AŞAĞI TÜKÜRSEM SAKALIM YUKARI TÜKÜRSEM BIYIĞIM 

 Konu: Dandinopulo’nun para alabilmek için bir kadınla arkadaş olması ve bu 

arkadaşlığa sevgilisinin karşı çıkması üzerine Dandinopulo’nun yaşadığı sıkıntılar. 

 Tema: İki sakıncalı durum arasında kalmak insan için son derece zordur.  

 Olay Örgüsü: Kurnaz ve dilbaz bir delikanlı olan Dandinopulo, Matmazel 

Maryanko adında bir kızı sevmektedir. Yalnız her ikisi de yoksuldur. Matmazel 

Maryanko, zengin ve dul bir kadın olan Madam Danklaki’ye musahabelik 

etmektedir. Dandinopulo, para koparmak amacıyla Madam Danklaki’ye 

yakınlaşmaya çalışır. Yedi sekiz aylık bir süre zarfında bu işte epey yol alır. Ancak 

bir karnaval gecesi Matmazel Maryanko, sevgilisine artık Madam Danklaki’den uzak 

durmasını ve birlikte kaçmalarını ister. Dandinopulo, Matmazel Maryanko’yu 

sevdiği için onun isteğini geri çeviremez, öte yandan Madam Danklaki’den almayı 

planladığı paralara çok ihtiyacı vardır. İki arada bir derede kalan Dandinopulo, işin 

içinden çıkmaya çalışırken onu takip eden müşahit anlatıcı ortaya çıkarak ona şu 

sözleri söyler: “Desene â ki â zavallı! Aşağı tükürsem sakalım, yukarı tükürsem 

bıyığım. Senin için bundan başka hasbihâl yoktur.” Bu sözleri işitince irkilen 

Dandinopulo, büyük bir öfkeyle oradan uzaklaşıp gider. 

 Zaman: Olaylar, kış mevsiminde bir karnaval gecesi gerçekleşir. 

 Mekân: Olaylar, İstanbul’da geçer. Madam Maryonko’nun evi, 

Dandinopulo’nun bindiği araba ve Alkazar hikâyenin kapalı mekânlarıdır. 

 Kişiler: 

 Dandinopulo: Dilbaz, kurnaz ve yakışıklı bir delikanlıdır. 

 Matmazel Maryanko: Yirmi yedi yaşlarında, sabırlı, ağırbaşlı, bilinçli, iyi bir 

terbiye görmüş, nazik, sözü ve sohbeti tatlı, güzel bir kızdır. 

 Madam Danklaki: Otuz beş yaşlarında, dul, kimsesiz ve zengin bir kadındır.  
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 Madam Danklaki’nin evindeki besleme ve aşçı, karnaval gecesi baloya 

katılanlar ile müşahit anlatıcı dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede müşahit anlatıcıya ait bakış açısı 

kullanılmıştır. Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri öyküleyici ve betimleyici 

anlatımdır.  

  

1.3.3.11. AĞUSTOSTA SUYA GİRSE BALTA KESMEZ BUZ OLUR 

 Konu: Bahtiyar Bey’in evlenmek için beş yıl boyunca gayret etmesi ve bu 

gayretlerin başarısızlıkla sonuçlanması. 

 Tema: İnsanın şansı yaver gitmezse giriştiği işlerde hüsrana uğrar. 

 Olay Örgüsü: Yirmi yaşını geçmiş olan Bahtiyar Bey, bir kalemde kâtip 

olarak çalışır. Bir gün annesi Binnaz Hanım’a evlenmek istediğini söyler. Binnaz 

Hanım, biraz geciktirdikten sonra işe koyulur. Yalnız baktığı kızların hiçbirini 

beğenmez, her birine bir kusur bulur. Nihayet bir kız beğenir, ancak kızın ailesi 

Bahtiyar Bey kâtip olduğu için kızı vermez. Binnaz Hanım, oğlunu teselli ederek 

yeniden oğluna kız bulmaya koyulur. Mahalle halkından Kırcalı Molla Ali’nin kızını 

ister. Kız, Bahtiyar Bey’i beğenmediği için bu iş de olmaz. Bahtiyar Bey, en son 

yolda gördüğü kirli elbiseli ve yoksul bir kızı beğenerek onu takip eder, kızın evini 

öğrenir. Bu kızı istemesi konusunda annesine ısrar eder. Sonunda Bahtiyar Bey’le o 

kızın nikâhları kıyılır, ancak nikâhtan sonra kız bir hastalığa yakalanır. Hastalığı 

atlatmasına atlatır, ancak yüzü delik deşik bir hâle gelir. Bahtiyar Bey, bu durumda 

bahtsızlığına üzülür. 

 Zaman: Olaylar, beş yıllık bir sürede gerçekleşir. 

 Mekân: Olaylar, İstanbul’da geçer. Bahtiyar Bey’in evi ile Binnaz Hanım’ın 

görücü olarak gittiği evler hikâyedeki kapalı mekânlardır. 

 Kişiler: 

 Bahtiyar Bey: Orta boylu, mavi gözlü, sarışın, seyrek sakallı, kâtip olarak 

çalışan yirmi yaşlarında bir gençtir. Aceleci ve alıngan bir kişiliğe sahiptir. 

 Binnaz Hanım: Kendini oldukça beğenen, ölçülü ve mantıklı hareket 

edemeyen bir kadındır. 

 Yoksul Kız: Yoksul ve güzel bir kızdır. İyi ahlaklı olmasına karşılık 

eğitimsizdir. 
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 Binnaz Hanım’ın oğlu için baktığı kızlar ve aileleri dekoratif unsur 

durumundaki kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri ise diyalog, öyküleyici ve 

betimleyici anlatımdır.   

 

1.3.3.12. ANLAYANA SİVRİSİNEK SAZDIR, ANLAMAYANA DAVUL 

ZURNA AZDIR 

 Konu: Sington’un kavrayışsızlığından dolayı Matmazel Kristin’in onun 

hakkındaki isteklerini anlayamaması. 

 Tema: Anlayış kıtlığı olan kişilere bazı şeyleri anlatmak oldukça güçtür. 

 Olay Örgüsü: Sington adlı bir İngiliz genç, öğrenim için Paris’e gider. 

Hovarda birisi olmadığı için otel gibi yerlerde kalmayıp bir ailenin yanına yerleşir. 

Bu ailedeki genç kızlar onun dikkatini hiç çekmez. Orta yaşlarda ve güzel bir kadın 

olan Kristin, Sington’a ilgi duymaya başlar. Sington’u elde etmek için İngilizce 

bildiği hâlde ondan İngilizce dersleri almaya başlar. Bütün çabalarına rağmen 

Sington, Kristin’in niyetini anlamaz. Kristin sonunda dayanamaz, Sington’a verdiği 

dersler için teşekkür ederek onun anlayışsızlığını “Anlayana sivrisinek sazdır, 

anlamayana davul zurna azdır.” sözüyle ifade eder. 

 Zaman: Olaylar yaklaşık sekiz aylık bir zaman diliminde gerçekleşir. 

 Mekân: Hikâyede anlatılan olaylar Paris’te Madam Pol’ün evinde geçer. 

 Kişiler: 

 Sington: Uslu, namusuna düşkün, iri yapılı ve yakışıklı bir İngiliz gencidir. 

Olayları geç kavrayan birisidir. 

 Kristin: Bir kaptanın kızıdır. Fransızca ve İngilizce bilen, otuz yedi yaşlarında 

güzel bir kadındır. 

 Madam Pol ve evindeki diğer kişiler dekoratif unsur durumundaki 

kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Olaylar anlatılırken öyküleyici anlatım ve diyalog tekniklerine 

başvurulmuştur. 
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 1.3.3.13. ALÇACIK YERDE TEPECİK KENDİNİ DAĞ SANIR 

 Konu: Karısına karşı büyüklenen Macuncu Felek’in düştüğü gülünç durum. 

 Tema: İnsan, kendisinden daha güçsüz ve zayıf olanların arasında kendisini 

üstün görür.  

Olay Örgüsü: Macuncu Felek, karısını çok kıskanan, kambur ve kısa boylu 

bir adamdır. Karısına kendini beğendirmek için ısrarla çok cesur olduğunu söyler. 

Buna örnek olarak da gece vakti karanlıkta gördüğü bir adamın hakkından nasıl 

geldiğini ve Kâğıthane’de iki adamı nasıl dövdüğünü anlatır. Tabi bunların yalan 

olduğunu karısı bilmektedir. Kadın, Macuncu Felek’in bu yalanlarından bıkar ve ona 

bir oyun oynamaya karar verir. Bir kış gecesi kocasını uyandırarak bahçede ayak 

patırtısı olduğunu ve bahçede upuzun bir adamın dolaştığını haber verince Macuncu 

Felek, telaştan ne yapacağını şaşırır. Odanın içinde “Yangın var!” diye bağırdığı 

zaman karısı, ona oyun oynadığını ve artık büyüklenmemesini söyler. 

 Zaman: Olay, bir kış günü gece yarısı meydana gelir. 

 Mekân: Hikâyede anlatılan olaylar, Macuncu Felek’in evinde geçer. 

 Kişiler: 

 Macuncu Felek: Kısa boylu, kambur, macunculukla uğraşan, aşırı kıskanç, 

kibirli ve korkak bir adamdır. 

 Macuncu Felek’in Karısı: Boylu poslu, oldukça güzel ve akıllı bir kadındır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır.  Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri ise öyküleyici anlatım ve 

diyalogdur. 

 

 1.3.3.14. ALDATAYIM DİYEN ALDANIR 

 Konu: Evlenmek için genç bir kız arayan Mehmet Ağa’ya karısının oynadığı 

oyun. 

 Tema: Başkalarını aldatmaya çalışan, başkalarınca aldatılabilir. 

Olay Örgüsü: Mehmet Ağa, otuz beş yaşlarında iken orta yaşlı ve dul bir 

kadınla evlenmiş olan bir gümrük kolcusudur. Evlendikten üç beş yıl sonra 

karısından soğumuş, hatta evlenmek üzere genç bir kız aramaya başlamıştır. Karısı 

Sırrı Paşa’nın konağında iken Mehmet Ağa’nın bu durumunu bir kocakarıdan 

öğrenir. Konak halkı hep birlikte Mehmet Ağa’ya bir oyun hazırlarlar. Kadın, 
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Mehmet Ağa’nın hâlini anladığını, ona yardım edeceğini ve onun için genç bir kız 

bulacağını söyler. Bu sözler Mehmet Ağa’yı çok memnun eder. Kadın, ona Selvinaz 

adında genç bir kız bulduğunu haber vererek evlenmeleri için elinden geleni yapar. 

Düğün Sırrı Paşa’nın konağında gerçekleşir. Selvinaz’ın son derece güzel birisi 

olduğunu gören Mehmet Ağa, çok sevinir. Selvinaz yüzünü yıkayınca makyajı silinir 

ve gerçek yüzü ortaya çıkar. Bu durumda Mehmet Ağa, çok şaşırır. Çünkü Selvinaz, 

Mehmet Ağa’nın beş yıllık karısıdır.       

 Zaman: Olaylar yaklaşık üç aylık bir sürede gerçekleşir.  

 Mekân: Hikâyede anlatılan olaylar, Mehmet Ağa’nın eviyle Sırrı Paşa’nın 

konağında geçer. 

 Kişiler: 

 Mehmet Ağa: Otuz beş yaşlarına kadar bekâr yaşamış ve arkadaşlarının ısrarı 

üzerine evlenmiş, gözü dışarıda ve insanları aldatmaya eğilimli bir adamdır. 

 Mehmet Ağa’nın Karısı: Mehmet Ağa ile aynı yaşlarda, dul ve kimsesiz bir 

kadındır. Sırrı Paşa’nın konağına mensuptur. 

 Mahalle halkından birkaç kişi, Sırrı Paşa ve Sırrı Paşa konağındaki kişiler 

dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Olaylar anlatılırken diyalog ve öyküleyici anlatım tekniklerine 

başvurulmuştur. 

  

 1.3.3.15. AYAĞINDA DONU YOK, BAŞINA FESLEĞEN TAKAR 

 Konu: Şeha Bey’in kadınlar hakkındaki ifrat ve tefrit derecesindeki 

düşüncelerini bir eğlence sırasında açıklaması ve gülünç duruma düşmesi.   

Tema: En önemli ihtiyaçlarını karşılamadan süslenmeye ve gösterişe 

başvuranlar, gülünç duruma düşer. 

Olay Örgüsü: Kahraman anlatıcı, bir bahar akşamı çok sevdiği bir 

arkadaşına rastlar. Onunla sohbet etmek ister, ancak arkadaşı bir yere davetli olduğu 

için kahraman anlatıcının teklifini kabul etmez. Bunun üzere davet olunan yere 

birlikte giderler. Bir yalı bahçesinde beş altı kişi sohbet etmek ve eğlenmek için 

toplanmıştır. Bu topluluk içinde on altı yaşlarında görünen Şeha adlı bir adam, 

kadınlar ve sevgililer üzerine birbiriyle çelişen görüşler ileri sürer. Orada bulunan 
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herkes Şeha Bey’in bu sözleri hakkındaki düşüncelerini dinler. Kahraman anlatıcı, 

Şeha Bey’in sevgilisi varsa onun çok şanslı birisi olduğunu dile getirir. Bunun 

üzerine sohbet edenlerin hepsi kahkaha atar. İçlerinden birisi Şeha Bey için şunları 

söyler: “Beyimin donu yok, başına fesleğen takmak istiyor.”  

 Zaman: Bir bahar akşamı başlayan olaylar gece saatlerinde biter. 

 Mekân: Olaylar, vapurda ve Kanlıca’daki bir yalının bahçesinde geçer. 

 Kişiler: 

 Şeha Bey: Beyaz tenli, tıknazca vücutlu, yüzü daima mütebessim ve kart 

çehrelidir. Düşünceleri ifrat ve tefrit derecesinde çelişkili, kendini beğenmiş, 

gerçekçi olmayan birisidir. Otuz beş yaşlarında olmasına rağmen tüysüz bir yüzü 

olduğu için on beş on altı yaşlarında görünür. 

 Kahraman anlatıcı: Sohbetten hoşlanan birisidir. 

 Sohbete ve eğlenceye katılan diğer kişiler dekoratif unsur durumundaki 

kahramanlardır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede kahraman anlatıcının bakış açısı 

kullanılmıştır. Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri diyalog, öyküleyici ve 

betimleyici anlatımdır.  

  

 1.3.3.16. ER OĞLU ÜÇE KADAR 

 Konu: Bir dalkavuğun para karşılığı bir Yeniçeri’ye arka arkaya üç kere tokat 

atması ve bunun sonucunda Yeniçeri’den dayak yemesi. 

 Tema: İnsan yanlış bir davranışa ancak üç kere katlanabilir.    

 Olay Örgüsü: Yoldan geçen bir bey, dükkân peykesinin üzerinde oturan bir 

Yeniçeri görür. Yeniçeri’nin katmer katmer ve kıpkırmızı ensesi beyin dikkatini 

çeker. Orada bulunan dalkavuğa Yeniçeri’nin ensesine tokat atarsa beş altın 

vereceğini söyler. Dalkavuk tokadı atınca Yeniçeri öfkelenir. Bunun üzerine 

dalkavuk Yeniçeri’nin ayaklarına kapanır, onu birisi benzettiğini söyler ve yakayı 

kurtarır. Bey, Yeniçeri’nin ensesine tokat atmak için bu defa on altın verir. Dalkavuk 

yine tokadı atar ve Yeniçeri’nin ayaklarına kapanıp onu bir arkadaşına benzettiğini 

söyleyerek güç bela kurtulur. Bey, son olarak dalkavuğa aynı iş için elli altın vaat 

eder. Dalkavuk, Yeniçeri yediği tokadın acısını unutunca yine ensesine bir tokat atar. 
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Yeniçeri, artık dayanamaz ve “Er oğlu üçe kadar” diyerek dalkavuğu ayaklarının 

altına alarak döver. 

 Zaman: Olaylar yaklaşık bir saatlik sürede gerçekleşir.      

 Mekân: Olaylar bir dükkânın önünde geçer. 

 Kişiler: 

 Yeniçeri: Kaşlarının altından gözlerinin parlayışı, burnunun ve özellikle 

burun altından bıyıklarının garip bir biçimde fırlayışı korku verici nitelikte olan, 

güçlü bir adamdır. 

 Dalkavuk: Para için olmayacak işler yapan birisidir. 

 Bey: Boş işler peşinde koşan, eğlenceye düşkün bir mirasyedidir. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Olaylar anlatılırken betimleyici ve öyküleyici anlatım tekniklerine 

başvurulmuştur.  

 

 1.3.3.17. ERE İNANMA SUYA DAYANMA 

 Konu: Çeşm-i Cellat’ın yaşadıklarından sonra erkeklere güvenini 

kaybetmesi. 

 Tema: Erkeklere inanmak suya dayanmak gibi yanlış bir davranıştır. 

Olay Örgüsü: Çerçeve vaka, Çeşm-i Cellât’ın kahraman anlatıcıyla yaptığı 

tartışma ve sohbetlerden, iç vaka ise Çeşm-i Cellât’ın gençlik yıllarında başından 

geçen olaylardan ibarettir. 

Yetmiş beş yaşlarında bir kadın olan Çeşm-i Cellât, erkeklerin vefasızlığına 

inanır. Gençliğinde bir adamın konağında kalmıştır. Gayet sofu geçinen bu adamın 

otuz beş yaşlarında bir de oğlu vardır. Adamın sofuluğu gündüz vaktidir. Gece 

olunca oğluyla girmedikleri oda bırakmazlar. En son Çeşm-i Cellât’ın odasına devam 

etmeye başlarlar. Çeşm-i Cellât’a ısrarlı bir şekilde tekliflerde bulunmalarına 

rağmen, o bunların hiçbirini kabul etmez. Bunun üzerine Çeşm-i Cellât bir esirciye 

satılır. Bir gün Sadık adında gayet utangaç ve uslu bir adam, Çeşm-i Cellât’ı görüp 

beğenir. Birçok kadının aracılığıyla Çeşm-i Cellât ile evlenmeyi başarır. Çeşm-i 

Cellât’ın evlenme teklifini kabul etmesinde Sadık’ın utangaçlığının ve adının büyük 

payı vardır. Çeşm-i Cellât ve Sadık, on yıl boyunca çok mutlu bir evlilik hayatı 

yaşarlar. Bir perşembe günü Sadık eve gelmez. Bu, Çeşm-i Cellât’ı büyük meraklar 
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içinde bırakır. Sadık, ancak iki gün sonra üzgün bir hâlde eve gelir. Çeşm-i Cellât’a 

bir kadınla nikâhlandığını ve kendisi için bir ev tutup aylık olarak para vereceğini 

bildiren bir mektup verir. Çeşm-i Cellât, halen Sadık’ın tuttuğu evde ve onun verdiği 

paralarla yaşamaktadır. Ona göre erkeklere güvenilmez. Çünkü en güvenilir bir erkek 

olarak gördüğü Sadık bile ihanet etmiştir. 

Zaman: İç vaka III. Selim döneminde yaklaşık on bir yıllık bir sürede 

gerçekleşir. Çerçeve vaka ile iç vaka arasında yaklaşık elli yıllık bir zaman farkı 

vardır. 

 Mekân: Olaylar, Çeşm-i Cellat’ın ilk olarak kaldığı konakta, Sadık 

Efendi’nin konağında, esirci ile Çeşm-i Cellat’ın evinde geçer. 

 Kişiler: 

 Çeşm-i Cellat: Gençliğinde çok güzel bir kadın olan Çeşm-i Cellat, yetmiş 

beş yaşlarında, çok yaşamış ve görmüş bir kadındır. Gözleri cellât gözleri gibi 

batmış, avurdu avurduna girmiş, kaşları dökülmüş, dişleri bitmiş, dudakları ağzı 

içene doğru kıvrılmış, iyi ahlaklı, akıllı, okuryazar ve iyi terbiye görmüş bir kadındır. 

 Sadık Efendi: Yirmi yaşlarında utangaç ve ağırbaşlı bir adamdır. 

 Kahraman Anlatıcı: Çerçeve vakanın anlatıcısıdır. Çeşm-i Cellât’ın erkekler 

hakkındaki düşüncelerini aşırı bulur. 

 Molla Efendi ve Oğlu: Görünüşte ağırbaşlı ve uslu kimselerdir. Ancak 

gerçekte yalancı, ikiyüzlü ve kurnaz kişilerdir. 

 Mahalle halkı, Sadık’ın nikâhlandığı kadın, esirci, konaklardaki aile bireyleri, 

cariye ve kalfalar dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede kahraman anlatıcının bakış açısı 

kullanılmıştır. Hikâyede kullanılan anlatım teknikleri öyküleyici anlatım, betimleyici 

anlatım ve diyalogdur.  

   

1.3.3.18. ESKİ DOST DÜŞMAN OLMAZ, YENİSİNDEN VEFA GELMEZ 

 Konu: Bir adamın oğluna gerçek dostluğu uygulamalı olarak öğretmesi. 

 Tema: Eski dost düşman olmaz ve yenisinden vefa gelmez. 

Olay Örgüsü: Güngörmüş ve tecrübeli bir adam, oğlunu iyi yetiştirmek için 

büyük özen gösterir. Oğlu iyi ahlaklıdır, ancak kalbindeki saflıktan dolayı dostluğu 

sıradan bir şey olarak kabul eder. Babası dostluğun önemini konuşarak 
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anlatamayacağını anlar ve oğluna pratik olarak bunu göstermeye karar verir. Bir gece 

vakti kestiği semiz bir koyunu torbaya koyup oğluna verir. Ona ağzı kapalı ve üzeri 

kanlı olan bu torbanın içinde bir insan leşi olduğunu, bunu alıp Osman Ağa’ya 

götürmesini ve onun torbayı bahçesindeki kuyuya atmasını rica etmesi söyler. Ayrıca 

Osman Ağa, bu ricayı kabul etmezse torbayı Ahmet Ağa’ya götürmesini tembihler. 

Çocuk torbayı babasının sekiz yıllık dostu olan Osman Ağa’ya götürüp durumu 

anlatınca Osman Ağa, bu isteği çok riskli olduğu için kabul edemeyeceğini söyler. 

Bunun üzerine torbayı babasının yirmi yirmi beş yıllık dostu olan Ahmet Ağa’ya 

götürür. Ahmet Ağa’nın birkaç yıl önce çocuğun babasıyla arası açılmıştır. Buna 

rağmen torbayı hemen kabul eder ve çocuğu gönderir. Çocuk eve dönünce babası 

ona eski dostun düşman olmayacağını ve yenisinden de vefa gelmeyeceğini uzun 

uzadıya anlatır.       

 Zaman: Olaylar bir gece vakti iki üç saatlik bir sürede gerçekleşir. 

 Mekân: Olaylar adı belirtilmeyen babanın, Ahmet Ağa ve Osman Ağa’nın 

evinde geçer. 

 Kişiler: 

 Baba: Adı belirtilmeyen bu kahraman, oldukça tecrübeli, çocuk eğitimine 

önem veren bir adamdır. 

 Çocuk: Adı belirtilmemiştir. Genç yaşta, deneyimsiz ve iyi ahlaklı birisidir.   

 Osman Ağa: Adı belirtilmeyen babanın sekiz yıllık dostudur. Dostlukları 

çıkara dayanır. 

 Ahmet Ağa: Adı belirtilmeyen babanın yaklaşık yirmi beş yıllık dostudur. 

Dostlukları çıkarlardan arınmıştır. 

 Anlatım Teknikleri ve Anlatıcı: Hikâyede hâkim bakış açısı ve anlatıcı 

kullanılmıştır. Olaylar anlatılırken öyküleyici anlatım ve diyalog tekniklerine 

başvurulmuştur. 
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II. BÖLÜM 

 

 

2. HİKÂYELERDEKİ EĞİTİM DEĞERLERİ 

 Bireylerin sağlıklı ve yeterli olarak zihinsel, fiziksel, psikolojik ve sosyal 

gelişimini gerçekleştirerek yaşadıkları topluma uyum sağlamalarını ve katkıda 

bulunmalarını amaçlayan eğitim, birçok öğrenme-öğretme süreci, bilgi, beceri ve 

davranışı içerir.  

 Belli bir düzeyde eğitim alan bireylerin birtakım davranışları kazanmaları 

beklenir. Bu davranışlar içinde yaşanılan topluma ve döneme göre değişiklik 

gösterebilir. Bununla birlikte çalışkanlık, dürüstlük, yardımlaşma vb. davranışların 

önemini her zaman koruyacağı açıktır. Bu davranışların kalıcı ve etkili olarak 

kazanılmasını yalnız örgün eğitim kurumlarından beklemek yanlış olur. Bu yüzden 

bireyler için örgün eğitim kapsamında olduğu gibi örgün eğitim dışında da onları 

sıkmayan, zorlamayan ve eğlendiren öğretme yollarına başvurulabilir. Bu yollardan 

biri de edebiyat eserleri yoluyla telkin ederek öğretmedir. Edebiyat eserleri, bireyleri 

örselemeden, sıkmadan onlara yeni duygular, düşünceler ve hayaller kazandırmak 

gibi işlevleri yerine getirir: 

 “Edebî eser, okuyucunun yüreğine, zihnine – hiç hissettirmeden; onu 

yormadan, üzmeden örseleyip zedelemeden – akıvererek ona yeni duygular, hayaller 

ve düşünceler kazandırır. Onun zevklerini inceltir, duygularını yumuşatır. Ona 

insanlığını hatırlatır, insan olmanın sorumluluğunu öğretir. Eğitimin de yapmak 

istediği bu değil midir?”45 

 Edebiyat eserlerinin bireylere birtakım değerleri benimseterek onları istendik 

davranışlara yöneltmesi için bu konuda titiz ve bilinçli bir seçim yapılmalıdır. 

Bireyin eleştirel düşünme, sorgulama, problem çözme, karar verme vb. becerilerine 

zarar verecek ve o becerileri köreltecek eserlerden kaçınılmalıdır. Bireylere çağdaş 

eğitimin ilkelerine uygun, bilimsel düşünmeye sevk eden değerleri telkin edebilecek 

nitelikteki eserler okutulmalı ve tavsiye edilmelidir. Bu bakımdan toplumun önemli 

                                                
45 Cengiz Aydemir, Ömer Seyfettin ve Hikâyelerinde Eğitim Değerleri (Doktora Tezi), Uludağ 
Üniversitesi, Balıkesir, 1989, s. 57. 
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kesimlerince okunan veya okunma olasılığı yüksek olan eserlerin eğitim değerleri 

üzerine yapılacak bilimsel ve eleştirel incelemeler eğitimcilere ışık tutacaktır.          

 Ahmet Mithat Efendi’nin hikâyelerindeki eğitim değerleri ve eğitici öğeler, 

Millî Eğitimin, ilköğretimin ve Türkçe dersinin genel amaçları doğrultusunda, Millî 

Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan öğretim programlarının özellikleri dikkate 

alınarak tespit edilmiştir. Bunun için millî eğitimin, ilköğretimin ve Türkçe dersinin 

genel amaçları aşağıda sunulmuştur. Bu amaçlar şöyledir: 

 

    A) TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI46 

 Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 

1. (Değişik: 16.6.1983 – 2842/1 md.) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada 

ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, 

manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, 

milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın 

başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti 

olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları 

davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde 

gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya 

görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma 

karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve 

birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, 

kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek 

sahibi olmalarını sağlamak; 

 Böylece bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve 

mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve 

kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş 

uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır. 

 

                                                
46 Milli Eğitim Bakanlığı, Tebliğler Dergisi,  S. 2563, Ağustos 2004, s. 720. 
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 B) İLKÖĞRETİMİN AMAÇLARI47 
 Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda; 

a) Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime 

hazırlamak, 

b) Öğrencilere, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti 

Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslar arası 

sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, 

görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincini kazandırmak, 

c) Öğrencilerin, millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, 

geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak, 

d) Öğrencileri, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar yapan, 

kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde 

çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak 

yetiştirmek, 

e) Öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine, sosyal, kültürel, eğitsel etkinliklerle millî 

kültürümüzü benimsemelerine ve yaymalarına yardımcı olmak, 

f) Öğrencilere bireysel ve toplumsal sorunları tanıma ve bu sorunlara çözüm yolları 

arama alışkanlığı kazandırmak, 

g) Öğrencilere, toplumun bir üyesi olarak kişisel sağlığının yanı sıra ailesinin ve 

toplumun sağlığını korumak için gerekli bilgi ve beceri, sağlıklı beslenme ve yaşam 

tarzı konularında bilimsel geçerliliği olmayan bilgiler yerine, bilimsel bilgilerle karar 

verme alışkanlığını kazandırmak, 

h) Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü 

gelişmelerini sağlamak, 

ı) Öğrencilerin kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, çağdaş 

teknolojileri etkili biçimde kullanabilen, plânlı çalışma alışkanlığına sahip estetik 

duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştirmek, 

i) Öğrencilerin ilgi alanlarının ve kişilik özelliklerinin ortaya çıkmasını sağlamak, 

meslekleri tanıtmak ve seçeceği mesleğe uygun okul ve kurumlara yöneltmek, 

                                                
47 A.g.k., s. 722-723. 
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j) Öğrencileri derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel 

ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı 

olmak, 

k) Öğrencileri ailesine ve topluma karşı sorumluluk duyabilen, üretken, verimli, 

ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunabilen bireyler olarak 

yetiştirmek, 

l) Doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve 

bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak 

çevreyi her durumda koruma bilincini kazandırmak, 

m) Öğrencilere, bilgi yüklemek yerine onlarda zekâyı ve yaratıcı düşünceyi ortaya 

çıkarmak, onlara bilgiye ulaşmanın yöntem ve tekniklerini öğretmek, 

n) Öğrencileri bilimsel düşünme, çalışma ve araştırma alışkanlığına yöneltmek, 

o) Öğrencilerin, sevgi ve iletişimin desteklediği gerçek öğrenme ortamlarında 

düşünsel becerilerini kazanmalarına, yaratıcı güçlerini ortaya koymalarına ve 

kullanmalarına yardımcı olmak, 

ö) Öğrencilerin kişisel ve toplumsal araç-gereci, kaynakları ve zamanlarını verimli 

kullanmalarını, okuma zevk ve alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, ilköğretim 

kurumlarının amacıdır. 

 

 C) TÜRKÇE DERSİNİN GENEL AMAÇLARI48 

 Türkçe Dersi Öğretim Programı ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve 

temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin; 

1. Dilimizin, millî birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu 

benimsemeleri, 

2. Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır 

biçimde ifade etmeleri, 

3. Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve 

özenli kullanmaları, 

                                                
48 Millî Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Millî 
Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2006, s. 4.  
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4. Anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, 

analiz-sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirmeleri, 

5. Seviyesine uygun eserleri okuma; bilim, kültür ve sanat etkinliklerini seçme, 

dinleme, izleme alışkanlığı ve zevki kazanmaları, 

6. Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek 

dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını 

geliştirmeleri,  

7. Yapıcı, yaratıcı, akılcı, eleştirel ve doğru düşünme yollarını öğrenmeleri, 

bunları bir alışkanlık hâline getirmeleri, 

8. Bilgiye ulaşmada kitle iletişim araçlarından yararlanmaları, bu araçlardan 

gelen mesajlara karşı eleştirel bakış açısı kazanmaları ve seçici olmaları, 

9. Türk ve dünya kültür ve sanatına ait eserler aracılığıyla millî ve evrensel 

değerleri tanımaları,  

10. Hoşgörülü, insan haklarına saygılı, yurt ve dünya sorunlarına duyarlı olmaları 

ve çözümler üretmeleri, 

11. Millî, manevî ve ahlâkî değerlere önem vermeleri ve bu değerlerle ilgili 

duygu ve düşüncelerini güçlendirmeleri amaçlanmaktadır. 
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 2.1. TELKİN EDİLEN BİREYSEL DEĞERLER 

 

 2.1.1.Alçak Gönüllülük 

 Kendini başkalarından üstün tutmamak, başkalarını küçümsememek olarak 

tanımlayabileceğimiz alçak gönüllülük, toplumun vazgeçilmez değerleri arasında yer 

alır.49 Eğitimin her kademesinde bu değerin bireylerce benimsenmesi için çaba 

harcanır. 

 Arı ve Sinek hikâyesinde kovanın yanına konan bir sineği gören arı, çok 

sinirlenerek kibir dolu şu sözlerle ona çıkışır: 

 “Burada ne işin var? Eshab-ı âlinin arasına karışmak sana mı kalmış be hey 

alçak!”50 

 Daha sonra arı, yaptıkları balı ve düzenliliklerini överek sinekleri küçümser. 

Bu kırıcı sözler karşısında sinek, yoksulluğun değil, kabalık ve sertliğin ayıp 

olduğunu ileri sürer: 

 “Zararı yok, kudretimiz yettiği mertebe biz de yaşıyoruz. Fukaralık ayıp 

değil, lâkin sizin hiddetiniz pek büyük bir kabahattir. Vâkıâ balınız pek tatlıdır ama 

yüreğiniz sert ve diliniz acıdır. Kanununuz âkilâne yapılmıştır ama muâmelâtınızda 

yine hâinlik ediyorsunuz. Hiddetle halkı sokar ve keskin sirke yine kendi kabına 

zarar eder fehvasınca muahharen yine kendiniz ölürsünüz.”51 

 Yazar,   hikâyenin sonunda tatlı dilli ve alçak gönüllü olma dersi verir: 

 “Hadîd ve mütekebbir olduktan sonra büyüklük ne işe yarar? Böyle olmaktan 

ise küçük olarak lâtif ve mütevâzı’ ve şirin-zeban olmak elbette evlâdır.”52 

 Tekebbür ve Tevâzu’ hikâyesinin kahramanları gururlu insanları temsil eden 

büyük bir meşe ağacı ile alçak gönüllü insanları temsil eden ince ve güçsüz bir 

kamıştır. Büyük bir fırtına kopunca meşe ağacı, alçak gönüllülük göstermeyip yere 

eğilmez ve sonuçta devrilir. Kamış ise yere kadar eğilip tehlikeyi zarar görmeden 

atlatır. Hikâyenin sonunda yumuşaklık ve alçak gönüllülük dersi verilir: 

  

                                                
49 Milli Eğitim Bakanlığı, Tebliğler Dergisi, S. 2563, Ağustos 2004, s. 724. 
50 Ahmet Mithat Efendi, Kıssadan Hisse (2. baskı), İstanbul 1870, s. 7. 
51 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 8. 
52 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 8-9.  
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 “Bacak kadar bir ağacı kesen keskin kılıç, kıl gibi bir ipi kesemez. Çünkü 

evvelkisi mukâvemet ve ikincisi mülâyemet gösterir.”53 

 Yeniçeriler hikâyesinin en önemli kahramanlarından olan Osman Çorbacı, 

birçok meziyete sahiptir ve bunları gizlemeye çalışır. Alçak gönüllülüğünü gösteren 

bu hâli, ona ocak yoldaşlarının teveccühünü, saygısını ve sevgisini kazandırır: 

 “…kendisi ise fazla ve çok söz söylemek ve olur olmaz şey için sırıtıp diş 

göstermek hususlarında ihtiyar-ı imsak ile meziyet-i mahsusasını yine kendisine 

mahsus bir hâl-i fevkalâde içinde saklar idiyse de meziyet denilen şey ne kadar 

sallansa gizlenemeyeceği gibi saklamak istenildikçe keyfiyete bir de ‘tevazu’ 

munzam olacağından sahibinin değeri bir kat daha artacağı derkârdır. İşte şu hâl dahi 

Osman Çorbacı hakkında ocak yoldaşlarından her birinin bir başka yolda teveccüh ve 

itibar ve muhabbet ve riayetlerini celp etmekteydi.”54  

 Ölüm Allah’ın Emri hikâyesinin olumlu ve örnek karakterlerinden olan 

Sinesaf’ta kibir olmayacağı belirtilerek alçak gönüllülüğüne dikkat çekilir: 

 “Hiç Sinesaf gibi hulkî ve cibillî olan hüsn-i ahlâkını bi’t-taalüm bir kat daha 

tezyin etmiş olan bir kızda kibir bulunur mu? Buna kibir der isek vakarı ve ulüvv-i 

cenabı neye ıtlak edeceğiz?”55 

 Emanetçi Sıtkı hikâyesinin baş kahramanı Sıtkı’da kibirden eser bulunmaz. 

Çünkü alçak gönüllülük kendisinden bir dakika bile ayrılmaz:  

 “Kibir denilen şey yanına bile sokulmaz, tevazu kendisinden bir dakika bile 

ayrılmaz, küçükle küçük, büyükle büyük bir adam idi.”56 

 

    2.1.2.Aşırı İsteklerden Uzak Durmak 

 Her şeyin aşırısı olduğu gibi isteklerin de aşırısı, bireylerin zarar görmesine 

yol açar. Aşırı istekler, mantıklı düşünerek programlı çalışmayı da engeller. 

 Dev ile İki Tilki hikâyesinde iki tilki, birlikte bir devi öldürüp hazinesine 

sahip olurlar. Ancak hazineyi bir türlü paylaşamazlar, hatta aralarında kıyasıya bir 

mücadele olur. Bu durumda ağır yaralar alan tilkiler arasında şu konuşma geçer: 

                                                
53 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 31. 
54 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
İstanbul, 2001, s. 165. 
55 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 208. 
56 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 737. 
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 “Bunlar şu hâlde iken birisi diğerine ‘Bu parayı ne yapacak idin?’ demesiyle 

öteki de kemâl-i hışm ve huşûnetle ‘Ey şuh-çeşm sen ne yapacağımı bana ne 

soruyorsun? Sen ne yapacak idiysen ben de onu yapacak idim.’ ”57 

 Bunları duyan bir adam, tilkilerin parayla ilgili düşüncelerini hiç beğenmez 

ve onları kabahatli bulur. Bunun üzerine tilkilerden biri, o adamın şahsında insanlara 

aşırı para sevgisinin yol açtığı felaketleri şu sözlerle bildirir: 

 “Tama’ hususunda siz bizden aşağı kalmazsınız. Çünkü siz de bizim gibi para 

yiyemediğiniz hâlde yine bunun için birbirinizin canına kıyarsınız. Bizim cinsimiz 

ise akçeyi meydan-ı tedâvüle çıkartmakta olan tehlikeyi düşünüp bulacak kadar 

akıllıdır. Sizin saâdet ümîdiyle icâd ettiğiniz akçe mucib-i ukubetiniz oluyor ve 

saâdet-i hakikî gözünüz önünde iken akçe gibi hevaiyyâta yine âşıksınız. Bilmez 

misiniz ki saâdet servete mahsus değildir?”58 

 Tilki, bu sözlerle paraya aşırı bağlılığın ve istekliliğin mutluluğu 

engelleyeceğini belirtir.   

 Maymun ile Oğlu hikâyesinde aşırı isteklerin yol açtığı ağır kayıp konu 

edilir. Bir maymun, oğlunu günde bin kere öpüp okşar ve nihayet bir gün oğlunu 

fazla sıktığından ölümüne neden olur. Hikâyenin sonunda aşırı sevgi ve isteklerin 

çocuk yetiştirmedeki zararı açıklanır: 

 “Maymun, maymun olduğu haysiyetle evlâdına fart-ı muhabbetin şe’âmetini 

bu yolda görmüş. Ba’zı insanlar vardır ki evlâdına fart-ı muhabbet seyyiesini başka 

bir yolda görür. Yâ’nî fart-ı muhabbetten nâşî kesb-i kemâl edememesine sebep 

olarak çocuğunu ölmekten beter olan cehalet içinde bırakır.”59 

 Gökkuşağı gibi rengârenk ve akşam güneşi kadar renkli boyunlara sahip iki 

güvercinin başından geçenlerin anlatıldığı Güvercin hikâyesinde de aşırı isteklerin 

acı sonucu konu edilir. Bu iki güvercinden birisi aşırı isteklerine yenik düşerek 

arkadaşını ve yuvasını terk edip Halep’e gider: 

 “Bunlardan birisi şu tatlı yaşayıştan usanarak ve hırsı galebe ederek 

mühimmât-ı umûr ile iştigal arzusuna düştüğünden arkadaşını yuvada bırakıp şark 

tarafına doğru azîmet ve dalgalar arasında gömülerek pupa yelken yol alan gemi gibi 

                                                
57 Ahmet Mithat Efendi, Kıssadan Hisse (2. baskı), İstanbul 1870, s. 38. 
58  Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 38. 
59  Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 81. 
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bu da hava içinde kanatlarını açarak Akdeniz’i geçip İskenderun’a ve oradan dahi 

Halep’e muvasalat etti.”60 

 Halep paşasının özel evraklarını taşıyan güvercin, padişahın adamları 

tarafından vurulduğunda aşırı isteklerinin başına açtığı felaketten hayıflanır, ancak iş 

işten geçmiştir: 

 “Paşanın Acemlerle gizli ittifak ve muhâberesinden padişahın su’-i zan 

etmekte olduğu bir günde güvercin mektup götürür iken aşağıdan bir ok atılarak bî-

çârenin vücudunu delmesiyle al kanlarını akıtarak ve kanatlarını çarparak bir 

müddetçik daha gidebilmiş ise de artık büsbütün takati kesildiğinden yere düştü ve 

ölüm karanlığı gözlerini bürüyerek kendisini vuran adam bir yandan ayaklarını 

kırarcasına mektubları koparıp almakta olduğu hâlde diğer taraftan dahi bî-çâre hırs 

belâsıyla yuvasında sürdüğü tatlı ömürden mahrum kaldığına ve nihayet kendisine 

hiçbir taalluku olmadığı hâlde padişahın adamı elinde böyle beyhûde yere can 

vermesine hayıflanarak kemâl-i ızdırâbla ölüp gitti.”61 

 

 2.1.3.Aşırı Kıskançlıktan Kaçınmak 

 Her insanda var olan kıskançlık aşırı olmamak şartıyla normaldir. 

Kıskançlığın temel nedeni, çekememezlik ve kendini bazı hususlarda yeterli 

bulmamaktır. Aşırı kıskançlık ise birtakım psikolojik rahatsızlıkların göstergesi 

olabilir. Ayrıca aşırı kıskançlık, bireyin yakın çevresine telafisi mümkün olmayan 

zararlar verebileceği için buna engel olmak için bireylere bu konuda gerekli telkinler 

özellikle edebî eserler yoluyla yapılmalıdır.    

 Atı Alan Üsküdar’ı Geçti hikâyesinin baş kahramanı aşırı derecede kıskanç 

olan İzzet Efendi’dir. Karısını gözünden bile kıskanan İzzet Efendi, bazı davranışları 

yüzünden onun kendisinden soğumasına yol açar. Bir keresinde karısını aldığı 

imzasız bir mektup üzerine boşar. Bu olaydan sonra iki ay içerisinde evde gördüğü 

yapma bir saksı ve yabancı bir ayakkabı üzerine iki kere daha boşar. İki kez boşanıp 

nikâhlanan İzzet Efendi’nin üçüncü boşanmadan sonra tekrar karısıyla nikâhlanması 

için o dönemin âdetlerine göre karısının hülle edilmesi gerekir. Kayınbabasının ısrarı 

üzerine buna razı olan İzzet Efendi, karısını en yakın ve en güvendiği arkadaşı olan 

                                                
60 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 88. 
61 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 89. 
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Neşet Molla’yla nikâhlar. Karısı İzzet Efendi’nin aşırı kıskançlığından bunaldığını ve 

gençliğine yazık olduğunu Neşet Molla’ya nikâh günü ağlayarak şu sözlerle bildirir: 

 “Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Felek beni tuttu da Hacı İzzet gibi 

müvesvis ve insafsız bir zâlimin pençesine attı. Pek a’lâ biliyorsunuz ki şu bir iki ay 

içinde üç kere boşadı, yine aldı. Nihayet bu hâli de gösterdi. Sanki bundan sonra ben 

kendisine karı mı olabilirim? O da bana koca olabilir mi? Yazık gençliğime 

doyamayacağım, o zalimin elinde verem olup gideceğim. Şimdiye kadar yüreğime 

inmeyip de telef olmadığıma taaccüb ediyorum.”62   

 Kadının bu sözleri üzerine Neşet Molla, ona kendisiyle evli kalmasını teklif 

eder. Kadın da bunu kabul eder. Böylece aşırı kıskançlığından dolayı İzzet Efendi, 

çok sevdiği karısının kendisinden boşanıp en yakın arkadaşıyla evlenmesine neden 

olur. 

 At Bulunur Meydan Bulunmaz Meydan Bulunur At Bulunmaz 

hikâyesinde aşırı kıskançlığın yol açtığı gülünç bir olay anlatılmıştır. Halime Hanım, 

kocası Behzat Bey’i emri altına almış, aşırı derecede kıskanç bir kadındır. 

Kocasından on dakikalık bir gecikmenin bile hesabını sorar: 

 “Sen kalemden onda çıktın. Onu çeyrek geçerek eve gelebiliyor idin. Haydi 

bir çeyrek de sana caba. Şimdi işte on bire yirmi var. Bu vakte kadar nerede kaldın? 

Şu on dakikayı nerede geçirdin?”63  

 Halime Hanım’ın kıskançlığı ve baskısı yüzünden evin genç cariyesine ilgi 

duyan Behzat Bey, yanlışlıkla yaşlı bir kadının odasına girerek gülünç ve zor bir 

duruma düşer.    

  

    2.1.4.Cesaret 

 Cesaret, güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu 

güvendir.64 Özellikle zor işlerin üstesinden gelebilmek için çalışmanın yanında 

cesarete de ihtiyaç vardır. Eğitim, bireylerin bütün yönlerden gelişmesini amaçladığı 

için bireylerin cesaretli olmasına da gayret eder. Öğrencilerin milli ve evrensel 

değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı 

                                                
62 Ahmet Mithat Efendi, Durub-ı Emsal-i Osmaniye Hikemiyatının Ahkâmını Tasvir, İstanbul, 
1871, s. 14. 
63 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 22. 
64 Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu Yayınları (10. baskı), Ankara, 2005, s. 361.  
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duymalarını sağlamak ilköğretimin amaçları arasındadır. Cesaret, Türk ulusunun 

değerlerinden olduğu için bireylerin eğitimleri süresince bu değeri benimsemeleri 

için çaba gösterilmelidir.  

 Arslan Yavrusu hikâyesinde aynı boyda ve güçte iki aslanın yetişme 

tarzlarıyla özellikleri konu edilmiştir. Bu iki aslandan biri sarayda, biri ormanda 

büyümüştür. Ormanda büyümüş aslan, sarayda büyümüş aslana göre her yönden 

daha iyi gösterilerek idealize edilmiştir. Ormanda büyümüş aslanın bir özelliği de 

cesaretidir. Sarayda büyümüş aslan ise tersine korkaktır. Sarayda büyümüş aslan, 

ormanda büyümüş aslan ile dövüşmeye cesaret bile edemez. Bu durumda ormanda 

büyümüş aslan, onu kovalamaya tenezzül bile etmez: 

 “Lâkin imtihan çok sürmeyip sarayda büyümüş aslan, korkusundan titreyerek 

kaçmasıyla diğeri üzerine varmağa tenezzül bile etmeyip tahkir ile kifayet ve halkı 

‘Yok yok bu habisi boğmalı ve parça parça etmeli.’ diye ısrar etmişler ise de merkum 

‘Hayır hayır, düşman bu kadar alçak olduğu hâlde ondan korkarak öldürmeğe 

kalkışmak daha ziyâde alçaklıktır. Varsın yaşasın çünkü öldürmüş olsak merdâne 

ölmüş olması lâzım gelip halbuki o buna da lâyık değildir. Ben onu itaâtim altına 

alarak yine icra-yı hükümete muktedirim.’ diye halka mümânaat eyledi ve vâkıâ 

merkum kemâl-i akıl ve dirayetle icra-yı hükümete muvaffak olarak, diğeri ise 

hısmına müdahane ve ara sıra kendisine inayet ve ihsan eylediği bir kemik parçasına 

kanâatle meskenet ve hakaret içinde yaşamağa katlandı.  “65 

 Gönül hikâyesinde bahçıvanlık yapan ve halktan bir delikanlı olan Pol ile bir 

asilzade olan Margret’in aşkları anlatılmıştır. Pol’ün  kişilik özelliklerinden biri de 

cesaretidir. Yazar, Pol’ü tanıtırken cesur olduğunu belirtir: 

 “Bundan başka Pol gayet cera ve cesur ve akıl ve dirayetle beraber selâmet-i 

fikri ve hissiyat-ı derunu basalet ve istikamet-i tab’ıyla mütenasip bir civan olup…”66    

 Pol ile Margret’in aşklarını kıskanan bir asilzade, Pol’e tuzak kurar. Pol, 

akşam saatlerinde dışarıdan bahçeye dönünce pusuda bekleyen altı yedi adamıyla 

onun üzerine saldırır. Elinde hiçbir silah bulunmayan Pol, yalnızca cesaretine 

                                                
65 Ahmet Mithat Efendi, Kıssadan Hisse (2. baskı), İstanbul 1870, s. 108-110. 
66 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
İstanbul, 2001, s. 88. 
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güvenerek ve sığınarak adamlarla mücadele eder. Birkaçını ayakları altına alır, 

diğerleri ise ancak yedi sekiz yara alarak kurtulabilirler: 

 “İhtisar-ı kelâm, bîçare Pol tamam üç sene bu gibi nice tehlikeler içinde ve 

alelhusus bu müddet zarfında maceralarına taalluku olabilecek gibi Margret’den bir 

söz alamadığından dolayı âdeta ümitsiz bir hâlde vakit geçirdikten sonra bir gün 

akşamdan sonraca dışarıdan bahçesine avdet eder iken yol üzerinde yine 

asilzadegândan olup Margret’i âdeta benimsemiş bulunan bir gaddarın tertip eylediği 

pusuya uğrayarak pusuda bulunan altı yedi adam ellerinde meçler ile bîçarenin 

üzerine hücum eylediler. Yukarıda Pol, pek cera ve cesur idi dedik ya. Zavallı çocuk 

bu hengâmede şecaat ve cesaretinden başka itimat edecek ve sığınacak bir şey 

bulamadığından ve elinde silâhı dahi olmadığından var kuvvetini bazuya verip 

heriflerden birkaçını ayağı altına aldıysa da diğerleri elinden nefsini ancak yedi sekiz 

yaraya mukabil kurtarabildi.”67 

Yeniçeriler hikâyesinin en önemli karakterlerinden olan Osman Çorbacı, 

topçuluktaki maharetinin yanı sıra olağanüstü cesaretinden dolayı Hasan Pehlivan’a 

arkadaşlık muamelesi eder: 

 “Bu Hasan Pehlivan, Osman Çorbacıdan daha genç, henüz yirmi dört yirmi 

beş yaşında bir yiğit olup, fakat fevkalâde cesareti ve topçulukta mahareti cihetiyle 

Osman Çorbacı kendisine âdeta arkadaş muamelesi eder.”68 

 Civelek Hüsnü, Yeniçeriler hikâyesinde güçlülüğü ve cesaretiyle takdir 

kazanan bir diğer karakterdir. Bir keresinde iki yeniçeri olan Hasan Pehlivan (Cellat 

Hasan) ile Kanlı Mustafa’ya korkusuzca meydan okur. Cesaretini kanıtlayan bu 

davranışından dolayı ikisinin de gözü korkar. Bunun için Hasan Pehlivan, ondan 

övgüyle söz eder: 

 “Hüsnü kim ise kim. Bir arslan, bir ejder! Dün akşam herif o alçakla bana 

ikimize birden meydan okumuş idi. Doğrusu ya ikimizin de gözünü korkutmuş idi. 

Herif ejder oğlu ejder.”69     

 Bahtiyarlık hikâyesinin idealize edilmiş baş kahramanı Şinasi, okuldan yeni 

mezun olduğu ve henüz on sekiz yaşında bulunduğu hâlde Bursa’da bir köye 

                                                
67 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 92-93. 
68 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 169. 
69 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 190. 
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yerleşerek orada çok başarılı girişimlerde bulunur. Okuyucuların böyle bir şeye 

ihtimal vermeyeceklerini düşünen yazar, zahmetli işlerin üstesinden gelebilmek için 

güçlü bir vücut, beceri ve kendini koruyacak kadar cesarete ihtiyaç olduğunu belirtir. 

Bunların üçü de Şinasi de vardır: 

 “Şimdi şu satırları okurlar iken ihtimal ki karilerimizin mektepten yeni çıkmış 

on sekiz yaşında olduğu hâlde böyle başını alarak kırlara çıkıp ‘Kendimi kendi 

sa’yim ile idare edeceğim’ iddiasına düşen bir çocuğun muvaffakiyetini istibad 

ederler. Bir dereceye kadar hak dahi kazanırlar. Zira bu misilli ameliyat-ı şakkaya 

kuvvetli bir vücut lâzım olduğu gibi kendini korumaya kâfi cesaret ve yapacağı işi 

bilmek için maharet dahi lâzım gelir. Lâkin karilerimiz emin olsunlar ki Şinasi 

bunların birinden mahrum değildir.”70  

 Cinli Han hikâyesinin baş kahramanı Salpet, yağmurlu bir günde atıyla 

beraber yöre halkı tarafından son derece korkulan Cinli Han’a sığınmak zorunda 

kalır. Salpet’in bu hana girmesi büyük bir cesareti gerektirir. O, zaten cesareti 

nedeniyle Preri köyünün en kabadayısı sayıldığı gibi, askerlik hizmeti sırasında 

rastladığı birçok olay sayesinde cesaretini kanıtlamıştır. Bunun için başkaları 

tarafından cesaretlendirilmeye ihtiyaç duymaz ve kendisine muhtaç olan güçsüzleri 

koruyacak kadar kendisini yeterli bulur: 

 “Yağmur gittikçe sıkıştırmakta olup başka bir iltica edecek mahal dahi 

olmadığı hâlde Salpet Çavuş ne yapar? Elbette atın başını hana doğru doğrultur. 

Bununla beraber karilerimizin derhal malûmları olmalıdır ki Salpet Çavuş öyle kendi 

gölgesinden korkar bir adam olmayıp silâhına bihakkın itimat eder bir kahramandır. 

Askere gitmezden evvel dahi Preri karyesinin en kabadayısı addolunduğu gibi 

hizmet-i askeriyesi esnasında tesadüf eylediği birçok kanlı vukuat kendi şecaatini 

delikanlının kendisine dahi ispat eylemiş olduğundan her nasıl bir vak’ada olursa 

olsun Salpet öyle başkaları tarafından teyide, teşcie muhtaç olmayacağını ve 

başkaları kendisine muhtaç olur ise gücü kuvveti olmayanları himayeye kifayet 

edeceğini çoktan nazar-ı müvazenesinden geçirmiş idi.”71   

 Salpet, handa uyurken önce yüksek sesle şarkı söylendiğini duyar. Daha sonra 

yere sert bir cisim çarpar ve kapının arkasından bazı sesler yükselir. Ayrıca yerin 

                                                
70 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 301. 
71 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 364. 
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dibinden de başka bir şarkı sesi gelmeye başlar. Salpet, bütün bu olanlardan korkuya 

kapılmaz. Yazar, bu cesaretinden dolayı Salpet’i takdir ederek yerinde başkası 

olsaydı korkuya kapılarak kaçacağını belirtir: 

 “Nasıl? Salpet Çavuş’taki cesareti beğeniyorsunuz ya? Halbuki bunu sizin 

kadar cinler dahi beğenmişler idi. Başka birisi olsa ‘Cankurtaran yok mu?’ diye 

çıldırmışçasına bir korkuyla firar edeceği derkâr iken Salpet Çavuş’un cinler ile lâtife 

ediverişi hakikaten cinleri dahi duçar-ı hayret edecek cesaretlerdendir.”72   

 Salpet, handa ayrıca arka arkaya üç oyuncu (cin) görür. Bunların hiçbirinden 

korkmaz ve en son görüneninin üzerine büyük bir cesaretle atılır. Yazar, yüzyıllardır 

terk edilmiş ve cinlerin istila ettiğine inanılan bu handa Salpet’in yaptığı son hamleyi 

hayret edilecek kadar cesurca bulur: 

 “İşte cin korkusu insanların kulûbuna bu kadar istilâ etmiş olduğundan bizim 

Salpet Çavuş kim bilir kaç yüz seneden beri insanlar tarafından terk olunmağla cinler 

tarafından istilâ edilmiş bir yerde bulunduğu ve işte cinlerin asar ve harekâtını 

gözüyle görmekte olduğu hâlde korkusundan ödü patlayıp helâk bile olsa mazur 

görüleceği derkâr iken şöyle bir tavr-ı cesuraneyle yerinden fırlayıp kalkması şayan-ı 

hayret olacak cesaretlerden değil midir?”73    

  

 2.1.5.Çalışkanlık 

 Çalışkanlık, çalışma alışkanlığını kazanmak ve tembellikten uzak durmaktır. 

Çağdaş toplumun vazgeçilmez değerlerinden biridir. Büyük başarıların arkasında 

daima çalışkanlık vardır. Programlı çalışma alışkanlığına sahip bireyler yetiştirmek 

ilköğretimin temel amaçları arasında yer alır. 

 Ulüvv-i Himmet hikâyesinde karakulak yuva yapmakla meşgul olan 

örümceği alaya alarak, ona kendisinin çalışmadan rahat bir hayat sürdüğünü söyler: 

 “Şaşarım senin ‘aklına ki âlemde kopkolay geçinmek târiki var iken böyle 

zahmetlere giriyorsun. Bak bana bil-cümle yırtıcı hayvanların padişahı arslana 

çattım. Her gün birkaç şaklabanlık ederek bezm-i ünsiyetine sokuldukça sokuldum. 

Şimdi günde birkaç saat müdahaneden başka işim yoktur. Halbuki rahat ve refahım 
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yerinde. Aslanın paraladığı hayvanlardan canım istediği kadarını yerim, keyfime 

bakarım.”74 

 Bu hikâyede çalışkanlığın sembolü olan örümcek, özgürlüğünü birkaç parça 

et uğruna satan karakulağa acıyarak, çalışkanlığın insanı başkasına muhtaç etmeyip, 

onurlu ve özgür olmayı sağlayacağını savunur: 

 “Vah bîçare vah! Tembellik seyyiesiyle başını öyle bir belâya sokmuşsun ki 

ta’rîf kabul etmez. İki lokma yemek yiyebilmek için nefsini arslana hidmet ve 

mülâzemet gibi büyük bir tehlikeye koymuşsun. Yarın biraz hiddet eder ise senin 

kabahatli ve kabahatsiz olduğunu der-hatır bile etmeyerek şimdi mahrum olduğun 

hâlde seni bir nokta ile mücrim eder. Bundan da kat’-ı nazar hürriyet-i şahsiyeni iki 

lokma et mukabilinde satmış, zayi’ etmişsin. Şimdi kâffe-i ef’al ve harekâtını 

arslanın arzusuna tatbik ediyorsun. Ya’nî kendi arzunu bırakıp gayrın arzusuna 

hidmet ediyorsun. Ben ise şu yapmakta olduğum hanede müstakilâ ve hürriyet-i 

mukaddese-i şahsiyeme tamamıyla mutasarrıfâ ikamet edeceğim ve bu tuzağa 

düşecek şikârı dahi başlı başıma yiyeceğim. İki lokma mukabilinde hürriyet-i 

şahsiyemi zâyi’ eylemek tenbellik belâsıyla gayrın artığını yiyip âdetâ çanak 

yalayıcılık ile geçinmek benim ulu himmetime dokunur. Öyle rezilâne bir hâlde 

geyik eti yemekten ise ulu himmetim sayesinde bir sineğe kana’at etmek bence kâr-ı 

akıldır.”75 

 Teselli-i Miskinân hikâyesinde iki köpek bütün gün kapı kapı dolaşıp 

yiyecek bir şeyler bulmaya çalışırlar. Ancak elleri boş kalır ve umutları tükenir. 

Ahırın yanına gelip aşağıdaki mısraları okuyarak şansızlıktan ve felekten şikâyet 

ederler. Okudukları mısralar miskinlerin hayat felsefesini yansıtmaktadır: 

 “Biz izz’ ü saâdet talebinde o felek 

  Hep mahv u idbara döner rûz u leyâl  

 Hülya-yı saâdet nedir, idbâr nedir?”76 

 İki köpeğin konuşmalarını dinleyen ahırdaki eşek kazanmak ve hak etmek 

için çalışmanın şart olduğunu şu sözlerle ifade eder: 

                                                
74 Ahmet Mithat Efendi, Kıssadan Hisse (2. baskı), İstanbul 1870, s. 20. 
75 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 21-22. 
76 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 31. 
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“Arkadaşlar feleğin müsâadesine muntazır olmak ve izz’ ü saâdeti baht 

tali’inden beklemek mahzâ hamâkattır ve şu okuduğunuz kıt’a dahi tenbel ve 

ahmakların medâr-ı tesellisîdir. Siz de benim gibi bütün gün oduna suya gidip 

hidmette bulunmuş olsanız efendiler benim önüme sırma gibi samanı yığdıkları 

misillû size dahi bol bol ta’yinler verir idi. Yoksa yalnız efendileri gördükçe sıçrayıp 

yaltaklanmak fâide vermez. Yaltaklanmak onların kahkahalarına müstevcib olur ise 

de çalışmak size mükâfât vermek hususunda mecburiyetleri istilzam eder.” 77       

  Arılar hikâyesinde sabah bahçede dolaşan şehzade bir arı kovanıyla 

karşılaşır. Arıların yaptıkları bala ve düzenlerine hayran kalır. Arıların beyi prensin 

yanına gelip onun şahsında insanlara çalışmanın önemini anlatır: 

 “Bizim harekât ve ameliyâtımız seni sadece eğlendirmesin, belki idare-i 

cumhure hususunda seni ikaz etsin. Bizde dikbaşlık ve hoyratlık para etmez. Bizde 

arıyı arı eden (ya’nî benî âdeme göre adamı adam eden) ancak umur-ı hayride canla 

başla çalışmaktır. Bizde kat’-ı merâtibe istihkaktan başka yol yoktur. Biz bu kadar 

hakîr iken kendimizden başka âdem evlâdı için bile hidmet ediyoruz. Allah verse de 

siz de bizden ibret alarak ahvâlimizin şu intizamını benî nev’inize ta’lîm etseniz 

vazife-i insaniyetinizi îfâ etmiş olursunuz. Ey şehzâde sizin sâirlerine takaddüm ve 

riyasetiniz ancak onları himaye, ukubâttan muhâfaza ve muhtaç oldukları saâdetin 

istihsâline çalışmaktan ibarettir.”78 

 Nâdim Şâh ile Mazlûme Sultan hikâyesin baş kahramanı olan Nâdim Şâh, 

iyi yönleri ön plana çıkarılarak idealize edilmiştir. Nâdim Şâh’ın bir özelliği de 

çalışkanlığıdır: 

 “Vaktiyle Nâdim Şâh adlı bir padişah var idi ki gayet âkil, doğru, gayur ve 

işgüzar olmakla tebaası indinde pek makbul ve muhterem ve civar hükümdârlar 

nazarında sahib-i nüfûz ve mükerrem idi.”79        

 Bahtiyarlık hikâyesinde Şinasi, Bursa’daki bir köyde okul yıllarında 

öğrendikleri sayesinde son derece başarılı girişimlerde bulunur. Bu başarının altında 

yatan en önemli etkenlerden biri Şinasi’nin çalışkanlığıdır. Şinasi, amele tutup yeni 

bir masraf kapısı açmaktansa kendi çalışmayı yeğlediğini şu sözleriyle dile getirir: 

                                                
77 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 33-34. 
78 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 44-45. 
79 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 80. 
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 “Ziraat denilen şey bir tek adamın kuvveti kendi ihtiyacına kifayetini temin 

etmek hesab-ı esasîsi üzerine tesis edilmiştir. Her köylünün yalnız  kendi kuvveti 

kendi ihtiyacına kâfi olmayıp da gündelikçiye muhtaç kalacak olsa ziraattan hayır mı 

gelir? Zaten amele istihdam edenler vereceği gündeliği çıkardıktan sonra kendisi de 

faydalanmak hesabıyla gündelikçi kullanırlar. Kendi gündeliğim on kuruş olduğu 

hâlde iki amele kullanmak için bunu sarf edecek olur isem ne ile sermaye 

edineceğim. Kendim kazmaya sarılarak kendi kendimin gündelikçisi olmalıyım. O 

hâlde günde beş kuruş dahi ücretimi sayar isem on beş kuruşluk adam olurum.”80 

 Şinasi, bakla ekmek için toprağı kazar, bu işten sıkılınca odun kesmeye gider. 

Çalışmalarının ürününü alınca sevincinden ağlamaklı olur. Yazar, tutumluluk ve 

planlılığının yanında çalışkanlığıyla Şinasi’yi  “koca gayretli çocuk” olarak niteler: 

 “Koca Şinasi evvelâ bakla ekeceği yeri kazmaya başladı. Şubata kadar 

zamanını bu hizmete tahsis ederek kazmacılıktan pek usandıkça ‘bir yorgunluk 

diğerini defeder’ hükmünce baltasını omuzlayıp dağa gider ve ilkbaharda yapacağı 

kulübe için ağaç keser idi. Kestiği ağaçları nakil için bir hayvana muhtaç olup 

hâlbuki Üsküdar’da almış olduğu beygiri Bursa’da satmış bulunduğundan ve merkep 

gibi bir şey mübayaa edecek olsa kış vakti onun boğazı dahi bir masraf kapısı 

açacağından Şinasi ‘Ben bu ağaçları şimdi keseyim de kırda otlamak mümkün 

olacağı zaman gelerek bir merkep aldığında nakil dahi eylerim’ der idi. 

 Şubat içinde Şinasi yirmi kıyye kadar bakla tohumu ekti. Badehu olanca 

kuvvetiyle fasulye ve mısır ve patates evleklerini hazırlamaya başladı. Baklalar iki 

yapraklı oldukları zaman Şinasi’nin ne kadar sevindiği görülse idi görenler mutlaka 

müteessir olurlar idi. Koca gayretli çocuk ‘Yiyeceğimi kendim çıkaracağım’ diye 

zihninden derin derin hesaplara başlayarak şu kırk okka tohumdan bir hayli zaman 

için taze ve birçok vakit için dahi kuru olarak ekl edeceği baklayı çıkardıktan sonra 

kendisinden daha bahtiyar kimse olamayacağını hükm ile sevincinden hep ağlamalı 

olur idi.”81 

 Şinasi, çalışkanlığından dolayı zengin ve mutlu olurken Bahtiyarlık 

hikâyesinin diğer baş kahramanı Senai (Berrak Pınar Senyörü) ise, kayınbabasını 

                                                
80 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
İstanbul, 2001, s. 300. 
81 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 300. 
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dolandırarak İsviçre’ye kaçar. Şinasi, kendi hüneriyle ve hak ederek servet 

kazananların çok az olduğunu ve haksız elde edilmiş servetin ise sürekli 

olamayacağını düşünür. Şinasi’nin bu düşüncesi gayet isabetlidir. Nitekim hak 

etmeden ve emek harcaman ele geçirdiği servet Senai’yi kurtarmaz. Kısa bir sürede 

adı batıp gider: 

 “Şinasi filvaki medeniyet âleminde dahi servet kazanılabileceğini hükm eyler 

ise de hüneriyle servet kazanmak mecma-ı hünerveran olan âlem-i medeniyette pek 

güç olduğundan iktisab-ı servet edenlerin mutlaka az çok yüzleri kızaracak bir vesait 

ile nail olabileceklerine kâin idi.  

 Şu kadar var ki bi-gayri hakkın ele geçmiş bir devletin, bir ikbalin bekasına 

Şinasi asla ihtimal veremiyor idi. Bu hükmünün ne kadar doğru olduğu kendiliğiyle 

meydana çıktı. Zira Senai’den bir daha hiçbir haber çıkmadı. Berrak Pınar 

Senyörü’nün adı battı gitti.”82      

 Cinli Han hikâyesinin idealize ediliş kahramanlarından biri olan Jozefin, 

ekmeğini taştan çıkaran, gayet çalışkan bir kızdır. Sevgilisi Salpet’i memnun etmek 

için zengin olmaya karar verir ve işe koyulur. Bütün vaktini tarım, hayvancılık ve 

nakış ile geçirir. Masraflarını da kısarak zengin olma düşüncesini gerçekleştirmeye 

azmeder: 

 “Jozefin mahsul eker, ekine yevmiye ile gider, çorap yapar, terzilik eder, 

hangi iş zuhur etse görür, ekmeğini taştan çıkarır hamarat bir kız olduğundan o 

zamana kadar kazancı ile sair analı babalı, hâlli vakitli kızlardan daha güzel giyinip 

kuşanmakta ve daha rahat yaşamakta iken bu defa bir de zengin olmak azmine 

düşmüş idi.  

 Köylüler ne ile zengin olur? Nakt-i mevcudunu irbah ederek veyahut iratlar, 

akaretler peyda eyleyerek değil a! Kalemiyle, fırçasıyla, akıl ve zekâsıyla zengin 

olmak dahi bunlara müyesser edilmemiştir. Hiç şüphe yoktur ki köylünün zengin 

olması ya tarla, ya kümes veyahut ahır ile müyesser olur. Jozefin, ahır tedarik edecek 

kadar sermaye sahibi olmadığından, çalıdan çırpıdan tedarik eylediği kümesinden 

tavuk ve kaz ve ördek yetiştirmeyi gözüne kestirdiği gibi hanesi civarında bulunan 

bahçesinde dahi muktedir olabileceği sebzeleri zer’den asla fütur getirmeyecek bir 

                                                
82 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 337. 
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bahçıvan olduğunu nazar-ı ehemmiyeti önüne aldı. Geceleri ise çorap veyahut dikiş 

ile vakit geçirir idi. Bu suretle kazancını arttırmanın yolunu bulduğu gibi masrafını 

dahi her taraftan tenkih ederek âşıkı askerden gelinceye kadar behemahal bir iki inek 

ile yedi sekiz keçi tedarikine kadar varmayı azmeylemiş idi.”83 

 Jozefin, çalışkanlığı sayesinde iki yıl gibi kısa bir süre içinde ahır sahibi olur 

ve sevgilisini memnun etmek için bu durumu ona söylemeyi erteler: 

 “Jozefin bir inek ile on dört re’s keçiyi tedarik etmiş ve artık ahır sahibi dahi 

olmuş ise de buralarını âşıkına asla yazmıyor idi. Geldiği zaman birdenbire görürse 

memnun olacağını düşünerek asıl lezzeti dahi o memnuniyete te’hir eyliyor idi.”84   

 Jozefin’in sevgilisi Salpet de çalışkan birisidir. Askerdeyken altı ayda 

çalışkanlığı sayesinde yazı yazmayı öğrenir. Salpet’in diğer erlerden  farkı daha 

çalışkan olmasıdır: 

 “Evet! Alaylarda neferata tedris ederler. Bunlardan dirayetli ve çalışkan 

olanlar bayağı ileri giderler. Bizim genç Salpet, cümleden daha dirayetli ve bahusus 

çalışkan olduğundan altı ay zarfında yazı yazmaya öğrenmiş idi. Vakıa imlâsında pek 

çok yanlışları var idiyse de zaten köyde mektubu okuyanların yanlışları daha ziyade 

olduğundan Salpet’in hatalarının farkında dahi olamazlar idi.”85  

 Para hikâyesinin baş kahramanlarından Vahdeti, okuyuculara örnek bir kişi 

olarak sunulurken öteki baş kahraman olan Sulhi olumsuz bir tip olarak sunulmuştur. 

Vahdeti’nin özelliklerinden biri de çalışkanlığıdır. Arkadaşı Sulhi’den ayrıldıktan 

sonra bütün zamanını ders çalışmakla geçirir: 

 “Meğer koca Vahdeti arkadaşından mufarakat tesiriyle olanca zamanını 

tahsile hasretmiş.”86 

 Yazara göre Sulhi gibilerde çok macera olur, Vahdeti gibi olanlarsa 

kendilerini yalnız derse verirler: 

 “Mekteplilerin Sulhi gibi olanlarında vakıa sergüzeşt çok olur. Hatta 

sergüzeştlerin mey-nuşanesi, zen-dostanesi, kumarbazanesi vesairesi, vesairesi olmak 

gibi envaı da bulunur. Lâkin bazı Vahdeti gibileri dahi olur ki ömürlerinden mektep 

                                                
83 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 343-344. 
84 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 345-346. 
85 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 344. 
86 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 531. 
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zamanına ayrılmış olan kısmını yalnız o muhtesün-lehe hasrederek başka bir şeye 

kulak bile vermezler.”87 

 Vahdeti, çalışkanlığı ve zekâsı sayesinde Mekteb-i Tıbbiye’de eşi görülmemiş 

bir başarıya ulaşır: 

 “Vahdeti’nin bir buçuk senelik sergüzeşti şundan ibaret bulunduğu gibi, 

bundan sonra daha bir buçuk senelik sergüzeşti de yine bundan ibaret gibi bir şey 

oldu. Bir fark var ise o da geçen sene altıncı ve yedinci seneler derslerini birlikte 

tehyie etmiş olduğu hâlde, bu sene sekizinci dokuzuncu sınıflardan geçmek gibi 

yalnız meratib-i sunuftan ve onuncu senenin imtihanı ile doktorasının Mekteb-i 

Tıbbiye açıldı açılalı hiçbir şakirdde emsali görülmemiş derecede parlak 

bulunmasından ibarettir.”88 

Ayşe Hanım birçok olumlu yönüyle Emanetçi Sıtkı hikâyesinin ön plana 

çıkan karakterlerindendir. Annesi öldükten sonra oturduğu evde yalnız kalır. Ancak 

yine de çalışkanlığından ötürü elinin emeğiyle geçinir ve geçinmeye de devam 

edecektir: 

 “Bir sene sonra validesi dahi vefat edivermesin mi? İşte bu vak’a zavallı 

Ayşe’yi bütün bütün öksüz bıraktı. Sakin olduğu hanede hiçbir kimsesi kalmadı. 

Vakıa kendisi gayet hamarat bir kadın olduğundan eli emeğiyle çalışmakta devam 

edecek ve ediyor ise de yaptığı şeyleri çarşıya kim götürüp de satacak?”89  

 Sıtkı’nın Ayşe Hanım’a hitaben söylediği şu sözleri de onun çalışması ve 

gayreti sayesinde parasızlık gibi bir sorununun olmayacağını bildirir: 

 “Hiçbir şey için müzayakanız olmadığına eminim. Sizde bu ulüvv-i himmet, 

bu sa’y ve gayret var iken müzayaka görür müsünüz?” 90  

 Ana-Kız hikâyesindeki önemli kahramanlardan Jermen Valide aracılığıyla 

okuyuculara çalışkanlık telkin edilmiştir. Jermen Valide altmış yaşının üzerinde 

ihtiyar bir kadın olmasına rağmen torunu Luiz için günde sekiz on ev dolaşıp 

temizlik yapar ve dört beş saat de gömlek ütüler. Üstelik o, bundan şikâyetçi olmak 

bir yana gayet memnundur: 

                                                
87 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 531. 
88 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 531. 
89 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 750. 
90Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 757. 
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 “ ‘İki el bir baş içindir’ derler. Jermen Valide’nin iki eli iki başı için 

çalışacak! Hem hangi hidematta? Her sabah sekiz on kadar haneleri dolaşıp 

süpürmek silmek ve ba’de’z-zuhur çamaşırhaneye gidip üç dört saat gömlek ütülmek 

suretiyle! Bu mesai-yi mütaabenin neticesinde kazanç dahi iki, nihayet iki buçuk 

franktan ibarettir.  

 Jermen Valide bu çalışkanlıktan dolayı asla müştekî değildir. Bu kadar 

zahmetleri kendi nefsi için ihtiyar etmiş olsa belki: 

 -Of bu kör boğazdan bıktım usandım diye şikâyetlere kalkışsın. Fakat bu 

çalışkanlık Luizciği için  olduğu cihetle Jermen Valide ne kadar yorulsa o kadar 

müftehir ve mütelezziz oluyor. Hele bazı günler fevkalâde hizmetleri mükâfatı olarak 

üç üç buçuk dört frank alabilir ise daha ziyade memnun ve müftehir oluyor.”91   

 

2.1.6.Değer Bilirlik 

Değer bilirlik, yapılan iyiliklerin değerini takdir etmek ve iyiliği yapana karşı 

sorumluluklarını yerine getirmektir. Bireyin ve toplumun yaşadığı dünyada saygın 

bir yer edinmesi için kendisine yapılan iyilikleri karşılıksız bırakmaması gerekir. 

Aksi hâlde, pekiştirilmeyen veya ödüllendirilmeyen olumlu davranışlar bir daha 

tekrarlanmayabilir.   

Netice-i Hüsn-i Hidmet hikâyesinde bir avcı, vurduğu geyiği yakalaması için 

köpeğine işaret eder. Köpek yaşlanmış olduğundan dişleri dökülmüş ve 

güçsüzleşmiştir. Bu yüzden geyiği yakalayamaz ve geyik kaçar. Avcının köpeği 

döverek azarlaması üzerine köpek, ona gençliğindeki iyi hizmetlerinin sonucunun 

böyle mi olacağını sorar. Yazar, hikâyenin sonunda amirlerin, maiyetlerinde 

bulunanlardan nasıl iyi hizmet bekliyorlarsa kendilerinin de onları ihtiyarlık 

zamanında ödüllendirmeleri gerektiğine dikkati çeker: 

“Maiyyette bulunanları limona teşbih ile bir kere sıkıp suyunu aldıktan sonra 

kabuğunu hor görmemeli. Gençlik zamanında âmir maiyyeti me’murundan nasıl ki 

hüsn-i hidmet bekler ise me’mur dahi âmirinden ihtiyarlık zamanında mükâfât 

bekler.”92    

                                                
91 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 824. 
92 Ahmet Mithat Efendi, Kıssadan Hisse (2. baskı), İstanbul 1870, s. 19. 
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Nasip hikâyesinde Feliks, sevgilisi Polini için büyük fedakârlıklarda bulunur. 

Daha önce kamburluğundan dolayı Feliks’le evlenmeyi aklının ucundan geçirmeyen 

Polini, yaptıkları karşısında onu takdir eder. Polin’in değer bilirliği bunla kalmaz, 

Feliks’e evlenme teklif ederek onun yaptığı iyilikleri gururlu bir kız olduğu için 

karşılıksız bırakmaz. Şu sözleriyle değer bilir bir insan olduğunu ortaya koyar: 

“Bahusus kadirşinaslıkta dahi bir lezzet hissettim. Lâkin bu kadirşinaslık usta 

bir kemancıyı takdir etmekten ibaret değildir, alicenap bir yüreği takdir etmektir. 

Beni  müddetü’l-ömr cidden mesut edecek olan ulüvv-i cenabı sizin gibi ben dahi 

şimdi şu anda Mösyö Feliks’de gördüm. Eğer beni lütfen zevceliğe kabul eder ise 

ben onun karısıyım, ondan başka da kimsenin karısı olmayacağım.”93  

Ana – Kız hikâyesinin olumlu karakterlerinden olan Jermen Valide, küçük 

yaştaki hasta torununu iyileştirmek için elinde kalan son parasıyla kurabiye yapıp 

satar. Ancak kurabiyeleri satarken şiddetli bir yağmur başlar ve bütün kurabiyeler 

mahvolur. Kurabiye satma işi son ümidi olduğu için Jermen Valide, büyük bir 

hüsrana uğrar. Bu esnada etrafını büyük bir kalabalık sarar. Orada bulunan bir adam, 

hayli düşündükten sonra Jermen Valide’yi tanır. Jermen Valide’nin kocası Mişel 

Nadrik’i de tanıyan bu adam, ona saygıyla davranır. Buna rağmen Jermen Valide, 

onu tanıyamaz: 

“- Vay! Madam Nardik! Siz misiniz? diye kadıncağızın üzerine fırladı. Bu zat 

üstü başı temiz, âdeta kibardan olması melhuz zevattan olup kemal-i safiyet-i dostane 

ile kollarını açarak ve kendi zevcinin, o sevgili Mişel Nardik’inin namını yâd ederek 

kendisine doğru geldiğini gören Jermen Valide çok zamandan beri yapmadığı ve 

nasıl yapıldığını da unutmak derecelerine geldiği reveransların en tazimkâranesini 

yaparak: 

- Cariyeniz efendim! dediyse de bu zatı bir türlü tanıyamadığı için alık alık 

yüzüne bakakalmış idi.”94 

Jermen Valide’yi evine de davet eden bu adam, onun kocasının yakın 

dostlarından olan Baron de Korniol’dür. Mişel Nardik’in konağında birçok gece 

kaldığını belirterek Jermen Valide’ye kendi konağında kalırsa yirmi franklık bahşiş 

                                                
93 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
İstanbul, 2001, s. 268. 
94 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 840. 
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vereceğini söyler. Bunun karşısında Jermen Valide, ona büyük bir minnet duyar. 

Daha sonra Jermen Valide’yle torununu Britanya’ya kendi ailesinin yanına 

göndereceğini bildirerek çok iyi bir değer bilirlik örneği sergiler. Bunun karşısında 

Jermen Valide onun önünde diz çöküp teşekkür eder: 

“- Bizim çoluk çocuk bu mevsim-i baharı hatta yazı sonbaharı da geçirmek 

için Britanya vilâyetindeki çiftliklerime gittiler. Siz dahi ister iseniz bu günden tezi 

yok akşam katarıyla hafidenizi oraya götürürsünüz. Ben de zevceme şimdi bir telgraf 

çekerim. Sizi hüsn-i kabul ederler. İstediğiniz kadar oturup ana kız tebdil-i hava 

edersiniz, deyince ve ba-husus: 

- Şu da harçlığınız olsun, diye kadının eline beş tane parlak Fransız altını 

verince Jermen Valide sevincinden çıldırmak derecesini bularak diz üstü çömeldi ve 

eltafına perestişkârane bir surette teşekkürler eyledi.”95  

Ahmet Mithat Efendi’nin hikâyeleri arasında değer bilirliğin en etkileyici 

olarak telkin edildiği hikâye Âdem Oğluna İyilik Yaramaz’dır. Ali Ağa, eve gitmek 

üzere bir piyadeye biner. Bu piyade, Marmara Denizi’nde yol alırken rıhtıma fazla 

yaklaştığı için devrilir ve içindekiler suya düşer. Ali Ağa, bu esnada tesadüfen bir 

yaban kazına tutunur ve onun sayesinde canını kurtarır. Ancak yaban kazını 

ödüllendireceği yerde onu kesip arkadaşlarına ziyafet verir. Ziyafetten sonra 

arkadaşlarına yedikleri kaz sayesinde hayatta kaldığını söyler: 

“Lâkin şunu da biliniz ki kaz olmaya idi siz bu akşam beni burada bulamaz 

idiniz.”96 

Orada bulunanlardan Zekâi Efendi, Ali Ağa’nın canını kurtaran kazı 

kesmekle insafsızlık ettiğini söylese de Ali Ağa ona aldırış etmez. Bunun üzerine 

Zekâi Efendi, bazı insanlara iyiliğin yaramayacağını vurgulayarak başına taç etmesi 

gereken kaza kıymasından dolayı Ali Ağa’nın yaptığının yanlışlığını dile getirir: 

“Hey hey! İşte insan kısmı böyledir (Âdem oğluna iyilik yaramaz). Hayvan 

senin canını kurtarsın, sen de onu başında tac etmek lâzım geleceğine canına kıy 

ha?”97         

 

                                                
95 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 843. 
96 Ahmet Mithat Efendi, Durub-ı Emsal-i Osmaniye Hikemiyatının Ahkâmını Tasvir, İstanbul, 
1871, s. 113. 
97 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 115. 
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 2.1.7.Dürüstlük 

 Dürüstlük, kişinin davranışlarında ve sözlerinde doğruluktan ayrılmaması ve 

yalana sapmamasıdır. Özellikle sosyal alanda dürüstlük, sağlam ilişkilerin temelini 

oluşturur. Öğretim programlarında bu değere önemli yer ayrılır: “Okulda öğrencilere 

sahtekâr, yalancı, bencil, kendini bilmez, tembel, umursamaz, güvenilmez vb. 

bireyler olduğu mesajını veren hâl ve davranışlara yer verilmemesi programların 

uyarı alanlarından biridir. Okuldaki tüm hayatın öğrencilerin son derece güvenilir ve 

saygıdeğer bireyler olduğunu vurgulaması ve öğrencilerin fikirlerine önem verir 

nitelikte olması için gerekli öğretimsel alt yapıyı hazırlar.”98 

Hilekârın Mumu Yatsıya Kadar Yanar hikâyesinin baş kahramanı gayet 

gururlu bir eşektir. Eşek bir aslan postuna bürünerek gezer. Eşeği gören bütün 

hayvanlar ondan korkup çekinirler. Ancak aslan avına çıkan sahibi, eşeği tanır ve 

dürüstlüğü bırakıp aldatıcılığa başvurmasından dolayı onu cezalandırır: 

“Her hangi hayvan kendisini görür ise can başına sıçrayarak kaçtığını arslan 

gördükçe müftehir ve mağrûr olarak gezip tozar iken mu’tadı vechle ava çıkmış olan 

sahibi değirmenci, kendisini görmüş ve sayd ve şikâr kasdıyla üzerine hücum etmiş 

ise de arslan postu setr edemeyip de hâriçte kalan kulakları eşkâlini meydana 

koyarak yakayı ele vermiş ve sahibi tarafından güzelce bir dayak yiyerek yine ahıra 

çekilmiştir.”99 

Kâmil ile Gâfil hikâyesinde birbirine her yönden zıt iki kahraman ön 

plandadır. İyiliği temsil eden Kâmil dürüst, kötülüğü temsil eden Gâfil ise yalancı ve 

aldatıcıdır. Kâmil ormanda rastladığı bir periden sihirli bir yüzük alır ve bunun 

sayesinde padişahın kaybolmuş oğlunun yerine geçer. Ancak peri, Kâmil’in dürüst 

davranıp padişahın gerçek oğlunu kurtarmasını ister. Kâmil de bunu kabul eder: 

“Kâmil ise zaten mert ve doğru bir çocuk olduğundan perinin sözünü 

dinleyerek ve civar hükümdârların birisiyle bir işin müzakeresini vesile ederek bir 

gemiye binip denize açıldı ve perinin teshîr eylediği rüzgâr gemisini şehzâdenin 

bulunduğu adaya doğru sevk eyledi.”100 

                                                
98 Milli Eğitim Bakanlığı, Tebliğler Dergisi, S. 2563, Ağustos 2004, s. 727. 
99 Ahmet Mithat Efendi, Kıssadan Hisse (2. baskı), İstanbul 1870, s. 40. 
100 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e.,  s. 61-62. 
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Hikâyenin sonunda Gâfil, hilekârlığından dolayı canından olur, Kâmil ise 

sihirli yüzükten zarar görmeden kurtulur. 

Kedi ile Tavşanlar hikâyesinde birçok tavşanı aldatıp öldüren kedi, bir 

çobanın attığı okla can verir. Bu kedi, son nefeslerini verirken hilekârlığın kötü 

sonuçlarını söyleyerek, dürüstlüğün önemini vurgulamıştır: 

“İnsanın bir kere hilesi meydana çıkar ise bir daha kimse indinde tezkiyesi 

düzelemeyip cümlenin menfuru ve metrudu olur ve nihayet şeytanlığı seyyi’esiyle 

bir gün olup belâsını bulur.”101 

Nâdim Şâh ile Mazlûme Sultan hikâyesinin baş kahramanı Nâdim Şâh’ın 

kişilik özelliklerinden birisi de dürüstlüğüdür: 

“Vaktiyle Nâdim Şâh adlı bir padişah var idi ki gayet âkil, doğru, gayur ve 

işgüzar olmakla tebaası indinde pek makbûl ve muhterem ve civar hükümdârlar 

nazarında sahib-i nüfûz ve mükerrem idi.”102    

Ali hikâyesinde Abbas Şâh’ı hayran bırakan Ali’nin kişilik özelliklerinden 

biri de dürüstlüğüdür: 

“Vâkıâ Ali’nin evzâ’ ve etvarı görenlerin nazar-ı hayretlerini celb edecek bir 

hâlde idi. Çünkü kendisi on beş, on altı yaşında gayet zekî ve fatîn ve özü sözü doğru 

bir adam olup ma’mafih işbu meziyetten kendisi bî-haber olmakla halkın muâmelât-ı 

umûmiyesine tatbik ve tâbiiyet ediyorum zanneylediği muâmelât ve harekâtında 

büyük bir safvet ve sadakat ve selâmet eserleri görülür idi.”103  

Bir ormanda babası Lotis tarafından yetiştirilip büyütülmüş bir kız olan 

Margrit, Çifte İntikam hikâyesinde yalancılık ve aldatıcılığa sapmasından dolayı 

çok ağır bir şekilde cezalandırılır. Âşığı Leruj’dan ve babasından bir ressama olan 

sevdasını saklar. Böylece bir yalancı olduğunu kendi vicdanı önünde bile itirafa 

mecbur kalır: 

 “Şüphe etmeyiniz ki ressam hakkındaki sevdasını Leruj’a karşı inkâr etmekle 

Margrit âdeta adam aldatıcılık, yalancılık etmiştir. Hani ya o harf-i vahit yalan 

söylemek bilmeyen kız, bu gün hud’akâr bir yalancı olduğunu kendi vicdanı önünde 

                                                
101 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 80. 
102 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 80. 
103 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 92-93. 



 117 

itirafa mecbur olmuştur. Hem de yalnız âşıkına değil, babasına karşı dahi bu 

düzenbazlığı, bu yalancılığı etmiştir.”104     

 Margrit, ressamla kaçmaya yeltenirken babası ve Leruj tarafından takip edilir. 

Dürüstlüğü ihlal ettiği için Margrit Leruj (Bırakonya) tarafından, ressam ise 

Margrit’in babası Lotis tarafından öldürülür: 

 “Evet! O ikinci tüfek sedası dahi Leruj’un tüfeğinin sedasıydı. Tehdidini îka’a 

muktedir olan Bırakonya cenapları Margrit ile mülâkatından sonra nazar-ı dikkatini 

maşukasının izinden ayırmamış olduğu cihetle bir taraftan Baba Lotis âşık ve âşıkayı 

takip eylediği sırada, diğer taraftan dahi Leruj takip eyliyor idi. Aralarında bir fark 

var idiyse o da Lotis’in nazarında ressamın ve Leruj’un nazarında Margrit’in cani 

olmalarından ibaret idi. Binaenaleyh o nokta-i nazardan nişan aldılar. Ve ikisi dahi 

kurşunlarını matlupları olan hedefe isabet ettirdiler.”105 

 Diplomalı Kız hikâyesinin baş kahramanı Juli’nin ailesi çok yoksuldur. Hatta 

Juli’nin annesi Polini, ısınmak için komşuları olan kapıcının evine gider. Orada sırf 

ısınmak için yalanlar söyler. Ancak yalanı hiç sevmez ve kendisinden nefret edeceği 

gelir. Yazar, Polini’nin bu durumu zillet olarak değerlendirir: 

 “Ah fakr u zaruret ne müşkül şeydir. Polini pek ahlâklı bir kadın olarak en 

büyük zıddı, hiç sevmediği yalan olduğu hâlde kapıcı karının sualleri üzerine o kadar 

yalan söylemeye mecbur oldu ki âdeta kendi kendisinden nefret edeceği geldi. Bir 

ısınmak için bu kadar zillet!”106    

 

 2.1.8.Fedakârlık 

 Fedakârlık, kişinin başkası için birtakım riskleri ve zorlukları göze almasıdır. 

Bütün büyük uygarlık ve eserlerin temelinde fedakârlık vardır. Yalnızca kendi 

çıkarlarını düşünen bireylerin ve böyle bireylerden oluşan toplumların sağlıklı olarak 

ilerlemesi söz konusu olamaz.  

 Gönül hikâyesinin baş kahramanları Pol ile Margret birbirlerine âşıktır. Pol, 

Margret için birçok sıkıntıyı göğüsleyerek fedakârlığını gösterir. Pol’ün aşkı uğruna 

asilzadelerle mücadele edip birinin meçini kırdığını ve bu yüzden sekiz yerden 
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yaralanmasına rağmen bir buçuk aylık seyahate katlandığını Margret şu sözleriyle 

bildirir: 

 “Öyle kahraman ki bir hanedana baba olacak asilzadelerin tevarüsüyle 

müftehir oldukları meçi eliyle kırdı. Sekiz yerden yarası var iken sevdiğini bi’l-

istishap ile iki buçuk aylık bir seyahate katlandı.”107 

 Ahmet Mithat’ın fedakârlık üzerinde en çok durduğu hikâye Nasip’tir. Bu 

hikâyede Mösyö Pol’ün yaptığı kemanlar bütün Fransa’da nam kazanır. Mösyö Pol, 

bu namın kendisinden sonra da devam etmesini ister. Bu amaçla kalfaları arasında 

keman yapma  yarışı düzenleyerek birinci olacak kişiyle kızını evlendireceğini ilan 

eder. Mösyö Pol’ün kızı Polini, yarışmayı yakışıklığından dolayı hoşlandığı Jan’ın 

kazanmasını ister. Ancak Jan, keman yapmak konusunda çok yetersizdir. Kalfalar 

arasında en iyi kemanı ise Feliks adlı kambur bir kemancı yapar. Polini, Jan’ın 

yarışmayı kazanması çareler ararlar. Yarışma gecesi Jan’la Feliks’in yaptığı 

kemanların yerini değiştirirler. Buna rağmen yarışmada Feliks birinci olur. Çünkü 

Feliks, sırf sevdiği kız Polini mutlu olsun diye kendi kemanıyla Jan’ın kemanının 

yerini değiştirir. Bundan dolayı kemanlar, kim yaptıysa onun adına yarışmaya girer. 

Böylece hem Feliks hem de Polini şaşkınlığa uğrar. Feliks, yarışmayı kazanmasına 

rağmen kendisiyle evlenmesi konusunda tercihi Polini’ye bırakır. Bu durum 

karşısında Polini, yarışmada olanlara açıklık getirir. Feliks’in insanlık üstüne insanlık 

yaptığını, kendisinin de buna karşılık insanlık konusunda mağlup olduğunu ve ikinci 

bir mağlubiyeti daha kabul edemeyeceğinden dolayı Feliks’le evlenmek istediğini 

dile getirir: 

 “Efendiler! Bu hikâye içindeki sır pek sade bir şeydir. Ben Mösyö Feliks’i 

sevmiyordum. Gönlüm Mösyö Jan’da idi. Fakat onun yaptığı keman hepsinden 

yaman olduğunu gördüğümüz için bir hile düşündük. Düşündüğümüz hile ise 

kemanları tebdil etmek idi. Akşamdan gittik kemanları değiştirdik, fakat kaderin 

hükmünü değiştiremedik. Bizden sonra bir mürüvvet-i insaniyetkâranenin sevk ve 

icbarıyla Mösyö Feliks dahi kemanların yerini değiştirmiş. Yani hükm-i kaderi yine 

yerine getirmiş. Bununla beraber hâlâ kendi nasibini benim hatırım için Jan’a terk 

etmek istiyor. Yani bana büyüklük üstüne büyüklük, insanlık üstüne insanlık 
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göstermeye çalışıyor. Ben akşamdan kemanları değiştirmekle bir insaniyetsizlik 

ettim. Şimdi onun bana terk etmek istediği hakkı kabul eder isem ikinci bir 

insaniyetsizliği kabul etmiş olacağım. Mösyö Feliks bana insaniyet hususunda galebe 

edecek. Ben mütekebbir bir kızım. Bu mağlûbiyeti mümkün değil, kabul 

edemem.”108        

 Böylece Feliks, yaptığı fedakârlığın ödülü olarak sevdiği kızla evlenir. Jan, 

ise oradan hemen uzaklaşır ve o civara bir daha adım atamaz: 

 “Kız daha lâkırdısının sonunu getirmemiş olduğu hâlde cemaat-i hazıra 

netice-i meramını anlayarak alkışlarla tahsine müsaraat eylediler. Mösyö Jan odadan 

bir çıkış çıktı, bîçarenin son çıkışı da bu çıkış oldu. Zira vuku bulan hâl üzerine 

müddetü’l-ömr o civara bile ayak atamamıştır.  

 Ya Polini ile Feliks? 

 Malûm a. Bade’l-imtihan doğru kiliseye gidip nikâhlarını kıydılar.”109   

 Obur hikâyesinde muziplik yaparak eğlenmeye çalışan Neşati Efendi, en son 

hikâyenin baş kahramanı Tahsin’e bir oyun oynar. Onu bütün gece aç bırakır. Oysa 

Tahsin, açlığa tahammül edecek birisi değildir. Açlık içinde kıvranan Tahsin’e âşığı 

olan Çeşm-i Cellat Kalfa yardım eder. Büyük bir fedakârlık yaparak sabahleyin 

efendisinin kendisine vereceği son derece ağır cezaları göze alarak efendisinin 

kahvaltısını alıp ona getirir: 

 “Kadıncağız açlıktan helâk derecesine gelen sevgilisine deva-yı acil olmak 

üzere yemek getirmeye gitmiş ve bahusus ertesi sabah efendisi kendisini öldürecek 

olsa onu dahi göze aldırarak kahvaltısını alıp getirmek için cür’et-i fedakâraneyi göze 

aldırmış bulunduğundan mabeyn kapısından çıkıp da Tahsin’in bulunduğu odanın 

kapısına yaklaşır yaklaşmaz bu kahramanlığın, bu fedakârlığın ehemmiyetini 

arttırmak için kendi kendisine mırıldanmaya başlamış idi.”110   

 Talat Hanım, Bir Tövbekâr hikâyesinde olumlu kişilik özellikleriyle tanıtılan 

bir karakterdir. Evli bir kadın olmasına rağmen Feda Efendi, ona sarkıntılık eder. 

Onu kocasını öldürmekle tehdit eder. Talat Hanım, bu tehdit üzerine söylediği şu 
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sözlerle kocası için canını bile feda edeceğini belirterek ne kadar fedakâr bir eş 

olduğunu ortaya koyar: 

 “Kocamın ne kabahati vardır ki bîçareye kasdedeceksiniz! Hışmınız bana 

olmak lâzım gelir. Beni vurunuz, beni öldürünüz!”111 

 İki sınıf arkadaşı olan Vahdeti ve Sulhi, Para hikâyesinin baş 

kahramanlarıdır. Sulhi, yeterince çalışmadığı için sınıfta kalır. Bu yüzden iki arkadaş 

ayrı sınıflarda okumak zorunda kalırlar. Vahdeti, buna çözüm bulmak için büyük bir 

fedakârlık örneği göstererek kendisinin de sınıf tekrarı yapacağını, arkadaşına  sınıfı 

geçmesi için yardım edeceğini ve bu sayede tekrar aynı sınıfta okuyacaklarını 

Sulhi’ye şu sözleriyle bildirir: 

 “Kardeşim! Ne söylemiş olsan boştur. Ben bu teessüfe nihayet vermek için ne 

yapmak lâzım olduğunu senden iyi bilirim. Ben beşinci seneye çıkmış olduğum 

hâlde sen dördüncü senede kalmadın mı? Bu sene her zaman halanızın hanesine 

gittikçe vaktimizi boş geçirmeyerek seninle müzakere edelim. Ben ise kendi 

derslerime hiç dikkat etmem! Binaenaleyh ileriki imtihanda ben sınıfı geçmeyerek 

kalırım. Sen ise bana yetişirsin. İkimiz de yine beşinci sınıfta birleşiriz.”112 

 Yazar, bu sözden sonra Vahdeti’nin fedakârlığının küçümsenmeyecek 

derecede olduğunu dile getirir: 

 “Bir mektepli için bu fedakârlık az fedakârlık mıdır?”113  

  

 2.1.9.Girişimcilik 

 Girişimcilik; sosyal ilişkilerde, iletişimde, iş dünyasında ve benzeri alanlarda 

gerekli ve etkili davranışları uygun bir şekilde ve uygun bir zamanda ortaya koymak 

ve talep görebilecek bir ürünü veya hizmeti daha iyi üretebilmek ya da 

pazarlayabilmek amacıyla yeni bir sistem kurmak için gerekli becerilerdir. 

Girişimcilik; empati kurma, insan ilişkilerinde uyumlu davranışları gösterebilme, 

planlı yapma, planlarını uygulayabilme, risk alma; herhangi bir alanda ihtiyaç 
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duyulabilecek bir ürünün gerekliliğini sezme, ürünü planlama, üretme, pazar 

araştırması yapma, pazarlayabilme gibi alt becerileri içerir.114  

 Eğitim, bireylerin pasif değil, aktif olmasını amaçlar. Aktif bireylerin sahip 

olması gereken en önemli becerilerden biri girişimciliktir. Bu yüzden bireylerin 

girişimciliğinin geliştirilmesi için örgün ve yaygın eğitimin her aşamasında özen 

gösterilmelidir.   

 Şinasi, Bahtiyarlık hikâyesinde mutluluğu köy hayatında arayan baş 

kahramandır. Mekteb-i Sultani’yi bitirdikten sonra çeşitli kaynaklardan öğrendiği 

bilgileri kullanarak önemli girişimlerde bulunur. Tarım ve hayvancılıkta yaşadığı 

döneme göre modern tekniklerle üretim yapar. Bu işi yaparken köylülerden yardım 

alır. Köylülerden bazılarının şikâyeti üzerine Köse Muhtar’ın şu söyledikleri, 

Şinasi’nin girişimlerinde ne derece başarılı olduğunu gösterir: 

 “Bu çocuğun ne olduğunu henüz anlayamadınız mı? Herif kuluçkasız piliç 

çıkartıyor be! Dört tahtadan bir sandık yaptı. İçine rakı ile mi ne ile yanan bir kandil 

kodu. Bastı yumurtayı! Bastı yumurtayı! İki yüz pilici birden çıkarttı! Evvelki sene 

kuraktan tarlalarımızda ot bile yok iken onun pamukları adam boyu yükselip 

kozalakları kafamız kadar oldu. Hâlbuki herif tarlasını sulamak için hark açar iken 

‘Buraya patlıcan mı ekecek? Hiç pamuk tarlası sulanır mı imiş?’ diye gülüyor idik. 

Sonra şu araziyi on beş günlük ameliyat ile su altına alabileceğini söyledi. Hepimiz 

kandık. İşe başladık! Başlayalı beş gün olduğu hâlde bakınız ne kadar iş gördük? 

Herif öyle kör kazma, ağaç kürek, küfe ve sepet ile iş görmüyor! Bir kere şu 

elinizdeki kazmaya bakınız. Toprağa gösterir göstermez gömülüp gidiyor. Şu demir 

kürekleri rüyanızda gördüğünüz var mı idi? Bir daldırışta otuz okka toprak 

kaldırıyorlar. Ya şu el arabalarına ne dersiniz? Yüz yirmi okka toprağı bir adam 

kaldırıp iki dakikada yüz yirmi adım yere götürüyor.”115    

 Şinasi, ayrıca Amerika’dan fasulye getirir. Gayet verimli olan bu fasulye 

türünü köylülere anlatır. Bir kıyyelik tohumu birkaç yılda arttırmayı planlamaktadır: 

 “Arkadaşlar! İstanbul’dan babam bir fasulye tohumu gönderdi. Bir kere bu 

fasulyeler piyade fasulyesi oldukları için sırık ihtiyacı yoktur. Saniyen verdiği 

fasulyelerin uzunluğu bir buçuk karış olup her birinin içinde on beşten yirmiye kadar 

                                                
114 Milli Eğitim Bakanlığı, Tebliğler Dergisi, S. 2563, Ağustos 2004, s. 735. 
115 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 295. 



 122 

tane çıkar. Bu tohum Amerika’dan yeni gelmiş. Tarifnamesinde yazıyor ki yalnız bir 

taneciğini saksıya ekmişler. On altı fasulye vermiş. Umumundan yüz seksen tane 

çıkmış. Hâlbuki diğer tecrübeler üzerine kat’iyen tahakkuk etmiş ki bu fasulyeler 

güzel hâsılanmış gübrelice tarlaya ekilip de sulanmasına dahi dikkat edilir ise bire 

seksenden aşağı mahsul vermez imiş. Ben dahi hesap ettim. Bir dönüm tarla en güzel 

mahsul verse on beş kile verip birbiri üzerine onar kuruştan yüz elli kuruş tuttuğu ve 

samanı on beş kuruş bile tutamayacağı hâlde yine bir dönüm tarlaya şu fasulyeden 

ekilecek olsa en adî hesap ile bin iki yüz okka kuru fasulye vereceğinden okkası 

otuzar laakal dokuz yüz kuruş tutar. Gelen tohum bir kıyye kadardır. Onu ben bu 

sene ekeyim de birkaç seneye çoğaltırız.”116  

 Şinasi, mera gibi bir arazi satın alır. Tarım için gerekli olan kazma, kürek, 

çapa gibi edevatı edinir ve bir topografik harita hazırlayarak arazinin neresine hangi 

ürünü ekeceğini de belirler: 

 “Şinasi bu keyfiyeti pederine yazmakla beraber şöyle alelacele almış olduğu 

haritasını dahi göndermiş ve ister ise akçesini üçüncü üç aylık harçlığına mahsub 

etmesi beyanıyla babasından kazma, çapa, bel, kürek gibi ilk edevet-ı ziraiyenin 

serian irsalini de rica etmiş idi. Aldığı yer Bozok kasabasına yarım saat mesafede 

bulunduğu ve mevsim dahi kış olduğu hâlde Şinasi her sabah arazisine gider, her 

akşam Süleymen Efendinin hanesine gelir ve ‘Ah! Yaz gelse de şu dere kenarına bir 

kulübe yapsam gece gündüz kendi yerceğizimde bulunsam’ arzusunu bir türlü 

yenemez idi.  

 İlk yapmış olduğu müsvedde yollu haritayı Şinasi her defa gidişte gelişte 

tashih ede ede âdeta bir topoğrafya haritası derecesinde ikmal ederek sath-ı arzdaki 

en hafif meyilleri ve en küçük akıntıları bile haritasında göstermiş idi.  

 Binaenaleyh geceleri Süleyman Efendinin hanesine gelince bu haritayı önüne 

açarak hayalen zamanını yine arazisi içinde bi’l-imrar öndeki ziraat mevsimi için 

toprağın neresine ne ekeceğini ve hangi tarafını ne hâle koyacağını düşünüp işaret 

eyler idi. 

 İstanbul’da pederinden istediği edevat geldi. Bunları ilk muayene ettiği 

zaman Şinasi’nin her birine kemal-i muhabbetinden naşi edevat-ı mezkûreyi birer 
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birer öptüğünü ve hatta bir âşık-ı şedid-asa gözlerinden yaş bile aktığını görse idiniz 

hayrette kalır idiniz.”117   

 Şinasi, satın aldığı araziyi yedi sekiz ay gibi kısa bir sürede bilgisi, 

çalışkanlığı ve girişimciliği sayesinde gayet iyi bir şekilde değerlendirir. Büyük 

miktarda tarım ürününe ve çok sayıda evcil hayvana sahip olur. Babasına yazdığı 

mektupta yaptıklarını anlatan Şinasi, mektubun sonlarında başarısından dolayı 

duyduğu mutluluğu dile getirir:  

 “Sebeb-i devletim babacığım efendim hazretleri. 

 Bahtiyarlığın mutlaka köylü âleminde bulunacağı hakkındaki mütalaâtımız 

sıhhat ve isabetini ispat eylediler. Sizden müfarakatımın henüz senesi olmadı. İşe 

başladığımın tamam altıncı ayında olmak üzere işte mah-ı ağustostayız. Bu müddet 

zarfında bendenize dört defa biner kuruş harçlık gönderdiniz ki İstanbul’da bulunsa 

idim bunlar kâmilen harcedilmiş olacaklar idi. Burada ise leffen takdim eylediğim 

defterinde görüleceği üzere arazi ile beraber mübaayatım üç bin beş yüz kuruşa baliğ 

olmuştur. Arazi için henüz beş yüz kuruş borcum olup bu hesapça on buçuk mah 

zarfında kendimi bin kuruş ile idare etmiş oldum. Burada insanın ihtiyacı yalnız 

karın doyurmayadır. İki aba pantolon ile üç tane yelken bezi gömlek ve iki çift 

yemeni insana bir senelik elbise olmak üzere kifayet ediyor. Buranın eğlenceleri 

köylülükçe muvaffakiyet semeratından olan şeylere iftihara münhasır olduğundan 

gönül eğlendirmek için asla mesarif-i zaideye lüzum ve ihtiyaç yoktur. Bir senelik 

harçlığımdan mübayaa eylediğim eşya kâmilen mevcut olduktan maada kendimin 

vücuda getirmiş olduğum şeyleri dahi arz edeyim de bahtiyarlığımın derecesini 

anlayınız. Hayvanatça mahsulâtımın yekûnu elli beş piliç, on sekiz hindi, on dört 

kaza baliğ olmuştur. Bir tek adam için şu hayvanlar bir senelik levazım-ı ekliyeyi 

temin etmiş olmazlar mı? Mahsulât-ı ziraiyeye gelince, dip mahsulünden olan 

tohumluklar ayrılıktan maada iki yüz okka kuru bakla, iki yüz yirmi okka kuru 

fasulye, yetmiş okka patates, üç yüz koçan kuru mısır, yüz okkadan mütecaviz kuru 

soğan, iki büyük hevenk sarımsak, beş dizi biber, yirmi tane balkabağı, dokuz tane 

köy kabağı der-ambar eyledikten maada kışlık taze sebze olmak üzere dahi beş yüz 

lahana fidanı ve beş yüz pırasa ve bir miktar ıspanak ekmişimdir. Ha az kaldı ki 
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unutuyor idim. Yumurtayı bir kez pekmez içine batırıp badehu ince elekten elenmiş 

kül içine gömünce bir sene sonra yine taze olarak çıkarıldığını kitaplarda görmüş 

idim de nisan içinde ilk yumurtalardan otuz kadarını bu suretle tehyie etmiş idim. 

Temmuzda açtım. Hepsini bu gün gibi folluktan çıkmış bulmayayım mı? Bu sevinçle 

yüz kadar yumurtayı dahi tehyie eyledim. Bundan sonra kışa kadar hayvanlarımın 

husule getirecekleri yumurtaları dahi böylece hıfz edeceğim.  

 Babacığım! Yedi sekiz aylık bir zahmetle kazanılmış olan bahtiyarlığın 

derecesine dikkat buyuruyor musunuz? O kadar zenginim ki sizi bile buraya davet 

edip de ‘İşte bütün müddet-i ömrünüzde arzu eylediğiniz hâlde muvaffak 

olamadığınız saadet-i kureviye böyle sekiz aylık bir himmet ile husule gelebilecek 

şeydir. Buyurunuz afiyetle bahtiyar olunuz diyeceğim geliyor. Öyle ya! Sevgili 

babacığımı tavuk, süt, yumurta, patates ve saire ile beslemeye muktedir köylü 

olduğum hâlde bu davete neden cesaret alamayayım? Ma-haza cesaretimi küstahlığa 

hamleder iseniz hiç olmaz ise bu cesaret mahza gayretten ileri geldiğini nazar-ı 

insafa alınız da ona göre kulunuzu affediniz.”118 

 Şinasi, girişimciliğinin esas meyvesini köye gelip işe girişmesinden altı yıl 

sonra alır. Satın aldığı arazinin fiyatı yirmi bin kuruşu geçer, her türlü edevatı edinir, 

önemli sayıda evcil hayvana sahip olur ve yüzlerce kile tarım ürünü depolar: 

 “Altı yedi senedir burada çalıştığı hâlde Şinasi için şu kadar bir eser-i 

muvaffakiyeti az mı görüyorsunuz? Şinasi pederinden her üç ayda bin kuruş olmak 

üzere muhassas bulunan harçlığını almakta devam ederek altı sene-i kâmile zarfında 

yirmi dört bin kuruş para almış ise de yalnız mübayaa eylediği arazinin miktarı yirmi 

bin kuruşluğu tecavüz eylemiş idi. Çiftliğe gelince demirbaş olarak araba, saban, 

döven, kazma, kürek ve saire misilli alât ve edevat-ı mükemmeleden maada dört çift 

öküz, on iki re’s âlâ inek ve bunların yirmiden mütecaviz buzağısı, yüz re’s koyun, 

seksen keçi, dokuz kısrak ve bir aygır ile bunların on beşe karip yavruları ve yüzlerce 

tavuk, kaz, ördek, hindi ve güvercinden ibaret tuyur-ı ehliyesi peyda olmuş idi ki 

Şinasi bunlar için bir sicil-i umumî tutarak mevcudunun kâffesine kıymetler dahi 

takdiriyle ol vechle kaydeylediğinden edevat ve hayvanların kıymetleri yekunu ve 

ebniye kıymetleri ve ceman otuz yedi bin kuruşa baliğ olmakta idi. Bu hesapça 
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demek oluyor idi ki Şinasi şu mahalde geçirmiş olduğu altı sene zarfında kendi 

kendisini geçindirdikten maada birbiri üzerine senevî altışar bin kuruş dahi tasarruf 

edebilmiştir. Ama birinci ve ikinci senelerin tasarrufatını bu miktar tahmin etmeye 

nasıl imkân yok ise beşinci ve altıncı senelerin tasarrufatını ondan ibaret addetmeye 

dahi imkân yoktur. Şinasi’nin ilk senelik asar-ı muvaffakiyetini pedere yazmış 

olduğu bir mektupta görmüş idik. Altıncı senenin eser-i muvaffakiyeti olmak üzere 

dahi haber verelim ki sebze ve hububat-ı saireden kat’-ı nazar o senenin 

harmanlarından Şinasi dört yüz elli kile buğday, altı yüz kile arpa, altı yüz seksen 

kile yulaf  kaldırıp bin yüz elli okka pamuk ve on beş kıyye afyonu dahi başkaca der-

ambar eylemiş idi.”119 

 Juli, Diplomalı Kız hikâyesinde yazarın okuyuculara sevdirmeye çalıştığı baş 

kahramandır. Juli, okuldan mezun olduktan sonra iş bulamaz. Üstelik annesi ve 

babası kızlarını okutmak için bütün servetlerini tüketmiştir. Artık yiyecek ekmeği 

bile zor bulurlar. Onları bu zor durumdan kurtarabilecek tek kişi Juli’dir. Juli, bir gün 

bir cenaze alayına katılır ve o sırada yere bir buket düşer. Juli, elindeki bir frank ile 

sepet ve saz satın alarak ondan yeni buketler yapıp çiçek satmaya girişir: 

 “Juli bir çiçekçi dükkânına girdi. Dükkâncı karıdan altmış santime bir hasır 

sepet alıp, on santimlik de incecik saz mübayâ eyledi. Fakat bu ahz ve itanın bir şartı 

da orada bir köşeye oturup buketini dağıtmak ve ondan yeni buketler yapmak idi.”120  

 Juli, buketleri hazırladıktan sonra bir tiyatro merdiveninin üzerinde diğer 

çiçek satıcılarıyla birlikte çiçeklerini satar. Müşterilerini Fransa’nın en ünlü 

şairlerinin gül hakkındaki güzel şiirleriyle karşılayan Juli’yi hiç kimse reddetmez. 

Juli’nin onlara sunduğu çiçeklere karşılık tiyatroya gelen müşteriler, oldukça yüksek 

miktarda paralar verirler: 

 “Juli ise kibardan olan müşterilerini Fransa’nın en benam şairlerinin gül 

hakkında söyledikleri en lâtif şiirleriyle karşılıyor. Bunları o kadar  da güzel bir 

talâkat, bir uzubet ile okuyor ki kadın erkek marrîn ve âbirîn mahsusan durup 

dinliyorlar. Hele aralıkta bir meselâ yine gül takdiminde ise zevcesini ya kızını 

koluna takmış olan möyöye hitaben: 

Takmış o senin koluna bak gül destin 

                                                
119 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 323. 
120 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 629. 
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Ver sen de onun destine bir gül-deste 

diye bir beyit inşad eyliyor ki o zat henüz mesmuu olmayan bu sanatlı beyit hangi 

şairin eser-i tab’-ı âlem-pesendidir diye düşünmeye başladığı zaman zavallı Juli 

mösyönün kulağına eğilerek gayet mütevaziyane ve mahcubane bir tavırla: 

 -Bu da muallimelik  diplomasını haiz olan çiçekçinizin mahsul-i tab’-ı 

naçizidir, deyiverince mösyöyü hayret bürümemek mümkün olamıyor. O saat 

anlaşılıyor ki kızcağızın kendisine isnat eylediği muallimelik diploması öyle isnad-ı 

ma-lem-yekün değildir. Zaten esatize-i üdebanın o asar-ı nefisesini tamam nefasetine 

mütenasip bir suretle okuyabilmek her olur olmaz muallimelere de müyesser olamaz 

ki. 

 Binaenaleyh Juli’nin takdim eylediği çiçek desteleri hiçbir taraftan 

reddolunmuyorlar. Hiçbir taraftan da bir franktan aşağı para verilmeyip pek çok 

taraflardan ikişer üçer beşer frank dahi verildiği oluyor.”121  

 Juli, buketlerinin arasına Fransız şairlerinin en güzel şiirlerini yazıp koyar. Bu 

iş için aldığı edebiyat eğitimiyle yetinmez kütüphaneden de önemli ölçüde yararlanır. 

Büyük bir özenle hazırladığı buketler, tiyatroya gelen müşteriler tarafından fazlasıyla 

rağbet görür. Juli, bilgi ve becerisini kullanarak bir franklık sermayeyle giriştiği 

çiçek satıcılığından çok kazançlı çıkar. Bu girişim, ona verdiği konferanslar ve 

basılan şiirleri için aldığı paralarla birlikte beş hafta içerisinde on dokuz bin frank 

kazandırır: 

 “Evvelâ şu beş hafta zarfında Juli otuz bir akşam çiçek satmış. En az hasılât 

ilk akşamın doksan altı frank elli santim ve en çok hasılât dördüncü haftanın yedi yüz 

yirmi üç franga varan bir gecenin hasılâtı olduğu görülüyor. Ve topyekün hanesinde 

bin üç yüz doksan beş frank yetmiş beş santim yazılı. Yeni varidat hanesinde Juli’nin 

Şatle tiyatrosunda üç akşam icra eylediği kıraat-i eş’âr konferansının ücretleri 

münderiç. İlk  akşam için yedi yüz elli ve diğer iki akşam için dokuzar yüz franktan 

bin sekiz yüz frank yazılmış ve bu iki bin beş yüz elli frank dahi topyeküne zamm 

olunarak miktarı on altı bin beş yüz franga vardırılmış. Nihayet Juli’nin buketler 
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içine koyduğu kendi eş’ârının tabı için bir tâbia verilen mezuniyet üzerine aldığı iki 

bin beş yüz frank münderiç ki bununla umum yekün on dokuz bin franga varmış.” 122    

 

2.1.10.Güçlü ve Sağlıklı Olmak 

Eğitimin en temel amacı, bireylerin psikolojik ve fizyolojik yönden sağlıklı 

ve dengeli olarak yetişmeleridir. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

hazırlanan öğretim programlarında sağlıklı olmaya önem verilir: “Programlar, 

sağlıklı olmayı ve sağlıklı olma bilincini önemser. Öğrencinin fiziksel, psikolojik 

gelişimini sağlamak için çaba harcar, sağlıklı olmayı, kendi ve başkalarının sağlıkları 

konularında duyarlılık geliştirmesini önemser.”123  

El Hükmü Limen Agleb hikâyesinde aslan, koyun, inek ve diğer bir 

arkadaşları birlikte ava çıkarlar. Kimin tuzağına av düşerse düşsün eşit olarak 

paylaşılacağı hususunda sözleşirler. Koyunun tuzağına bir geyik düşer ve aslanın 

bunun tamamına sahiplenir. Avın tamamına sahip çıkma hakkını kendisine 

güçlülüğünün verdiği şu sözlerinden anlaşılıyor: 

“Ben ki cümlenizin padişahıyım. Birinci hisse bana aiddir ve mademki 

arslanım ve kuvvet ve kudrette cümlenize fâikim, cebren ve kahren ikinci hisseyi de 

alırım. Bu kadar kuvvet ve şiddete sahip olan üçüncü hisseye dahi tesahüb etmeğe 

hakkı vardır ya dördüncü hisseye her kim el uzatacak olur ise en evvel onun boynunu 

koparırım.”124 

Yazar, hikâyenin sonunda güçlülüğün insani duygularla birlikte var olmasının 

önemi konusunda okuyucuları uyarır: 

“Kudret ve kuvvet, insaf ve merhametle mukayyed olmazsa bir zorba her ne 

yapsa hak kazanır.”125 

Tarihî bir hikâye olan Yeniçeriler’in en önemli kahramanları, yeniçeriler ve 

yeniçeri aileleridir. Bir yeniçeri kızı olan Ayşe, güzelliği ve ahlâkî olgunluğundan 

dolayı birçok kişi tarafından istenir. Ancak o, güçlü bir erkekle evlenmeyi istediği 

için bunları reddeder. Şu sözleriyle bir yeniçeriyle evlenmek istemesinin asıl 

                                                
122 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 660. 
123 Milli Eğitim Bakanlığı, Tebliğler Dergisi,  S. 2563, Ağustoz 2004, s. 727. 
124 Ahmet Mithat Efendi, Kıssadan Hisse (2. baskı), İstanbul 1870, s. 2-3. 
125 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 3. 
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nedeninin evleneceği kişinin güçlülüğü sayesinde erkekliğini belli etmesi olduğunu 

dile getirir: 

“Biz evin erkeği yeniçeri olmasına alışmışız. Erkek eve geldiği zaman 

tahtalar ve duvarlar titremeli. Evde erkek olduğu belli olmalı.”126   

Evlilik çağına gelen Osman Çorbacı da bir yeniçeri kızıyla evlenmeyi 

düşünür. Çünkü evleneceği kızın ailesinin düşmanını yenecek güçte olmasını ister. 

Bu yüzden kendisine teklif edilen kızlardan birisini erkek kardeşi iki kalafatçının 

hakkından gelemediği için reddeder: 

“Onun erkek karındaşını Galata’da iki kalafatçı dövdüler. Ben öyle iki 

kalafatçının hakkından gelemeyen herifin kız karındaşını almam”127 

Ayşe ve Osman Çorbacı, yeniçeri ailesinden birisiyle evlenmeyi düşünürler. 

Bir süre sonra Seyfullah Ağa’nın aracılığıyla birbirleriyle tanışıp evlenirler. Bunların 

çocuğu olan Civelek Hüsnü de bir yeniçeridir ve babası gibi güçlü bir bedene 

sahiptir. Şahap’a olan aşkının etkisiyle ve yeniçeri olayları üzerine oluşan öfkesiyle 

yürürken kükremiş bir aslan gibidir, hatta kaldırımları delip geçeceği sanılır. Ayrıca 

yeniçeriler kolay kolay adam beğenmezken ona ‘Hay koca kahraman, anan kaplan 

baban aslan mıydı’ demekten başka söyleyecek söz bulamazlar: 

“Aşkın tesirat-ı ruhiyesi canına can katmışçasına bir hâl gösterip hele yeniçeri 

vak’ası üzerine hâsıl olan hiddet gözlerini fal taşına çevirmiş ve ol şir-i jeyan sahihan 

kükremiş bir arslan gibi sokağın ortasında kaldırımı delip geçecek zannolunur bir 

vaz’ peyda etmiş idi.  

Yeniçerilerin olur olmaz adama yeniçeri demedikleri ve olur olmaz 

yakışıklılığı istihfaf eyledikleri malûmdur. Bu hâl ile beraber caddeden gelip geçen 

dayılar Hüsnü’yü öyle kolları sıvamış, kalafatı eğmiş, buram buram terlemekte 

görünce irkilip baka baka doyamazlar ve ‘Hay koca kahraman, anan kaplan baban 

arslan mıydı’ demekten başka söz bulamazlar idi.”128  

Diplomalı Kız hikâyesinin baş kahramanı Juli’nin babası Jan Döpre, yirmi 

beş yirmi yedi yaşlarındayken dev gibi güçlüdür. Bu sayede gündeliği sıradan bir 

amelenin iki katıdır: 

                                                
126 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
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127 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 166. 
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“Jan Döpre şimdi elli beşlik bir adamdır. Bu adam yirmi beş, yirmi yedi 

yaşlarında iken dev gibi kuvvetli, şeytan gibi akıllı bir usta olduğundan demirhaneler 

Jan’ı âdeta müzayedeye koyarak gündeliği sekiz franga kadar çıkarmışlar idi. 

Sekiz frank! Alelâde amelenin ikisine bedel.”129  

Zorlu Mustafa ve Suranîzen Paşalı Ahmet Ağa, Dolaptan Temaşa 

hikâyesinde bedence güçlülükleriyle dikkat çeken iki karakterdir. Bir yeniçeri olan 

Zorlu Mustafa, öfkeli bir anında sağ ayağının topuğunu yere öyle bir vurur ki bunun 

etkisiyle döşemenin o tarafı kırılıp delinecek sanılır: 

“Zorlu Mustafa bu sözün evvelindeki ‘ne’ ile ahirinde ‘be’ edatlarını irad 

eylediği zaman sağ ayağının topuğunu öyle bir hiddetle yere vurmuş idi ki 

döşemenin o ciheti kırılıp ve delinip ayağı aşağı geçecek zannolundu.”130    

Suranîzen Paşalı Ahmet Ağa, Zorlu Mustafa’yı kendi evinde karısı Leyla ile 

görünce oldukça öfkelenir. Ancak kibarca Zorlu Mustafa’nın Leyla’yla birlikte 

evden dışarı çıkmalarını teklif eder. Zorlu Mustafa, bunu reddedince şaşılacak 

derecede hızlı bir şekilde palasıyla çok güçlü olan Zorlu Mustafa’yı öldürür: 

“Öyle ise sen buradan çıkmaya razı olmadığın için ben canını cesedinden 

cüda edip çıkaracağım, dedi ise de daha bu son sözün ilk kelimesi olan ‘öyle ise’ 

kelimesini irad eder etmez güya kuvvetli bir yay gibi müteharrik imiş gibi yerinden 

fırlayıp paşalı dilâveri yine o son sözün son kelimesi olan ‘çıkaracağım’ kelimesini 

irad eylediği zaman filvaki Zorlu Mustafa’nın sol göğsü üzerine savurmuş olduğu 

suranî üç dört kaburga kemiğini birden kalem gibi çalıp açtığı kapağı yürek maktu’ 

olduğu ve bir çanağa konmuş gibi o kapak derununda mevzu’ bulunduğu hâlde 

yeniçerinin sol cihetine doğru düşüvermiş idi.”131   

Ana–Kız hikâyesinde Jermen Valide ve Luiz aracılığıyla okuyuculara güçlü 

ve sağlıklı olmak telkin edilmiştir. Her iki karakter de olumlu bir kişiliğe sahiptir. 

Jermen Valide’nin yaşı yetmişe yaklaşmış olmasına rağmen vücudu zindedir: 

“Yaş altmışı geçip yetmişe doğru yol almış olduğu hâlde vücut zinde!”132 

Jermen Valide’nin torunu Luiz, iyi beslenemediğinden hastalanır. Doktor, 

onun iyileşmesi için iyi beslenmesinin ve hava değişikliği yapmasının gerekli 
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olduğunu söyler. Luiz, Jermen Valide’nin eski bir tanıdığı sayesinde Britanya’daki 

bir çiftliğe yerleşerek gayet iyi bir şekilde de beslenir. Böylece üç ay gibi kısa bir 

sürede güçlenip sağlığına kavuşur: 

“Aradan üç ay geçtikten sonra Luizciği görmeliydi Luizciği! Şatonun tabibi 

asar-ı hazakatını bu hasta kızcağız üstünde gösterip Madam de Karniol’in aferinini 

kazanmak için yapmadığı kalmadı. Halbuki kızcağızın asıl hastalığı açlık derdi 

olduğundan kuvvetli et’ame ile tegaddi ve havadar ve müşemmes yerlerde tenezzüh 

eyledikçe rengi gelip kuvveti artıyor idi. Bîçare öksüzün sırma saçları, firuze gözleri 

asıl şimdi safha-i vechine ziynet addolunmak liyakatini peyda eylediler.”133 

Jermen Valide ve Luiz yedi aylık hava değişimi yaptıktan sonra Paris’e 

dönerler. Daha önce hastalıklı hâlinden dolayı Luiz’e acıyan komşuları, artık iyi bir 

terbiye aldığı ve güçlenip sağlığına kavuştuğu için ona yüceltici bir şekilde bakmak 

zorunluluğu duyarlar: 

“Sonbahar evahirinde Paris’e avdet eyledikleri zaman Jermen Valide’nin 

komşuları Matmazel Luiz’i tanıyamamışlar idi. Tanılacak hâli kalmamış ki 

tanıyabilsinler. Luiz ne maddeten ne manen ne zahiren ve batınen ne cismaniyeten ne 

ruhaniyeten eski Luiz değil idi. Bakmaya kıyamayacak derecede güzellenmiş, 

musahabesine doyulamayacak kadar terbiyeli olmuş. Komşular evvelce nazar-ı 

merhametle bakageldikleri bu kıza şimdi nazar-ı tazim ile bakmak mecburiyetini 

hisseder oldular.”134  

 

   2.1.11.İhtiyatlı Olmak 

İhtiyat, herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınmadır.135 

Hayatta birçok tehlikeli durum olduğu için bireylerin ihtiyatlı olmaları gerekir. 

Eğitim, bireyleri hayata hazırlamayı hedeflediği için onların ihtiyatlı olmalarına 

önem verir. 

İyiliğe Kemlik hikâyesinde bir Osmanlı, hayatını kurtaran tilkiye bir çömlek 

bal vaat eder. Ancak daha sonra bundan vazgeçip tilkiyi öldürmeyi ve postunu ele 

geçirmeyi planlar. Tilki ihtiyatlı davranarak bir taşın arkasına saklanır. Osmanlı’dan 
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yanında getirdiği küpü kırmasını ister. Osmanlı, küpü kırınca içinin boş olduğunu 

gören tilki, ona şu sözleri söyler: 

“Haydi kuzum haydi! Sen bir ahmağı bul da onu aldat. Ben senin muradını 

daha omzunda tüfeği gördüğüm zaman anlamıştım.”136 

Böylece tilki, ihtiyatlılığı sayesinde canından olmamıştır. Yazar, hikâyenin 

sonunda okuyuculara ihtiyatlı olma dersi verir: 

“İnsan kemlik ettiği zâttan şöyle dursun iyilik ettiği taraftan dahi mükâfât 

beklemek hususunda işbu tilki kadar ihtiyât eder ise akıllıca bir hareket etmiş 

olur.”137 

İki Tilki hikâyesinin konusu genç bir tilkiyle yaşlı bir tilkinin başından 

geçenlerdir. Bu iki tilki, bir kümese girip birçok tavuğu öldürür. Genç tilki, 

ellerindeki bütün tavukları yemek isteyince yaşlı tilki, onu ihtiyatlı olması hususunda 

uyarır: 

“Oğlum ben şu dünyada çok yaşadım ve çok gördüm. Sebkat eden tecrübeler 

aklımı arttırdı. Gel elimizde olan malın hepsini bir günde yiyip bitirmeyelim, birazını 

da sonraya alıkoyalım. Dünyanın bin türlü hâli vardır.”138 

Genç tilki, yaşlı tilkiyi dinlemeyerek yiyebildiği kadar tavuğu yer ve sonuçta 

hastalanarak ölür: 

“ ‘Yok yok, hazır elimize geçmiş, bunların hepsini yiyip bitireceğim. Bir daha 

buraya kim gelecek? Velevse yarın yine gelelim, lâkin buradan sağ çıkabilir miyiz? 

Tavukların sahibi bunu yanımıza bırakmaz, bizden elbette intikam alır.’ diyerek 

yedikçe yer ve nihayet hastalanarak yuvasına gitmeden ölür.”139 

Kurt ile Kuzu hikâyesinde aç bir kurt, ağıldaki deneyimsiz ve bilgisiz bir 

kuzuyu birlikte otlanmak için dışarıya çağırır. Kuzu, kurdun et yemediği sözüne 

kanarak dışarıya çıkar ve kurdun yemi olur. Kuzu, ihtiyatsızlığının bedelini hayatıyla 

ödemiştir. Hikâyenin sonunda kişinin sadece sözlerine bakılarak hareket edilmemesi 

öğütlenir: 

                                                
136 Ahmet Mithat Efendi, Kıssadan Hisse (2. baskı), İstanbul 1870, s. 12-13. 
137 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 13. 
138 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 15-16. 
139 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 16. 
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“Sana yaranmak için sadakat gösterenlere çarçabuk emniyet etme. İnsanı 

lisânıyla tecrübe etmeyip fi’iliyâtıyla dene.”140 

Düşmandan İstimdâd hikâyesinde tuzağa düşen tilki, kanlısı olan horozdan 

yardım ister. Horoz ise tilkilere haber vermek yerine, çiftçiye olayı bildirir. Çiftçinin 

geldiğini gören ve dolayısıyla sonunun yaklaştığını anlayan tilki durumdan yakınır. 

Hikâyenin sonunda yardım istenirken ihtiyatlı olunması dersi verilir: 

“Âkil, düşmanından değil dostundan bile istimdâd ve istiâne etmekte fevka’l-

gaye ihtiyat eder. Zira erbâb-ı ba’z u adâvet ahz-ı intikam için ancak böyle zamanı 

bekler.”141 

Dev ile İki Tilki hikâyesinde iki tilki yalakalıkları sayesinde bir devin 

güvenini kazanırlar. Dev, ihtiyatsız davrandığı için tilkiler tarafından boğularak 

öldürülür: 

“Nihayet dev, bu hilekârlara artık kemâliyle emniyet ederek uykuya yattıkta 

ikisi birden üzerine hücumla bî-çâreyi boğduktan sonra hazineyi taksime 

kalıştılar.”142 

El Elden Üstündür Arşa Çıkınca hikâyesinde hırsızın biri, soymak istediği 

adamın sözüne inanarak elbiselerini çıkarıp bir kuyuya iner. Bunun üzerine adam, 

hırsızın varını yoğunu alıp oradan savuşur. Hırsız, ihtiyatsız davrandığı için ava 

giderken avlanmıştır: 

“ ‘Aaah! Ben ağlamayayım da kimler ağlasın? Elimde bir kese altınım var idi. 

Şimdi kuyuya düştü.’ demesiyle hırsız hemen silahlarını çıkarıp ve soyunup kemâl-i 

zahmet ve külfetle kuyuya iner inmez beriki herif, hırsızın varını yoğunu derleyip 

toparlamış ve savuşup gitmiş.”143 

Arslan ile Oğlak hikâyesinde bir aslan, kayaların üzerinde gördüğü oğlağı 

aşağı indirip yemeyi planlar. Oğlağa aşağıda çok güzel ot ve su olduğunu söyleyerek 

birlikte yiyip içmeyi önerir. Oğlak, ihtiyatı elden bırakmayarak, aslan oradan 

uzaklaşmadıkça aşağıya inmeyeceğini dile getirir: 

                                                
140 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 24. 
141 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 35. 
142 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 36-37. 
143 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 46. 
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“Evet arz ettiğiniz nimetleri ben de görüyorum ve aşağıya inmek hevesinde 

de bulunuyorum, lâkin bir şart var. O da senin oradan savuşup gitmekliğindir. Yoksa 

sen orada oldukça benim inmek ihtimâlim yoktur.”144 

Hikâyenin sonunda insanın her dostluk gösterene güvenmeyip ihtiyatlı olması 

öğütlenir: 

“Her dostluk arz edene emniyet göstermemek hususunda işbu oğlağa tatbik-i 

hareket eden âkildir.”145 

Kedi ile Tavşanlar hikâyesinde yumuşak tavırlı bir kedi, tavşanların 

yuvalarının yanına gidip soylu ve utangaç bir şekilde oturur. Tavşanları tanımak ve 

onlarla dost olmak istediğini söyler. Birçok tavşan ihtiyatsız davranarak yuvasından 

çıkar ve kediye yem olur: 

“Bunun üzerine tavşanların ileri gelenleri, deliklerin ağzına gelip kim 

olduğunu ve ne istediğini sorduklarında kedi, gayet mülâyemetle kendisi her 

hayvanın ahvâlini ve sûret-i taayyüşlerini görmek için memleket memleket gezer bir 

feylesof  olduğundan bahisle oraya dahi tavşanların ahvalini görüp öğrenmeye 

geldiğini beyân etmesiyle merkum dahi delikler içinde bulunan arkadaşlarına ‘Hilm 

ve necâbeti nâsiye-i hâlinden ma’lûm olan bu misafir garazsız ve mahcûb bir 

feylesof olup tecrübe ardı sıra her diyârı gezdiği gibi buraya dahi bizim hâlimizi 

görmeğe gelmiştir. İmdi bu kelimât-ı hikmet-i âyâtını dinlemek lazımdır. Bâ-husûs 

kendisi hulûlî mezhebinden gibi göründüğü cihetle canlı olan hayvanâta elbette zarar 

eriştirmez.’ dediğinde eğerçi içlerinde tecrübe görmüş ve iş öğrenmiş bir ihtiyâr, bu 

misafirin nâsiye-i hâlinden henüz emin olmamış ise de diğerleri büyüklerinin hutbesi 

üzerine kedinin sohbetine can atarak deliklerinden çıkar çıkmaz kedi, bunların 

selâmlarına mukabil yedi sekiz tanesini paralayarak bakiye-i dendânı tekrar 

deliklerine can atarlar.”146 

 

2.1.12.Kanaatkârlık 

Elindeki ile yetinmek olarak tanımlayabileceğimiz kanaatkârlık, mutlu 

olmanın en önemli şartlarındandır. Tembelliğe, yılgınlığa ve umursamazlığa yol 

                                                
144 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 53. 
145 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 53. 
146 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 77-78. 
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açmadığı sürece olumlu bir değerdir. Kanaatkârlık, Türk ulusunun değerlerinden 

olduğu için eğitimde bu değere de yer ayrılır.  

Adını bir atasözünden alan Az Tama’ Çok Ziyan Getirir hikâyesinin 

kahramanları iki köpektir. Köpeklerden biri, elindeki yiyeceğe kanaat etmeyip 

başkasının yiyeceğini almaya yeltenirken elindekinden de olur. Yazar, hikâyenin 

sonunda açgözlülüğün zararları konusunda uyarır: 

“Diğerlerinin elindeki saâdete göz dikip tama’ eden kendi elindeki saâdeti 

dahi kaybettiği çok görülmüştür.”147 

Fakr u Gına hikâyesinde tarla faresi, şehir faresinin evine konuk olur. Şehir 

faresi, misafirini mükemmel bir sofraya buyur eder. Ancak evin uşağı odaya girince 

ikisi de kaçmak zorunda kalır. Bu durumda tarla faresi, şahane ve tehlikeli bir 

hayattansa sade ve tehlikesiz bir hayatı tercih edeceğini söyleyerek kanaatkârlığını 

belirtir: 

“Ben böyle tehlikeli ömrü şâhâne olsa dahi istemem. Benim için sahradaki 

meskenim cennettir. Çünkü hiç kimse rahatımı bozmaz.”148 

Yazar, hikâyenin sonunda kanaatkârlık dersi vererek, bunu Fitnat Hanım’ın 

bir beytiyle destekler: 

“Bir kaşık aşım, kaygısız başım derler pek doğru bir sözdür ve meşhûre Fitnat 

Hanım’ın aşağıdaki beyti dahi bu hükmü müeyyeddir. 

Gına-yı kalbe sebep devlet-i kanaat imiş 

Cihanda câ-yı safâ kûşe-i feragat imiş.”149 

Hakikat-i Saâdet hikâyesinde Hint padişahlarından biri, hâlinden memnun 

birini bulup onun gömleğini giymek zorunda kalır. Böyle birisini bulmak için 

adamlarını dört yana salar. Uzun araştırmalar sonucu hâlinden memnun olan yaşlı bir 

oduncu bulunur. Padişahın adamı, yaşlı oduncudan hâlinden memnun olup 

olmadığını sorunca, oduncu hâlinden gayet memnun olduğunu söyler: 

 

                                                
147 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 7. 
148 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 14. 
149 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 14-15. 
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“Hay hay! Ona şüphen mi var? Dünyada benden rahat kimse olur mu? Çok 

şükür vücûdum sıhhatte her gün ormana gelir, bir yük odun keserek kasabaya 

naklederek sattıktan sonra akçesiyle rahat rahat geçiniyorum.”150 

Padişahın adamı, ondan gömleğini ister, ancak oduncunun gömleği bile 

yoktur: 

“…me’mur merkum ‘Tamam işte aradığım adam sensin. Çıkar gömleğini ver 

seni ihya edeyim, her ne ister isen vereyim.’ demesi üzerine merkum ‘Peki a’lâ 

gömleğim olsa bedava bile verir idim. Lâkin olmayan şeyi nereden bulayım?’ 

dedi.”151 

Hikâyenin sonunda gerçek mutluluğun servetle değil, kanaatkârlıkla 

olacağına dikkat çekilir: 

“Baksanız ki saadet ve selâmet servetle değildir. Servet-i hakiki işte 

oduncunun hâlidir.”152       

Kanaatkâr olmanın konu edildiği Hırs hikâyesinde bir adam, aylık yirmi altı 

lira geliri olmasına rağmen geçinemediğinden şikâyetçidir. Adamın hâline acıyan bir 

Bektaşi, kendisinin az kazandığını, bunun da kendisini geçindirmeye ve mutlu 

etmeye yettiğini söyler. Bektaşi, kanaatkârlığın önemini şu sözlerle açıklar: 

“Bize derlerdi vakt-i mâzîde 

Senden ednâya bak da şükreyle 

Şimdi aks-i kaziyedir âlem 

Senden a’lâya bak da şükreyle. 

Kıt’asını okuduktan sonra ‘Tuhaf şey ayda yirmi altı lira irâdı olanlar teşekki 

ediyorlar. Biz ise sa’y-i destimiz ile günde yirmi kuruş güç hâl ile kazanır iken yine 

nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyoruz. Tuhafı şurası ki eğer insan kısmı kendi 

taayyüşü kaygısında olsa ne ise ne, lâkin ispirleri, ayvazları beslemek kaygısında 

bulunmak sahihâ acınır bir hâldir. Evet evet ben teşekkür etmeliyim. Bu zât dahi 

herhâlde teşekki etmelidir. Çünkü ben alnımın teriyle kazandığım yirmi kuruşu safâ-

yı hatır ile kendiceğim yerim. Bu bî-çârenin yevmiye seksen kuruşa karîb irâdını 

ispirler ve ayvazlar kapıştıkları cihetle zavallı o kadar irâddan belki on kuruşcağızı 

                                                
150 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s, 29. 
151 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 29. 
152 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 29. 
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yiyemeyeğini bildiğinden şâyed irâdı çoğaltır isem bizim hisseye beş, on kuruş 

ziyâde düşer diye hürriyet-i şahsiyesini satmağa kadar göze aldırmış.’ dedi.”153 

 Cinli Han hikâyesinde olağanüstü cesareti ve soğukkanlılığıyla dikkati çeken 

baş kahraman Salpet, yağmurlu bir günde yöre halkı tarafından son derece korkulan 

bir yer olan Cinli Han’a sığınmak zorunda kaldığında bile hâlinden şikâyetçi olmaz. 

Çünkü daha önce çadır altında bile gecelediği olmuştur: 

 “Koca asker! Bir çift kuburunu ve kılıcını yanı başına alarak abasını da 

çektiği gibi uzandı yattı ki bazı kere bivvaklarda geçirmiş olduğu gecelere nispetle 

bu gece elbette daha rahat olduktan maada birçok hesaplara göre çadır altında 

geçirdiği gecelere nispetle dahi bu gece müreccah olduğundan Salpet’te şikâyete 

bedel şükür var idi.”154 

 Salpet’in sıkıntılı zamanlarında yalnızca kendi başından geçmiş daha kötü 

olayları düşünmesi onu teselli etmeye yeter. Ayrıca Salpet, böyle zamanlarda 

kendinden daha kötü durumda olanları da düşünerek memnun olmaya çalışır. Bu 

sayede Cinli Han gibi bir yerde bile memnun olabilir. Bu durum, onun 

kanaatkârlığının göstergesidir: 

 “İşte Salpet Çavuş dahi böyle kıyasat-ı nefsiye ile daima memnun olmaya 

çalışan adamlardan idi. Cinli Han’da yattığı zaman bile memnun olabiliyor idi.”155  

  

  

 2.1.13.Kitap ve Okuma Sevgisi 

 Yaşadığımız çağda, okulda alınan eğitimle yetinilmemekte, hayat boyu 

öğrenme anlayışı kabul görmektedir. Öğrenmenin en büyük bölümü okuyarak 

gerçekleştirildiğine göre kitap ve okuma sevgisi aşılamak bireylere hayat boyu yarar 

sağlayacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan programlarda bu konuya 

dikkat çekilir: “Okumaktan ve öğrenmekten zevk almak hayat boyu öğrenmenin 

gerçekleşmesi açısından çok önemlidir. Bu nedenle programlar hayat boyu 

                                                
153 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 48-49. 
154 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
İstanbul, 2001, s. 367. 
155 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 367. 
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öğrenmenin gerçekleşmesini de sağlayacak olan okumaktan ve öğrenmekten zevk 

almanın önemli bir amaç olduğunu kabul eder.”156 

 Dil bilimci Akşit Göktürk, okumanın bilim ve sanatta yaratıcı düşüncenin 

sürekliliğini sağlamasıyla bilginin sınırsızlığını ve insanın baş erdemi olan hoşgörüyü 

öğretmesi konusundaki işlevlerini şu sözleriyle vurgular: “Okuyacağınız her kitabı, 

kafanıza eğilimlerinize, gönlünüzdeki susuzluğa göre seçersiniz. Üstelik bilirsiniz, 

hiçbir kitap, kapınızı çalsalar içeri almayacağınız sevimsiz yüzleri, odanızın içine 

taşımaz. Gerek bilim gerekse sanat alanında yaratıcı düşüncenin sürekliliği, ancak 

okumayla sağlanabilir. Okumakla kendini yenilemekten uzak bilim adamı, dönüp 

dönüp aynı şeyleri söylemek zorunda kalır, saplantılardan, hoşgörüsüzlükten 

kurtulamaz. Okumayan sanatçı, bildiği tanıdığı birkaç ustaya öykünmenin ötesine 

geçemez. Yalnız bilim adamlarıyla sanatçılar değil, toplumdan değişik alanlardan 

kişilere de bilginin sınırsızlığını, insanın baş erdemi hoşgörüyü, okumak öğretir 

ancak. Kişi okurken kendi dışındaki inançlara, bakış biçimlerine, duygulara, 

düşüncelere saygılı davranmanın önemini git gide daha çok kavrar. Düşüncesi, 

duyguları yeni bilgilerle sürekli değişir, parıltı kazanır. Evet, okumak değiştirir bizi. 

Değişmek ise yaratıcı kılar.”157   

Fatin ve Fitnat, Esaret hikâyesinde trajik bir şekilde can veren karakterlerdir. 

Esir oldukları için çocuk yaşta satılmışlardır ve bunları Zeynel Bey satın almıştır. 

Kimsenin evde olmadığı bir günde Fitnat’ın odasına giren Zeynel Bey, tarihle ve 

görgü kurallarıyla ilgili kitapların yanı sıra aşk hikâyesi kitaplarıyla dolu bir kitaplık 

görür. Üstelik buradaki kitapların birçoğu defalarca okunmuş ve kenarları haşiyelerle 

doldurulmuştur. Fitnat’ın kitaplığı, onun okumaya düşkün bir kız olduğunu gösterir: 

 “Evde yalnız kaldım ve kendime bir meşguliyet olmak zımnında eğlenmek 

için odadan odaya gezer iken Fitnat’ın odasına girdiğimde gözüme o mini mini 

kitaphaneciği görünüp açtım ve bakayım ne kitapları var diye kitapları karıştırmaya 

başladım. Gözlerin kimisinde tarihe ve kimisinde adaba müteallik birçok kitaplar 

bulduktan sonra bir de en sonraki göze bakayım ki aşk ve muhabbetten bahseder 

birçok hikâye kitapları dolu! Afife Anjelik, Jöneviye ve Leyla ile Mecnun hikâye-yi 

manzumesi ve saire ve saire. Hepsi orada. Hem de bunlar o kadar ezilip yoğrulmuş 

                                                
156 Milli Eğitim Bakanlığı, Tebliğler Dergisi,  S. 2563, Ağustos 2004, s. 729. 
157 Akşit Göktürk, Sözün Ötesi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2002, s. 118. 
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ki, kim bilir, ama lâ-akal beşer onar kere okunmuş olduğu zahir-i hâllerinden 

anlaşılır. Hele kitapların kenarları bütün haşiyeler ile dolu. Haşiye tarzında yazmış 

olduğu beyitlerden en ziyade hoşuma giden şudur: 

 Dil-i bimarı tedavi edecek kimdir kim 

 Derdimiz aşk eseridir ne eder bunda hekim”158     

 Zeynel Bey, Fitnat’ın bu kadar kitabı nasıl edindiğine hayret eder. Fatin’in 

kitapları ona getirdiği ihtimali üzerinde dursa da Fitnat’ın gazete ilanlarından görüp 

kitapları gazete dağıtıcısından getirttiğine kanaat getirir. Bu durum, Fitnat’ın gazete 

okuma alışkanlığının da olduğunu gösterir: 

 “Bizim Fitnat tabiat-ı şiiriye dahi peyda eylemiş. Güzel, ama bu kadar genç 

bir kız için şu hâl hayır alâmeti değildir. Bunları nereden bulmuş? Mutlaka Fatin 

getirmiştir. Dur bakalım şu haşiyelerin içinde Fatin’in dahi yazısını görür isem artık 

buna hükmederim dedim. Baştan ayağa kitapları süzdüm. Fatin’in yazısı yok. Pekâlâ 

bunları nereden alabilecek… Ha! Ha! Aklıma geldi. Kendilerine gazete okutmayı ve 

ahval-i âlemden dahi haber vermeyi arzu etmiş idik ya? Gazetelerden ilânları görüp 

kitapları dahi mutlaka gazete müvezziine getirtmiştir.”159 

 Teehhül hikâyesinin kahraman anlatıcısı Sabire Hanım, çok genç yaşta 

komşularından bir subayın oğlu olan Mazlum Bey’e âşık olur. Mazlum Bey, yirmi 

yaşlarında olmasına rağmen elli yaşındaki hocaları bile geride bırakacak kadar bilgi 

sahibidir. Bu bilgiye sahip olmasında okumanın önemli yeri vardır. Sabire Hanım, 

Mazlum Bey’in odasında pencere tarafındaki raflarda bulunan kitaplardan başka 

sekiz dokuz yüz cilt kitap olduğunu şu sözlerle bildirir: 

 “Pencereleri tamamıyla ikinci katta benim odama mukabil olan selâmlık odası 

Mazlum Bey’e mahsus olup odanın pencereleri tarafından maada kapı ciheti bile 

derece derece raflar üzerine dizilmiş sekiz dokuz yüz cilt kitaplar ile müzeyyen 

olduğunu kendim re’yü’l-ayn muayene eder idim.”      

 Felsefe-i Zenan hikâyesinde gerek Fazıla Hanım, gerekse manevi kızları 

Akile ve Zekiye okumaya düşkün insanlardır. Fazıla Hanım, babasının ölümünden 

sonra hemen hemen bütün vaktini okumayla ve öğrenmeyle geçirir. Hatta okuma ve 

                                                
158 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
İstanbul, 2001, s. 17-18. 
159 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 18. 
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öğrenmeye engel olmasın diye yemeğimi dışarıdan getirterek, çamaşırını da 

başkasına yıkatır. Ayrıca Ayasofya Kütüphanesi memuruyla tanışarak onun 

aracılığıyla çeşitli kütüphanelerden istediği kitabı ödünç alır, gerektiğinde 

sahaflardan kitapları satın alır. Eğer kitabı kütüphanesinde bulundurmaya mecbursa 

bir nüshasını satın alır. Nüshası yoksa fedakârlık yaparak onu yazdırır: 

 “Kendisinin taallüm ve tefennüne ol kadar rağbet ve himmeti var idi ki 

pederinden intikal eden iki haneden mezkûr Büyük Ayasofya’da vaki iki odalı bir 

evceğizi alıkoyup pederi hayatında sakin oldukları sekiz on odalı bir büyük evi 

birçok eşya-yı zaidesiyle beraber satarak ve akçesiyle esham alarak eshamdan peyda 

eylediği senevî on bin kuruş kadar varidata kanaat etmiş ve binaberin olanca vakit ve 

zamanını taallüm ve tefennüne hasredip hatta hanesinde mutfak ittihazıyla yiyeceği 

yemeği pişirmek ve bir kazan su koyup giyeceği çamaşırı yıkamak hususlarını dahi 

taallüm ve tefennüne mâni bir meşguliyet addiyle çarşı aşçısından yemeğini 

getirtmekte ve çamaşırını dahi harice yıkatmakta bulunmuş idi. Hanım-ı mumaileyha 

herkes ile ihtilâtı kaldırıp yalnız Ayasofya kütüphanesi hafız-ı kütübü efendiyle 

muarefe peyda ederek efendi-i mumaileyh vasıtasıyla gerek Ayasofya ve gerek sair 

kütüphanelerden iktiza-yı hâle göre sahaf çarşısından her istediği kitabı celp ettirir ve 

bade’l-mütalâa kendi kütüphanesinden hıfzına mecbur olduğu kitapların nüshasını 

buldurup satın alır ve nüshası bulunmaz ise muktedir olduğu derece fedakarlık 

ederek yazdırır idi.”160  

 Akile ve Zekiye, Fazıla Hanım’ın ölümünden sonra vakitlerini onun gibi 

okumayla ve öğrenmeyle geçirirler. Hatta kılavuz denilen evlilik için aracı olan 

kadınlar geldiğinde manevi annelerinin evlilik konusundaki olumsuz tutumunun da 

etkisiyle onları okumalarına engel oldukları gerekçesiyle adeta kovarlar. Bu 

davranışları, Akile ve Zekiye’nin de Fazıla Hanım gibi okumaya düşkün olduklarını 

gösterir: 

 “Hatta bir gün ‘kılavuz’ tabir edilen kadınlardan birisi eğilip bükülüp bunların 

hanesine gelerek eshab-ı servetten iki karındaş kendilerinin keyfiyet-i terbiye ve 

derece-i kemallerini haber aldıklarından bahisle eğer hanımlar kendilerini kocalığa 

kabul ederler ise birisi birini ve diğeri diğerini alacaklarını ve iki karındaş daima ikisi 
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bir hanede bulundukları gibi, ondan sonra dahi ayrılmayarak ölünceye kadar birlikte 

yaşayacaklarını dermeyana kalktıklarında kılavuz, beylerin güzelliklerini tarif için 

şöyle güzel böyle güzel demeye dahi meydan bırakmayarak Akile hanım oldukça bir 

tehevvür ile ‘Hanım! Haber verdiğin beylere varacak kız çok bulunur, çünkü hem 

zengin hem de güzel imişler. Biz ise ne zengin ve ne de güzele hiçbir itimat etmeyiz. 

Zaten kocaya varmaya bir mecburiyetimiz yok. Bu sohbet bizi mütalâamızdan 

alıkoyuyor. Rica ederim bizi kendi hâlimize bırakınız da şu birkaç sahifeciği gözden 

geçirelim’ diye kılavuz hanımı âdeta istiskal eyledi.”161 

 Firkat hikâyesinde baş kahraman Memduh, birçok ideal özeliğinin yanı sıra 

okumaya ve öğrenmeye düşkünlüğüyle okuyuculara tanıtılır. Memduh, on beş 

yaşında okuldan mezun olup çalışma hayatına atılınca işten arta kalan zamanlarını, 

aldığı eğitimi yeterli görmediği için okumayla geçirir. Hatta gece yastığının altında 

bile kitap eksik etmez: 

 “Vakıa halk Memduh’un ne kadar çok iş gördüğüne, yorulup üşenmediğine 

taaccüp ediyor. Lâkin Memduh her işini görüp bitirdikten sonra işsiz yine canı 

sıkılıyor, bunun için elinden kitap düşmez. Gece yastığının altında dahi birkaç kitap 

eksilmez.”162  

 Memduh üç yıl böylece vakit geçirdikten sonra Ceride-i Havadis gazetesinin 

sahibi ve müdürü Mösyö Çörçil ile tanışır. Mösyö Çörçil, onun her alanda ufkunu 

genişleterek Fransızca’ya teşvik eder. Memduh, bir doktor bularak ondan Fransızca 

okumaya başlar. Bu şekilde on yedi yaşından yirmi üç yaşına kadar Fransızca 

aslından matematik, genel tarih, hukuk, sosyoloji, bilim ve seyahat ile ilgili kitapları 

büyük bir şevkle okuyup çok yönlü olarak kendisini yetiştirir: 

 “Fakat şimdiden şunu dahi ihtar edelim ki Memduh on yedi yaşından yirmi üç 

yaşına kadar tamam altı sene Ruzname-i Ceride-i Havadis’e mülâzemet edip bu 

müddet zarfında Fransızca’dan tercüme hususunda maharet-i kâfiyeden başka 

evvelki malûmat-ı müktesebesini dahi bir kat daha tevsi ederek riyaziyeyi, fünun-ı 

tabiiyeyi, tarih-i umumîyi, ilm-i hukuku dahi Fransızca’sından okur. Bir de fazla 

olarak İseviyet, Museviyet ve bunların mesalik-i mütenevviası üzerine dahi pek çok 

kitaplar okuyarak her birinden malûmat-ı vefire alır ve hele en ziyade merak ettiği 
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şey âlemin ahval-i umumiyesini görmek için seyahat olmağla seyahate müteallik ne 

kadar kitap yazılmış ise aglebini mütalâa eder.”163    

 Vilkont de Blanşmezon ile Matmazel Sesil de Bruyer, İki Hud’akâr 

hikâyesinin baş kahramanlarıdır. Her iki kahraman da yetişme tarzları, kibarlıkları 

vb. birçok özellikleriyle idealize edilmiştir. Bu özellikleri arasında okumaya 

düşkünlükleri de vardır. Sesil de Bruyer’i anne ve babasının ölümünden sonra halası 

yanına alır. Onu manastırdan alıp kendi şatosunda eğitir ve ona her türlü romanı 

okumasına fırsat verir. Ona zararlı olur diye roman okuma konusunda engel olmaz. 

Çünkü böyle bir şey yapması kızı roman okumaktan alıkoyamaz. Bu yüzden halası 

Sesil’e kendisi roman okutur: 

“Manastırdan aldıktan sonra hala hanım Sesil’i kendi şatosunda terbiyeye 

başladı. Ama öyle genç kızlara roman okumak bile muzır olacağı itikadıyla 

ahmakane bir terbiye değil! Bilâkis hala hanım her türlü romanları bile kıza okutur 

idi. Men edecek olsa da kız onları gizliden gizliye kendi kendisine tedarik ve kıraat 

edecek değil mi? Kendisi okutur idi.”164  

Vilkont de Blanşmezon ile Sesil de Bruyer İsviçre’deki bir otelde karşılaşıp 

tanışırlar. Vilkont de Blanşmezon birçok davranışıyla Sesil de Bruyer’in beğenisini 

kazanmıştır. Sesil de Bruyer’in otel görevlisi ve başkalarından aldığı bilgiye göre bu 

delikanlı vaktinin çoğunu kitap okuyarak geçirir: 

“Madam Balu’dan ve sairlerinden Sesil’in aldığı malûmata göre bu delikanlı 

dahi öyle hafif meşrepli kadınlarla düşüp kalkmak şöyle dursun, olur olmaz 

erkeklerle bile ülfet ve ünsiyet etmeyip ekser zamanını kitaplar mütalâasıyla geçirir 

ve bazen piyade olarak seyahatler eder, eğlenir imiş.”165   

Vilkont de Blanşmezon ile Sesil de Bruyer, tanıştıktan birkaç ay sonra 

evlenir. Gayet mutlu bir evlilikleri olur. Her ikisi de güzel yazılmış kitapları çok 

sever.  Vilkont de Blanşmezon (Andre) ile Sesil de Bruyer için akşam yemeğinden 

sonra nöbetleşe kitap okumak ve okudukları üzerine tartışmak çok zevkli ve 

eğlenceli bir etkinlik olur: 
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 142 

“Zaten birbirlerinin meşreplerine tamamen mütevafık olan bu zevc ve 

zevcenin eğlenceleri yalnız böyle mevadd-ı adiyeye dahi münhasır kalmıyor idi ki! 

Vakıa Andre öksüzlük içinde perveriş bulmuş ise de maarif-i umumiyeden kendisi 

dahi hissesini almış idi. Güzel yazılmış kitapları zevcesi pek sevdiği gibi kendisi dahi 

seviyor idi. Binaenaleyh akşamları taamdan sonra biraz da kitap okumayı eğlenceleri 

meyanına ithal eylediler. Okumak işini karı koca nöbetle görüyorlar idi. Ekseriye 

okunan şeyler üzerine bir mübahase kapısı dahi açılarak kâh yekdiğerinin mütalâa ve 

mülâhazalarına itiraz ile sözü uzatıyorlar, kâh aralarında hâsıl olan ittifak üzerine 

başkaca mahzuz oluyorlar idi.”166  

Emanetçi Sıtkı hikâyesinin kahramanlarından olan Ayşe, Rıza ve Sıtkı aynı 

evde yaşamaktadırlar. Ayşe, on üç yaşına kadar Sıtkı’dan ders alır. Ondan sonra 

Sıtkı’dan ayrılıp Rıza ile müzakereye başlayınca ünlü aşk hikâyelerini okumaktan da 

geri durmaz: 

“On üç yaşına kadar terbiyesinde hiçbir noksan olmayan ve zaten ahlâkı dahi 

pek melekâne olan Ayşe Hanım ondan sonra Sıtkı’dan tefrik edilip de yalnız Rıza ile 

müzakerede devama başlayınca Âşık Kerem, Leyla ile Mecnun, Şah İsmail, Arzu ile 

Kamber, Ferhat ile Şirin hikâyeleri gibi şeyleri bir yandan okumakla beraber bir 

taraftan dahi Rıza’nın temellükât-ı âşıkanesi arasında kalarak âdeta romanesk (yani 

romanlardaki âşıka kızların hâli gibi) bir hâle girmiş idi.”167          

 

 

2.1.14.Kötü Sanıştan Uzak Durmak 

Öğrencileri kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran 

bireyler olarak yetiştirmek ilköğretimin amaçlarındandır. Çevreyle barışık olmanın 

ve iyi ilişkiler kurmanın en önemli şartlarından biri de kötü sanışlardan uzak 

durmaktır. Özellikle aile ilişkilerinin sağlıklı olarak sürdürülebilmesi için karşılıklı 

güven şarttır. İşin iç yüzünü bilmeden insanlara karşı kötü sanışlara kapılmak, çok 

olumsuz bir şekilde sonuçlanabilir. Bu yüzden her işin iyice araştırılması ve kötü 

sanışlardan uzak durulması gerekir.  
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Kıssadan Hisse’de kötü sanıştan uzak durmanın telkin edildiği tek hikâye 

Nâdim Şâh ile Mazlûme Sultan’dır. Nâdim Şâh, bir periden aldığı sihirli yüzük ve 

kanatlar sayesinde görünmez olup istediği yere gidebilir. Bu şekilde görüp beğendiği 

Mazlûme’yle evlenir. Peri, bir gün subay kılığına girip Nâdim Şâh’ın sarayına gelir 

ve Mazlûme ile görüşür. İşin iç yüzünü öğrenmeden harekete geçen Nâdim Şâh, 

karısının kendisini aldattığı zannına kapılarak onu öldürür. Kötü sanışının yol açtığı 

bu facia, Nâdim Şâh’ı ömür boyu üzüntü ve pişmanlık içinde bırakır: 

“Bu esnada peri bir gün yine Mazlûme’yi ahvâl-i âtîyeden haberdar etmek 

üzere bir zâbıt kıyafetinde saraya gelerek Mazlûme ile konuşmakta ve Mazlûme dahi 

periyi ziyâde sevdiğinden boynuna sarılmakta olduğunu şâh, yüzük vasıtasıyla 

gözden gaib olarak Mazlûme’nin ahvâlini tahkik eder iken görmesiyle ‘Vay bizim 

Mazlûme fena imiş, zâbitlar ile görüşüp boyunlarına sarılıyor.’ diyerek hemen 

kılıcını çekip bîçare Mazlûme’ye sapladı. Şu hâlde peri, der-akap nikabetini 

kaldırarak kendisi zâbit olmayıp kadın peri olduğunu şâha gösterince Nâdim Şâh 

ettiğinden nâdim olarak o da kendisini öldürmek istemiş ise de peri men ile nasihate 

başlamış.”168 

Su’-i Zan, kötü sanışı konu edinen gülünç bir hikâyedir. Adı belirtilmeyen 

kahraman anlatıcı, yağmurlu bir günde dostu Simon ile karşılaşır ve geceyi onun 

evinde geçirir. Simon’un evinde, Simon’un eşi Polin ve Polin’in dayı oğlu Mösyö 

Şarl da vardır. Kahraman anlatıcı, Polin ve Şarl’ın bazı davranışlarından şüphe eder. 

Hatta Polin’in Simon’u aldattığına kanaat getirir. Zihninden Polin ve Şarl’a ait 

olumsuz düşünceler geçer: 

“Vakıa dostum Simon’un şu saadeti büyük bir saadet ve Polin’in Şarl’a ve 

Şarl’ın Polin’e gösterdikleri mesair-i muhabbet dahi pek büyük bir terbiye ve edep! 

Lâkin ne diyeyim bilmem, pek de günahlarına girmek istemem. Fakat acaba bu 

derece muhabbet ve bu mertebe temellük ve ünsiyet muhabbeti sıhriye eseri midir? 

Vakıa bunlar hısım akraba oldukları için şu hâle muhabbet-i sıhriye semeresi demek 

lâzım. Ancak bunların ikisi de pek genç. Kız oğlandan, oğlan kızdan ve alelhusus 

dostum Simon’dan daha güzel. İşte işin burası pek dakik. Hele karabetleri de pek 
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uzaktan uzağa bir şey! Hatta çok defa vuku bulur ki bir kızı dayısı oğluna nikâh dahi 

ederler.”169 

Gece yarısı Polin ve  Şarl yedikleri eriklerin etkisiyle köy kulübesi şeklindeki 

tuvalete arka arkaya girerler. Bunun üzerine kahraman anlatıcı, Şarl ve Polin 

hakkındaki olumsuz düşüncelerinin doğru olduğuna kanaat getirir. Bu yüzden biraz 

sonra gelecek olan Simon’a engel olur. Simon, dostunun kendisine engel olmasına 

hiçbir anlam veremez. Sabah olunca Simon, dostuna geceki davranışının nedenini 

sorar: 

“Canım sen deli mi oldun? Çıldırdın mı?”170 

Kahraman anlatıcı, gece Şarl ve Polin’in köy kulübesi şeklindeki binada 

birlikte olduklarını ve Simon’un da onları öldürmek üzere oraya gittiğini sanmıştır. 

Simon, dostunun bu anlattıklarını duyunca bir hayli güler. Çünkü Şarl, kısa bir süre 

sonra nişanlısıyla nikâhlanacaktır ve gece yedikleri eriklerden rahatsızlanan Simon, 

Şarl ve Polin’in girdikleri köy kulübesi şeklindeki bina tuvalettir. Yazar, hikâyenin 

sonunda gerçeği öğrenmeden kötü sanışlara kapılmanın insanı gülünç duruma 

düşüreceğine dikkati çeker: 

“İşte bir adam hakikat-i hâle muttali olmaksızın suizanna düşer ve bu bapta 

hülya ve evhamına vücut verir ise sonu böyle gülünç olur.”171  

Firkat hikâyesinin baş kahramanı Memduh, Kafkasya’ya gider. Orada 

Havcır’ın evinde kalır. Bir gece, evin genç ve güzel cariyesi Hacıhan ile karşılaşarak 

onunla konuşur. Bunları gören Havcır, Hacıhan’ın Memduh’la birlikte olduğunu 

sanır. Hacıhan’a âşık olan Havcır, Hacıhan hakkında kötü sanışa kapılır: 

“Memduh bu müşafeheden sonra kim bilir ne tasavvuratla başını sallayarak 

odasına girdi. Hacıhan dahi kendi odasına avdet eyledi. Bir de oda kapısına yaklaşır 

yaklaşmaz ne görsün. Havcır kapının önünde gezinip durur. Hacıhan’ı gördükte bir 

kere kamaya el saldı. Yarıya kadar çıkarıp yine yerine soktu. Burnundan bir kere 

soludu. Dikkatlice bir de baktı, dönüp odasına gitmeye teveccüh eyledi. Lâkin 

Hacıhan oldukça zeki ve müstait bir kız olmağla işi anladı. Derhal arkasından koşup 

kolunu tuttu. ‘Sende bir fena fikir anladım. Lâkin fikrin boştur. Memduh’tan şüphe 
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etme. Çünkü yanılırsın’ dediyse de Havcır kulak vermeyerek kızı silkip attı, odasına 

girdi.”172         

Havcır, Hacıhan’ı esircilere muayene ettirdikten sonra satar. Hacıhan’ın bu 

muayene sonunda masum ve suçsuz olduğu ortaya çıkınca Havcır, kötü sanışından 

dolayı Hacıhan’ı kaybeder ve buna canı çok sıkılır: 

“Hacıhan Havcır’ın fikrinin eğlencesi olduğu için, küçücük bir suizan üzerine 

hasedi hasebiyle kendisini satıncaya kadar mecburiyet görüşü pek ziyadesiyle canını 

sıkmış oldu.”173  

Tarihî bir hikâye olan Yeniçeriler’de kötü sanış, bir aile faciasına yol 

açmıştır. Osman Çorbacı, orduya katılıp İstanbul’dan ayrılır ve Sofya’ya  gider. 

İstanbul’dan ayrıldıktan yaklaşık on bir ay sonra bir erkek çocuğunun olduğunu 

bildiren bir mektup alır. Eşi tarafından gönderilen bu mektup, Osman Çorbacı’yı 

önce çok mutlu eder. Ancak kısa bir süre sonra eşi hakkında kötü sanışa kapılır. 

Eşinin kendisini aldattığını düşünür, hatta onu öldürmeyi bile kararlaştırır: 

“Çi-faide ki muahharen Dersaadet’ten müfarakatı on bir ayı tecavüz 

eylediğini ve der-hatır edince düşünmeye, düşündükçe keyfiyete verdiği ehemmiyet 

artmaya başlayıp ‘Çok şey! Beş altı sene çocuğum olmasın ve herkes artık benim 

çocuğum olmayacak diye sözü kessin de şimdi olmuş olsun... Hem de aradan on bir 

ay mürurundan sonra… Ne demek? Şimdi ben bu çocuğa benim oğlum mu 

diyeceğim? Allah göstermesin… Desene ki bizim Ayşe… Hayır onu da demek 

istemiyorum, ama başka ne demeli?.. Eyvah! Eyvah! Evim barkım yıkıldı demektir. 

Karı kısmına güvenmek olmaz derler sahihmiş’ diyerek bir hâle geldi ki âdeta 

gözlerini hun-ı meyusiyet bürüdü ve ‘Şimdi ben bir oğlum olmuş diye ocak 

arkadaşlarımın hangisine haber verebilirim? Hiç on bir ay müfarakattan sonra bir 

adamın oğlu olabilir mi? Âleme karşı rezil rüsvay olurum… (Ağlayarak) Ah! Zaten 

oldum gitti. Baksana namusum ayaklar altına alınmış. Hınzır kahpe bir de tutmuş da 

nur topu gibi oğlan doğurdum diye göğsünü gere gere bana saçından da göndermiş… 

(Birçok vakit dalgın dalgın sükûttan sonra) Olmaz, olmaz. Artık âleme karşı bakacak 

yüzüm kalmadı. Bari kendimi öldürüp kurtulmalıyım’ diye âdeta hiddetinden telef-i 

nefsi göze aldırmış idiyse de hele fikri bir inkılap daha edip ‘Ne demek ben kendime 
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niçin kıymalıyım kabahat benim mi ki? O hınzır kahpeyi paralayıp şimdiki hâlde 

kendisinin karalamış olduğu yüzünü al kanlara boyamalıyım. Yapar mıyım? 

Yaparım. Bıçağım hakkı için yaparım. Bari ayıbımızı kara yer örtsün’ diye sabrı 

ehem görmüş idi.”174 

Osman Çobacı’nın bu sanışının boş olduğunu yazar okuyuculara haber verir: 

“Olacağa dikkat etmeli ki mektubun tarihi olmayıp  Yeni Camideki yazıcı 

tarih makamına yalnız bir koca (mim) çekmiş olduğu gibi çocuğun ne zaman 

doğduğunu dahi izah etmeyip yalnız ‘Şükür Mevlâ’ya nur topu gibi bir evlat ihsan 

eyledi’ ibaresini yazmış idi. Osman Çorbacı ise Yeniçeri! Bunda sehv olmak 

ihtimalini düşünür mü? Kâğıt kaç günde İstanbul’dan gelmiş onu hesap edebilir mi? 

Bir kere karıyı itham eyledikten sonra fikrini geriye almak elinde mi? Bîçare 

kızcağız top uğruna gitti vesselâm. Çünkü çocuk, Osman Çorbacının Dersaadet’ten 

hareketinden tam sekiz ay yirmi beş gün sonra doğmuş idi.”175  

Osman Çorbacı, eşi Ayşe’yi öldüremeyeceğinden bu iş için yakın arkadaşı 

Hasan Pehlivan’ı görevlendirir. Hasan Pehlivan, Ayşe’yi öldürmeden önce onu dinler 

ve onun suçsuz olduğunu anlar. Bu yüzden Ayşe’yi öldürmez ve onunla evlenir. 

Çocuğu ise bir dükkân kepengine bırakır. Herkes, Hasan Pehlivan’ın Ayşe’yi ve 

kızını öldürdüğünü sanır. Bu olaydan sonra Hasan Pehlivan, Cellât Hasan olarak 

anılır. Aradan uzun yıllar geçer. Ayşe ile Hasan Pehlivan’ın Şahap adında bir kızları 

olur. Osman Çorbacı’nın oğlu ise büyümüş ve yeniçeri olmuştur. Civelek Hüsnü 

adındaki bu genç, Şahap’a âşık olur. Ancak evlenmelerine az bir süre kala Civelek 

Hüsnü, katıldığı bir kavgada ölümcül yaralar alır. Tedavi için Hasan Pehlivan’ın 

evine götürülür. Orada Civelek Hüsnü’nün Ayşe’nin oğlu olduğu ortaya çıkar. Bunu 

öğrenen Ayşe, Osman Çorbacı’ya isyan ederek onun kötü sanışının yol açtığı faciayı 

sert bir dille anlatır: 

“Evet! Evet! Burada can çekişen… yok işte… işte şu Balkan gibi yiğit benim 

senden doğurduğum kahramandır. Evet! Senin ve benim oğlumdur! Kanlı herif! Katil 

herif! Allah’tan korkmaz herif! Böyle bir evlâda ana baba muhabbeti ne olduğunu 

göstermedin. Benim gibi dünya bilmez bir kadının katline ne ile hükmettin idi? Bu 

bîçare çocuk henüz kendisini öldürecek cellâdın yüzüne güler, sırıtır bir masum iken 

                                                
174 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 168. 
175 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 168. 
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bunun kanına girmeye Allah’tan korkmadın mı idi?  Karını çocuğunu bir yeniçeriye 

verip de öldürtmeye göndermek hem de aldata aldata göndermek yiğitliğe yakışır bir 

hâl mi idi? Bu adamın hâli Hasan Pehlivan iken lâkabı cellât kaldı. Sebebi sensin. 

Sizin yiğitliğiniz bundan ibaret midir? Yarabbi! Nedir dünyanın bu alçak heriflerden 

çektiği? Padişah bunların elinde mütehayyir! Halk bunların elinde esir! Karıları 

esirden beş beter! Kimse canından ırzından emin değil! Kendi ırzlarını kendi elleriyle 

ayaklar altına atarlar! Alçak herifler! Namussuz herifler! Kahrolsunlar, dünyadan 

adları sanları kalksın!”176  

Gerçeklerin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra Civelek Hüsnü can verir. 

Birkaç gün içinde Osman Çorbacı yeniçeri mücadelesinde ölür, Şahap ise delirir. 

Cellât Hasan ve Ayşe ise olanlardan büyük üzüntü duyarlar. Yaşanan bu acı olayların 

altında yatan temel neden, Osman Çorbacı’nın yersiz kötü sanışıdır.      

 

2.1.15.Namus ve Şeref 

Namus ve şeref, Türk ulusunun değerleri arasına yer alır. Yazarlar, özellikle 

olumlu yönlerini ön plana çıkardıkları kahramanlar aracılığıyla okuyucuya bu 

değerleri telkin edebilir.   

Nâdim Şâh ile Mazlûme Sultan hikâyesinde her iki baş kahraman da 

idealize edilmiştir. Nadim Şah’ın Mazlume’yi eş olarak seçmesinin nedenlerinden 

biri de onun namusuna düşkün olmasıdır: 

“Nihayet Nâdim Şâh, köylülere kadar tenezzül ederek bir gün Mazlûme 

namında bir köylü kızı gördü ki gün gibi güzel ve ma’sumu’l-mizaç olup iffet ve 

zakâvet tabiatı dahi güzelliğinden aşağı olmadığı cihetle etrafındaki delikanlılar bu 

kızın temaşasına gelirler ve her biri dünya saadeti ancak bunu almaktadır derler 

idi.”177 

Ali hikâyesinde Şâh Sâfi, etrafındaki hainlerin etkisiyle Ali’den 

şüphelenmeye başlar. Onun hırsızlık yaptığını düşünür. Ancak yapılan soruşturmada 

Ali’nin bütün mal varlığının bir kaval, çoban elbisesi ve dağarcıktan ibaret olduğu 

ortaya çıkar. Ali bu üç şeyin kendisinin mutluluk kaynağı olduğunu söyleyince Şâh 

Sâfi, onun şerefli ve dürüst olduğunu anlayarak onu ödüllendirir: 

                                                
176 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 194. 
177 Ahmet Mithat Efendi, Kıssadan Hisse (2. baskı), İstanbul, 1870, A.g.e, s. 83-84. 
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“Bu kelâm üzerine padişah Ali’nin iffet ve safvetini anlayarak aleyhinde 

bulunan hâinlerin cümlesini kovdu ve Ali’yi baş mabeynci nasbederek kâffe-i 

mehami yedi kifayesine tafviz eyledi.”178 

Su’-i Zan hikâyesinin olayları Fransa’da geçer. Bu hikâyede kahraman 

anlatıcının yakın arkadaşı Simon, halktan bir adamdır ve bir asilzade olan Mösyö 

Pol’ün kızı Polin’e âşık olur. Ancak sınıf farkından dolayı Polin’le evlenme 

konusunda pek umutlu değildir. Hatta bu yüzden canına kıymayı bile düşünür. Bu tür 

düşünceler içindeyken Polin, bir mektup göndererek ondan hoşlandığını ve onunla 

evlenmek istediğini dile getirir. Bu mektup üzerine Simon, intihar etme kararından 

vazgeçer. Mösyö Pol’ün yakın arkadaşlarından Mösyö Piyer’in aracılığıyla Simon ve 

Polin evlenir. Simon’un şu sözleri, Polin’in onu eş olarak, Mösyö Pol’ün ise damat 

olarak tercih etmesinde onun namuslu ve şerefli olmasının en önemli etken olduğunu 

gösterir: 

“Aradan hâl ve hatır istifsarına dair birkaç lâkırdı geçtikten sonra Mösyö 

Piyer keyfiyetin ciddî cihetini açarak benim kimsesiz bir çocuk olduğumdan ve fakat 

namus ve iffetim ve refiklerim meyanında her hususta rüçhanım Mösyö Pol’ün dahi 

malûm ve müsellemi bulunduğundan hakkımda olan muhabbet-i fevkalâdesine 

mebni ben şayet Matmazel Polin’e dest-i izdivacı uzatarak mukabele beklemiş olsam 

Matmazel Polin’in buna muvafakat edeceği gibi Mösyö Pol’ün dahi izdivaçtan pek 

ziyade memnun olacağını bir  suret-i nazikânede gayet gayet edibane olarak beyan 

eyledi.” 179           

Evlilik konusunu işleyen Teehhül hikâyesinin baş kahramanı Sabire Hanım, 

çok genç bir yaştayken komşuları Mazlum Bey’e âşık olur. İki yıl boyunca evinin 

penceresinden Mazlum Bey’i gözlemler, ancak ona bir türlü açılamaz. Çünkü 

Mazlum Bey, namusuna gayet düşkün birisi olduğundan onu reddebilir: 

“Hulâsa-i kelâm, tamam iki sene ben böyle pencereye müdavemet eyledim. 

Lâkin o hâle geldim ki artık hayalimde Mazlum Beyin heva ve hevesinden başka bir 

şey kalmadı. Beye birkaç defa pencereden izhar-ı ma-fi’z-zamire ve arz-ı hâle bile 

niyet ettim. Lâkin kendisi gayet edip, afif, vakur bir adam olduğu için arz-ı hâlimi 

                                                
178 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 103. 
179 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
İstanbul, 2001, s. 5. 
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is’af etmez de mahcup olurum ve belki de damen-i iffetimi leke-dar ederim 

mülâhazası beni nefsime tebaiyetten meneder idi.”180   

Gönül hikâyesinde Pol ile Margret’in aşk maceraları anlatılmıştır. Pol, 

halktan olduğu için bir asilzade olan Margret’e açılmaya cesaret edemez. Çünkü Pol, 

çok namuslu, edepli ve mahçup bir çocuktur: 

“Canım belki Pol kıza arz-ı mafı’z-zamire muvaffak olmuştur diyelim. Bunu 

ben diyemem, zira Pol gayet afif ve edip ve mahcup bir çocuk olup Margret’in lütfen 

verdiği bir selâmı bile göbeğe kadar pancar kesilerek alabildiği hâlde öyle bir 

asilzadeye ifşa-yı-raz-ı derun gibi kendi efkârınca büyük bir küstahlığa mütecasir 

olamaz zannındayım. Hem de olamamış ya!”181 

Margret’le Pol, aralarında sınıf farkı olduğundan dolayı evlenemezler. Bu 

yüzden çareyi kaçmakta bulurlar. Bir gemiyle Amerika’ya gitmek üzere yola 

çıkarlar, ancak gemide Margret’in anne ve babası da vardır. Bunlar karşılaştığında 

gergin tartışmalar yaşanır. Babası Margret’i bir asilzade olan Dük dö Belvil’in oğlu 

ile evlendirmek istemiştir. Yalnız Margret buna yanaşmamıştır, çünkü Dük dö Belvil 

oğlu asilzade olmasına rağmen kötü karakterli birisidir. Pol ise her yönden gayet iyi 

bir insandır. Pol’ün Margret tarafından beğenilen en önemli özelliklerinden biri de 

namus ve şerefine düşkün olmasıdır. Margret, Pol ve Margret’in babası arasında, 

bulundukları gemide geçen tartışmada Margret’in babasına söylediği şu sözler 

halktan birisi olan Pol’ü neden tercih ettiğini gösterir: 

“Sözünü ikmal etme. Zira namusa dokunursun. Benim intihap ettiğim kocaya 

senin Belvil’in oğlu uşak olamaz. O meşrebi denî, tab’ı alçak, ahmak, kabiliyetsiz, 

korkak, mütekebbir, yalancı, müdahin, herif zadegândan bulunmuş da ne koz kırmış? 

Mukaddes dediğin kanın mahsulü bu mudur? Pol ırz ve namusu, vakarı ulüvv-i 

cenabı, istikamet-i efkârı, besalet-i tab’ı yerinde bir mert ve kahraman çocuk olduğu 

için mi hakir görüyorsun?” 182 

Tarihî bir hikâye olan Yeniçeriler’in en önemli kahramanlarından Ayşe, 

ailesinin yoksulluğuna rağmen oldukça şöhret bulur ve birçok aile tarafından 

                                                
180 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 44. 
181 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 89. 
182 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 102. 
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istenilir. Bunda Ayşe’nin güzelliğinin yanı sıra, namusuna düşkün olmasının önemli 

payı vardır: 

“Ayşe zamanının en güzellerinden sayılır. Hem de gayet edip ve afif bir kız 

olup pederi Hüseyin Çorbacı zaten erbab-ı servetten bir adam olmadığı cihetle hin-i 

vefatında terk etmiş olduğu zevcesiyle kızına miras denilecek bir şey bırakmamış 

olduğu gibi zevcesi ve kızı elde avuçta bulunan bir miktar şeyi tüketip tesirlice ve 

tesiri ıstıraplıca ve hatta ıstırabı da ziyadece bir fakr u faka içinde bulunuyorlar idi. 

Bununla beraber kız mahalle ve civarında şöhret bulmuş olan hüsn ve melâhatine ve 

edep ve iffetine mebni hâlleri, vakitleri yolunda bazı familyalar tarafından isteniliyor 

idiyse de validesi kâh henüz küçüklüğünden ve kâh cihaz ve çemeni olmadığından 

bahisle kızı hiçbirisine vermek istemiyor idi.”   

Ölüm Allah’ın Emri hikâyesinde Sıtkı, birçok odalık ve cariyeye ders 

vermektedir. Bu ders verdiklerinden Sinesaf adlı bir cariyeye âşık olur. Sinesaf’ın 

Sıtkı’nın dikkatini çekmesinin en önemli nedenlerinden biri onun namuslu olması ve 

buna uygun hareket etmesidir: 

“Sözün kısasına bakalım. Sıtkı, tamam altı sene müddet vazifesini hüsn-i 

ifaya da devam eyledi. Sanki ondan sonra devam etmedi mi? Yok öyle dğil, altı sene 

müddet vazifesini bir selâmet-i kalple ifa edip ondan sonra zihninin perişanlığı baş 

göstermiş idi.  

Zihin perişanlığı mı?... 

Evet! Çünkü iki odalığın kendisine gösterdiği kah kahlar, kih kihler Sıtkı’ca 

tesiri hiç  mucip olmamakta ve Sinesaf’la beraber serpilip büyümüş olan Perende’nin 

dahi nice etvar-ı dil-firibanesi dahi yüreğini yerinden bile kımıldamamakta iken 

Sinesaf’ın safderunane etvarı, gayet afifane mişvarı saat-be-saat bîçare çocuğun 

nazar-ı dikkatini celp eder idi.”183    

Bir Gerçek Hikâye’de Ali karakteri idealize edilmiştir. Ali ile bir Rum kızı 

birbirlerine âşık olurlar. Rum kızı, şiddetli aşkının etkisiyle kendisini Ali’ye teslim 

eder. Ancak Ali, kızın bu hâlinden yararlanmaz ve ona nasihatte bulunur. Ali’nin 

namusuna düşkün olduğunu gösteren bu davranış, zaptiyelerin de kıza ve Ali’ye 

karşı iyilikle yaklaşmalarına neden olur. Ayrıca Ali’nin nasihatleri kızı üzmez. 

                                                
183 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 207. 
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Çünkü  Ali’nin namusuna düşkün olması kızın ona âşık olmasındaki en önemli 

etkenlerindendir: 

“Acaba Ali’nin bu nasihat-i iffet-perveranesi kızı meyus etmiş midir 

zannedersiniz? Heyhat! Kızın Ali hakkında peyda eylediği cünun derecesindeki 

muhabbetin bir vechi de çocuğun fevkalâde iffet-i alicenabanesi ve perhiz-i 

merdanesi idi.”184 

Bilgi, beceri ve kişiliğiyle okuyuculara örnek gösterilen Diplomalı Kız 

hikâyesinin baş kahramanı Juli ile anne ve babası yazar tarafından okuyuculara 

namuslu kişiler olarak tanıtılmıştır: 

“…Juli bunu da düşündü. Teessüründen ateşler içinde kaldı, çünkü Juli gayet 

namuslu bir kız idi. Çünkü babası da namuslu bir adam idi. Çünkü anası da namuslu 

bir kadın idi.”185 

Yaşadığı döneme göre örnek bir karakter olan Süranîzen Ahmet Ağa, 

Dolaptan Temaşa hikâyesinde önemli rol oynar. Şerefine halel gelmemesi için her 

türlü zorluğu ve tehlikeyi göze alır. Karısının bir yeniçeriyle münasebetinin olduğuna 

tanık olan Süranîzen Ahmet Ağa, bundan kimsenin haberinin olmasını istemez. 

Behram Ağa’ya şu söyledikleriyle onun tek korkusunun şerefine halel geleceği için 

başına gelen bu belanın başkalarınca öğrenilmesi olduğunu bildirir: 

“-Hayır! Tabiî değildir. Beni hükûmetin pençesine verirsiniz diye 

korkmuyorum. Ben her vechle başımı kurtarmaya muktedirim. Irım da benim için 

kırım da! Benim asıl korktuğum şey Süranîzen Ahmet Ağanın başına böyle mayup 

bir bela gelmiştir diye paşa dairelerinde, kahve ocaklarında, koğuşlara Osmanlılar 

meyanında söylenmesidir.”186    

Sıtkı idealize edilmiş kişiliğiyle Emanetçi Sıtkı hikâyesinin baş 

kahramanıdır. Kırk yaşında olmasında rağmen bekârdır. Bu, onun hovardalığından 

kaynaklanan bir durum değildir. Tersine Sıtkı, çok namuslu birisidir: 

                                                
184 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 230. 
185 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 612. 
186 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 698. 
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“Lâkin Sıtkı’nın ihtiyar-ı tecerrüd eylemiş olduğuna bakıp da kendisinin 

hovarda meşrep bir şey olduğunu zannetmeyiniz. Sıtkı bilâkis pek afif bir adam 

idi.”187   

Ana-Kız hikâyesinde Luiz ile annesi Jijik’in ahlaki yönden zıtlıkları ele 

alınmıştır. Luiz’in namusluluğuna karşılık annesi birçok erkekle beraber olur. 

Bunlardan birinden kaptığı bir hastalık sonucu yüzü iğrenç bir hâle gelen Jijik, bu 

hastalıktan ancak canını kurtarır. Yazar, gençliğini ve güzelliğini kötü yolda kullanan 

Jijik’i kilise avlusunda dilenmeye mahkûm ederek cezalandırır: 

“Aman yarabbi! Bir anaya bakınız bir de kıza! Paris âlem-i sefahatinin ser-

amedan-ı serderanından bulunan, velospidcilik şıklığında icadat ve ihtiraatına 

cümleyi daima muti’ eyleyen o genç, güzel, şuh, şatır, müsrif, mübtezel Jijik ne oldu 

ki bu hâllere duçar oldu? Zaten bu makule esafil-i nisvanın hangisinde hüsn-i akibet 

görülmüştür? Ettikleri haşarılıkların her biri bir surette netice-i cezasına duçar 

olmazlar mı? Bizim Jijik dahi  meftun-ı sevdası olduğu bir genç sefihten kendisine 

intikal etmiş olan bir maraz-ı zühreviye ehemmiyet vermeyerek tedavi zamanlarını 

geçirmiş ve tehlikeyi gördüğü zaman kemal-i havf ve telâş ile etibbaya müracaat 

eylemiş ise de etibbanın vesayasını sanayi-i tıbbiyenin iktizası vechle tamamı 

tamamına ifa edemediğinden o güzel dudaklarını, burnunu, hatta kaşlarını da feda 

eyledikten sonra yalnız çıkasıca canını kurtarabilmiştir. Artık bu suretle de âlem-i 

sefahatte hüküm sürebilecek değil a? Vücut kuvveti ile çalışmak ise onun 

becerebileceği şey olmadığından düşe düşe işte böyle kilise avlusuna kadar 

düşmüştür.”188           

Atılan Ok Geri Dönmez hikâyesinin baş kahramanı Abdullah, son derece 

namuslu ve şereflidir. Leşine tükürtüp yüzüne tükürtmeyecek kadar şerefine 

düşkündür: 

“Abdullah’ın dahi ne da’vâda bir adam olduğunu ve lâşesine tükürtüp de 

yüzüne tükürtmemek iddiâsında olan sebatını ta’rîf için tatvîl-i kelâma hâcet 

yoktur.”189  

 

                                                
187 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 737. 
188 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 851. 
189 Ahmet Mithat Efendi, Durub-ı Emsal-i Osmaniye Hikemiyatının Ahkâmını Tasvir, İstanbul, 
1871, s. 65. 
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2.1.16.Nezaket 

Nezaket, insanları kırmamaya, onlarda kötü etki yaratmamaya özen 

gösterecek şekilde muaşeret kurallarına uygun davranmadır.190 Eğitim, bireylerin 

sosyalleşmesini amaçladığına göre, toplumsal kuralları da benimsetmelidir. Bu 

kurallara uygun hareket etmek, nezaketi de gerektirir. Bu değeri benimsemeyenler, 

toplumla sürekli ve sağlıklı bir iletişim kuramazlar. 

Kâmil ile Gâfil hikâyesinde birbirlerinin kardeşi olan Kâmil ile Gâfil’in 

başından geçenler konu edilir. Kâmil’in bütün yönleriyle iyi bir karakter olmasına 

karşılık, Gâfil kötü biridir. Yazar, idealize ettiği Kâmil’in özelliklerinden biri olarak 

nezaketi de gösterir: 

“Vaktiyle Kâmil ve Gâfil namında iki karındaş var idi. Kâmil ne kadar güzel 

ve nâzik ise Gâfil dahi o kadar çirkin ve bed-ahlâk olduğundan vâlideleri Kâmil’i 

sever ve Gâfil ise Kâmil’e hasetle daima fenalık düşünür idi.”191 

Ali hikâyesinde idealize edilen baş kahraman Ali’nin bir özelliği de 

nezaketidir. Abbas Şah, çobanlık yapan Ali’deki insani meziyetleri görünce ona 

hayran kalır. Bu meziyetler arasında nezaketi de vardır: 

“Şâh, çobanın yanına varıp kendisini gayet genç ve güzel ve nezaket ve 

fetaneti nâsiye-i hâliyle müstedlil görünce evvel emirde bunun bir kişizâde olmasına 

zâhib olduysa da muahharen merkumun Ali nâmıyla çoban oğlu çoban olduğunu ve 

anası babası dahi o civarda bir köyde bulunduğunu ve bâ-husûs kendisiyle 

konuştukça bunun nasıl tab’-ı selîm ve kalb-i müstakime mâlik olduğunu anlayarak 

hayran olup kaldı.”192 

Bir Gerçek Hikâye’de Ali karakteri olumlu ve örnek birisi olarak tanıtılır. 

Ali’nin görev yaptığı adada bir Rum kızı kendisine âşık olur. Bu kızın Ali’ye ilk 

düşkünlüğü onun yakışıklığından kaynaklanır. Ali’ye olan olağanüstü derecedeki 

sevgisi ise onun nezaketinin sonucudur: 

“…genç kızın Ali’ye olan ilk inhimâki çocuğun elhak bir kızı celp edecek 

kadar hüsn ü tenasübünden neşet edip sonra bu muhabbetin fevkalâde değil, hatta 

                                                
190 Paul Foulquié, Pedagoji Sözlüğü, çeviren: Cenap Karakaya,  Sosyal Yayınları, İstanbul, 1994. 
191 Ahmet Mithat Efendi, Kıssadan Hisse (2. baskı), İstanbul 1870, s. 53-54. 
192 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 92. 
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harikulâde denilen dereceye varması ise Ali’nin terbiyesi muktezasından olan 

nezaketi semeresi olur.”193 

Nasip hikâyesinin en önemli karakterlerinden olan Mösyö Pol’ün kızı Polini, 

güzellik, cazibe ve eğitiminin yanı sıra olağanüstü nezaketiyle beylere eş olmaya 

layık birisi olarak tanıtılır: 

“Mösyö Pol’ün bir kızı vardır ki, hüsn ve cazibe cihetiyle akranına faik ve bir 

kemancı kızı olduğu hâlde terbiye ve nezaketinin fevkalâdeliğinden naşi beylere 

zevce olmaya lâyıktır.”194    

Emanetçi Sıtkı hikâyesinin baş kahramanı Sıtkı’nın âşık olduğu Ayşe 

Hanım, oldukça güzel bir kızdır. Ayrıca nezaketi de güzelliğine gayet uygundur: 

“Talim ve terbiyesi, zekâvet ve nezaketi de hep hüsn-i cemaline 

mütenasip!”195  

Gambo ile Saka arasındaki rekabetin anlatıldığı Bir Acibe-i Saydiye 

hikâyesinde nezaketin insanlar üzerindeki olumlu etkilerine yer verilmiştir. Gambo 

ve Saka, köyün en güzel kızı Calu’ya âşık olur. Calu, vahşi birisi olduğu için 

Saka’dan hoşlanmaz. Gambo’ya ise iltifat edici ve nazik davranışlarından dolayı 

gönül verir: 

“Matmazel Calu’nun gönlü asıl bizim Gambo’da imiş. Saka’yı hiç sevmiyor 

imiş. Zira Saka büsbütün vahşi bir adam olup buralardaki zencilerin âdetince nev’-i 

nisvanı hiçe sayarak onlardan nail olabilecekleri iltifatı cebren ve gasben dahi hâsıl 

edebilmek tavr-ı müddeiyanesinde bulunuyor imiş. Gambo ise bir hayli zaman 

Portekiz müstemeratında vakit geçirerek Avrupalıların kadınlar hakkındaki 

muamelât-ı nevaziş-kâranelerini öğrenmiş ve Calu hakkında dahi o yolda davranarak 

gönlünü tamamıyla kapmış idi.”196          

 

 

 

 

                                                
193 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
İstanbul, 2001, s. 229. 
194 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 259. 
195 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 742. 
196 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 815. 
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2.1.17.Sabırlı ve Azimli Olmak 

Gerekli çalışmaları yapmak şartıyla sabırlı ve azimli olmak başarıya ve 

mutluluğa götürür. Eğitim, her kademedeki öğrenciye sabırlı ve azimli olmak 

değerini benimsetmeyi amaçlar. Sabır, toplumun vazgeçilmez değerlerindendir.197 

 Sabırsızlık hikâyesinde bir ayı, çok çirkin olan yavrusu için üzülür. Derdini 

açtığı karga ona yavrusunu yavaş yavaş yalayarak sabırla beklemesini önerir. Ayı, 

karganın dediğini yapınca yavrusu güzelleşir ve kargaya teşekkürünü sabrın 

kendisine kazandıklarını belirten şu sözlerle eder: 

“Ey karga, sen bana nasihat vererek sabırsızlığımı men’ etmiş olmaya idin 

ben çocuğumu çoktan öldürmüş idim. Hâlbuki çocuğum güzelleşti, ben de bununla 

iftihar etmekteyim.”198 

Hikâyenin sonunda yazar, okuyuculara sabırlı olmayı öğütler: 

“Sabır çok fenalıklara mani’ olduğu gibi birçok iyiliklere de sebep olur. İşte 

‘Sabrın sonu selâmettir.’ darb-ı meseli bu hikmete mebnidir.”199 

Para hikâyesinin baş kahramanı Vahdeti, Yazıcıoğlu İsmail Ağa’nın kızı olan 

Lâtife’ye âşık olur. Lâtife’yi babasından istediği zaman Yazıcıoğlu İsmail Ağa, onun 

zengin olmadığını ileri sürerek red cevabı verir. Hatta adamlarına Vahdeti’nin bir 

daha konağına bile alınmaması talimatı verir. Bu yüzden, Vahdeti konağa gittiğinde 

Laz Yunus ona nezaketle bir daha oraya adımını atmamasını bildirir. Daha önce hiç 

böyle kötü bir muameleyle karşılaşmayan Vahdeti, buz gibi donup kalır. Ondan 

sonra başı dönmeye, gözleri kararmaya başlar. Onun ayakta duracak hâli bile yoktur: 

“Müddet-i ömründe hiçbir kimseden böyle bir muamele görmemiş olan 

Vahdeti buz gibi dondu kaldı. Mukabeleten söyleyecek harf-i vahit bulamadı. Laz 

Yunus ise, ‘Kusura bakmayınız ağam! Biz de emir kuluyuz. Ağamız böyle emretti 

böyle yapıyoruz. Zannıma kalırsa siz bizim ağadan kız istemişsiniz de ağa da vermek 

istemediği için bundan böyle sizi konağa koymamak emri verdi’ yollu izahata 

girişmiş idiyse de beyni dönmeye, gözleri kararmaya ve ayak üzerinde durabilmek 

                                                
197 Milli Eğitim Bakanlığı, Tebliğler Dergisi, S. 2563, Ağustos 2004, s. 724. 
198 Ahmet Mithat Efendi, Kıssadan Hisse (2. baskı), İstanbul 1870, s. 4. 
199 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 4-5. 
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iktidarını kaybetmiş bulunan Vahdeti’nin kulağına bu izahatın hiçbirisi girmemiş 

olduğuna şüphe etmemelidir.”200  

Vahdeti böyle kötü bir durumda geri dönerken bir ara köprüden atlayıp canına 

kıymayı aklından geçirir. Ancak bu tür zaafları olmayan Vahdeti, bu düşüncelerden 

kısa sürede sıyrılır.  Parayı kendi çalışması sayesinde mağlup ve mahkûm etmeye 

karar vererek içinde bulunduğu en müşkül duruma, en büyük metanetle karşı 

koymaktan geri durmaz. Bu, Vahdetinin ne kadar sabırlı ve azimli olduğunu gösterir: 

“Hatta bu cihet kendi hatırına dahi gelerek: 

- Benden başka birisi olsa şuradan kendisini denize attığı anda aşkından da, 

sevdasından da, dünyasından da her şeyinden de kurtulur gider idi! diye köprünün 

cenah-ı perlerinden denize bakmış idi. Fakat Vahdeti’de böyle zaaf-ı kalp yoktur. 

Dünyada para sayesinde yaşamayı kendi ulüvv-i cenabına yakıştıramayan ve parayı 

kendi mesaisi sayesinde kendisine mağlûp ve mahkûm etmek daiyesinde bulunan bir 

kahraman en büyük ahval-i müşküleye karşı en büyük metanetle mukabeleden geri 

durmaz.”201    

Emanetçi Sıtkı hikâyesinin baş kahramanı Sıtkı gayet sabırlı bir insan olarak 

tanıtılır: 

“Gayet halim, kani, sabur, kerim olduktan fazla bir de hoşsohbet ve 

hoşgûlukla dahi ahbabını kendisine bent eyler idi.”202 

 

2.1.18.Sadakat 

Sadakat, kişinin içinden gelen psikolojik ve duygusal bağlılıktır. Toplumun 

vazgeçilmez değerlerinden olan sadakat,203 özellikle aile ve iş hayatında büyük önem 

taşır. 

Sadakat hikâyesinde bir hırsız, bir adamın evine girmek isterken evin köpeği 

ona engel olur. Hırsız bir parça ekmekle köpeği kandırmak isteyince köpek, sahibine 

bir lokma ekmek için ihanet edemeyeceğini söyler: 

                                                
200 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
İstanbul, 2001, s. 550. 
201 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 550. 
202 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 737. 
203 Milli Eğitim Bakanlığı, Tebliğler Dergisi,  S. 2563, Ağustos 2004, s. 724. 
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“Ey hâin! Senin şu bir parça ekmeğine tama’ mı edeceğim? Ben bu hâne 

sahibinin ni’metiyle perverdeyim, def’ol şuradan. Senin şu arz ettiğin bir sâatlik 

saâdet için ben bunca senelik saâdetime halel getiremem.”204 

Hikâyenin sonunda sadakatin insan için önemi açıklanır: 

“Ba’zı insanlar sadakatin derecesini şu köpek kadar olsun takdir edebilmiş 

olsalar insanlıklarıyla iftihâra hakları olabilmek ihtimâl idi.”205 

Ali hikâyesinde Acem şahlarından Abbas Şâh, ülkesi içinde bir geziye çıkar. 

Bu gezi sırasında görüp hayran kaldığı Ali’de sadakat işaretleri vardır: 

“Vâkıâ Ali’nin evzâ’ ve etvarı görenlerin nazar-ı hayretlerini celb edecek bir 

hâlde idi. Çünkü kendisi on beş, on altı yaşında gayet zekî ve fatîn ve özü sözü doğru 

bir adam olup ma’mafih işbu meziyetten kendisi bî-haber olmakla halkın muâmelât-ı 

umûmiyesine tatbik ve tâbiiyet ediyorum zanneylediği muâmelât ve harekâtında 

büyük bir safvet ve sadakat ve selâmet eserleri görülür idi.”206 

Ölüm Allah’ı Emri hikâyesinde Behice Hanım’ın Sıtkı’ya olan aşkı uğruna 

çevirdiği dolaplar konu edilir. Otuz beş yaşında, gayet hilekâr ve düzenbaz bir kadın 

olan Behice Hanım, yirmi üç yirmi dört yaşlardaki Sıtkı’ya âşık olunca ona 

kavuşmak için özel muamelede bulunur. Ancak Sıtkı, bunlara aldırış etmez. Çünkü 

Sıtkı’nın gönlü Sinesaf adlı cariyededir. Bu durumda Behice Hanım, Sinesaf ve Sıtkı 

için bir ev tutar ve onlara bir teklifte bulunur. O teklif, Sıtkı’nın Behice Hanım’la 

nikâhlanmasıdır. Sıtkı da, Sinesaf da bu teklifi kesinlikle reddeder. Sinesaf, bunun 

üzerine tekrar konağa döner. Behice Hanım, Sinesaf’a ve Sıtkı’ya teklifini defalarca 

tekrarlayıp onları sıkıştırır. Sinesaf, buna yanaşmayınca onu Mustafa Paşa’nın 

odalığı olmaya zorlar. Harçlığını keserek Sıtkı’yı da maddi olarak çok zor bir 

durumda bırakır. Behice Hanım’ın Mustafa Paşa’ya hitaben söylediği şu sözleri 

bütün olanlara rağmen Sıtkı ve Sinesaf’ın sadakatten ayrılmadıklarını gösterir: 

“İşte bu vukuat bundan yedi ay kadar mukaddem vuku bulmuş olup o müddet 

zarfında size ram olması için kızı ne kadar sıkıştırdık ise fayda vermedi. Kız sahihen 

Sıtkı’ya ve Sıtkı dahi kıza sadık imiş. Zira ben yedi ay müddet içinde belki yetmiş 

                                                
204 Ahmet Mithat Efendi, Kıssadan Hisse (2. baskı), İstanbul 1870, s. 17. 
205 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 17-18. 
206 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 92-93. 
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kere daha kendilerine teklifimi tekrar eyledim. Mümkün değil kabul etmediler. 

Oğlanı sıkıya koymak için harçlığını kestim.”207             

Sıtkı’yla Sinesaf, birçok acı ve ıstırap çektikten sonra yanlarına önemli 

miktarda ziynet eşyası da alarak kaçarlar ve birbirlerine kavuştukları için mutlu 

olurlar. Behice Hanım ise bütün çabalarına rağmen emeline ulaşamaz. Böylece 

Sıtkı’yla Sinesaf sadakatlerinden dolayı ödüllendirilmiş, Behice Hanım ise 

hilekârlığından dolayı cezalandırılmış olur: 

“Çünkü herkes kendilerini feda-yı can ettiler kıyas ede dursunlar onlar kim 

bilir nereye firar ile zevk ve sefa ediyorlar idi. Elinden en çok iş geleni Behice 

Hanım olduğu ve karı   nail-i emel olmak için en son tedbire müracaat eylediği hâlde 

bu kadar bilgiçlik bir faydayı müfid olmadı.”208   

Bir Gerçek Hikâye’de soylu bir karakter olan Ali, aynı zamanda örnek bir 

kişiliğe sahiptir. Ali ile bir Rum kızı birbirine âşık olur. Zorunlu nedenlerden dolayı 

kızdan ayrılan Ali, ona ara sıra harçlık göndererek sadakatini kanıtlar. Kız ise 

aşkında sebatıyla sadakatini gösterir: 

“ Kız aşkında sebatıyla ispat-i sadakat eyledi.”209 

Bir Fitnekâr hikâyesinde gayet sadık bir uşak olan Karabacak ile son derece 

fitnekâr bir köle olan Mansur ön plandadır. Her ikisi de Mümtaz Bey’in konağında 

çalışır. Mansur, çok zeki, ikna gücü yüksek, yetenekli ve yakışıklı birisidir. Buna 

karşılık Karabacak, meziyet olarak sadık ve hassas bir yürekten başka bir şeye sahip 

değildir: 

“Karabacak’a gelince: Bu adamın o zaman yirmi yaşında olduğu ve Mansur’a 

muhabbeti ber-kemal olduğunu haber verelim. Kendisi an-asıl Bursa ahalisinden ve 

ceheleden bir şey olup meziyet olarak gayet sadık ve hassas bir yürekten başka hiçbir 

şeye malik değil idi.”210 

Karabacak’ın Mümtaz Bey’in kızı olan Münevver Hanım ile arası oldukça 

iyidir. Münevver Hanım, bir gün Karabacak’a bir avcıya âşık olduğunu söyleyerek 

bunu kimseye duyurmamasını tembihler. Ancak Karabacak, bu sırrı Mansur’a 

                                                
207 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
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208 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 224. 
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açıklar. Mansur, bunun üzerine harekete geçip avcı hakkında bilgi toplar. Bu 

yaptıkları Münevver Hanım’ı memnun etmez. Ayrıca Münevver Hanım’ın zaafı 

artarak giderek kötüleşir. Bunun yanında Mümtaz Bey’in birkaç yüz keselik nakit ve 

mücevheri çalınarak Boğaziçi’ndeki yalısı yanması konağın içini matemle doldurur. 

Bu olanlar herkesten çok sadık Karabacak’ı üzer: 

“Münevver Hanımın hâli günden güne fenalaşmakta olması başkaca 

düşünülecek bir şeydir. Kızcağız aşkın pençe-i kahrı altında zebun olduğu gibi 

Mansur’un sadakat ve hizmetinden dahi gayetü’l-gaye sıkılmakta olması cihetle 

gittikçe zaafı artar, gittikçe vücuttan düşer idi. İmdi kızın bu hâli konağın lezzetini 

kaybeylediği gibi bu aralık bir gece konağa hırsızlar girerek Mümtaz Beyin birkaç 

yüz keselik nakd ve mücevheratını çalmaları ve Boğaziçi’nde döşeli dayalı bir 

yalısının kapı kapamaca yanması gibi musibetler dahi konağın içini matemle 

doldurmuş ve bu hâller cümleden ziyade Karabacak’ı mustarip eylemiştir.”211    

Mansur, düzenlediği son derece zekice tuzakla Karabacak’ı hapse attırır. 

Karabacak bir yıl boş yere hapis yatar. Ayrıca bu bir yıllık süre içinde Mansur, 

Münevver Hanım’ı kandırıp mücevherlerine el koyar. Münevver Hanım’a Mansur’un 

avcı hakkında verdiği bilgilerin tamamının uydurma olduğu ortaya çıkar. Kızının 

başına gelenlerden dolayı Mümtaz Bey, utancından intihar eder. Münevver Hanım da 

o gün üzüntüsünden hayatını kaybeder ve annesi ise çıldırarak sokaklarda dilenir. 

Bütün bu olanları öğrenen Karabacak taşlarla dövünmeye başlar: 

“Bir sene kadar mahbus yattıktan sonra çıktığı zaman bir başka konağa 

gittikte konağın kapısı kapanmış ve hatta örümcek yuva yapmış olduğunu görmesin 

mi? Sebebini tahkik eyledikte, Ayastefanos’da tutuldukları gün bîçare Münevver 

konağa götürüldüğü zaman pederi arından kendisini balkondan aşağıya atıp helâk 

eylemiş ve bu belâdan bi’t-teessür Münevver dahi hastalanarak o gün vefat etmiş ve 

bîçare validesi ise çıldırarak hâl-i cinnetle sokaklarda dilenmeye başlamış olduğunu 

haber alınca artık zavallı Karabacak taşlarla dövünmeye başlar.”212  

Karabacak’ın bu olanlardan sonra en büyük dileği Mansur’un kendisin ona 

vereceği sadakalara muhtaç bir şekilde sürüne sürüne ölmesidir. Karabacak’ın bu 
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dileği gerçekleşir. Böylece yazar, sadakatsiz ve fitnekâr bir karakter olan Mansur’u 

cezalandırmış olur.    

Cinli Han hikâyesinde birbirlerini seven Jozefin ve Salpet, olumlu 

özellikleriyle ön planda olan karakterlerdir. Jozefin, Salpet askere gittikten sonra onu 

unutmaz. Birçok kız, eski sevgilisini unutup evlenir, oysa Jozefin sevgilisine sadık 

kalır. Yalnız bununla övünmek bile Jozefin’i mutlu etmeye yeter: 

“Sair kızların çoğu eski âşıklarını unutarak başkalarını sevdiklerini ve bazıları 

kocaya bile vardıklarını görüp de kendisi âşıkına sadık kaldığını görünce yalnız bu 

iftiharı bile Jozefin’i bahtiyar etmeye kifayet eyliyor idi.”213  

Bir Tövbekâr hikâyesinin hovarda ve mirasyedi olan baş kahramanı Feda 

Efendi, evli bir kadın olan Talat Hanım’a âşık olur. Kocasının evde olmadığı bir gün 

Talat Hanım’ın evine gizlice girer ve Talat Hanım’dan kendisine ümit verecek bir 

söz ister. Bunun üzerine yazar tarafından olumlu bir karakter olarak tanıtılan Talat 

Hanım, şu sözlerle kocası dışında hiç kimseye ümit vermeyeceğini ve kocasına 

verdiği taahhüdünü kanı dökülse bile bozmayacağını belirterek eşine olan sadakatini 

kanıtlar: 

“Ben kimseye ümit vermem efendim! Kimseye bir kelime söyleyemem. Ben 

o ümidi, o kelimeyi vaktiyle kocam olan zata bir taahhüd-i meşru suretinde verdim. 

Şimdi kanımın dökülmesine razıyım da taahhüdümü bozmaya kat’iyen razı 

değilim!”214    

Eğitimin insan üzerindeki olumlu etkileri Çingene hikâyesinde etkileyici bir 

şekilde ele alınmıştır. Hikâyenin baş kahramanı Şems Hikmet, Kâğıthane’de 

arkadaşlarıyla yaptıkları bir eğlence sırasında görüp beğendiği Ziba adlı Çingene 

kızını eğitmeye karar verir. Bu konuda büyük gayretler gösterip başarılı olur. Ancak 

içinde yaşadığı toplum ve özellikle de yakın akrabaları Şems Hikmet’in bu 

yaptıklarını hoş karşılamaz. Ona baskı yapmaya başlarlar. Bütün bu baskılardan 

bunalan Şems Hikmet, çareyi bahçedeki kuyuya atlayıp canına kıymakta arar. 

Kuyuya atlar ve oradan sağ çıkarılır. Yalnız başını kovaya çarptığı için bu olaydan 

sonra akli dengesini kaybeder ve yirmi dört gün sonra ölür. Bu olanlar üzerine Ziba, 

bazı zevzeklerin tahminlerinin aksine koluna bir hindiba sepeti takıp kapı kapı 
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dolaşmaz. Şems Hikmet’in kendine kavuşamadığını dile getirerek artık hiç kimseye 

heves etmeyeceğine söz verir ve bu sözünde durur. Böylece sadakatini göstermiş 

olur: 

“Fakat Ziba bazı zevzeklerin tahminleri gibi arkasına bir hindiba sepeti alıp 

oda oda dolaşmadı. Müddet-i ömründe koca dahi aramamayı azmeyledi. ‘Madem ki 

velinimetimin hevesi bendeymiş. Hevesinden mahrum kalmış. Ben de müddet-i 

ömrümde hiçbir kimseye heves etmeyeceğim. Mahrum yaşayacağım!’ dedi. Bunu 

hem dedi, hem dediğini tuttu. Hâlâ dahi tutmaktadır.”215 

Emanetçi Sıtkı hikâyesinin baş kahramanı olan Sıtkı’nın adının anlamıyla 

kişiliği arasında tam bir uyum vardır. Sıtkı, çok genç yaşta Ayşe Şeref Hanım’a âşık 

olur. Ayşe Şeref Hanım, başkasıyla evlenince aşkına yıllarca sadık kalarak kırk 

yaşına gelmesine rağmen evlenmez. Ayşe Şeref Hanım, evlendikten bir süre sonra 

dul kalır. Ayrıca annesini kaybedince büsbütün yalnız yaşamaya başlar. Bu 

durumdayken Sıtkı, ona yardımcı olur. Ayşe Şeref Hanım, bunun üzerine Sıtkı’nın 

sadakatini ve saygısını göz önünde bulundurarak ona karşı kibirli ve çekingen olmayı 

kendisine yakıştıramaz: 

“Evet, ayaklarına kapanıp aman diler isem yeri vardır. Herif benim için 

gençlik feda etmiş olduğu hâlde işte hâlâ müsaade etsem o benim ayaklarıma 

kapanarak aman dileyecek. Erkekliğin şanıyla o bu kadar hilm ve tevazu gösterdiği 

hâlde ben kadınlık şanıyla tekebbür ve imtinada mı bulunayım”216    

Kendisine yaptığı iyiliklerden sonra Ayşe Şeref Hanım, Sıtkı’ya minnettar 

kalır ve kısa bir süre sonra onunla evlenir. Sıtkı’nın iyilik severliği ve özellikle de 

sadakati sayesinde daha önce eski kocası Rıza Bey yüzünden insanlar ve erkekler 

hakkında edinmiş olduğu fena fikirlerden sıyrılarak insanlığa ve erkekliğe yeniden 

gönül verir: 

“Müteveffa Rıza Bey gibi bir koca elinde insanlar ve erkekler hakkında 

bittabi pek fena bir fikir peyda eylemiş bulunan Ayşe Şeref Hanım şu ahval 

meyanında nihayet bir insan mostrası görerek yalnız Sıtkı Efendiye değil insanlığa, 

erkekliğe de yeniden bir meftuniyet peyda eyliyor idi.”217      

                                                
215 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 496. 
216 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 759-760. 
217 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 764. 
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 2.1.19.Yabancı Dil Bilmek 

 İletişim olanaklarının artması, toplumlar arasındaki bilgi alış-verişini de 

arttırmıştır. Bilginin transferi dil aracılığıyla olduğu için günümüz dünyasında en az 

bir yabancı dil bilmek gereklidir. Bu yüzden Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 

hazırlanan programlarda bu hususa dikkat edilir: “Küreselleşen dünyada yerel diller 

ve kültürler beklenilenin aksine çok daha önemli hâle gelmektedir. Ancak, 

küreselleşme dünyayı küçültmekte, uzakları yaklaştırmakta, iletişimi ise 

kolaylaştırmaktadır. Dünyada yaşanan güçlü iletişim bağları yabancı dilin 

kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle programlar en az bir yabancı dilin 

etkin bir şekilde kullanılmasını amaçlar.”218  

 Firkat hikâyesinin baş kahramanı Memduh, Çerkezce, Arapça, Farsça ve 

Fransızca bilmektedir. Memduh’un Çerkezce gibi zor öğrenilen bir dili rahatça 

konuşacak bir seviyeye gelmesi manevi babası Ata Bey’i fazlasıyla şaşırtır: 

 “Memduh’un en ziyade istigrap edilecek bir hâli şu ki kendisi filasl Türk 

olduğu hâlde bir gün bir esircinin satılık olmak üzere Ata Beyin hanesine getirdiği 

bir cariye ile saldır paldır Çerkezce konuşmaya başlar. Ata Bey buna ziyadesiyle 

istigrap eder. Malûm a Çerkezce lisanı da hani ya öyle kolaylıkla tahsil olunur ve 

tahsil edilse bile sair lisanlar gibi serbestçe telâffuz edilebilinir bir şey değildir.”219 

 Memduh, Kafkasya’ya gittiğinde ilkin Havcır adlı bir ihtiyarla karşılaşır. 

Havcır, ona Kafkasya’yı güzel bulup bulmadığını sorduğunda Memduh, çok 

beğendiğini ve oraya geliş nedenini bildiren şu cevabı verir: 

 “Benim gibi adamlar için pek güzeldir. Çünkü siz burada kendi başınıza 

yaşıyorsunuz. Ne karışan var ne görüşen. Kendiniz eker kendiniz biçersiniz. Herkes 

kendi hakkını kendi silâhıyla muhafaza eder. Cesursunuz, mertsiniz. Ahlâkınız güzel. 

Herkes büyüğünü büyük küçüğünü küçük tanır. Ben de böyle olan memleketi 

severim. İşte onun için geldim. Artık beni hemşehriliğe kabul eder iseniz ben de 

                                                
218 Milli Eğitim Bakanlığı, Tebliğler Dergisi, S. 2563, Ağustos 2004, s. 730. 
219 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
İstanbul, 2001, s. 123. 
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memnun olurum. Ben çiftçilik de ederim, çobanlık da. Hocalık dahi elimden gelir. 

Arabî, Farisî ve Türkî ders verebilirm.”220  

 Bundan sonra Memduh’la Havcır’ın arasında geçen şu konuşma Memduh’un 

Arapça, Farsça ve Fransızca bildiğini, ayrıca bu dilleri bilmenin ona avantajlar 

sağlayacağını gösterir: 

 “-Vay sen yeferdi (efendi) misin. Arapça bilirsin ha? 

 -Evet bilirim. Farisî’yi daha iyi bilirim. Burada daha güzel bilir efendiler 

vardır. Fakat onlar benden daha âlâ tekellüm ederler. Biz İstanbul’da Arabî tekellüm 

etmeyiz. Lâkin anlarız, okuruz, şimdi ben burada sizin efendiler ile Arabî söyleştikçe 

tekellümüm dahi artar.  

 -Aman pek sevindim. Memnun oldum. Hoş geldin, safa geldin.  

 -Ben Frenkçe dahi bilirim. Ama bilmem sizin işinize gelir mi?  

 -Ha Frenklerde çok marifet vardır. Ne güzel tüfekler, tabancalar yaparlar. Beş 

kere, on kere patlar. İşte senin de öyle tabancan var. Ne güzel, sen bunların da 

lisanını bilirsin. Bilmek iyidir. 

 -Evet siz ister iseniz ben size böyle silâhlar celp edebilirim. Hem de 

Frenklerin marifeti yalnız bunlar değildir. Onlar çiftçilikte ve çobanlıkta dahi pek 

marifetlidir. Ekinleri güzel idare ederler. Hayvanları güzel bakarlar. 

 -Vallahi billâhi pek memnun oldum. Bizim ihtiyarlar seni görürler ise pek 

memnun olurlar. Böyle bir adam bize komşu olsun. Arapça, Farsça, Frenkçe bilsin, 

çiftçilik, çobanlık anlasın, hem efendi hem… sahihan pek sevinirler. Hoş geldin, safa 

geldin.”221 

 Ölüm Allah’ın Emri hikâyesinin baş kahramanlardan olan Sıtkı, Rumca’yı 

çeviri yapacak kadar bilmektedir: 

 “Yazı yazmak pek ziyade merak ettiği bir şey idi. Lâkin yazı kadar 

hikemiyata dahi merakı olup Yunan-ı Kadim feylesoflarının teracim-i ahvalini ve 

hikemiyatını Rumca’dan Türkçeye tercüme eder idi.”222 

 Ayrıca Sıtkı’ya Fransızca öğretmesi için dayısı Mustafa Paşa, bir asker tabibi 

ile anlaşır: 

                                                
220 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 130. 
221 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s.130. 
222 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 206. 
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 “Eyüp’te sakin bir asker tabibini Sıtkı’ya haftada iki gün Fransızca ders 

vermek üzere bir mukavele-i mahsusaya raptederek sair zamanlarda dahi konağı 

umuruna bakmaya memur etti.”223 

 Bekârlık Sultanlık mı Dedin? hikâyesinin baş kahramanı olan Sururi 

Efendi, alafranga bir hayat sürmek için bir doktorun yardımıyla bir buçuk yılda 

Fransızca öğrenir: 

 “Ne dersiniz? Bir buçuk sene zarfında Fransız lisanını gereği gibi ele 

getirmesin mi? Ama gereği gibi dediğimizden, Fransızca söylediği zaman yanlış 

bulunamayacak olan dereceyi anlamamalıdır. Bu derecede bulunan adam her 

okuduğunu anlamakta muktedirdir. Fransızca yazsa dahi imlâca, ifadece kusurlarını 

her Fransızca bilenler bulamaz. Doktor efendinin efkâr-ı feylesofanesinden ettiği 

istifadeyi takdir etmemiş olsanız hakkınızı inkâr edemez isek de şu Fransızca 

tahsilinden dolayı ettiği istifadeyi takdir etmez iseniz bu bapta bizi kendi fikrinize 

şerik bulamazsınız.”224                  

Bahtiyarlık hikâyesinin baş kahramanları olan Senai ve Şinasi, Mekteb-i 

Sultanî’den mezun oldukları için Fransızca bilmektedirler. Yazarın alaya aldığı 

Senai, aynı zamanda Arapça ve Farsça bilmektedir, ancak bu dilleri öğrenmesi onun 

Türkçesini geriletmiştir: 

 “İşte bizim Yamalı Musa Ağazade Senai Beyefendi maişet-i mütemeddinane 

âleminde şu mertebeyi bulmuş idi. Vakıa tahsili yolunda olup hele Fransızcası pek 

mükemmel idiyse de Mekteb-i Sultanî’ye gideliden beri Türkçe’ye ehemmiyet 

vermediğinden Arabî’den Farisî’den çocukluğu zamanında tahsil etmiş olduğu 

miktarı muahharen Osmalıca’ya tatbik edemeyerek lisan-ı mader-zadınca pek ziyade 

geride kalmış idi.”225 

 Senai’nin sevgilisi olan Nusret Hanım’ın Fransızcası da oldukça iyi bir 

düzeydedir: 

 “Nusret Hanım on üç yaşını bitirip de on dört yaşına girdiği zaman 

Fransızca’da, musikide falanda filânda olan mahareti oldukça mükemmel olan 

                                                
223 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 206. 
224 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 272. 
225 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 293. 
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hüsnüyle beraber şöhret almaya başladığından bir takım kibar yerlerden görücüler 

gelmeye başlamışlar idi.”226   

 Bahtiyarlık hikâyesinin idealize edilmiş baş kahramanı Şinasi, okulu 

bitirdikten sonra köyde yaşamayı tercih ederek Bursa’daki bir köye yerleşir. Bilgi, 

beceri ve çalışkanlığı sayesinde orada kısa zamanda büyük başarılara imza atar. 

Madam Terniye ve Nusret Hanım, Şinasi’yi yarı köylü, yarı şehirli bir kıyafetle 

görünce onun Fransızca bilmesine ihtimal vermezler. Oysa Şinasi, Fransızca bildiği 

için onların Fransızca olarak söylediklerini anlamaktadır: 

 “Koca Şinasi bundan altı sene evvel görmüş olduğumuz kıyafetini henüz 

değiştirmemiş olduğundan böyle nim-medenî ve nim-bedevî bir kıyafette bulunan bir 

adamın talim ve terbiye görmüş olmasına ve bahusus Fransızca öğrenmiş 

bulunmasına Madam Terniye ve Nusret Hanımefendi ihtimal mi verirler. 

Binaenaleyh bunlar Fransızca konuştukça Şinasi kulak kabartarak kulağına pek fena 

bir surette çarpan birkaç kelimeden hakayık-ı ahvale gereği gibi yakin hâsıl etmeye 

başlamış idi.”227 

 Çingene hikâyesinde Şems hikmet, birçok özelliği ile okuyuculara 

sevdirilmeye çalışılmıştır. Şems Hikmet’in özelliklerinden biri de dört yabancı dil 

bilmesidir. Şems Hikmet’in annesi Ferazende Hanım, oğluna iyi bir eğitim vermek 

için Selimcan Hindî’yi evinde bulundurur. Bu sayede Şems Hikmet, Selimcan 

Hindî’den Arapça, Farsça ve İngilizce öğrenir. Ayrıca kendi gayretleriyle 

Fransızca’yı da öğrenir: 

 “Selimcan Hindî’yi kendi hanesinde bulundurarak Türkî, Arabî ve Farisîyi bu 

zat vasıtasıyla öğrettiği gibi Selimcan çocuğa mükemmel bir de İngilizce öğretmiş ve 

Şems Hikmet Bey Fransızca’yı da İngilizce kuvvetiyle kendi kendisine 

öğrenmiştir.”228  

 Çingene hikâyesinde önemli bir rol oynayan gazete yazarı Rakım Bey ise 

Arapça ve Farsça bilmektedir: 

 “Rakım Bey eğerçi bir gazete muharriri ise de öyle elinde yalnız bir kalemi 

bulunarak onunla ne yazacağını bile bilemeyen biza’asızlardan olmayıp Arabîden 

                                                
226 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 317-318. 
227 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., 333-334. 
228 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 441. 
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mezun Farisîde yekta olduğu gibi fünuna da mensup lisan-aşina bir zattır ki bu 

biza’a-yı mükemmelesini bazı emsalinde gördüğümüz vechle âlemin taharri-yi 

meayibi yolunda kullanmak dahi kendisinden baid bir ayıptır.”229  

 Bir Acibe-i Saydiye hikâyesinin olayları Afrika’da geçer. Bu hikayede biraz 

Portekizce bilen Gambo adındaki yerli, Kongo’ya gezmek ve avlanmak için gelmiş 

olan Pol dö Şalo’ya kılavuzluk yapar. Pol dö Şalo, Portekizce bilen Gambo sayesinde 

yerlilerle iletişim kurup onlardan haberler alabilir: 

 “Sayyad dö Şalo gerek bu kelimeden ve gerek biraz Portekizce bilen ve 

binaenaleyh diğer zencilerle kendi arasında tercümanlık eden Gambo namındaki bir 

yerlinin tercümanlığı ile zencilerden aldığı haberlerden işte goriller ile telâki 

noktasına geldiğini anlayınca yüreği bir kere hoplamış.”230  

 Anlayana Sivri Sinek Sazdır, Anlamayana Davul Zurna Azdır 

hikâyesinin en önemli karakterlerinden olan Matmazel Kristin, ana dili Fransızca’nın 

yanı sıra İngilizce bilir: 

 “… Matmazel Kristin dahi pek a’lâ İngilizce söyler idi.”231    

 

2.1.20.Zeki ve Kavrayışlı Olmak 

Zeki ve kavrayışlı olmak, zihinsel becerilerin gelişmiş olması anlamındadır. 

Milli Eğitim’in genel amaçlarından biri de öğrencilerin zihinsel olarak dengeli ve 

sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlamaktır. Yazarlar, eserlerindeki bazı 

kahramanlar aracılığıyla zeki ve kavrayışlı olmayı telkin ederler.  

Nâdim Şâh ile Mazlûme Sultan hikâyesinde Nâdim Şâh, kendisine layık bir 

eş arar. Uzun araştırmalar sonunda  Mazlûme Sultan’ı bulur ve onunla evlenir. 

Okuyuculara ideal bir kahraman olarak tanıtılan Mazlûme Sultan’ın özelliklerinden 

biri de zekâ ve kavrayışlılığıdır: 

“Nihayet Nâdim Şâh, köylülere kadar tenezzül ederek bir gün (Mazlûme) 

nâmında bir köylü kızı gördü ki gün gibi güzel ve masûmu’l-mizaç olup iffet ve 

zekâvet tabîatı dahi güzelliğinden aşağı olmadığı cihetle etrafındaki delikanlılar bu 

                                                
229 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 442. 
230 A.g.e., s. 803. 
231 Ahmet Mithat Efendi, Durub-ı Emsal-i Osmaniye Hikemiyatının Ahkâmını Tasvir, İstanbul, 
1871, s. 150. 
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kızın temâşâsına gelirler ve her biri dünya saâdeti ancak bunu almaktadır derler 

idi.”232 

Ali hikâyesinde Abbas Şâh’ı hayran bırakan Ali’nin özellikleri arasında zekâ 

ve kavrayışlılığı da vardır: 

“Vâkıâ Ali’nin evzâ’ ve etvarı görenlerin nazar-ı hayretlerini celp edecek bir 

hâlde idi. Çünkü kendisi on beş, on altı yaşında gayet zekî ve fatîn ve özü sözü doğru 

bir adam olup ma’mafih işbu meziyetten kendisi bî-haber olmakla halkın muâmelât-ı 

umûmiyesine tatbik ve tâbiiyet ediyorum zanneylediği muâmelât ve harekâtında 

büyük bir safvet ve sadakat ve selâmet eserleri görülür idi.”233 

Esaret hikâyesinde Zeynel Bey’in Fatin ve Fitnat adlı esirleri satın 

almasında, onların zeki ve kavrayışlı olmalarının büyük etkisi vardır. Yazarın 

okuyuculara sevdirmeye çalıştığı Fatin ve Fitnat ne gösterilse hemen kavrayabilirler. 

Ayrıca zekâları sayesinde dört yılda müzik, matematik, coğrafya vb. alanlarda 

olgunluk derecesine ulaşmışlardır: 

“Çocukların derece-i fetanet ve zekâvetlerini tekrar tarife hacet yok ya. 

Kendilerine her ne gösterilse der-akap ahz ve kabul etmekte bulundukları cihetle 

bunlar ilk senesi hesabı küsurat-ı aşeriyeye kadar tamamıyla öğrendikten başka, 

coğrafyayı muhtasar ve heyeti dahi tekmil edip ikinci senesi hikmet ve kimyaya 

başlamaya hazırlandılar. Müzika cihetinden ise piyano ile çaldıkları polkalar ve 

valsler, âdeta dinlenecek ve belki de notaların işaret ve tayin eylediği taktiaları 

lâyıkıyla icra etmekte oldukları cihetle insan kalkıp oynamaya emniyet edebilecek 

bir dereceye geldiler. 

Hulâsa-i kelâm aradan dört sene bu suretle geçti. Bunlar âdeta kesb-i kemal 

derecesine vardılar.”234 

Acıklı bir hikâye olan Teehhül’ün baş kahramanı olan Sabire Hanım, 

çocukluğunda büyük bir ezber ve öğrenme yeteneğine sahiptir. Sabire Hanım’ın şu 

sözleri onun zeki ve kavrayışlı olduğunu gösterir: 

                                                
232 Ahmet Mithat Efendi, Kıssadan Hisse (2. baskı), İstanbul 1870, s. 83-84. 
233 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 92-93. 
234 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
İstanbul, 2001, s. 16.  
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“…her neyi görsem der-akap taklit ve her neyi işitmiş olsam ezber eder idim. 

Hatta elyevm vesile-i taayyüşüm olan el marifetini hiç kimseden bir ders almaksızın 

kendi kendime öğrendim.”235  

Firkat hikâyesinin idealize edilmiş baş kahramanı olan Memduh, son derece 

zeki ve kavrayışlı birisidir: 

“Bu fukara çocuklarından bazıları ne kadar fatin, ne kadar zeki olur. Bizim 

Memduh Bey dahi o zeki ve fatin fukara çocuklarının zekâ ve fetanetle en ser-firazı 

olanlarından idi.”236 

Memduh zekâ ve kavrayışlılığı sayesinde devam ettiği mahalle mektebinin en 

başarılı öğrencisi olur: 

“Bir aralık mahalle mektebine de verilir. Zekâvet ve fetaneti dahi yukarıda 

zikr olunmuştu ya, az biraz zaman içinde mektebin aliyyülâlâ şakirdi Memduh 

oldu.”237  

Memduh, başarısını Ata Bey’in de yardımıyla Mekteb-i İrfan’da okulun en iyi 

öğrencisi olarak sürdürür: 

“Hulâsa-i kelâm Memduh mahalle mektebinden çıkarak Mekteb-i İrfan’a 

devama başlayıp gündüz mektepte aldığı dersleri gece hanesinde Ata Bey kendisine 

tekrar ve müzakere etmekte olduğundan bir taraftan kendi zekâvet-i fıtriyesinin ve 

diğer taraftan Ata Beyin himmet-i fevkalâdesinin semeresiyle çocuk mektebin en ser-

firaz ve âdeta ser-amed bir talebesi olmak istihkakını bihakkın kazandı.”238   

Firkat hikâyesinde okuyuculara acındırılmaya ve sevdirilmeye çalışılan genç 

cariye Hacıhan’ın bir özelliği de zeki olmasıdır. Sahibi Havcır’ın kendisi ve Memduh 

hakkındaki şüphesini zekâsı sayesinde hemen anlar ve Havcır’ı yanlış bir davranışta 

bulunmaması konusunda uyarır: 

“Lâkin Hacıhan oldukça zeki ve müstait bir kız olmağla işi anladı. Derhal 

arkasından koşup kolundan tuttu. ‘Sende bir fena fikir anladım. Lâkin fikrin boştur. 

Memduh’tan şüphe etme. Çünkü yanılırsın.’ Dediyse de Havcır kulak vermeyerek 

kızı silkip attı, odasına gitti.”239 

                                                
235 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 42-43.  
236 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 119.  
237 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 120. 
238 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 120. 
239 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 141. 
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Ölüm Allah’ın Emri hikâyesinin idealize edilen baş kahramanlarından 

Sinesaf ve Sıtkı zeki ve kavrayışlı kişilerdir. Sıtkı, zekâsı sayesinde dil bilgisi, 

mantık, estetik vb. birçok alanda önemli başarılar gösterir. Hatta artık İzmir’de 

gördüğü öğrenim ona yetmemektedir. Bu yüzden İstanbul’a gelmek isteyen Sıtkı, bu 

iş için kendisi gibi zeki ve kavrayışlı olan dayısı Mustafa Paşa’ya başvurur: 

“Sıtkı dediğimiz zat, Paşanın hemşirezadesi idi. Paşa askerlikte bulunduğu, 

yani memalik-i mahrusanın her tarafını seyir ve seyahat eylediği müddet çocuk 

kimsesizlik hasebiyle İzmir’de bir medresede vakit geçirmiş ve fakat vaktini boş yere 

geçirmeyip mütehallik olduğu vefret-i zekâ ve fetanet iktizasınca sarfta, nahivde ve 

mantık ve meanîde, bedî ve beyanda behre-i külliye peyde ettikten başka İzmir’de bir 

Rum mektebi hocasına Türkçe okutur ve kendisi dahi mukabeleten hocadan Rumca 

dersler alır idi.            

  Yazı yazmak pek ziyade merak ettiği bir şey idi. Lâkin yazı kadar 

hikemiyata dahi merakı olup Yunan-ı Kadim feylesoflarının teracim-i ahvalini ve 

hikemiyatını Rumca’dan Türkçe’ye tercüme eder idi. 

Dayısı tekaüt olduğu zaman çocuk kendisine bir mektup yazıp İzmir’de 

tahsilini derece-i nihayeye  vardırmış ise de o dereceye kanaat edemediğinden 

bahisle ikmal-i tahsil edebilmek için Dersaadet’e gelmek azmine düştüğünü beyan 

eylediğinden, eğerçi Ensesi Yamalı Kanlı Mustafa Paşa hazretleri zeybeklik 

zamanında öyle tahsil mahsil denilen şeyleri bilmediği cihetle çocuk nail-i emel 

olacağından pek de ümitvar değil idiyse de Mustafa Paşa hazretleri dahi hilkaten akil 

ve fatin bir adam olup askerliği müddet biraz da okuyup yazmış ve taallüm ve 

tefennün kadrini öğrenmiş olduğundan çocuğun hilâf-ı memulü olarak İstanbul’a 

gelmesine müsaade eylemiş idi.”240 

Sinesaf, Ölüm Allah’ın Emri hikâyesinde önemli bir rol oynamaktadır. 

Davranışları ve güzelliği sayesinde Sıtkı’nın sevgisini kazanır. Bunda Sinesaf’ın 

zekâsının önemli payı vardır. Sinesaf, her şeyi çabuk kavrayabilen ve arkadaşları 

arasında en zeki olan bir kızdır:  

“Sinesaf’ın safderunane etvarı dediğime bakıp da kızı ahmak bir şey 

sanmamalı. Fart-ı dirayet ve fetanetle muttasıf idi. Hatta taallüm ve tefennünde değil 
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refikası Perende’yi, odalıkları dahi geçip âdeta her istediği şeyi gayet tatlı bir reviş-i 

ifade ile kaleme almaya kadar kesb-i iktidar eyledi. Sürat-i intikale gelince, leb 

demeden leblebiyi tefrrüs eder idi.”241 

Bahtiyarlık hikâyesinin baş kahramanları Senai ile Şinasi’dir. Yazar, Senai 

ve babasını eleştirmiş, Şinasi ve babasını da örnek göstermiştir. Şinasi’nin babası 

olan Semih Efendi, eşine az arstlanır bir zekâya sahiptir: 

“Semih Efendinin maarifçe iktisabatı akranına faik olduğu gibi kuvve-i zekâsı 

yüz binde bir adama nasip olamayacak mertebede olduğundan ahval-i âlem hakkında 

pek müdekkikane tetebbuatı var idi.”242  

Son derece komik bir hikâye olan Obur’un baş kahramanı Fil Tahsin’dir. Fil 

Tahsin, oburluğunun yanında bazı özellikleriyle okuyuculara sevdirilmeye 

çalışılmıştır. Bu özelliklerinden birisi de birçoklarına üstün olan zekâsıdır: 

“Fil Tahsin yalnız çok yemek hususunda file müşabih değildi. Zekâsı dahi 

filin sair hayvanlara faik olan zekâsı gibi sair pek çok insanlara faik idi.”243   

Çingene hikâyesinde Şems Hikmet ile onun ses ve dış görünüşünün 

güzelliğinden dolayı âşık olduğu Çingene kızı Ziba ön plana çıkarılmıştır. Ziba, son 

derece zeki bir kızdır. Müzikal bilgileri kısa sürede ve şaşılacak derecede öğrenir. 

Ancak sırf Çingene olduğu için takdir görmez. Buna rağmen Ziba, zekâ ve 

kavrayışlılığı ile okuyuculara örnek gösterilmiştir: 

“Neyse! Davut Bey oraya Ziba’yı intikada değil, talime gelmiş olduğu cihetle 

kemana bir düzen vererek ‘İşte keman denilen şeyin dört kirişi vardır. Şu en ince 

olan kirişe mi kirişi derler. İkinci olan şu daha kalın kiriş la kirişidir. Üçüncü olan şu 

daha da kalın kiriş re kirişi olup şu üzerine tel sarılmış bulunan dördüncü kirişin adı 

da sol kirişidir’ diye tarifat-ı mütekaddimeden sonra ‘Keman şöyle tutulur, sol el 

şöyle perdelikler üzerine getirilerek parmaklar dahi şöyle bir kirişin üzerine basmaya 

hazır ve amade bulundurulur. Sağ el ile oku şöyle çekerler. İmdi birinci tele parmak 

dokundurmaksızın ok sürülür ise çıkan seda mi sedasıdır. Eğer bu telin şöyle üst 

tarafına salavat parmağını şöylece basıp ok sürülecek olursa daha tiz bir seda çıkar ki 

onun adı da fa dır…’ yollu dersleri vermeye başladı. 

                                                
241 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 207. 
242 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 286. 
243 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 403. 
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Ziba, bu tarifleri öyle can kulağıyla dinliyor idi ki Çingeneden başka bir kız 

bu kadar dikkatle dinlese ve bahusus muahharen Davut Beyin suali üzerine o tarifatı 

kâmilen tekrar suretiyle dinlediği şeyleri bellemiş olduğunu ispat etseydi büyük bir 

aferine ispat-ı istihkak etmiş olacağı der-kâr iken mücerret zavallı Ziba Çingene 

olduğu için şu dikkati, şu hafızasıyla Davut Beyde ‘Çingene değil mi? Elbette 

kemana istidadı ziyade olur!’ fikrini hâsıl edebilmişti. 

O gün talim akşama kadar devam eyledi. Gariptir ki Ziba kemanının dört 

kirişi üzerinden tamam iki oktav sedalarını çıkarabildi ki bu kadar tahsil en zeki 

şakirdan için lâ-akal üç dört derslik bir tahsil olduğu musiki erbabına malûmdur. 

Vakıa çıkardığı sesler henüz tam ve sağlam sesler değil idiler. Meselâ Ziba bir ‘do’ 

veyahut bir ‘si’ sedası çıkacak olsa birisi asıl do’dan bir nebze ziyadece olmak ve 

diğeri asıl si’den bir şemme eksik bulunmak gibi falsolar var idi. Ancak mülâhaza 

buyurulmalıdır ki çalınan saz kemandır. Keman ile sair sazlar arasındaki farkı 

bilmeyenler belki Ziba’nın bu kusurlarını affedemezler ise de o farka vakıf olanlar 

Ziba gibi bir günlük şakirdin değil, altı aylık, bir senelik kemanîlerin bile bu yoldaki 

cüz’î kusurlarını affederler.”244   

Çifte İntikam hikâyesinde Baba Lotis’in kızı Margrit, son derce zekidir. 

Henüz dört yaşındayken babasının cevap veremeyeceği sorular sorar ve babasının 

birbiriyle çelişen cevaplarını bildirerek onu kızdırır: 

“Margrit üç buçuk dört yaşına vardığı zaman ormanda artık babasının âdeta 

arkadaşı oldu kaldı. Hilkaten gayet zeki ve fatin olan kız, babasına bin türlü sualler 

sorarak Lotis’i cevap vermeye mecbur eyler idi. Fakat Baba Lotis’in öyle her suale 

cevap verecek kadar malûmatı var mı ki çocuğa hüsn-i terbiyeye medar olacak 

cevaplar verebilsin? Bazı mühim suallere derme çatma cevaplar verir idiyse de zeki 

kız bir kere işittiği şeyi bir daha untmak ihtimali olmadığından ileride diğer bazı 

suallerine babasının verdiği cevaplar evvelki cevaplarıyla mütenasip çıkmayınca 

babasının kizbini yüzüne vurur ve binaenaleyh herifi hem kızdırır hem güldürür 

idi.”245  

Vahdeti ve Sulhi adındaki iki okul arkadaşının başından geçenlerin konu 

edildiği Para hikâyesinde yazar, idealize ettiği Sulhi ile onun âşık olduğu Şerife 
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aracılığıyla okuyuculara zeki ve kavrayışlı olmayı telkin etmiştir. Sulhi, arkadaşı 

Vahdeti için fedakârlıkta bulunarak sınıf tekrarı yapmaya karar verir. Ancak Vahdeti, 

buna rağmen sınıfını geçemez ve okuldan atılır. Bu olaydan sonra Sulhi, çalışkanlığı 

ve zekâsı sayesinde sınıf atlayarak Mekteb-i Tıbbiye’de benzeri görülmemiş bir 

başarıya ulaşır: 

“Meğer koca Vahdeti arkadaşının mufarakat tesiriyle olanca zamanını tahsile 

hasretmiş. Beşinci seneden dönmesi o senenin derslerini veremediği için olmayıp 

yine Sulhi ile bir sınıfta kalmak için olduğu malûmunuzdur. Bayram ertesi bu 

hakikati mektep müdür ve muallimlerine anlatarak tekrar imtihan istemiş ve tekrar 

verdiği imtihanda sınıfın aliyyü’l-alası olduğunu göstermiş bulunduğu gibi altıncı 

seneye nakleyledikte o senenin derslerinden maada yedinci senenin de derslerini 

yaparak iki seneyi birden atlamış. Şimdiki hâlde sekizinci senede bulunuyor ise de bu 

senenin imtihanında belki dokuzuncu seneyi de geçebileceğini ümit eylemekte imiş. 

Vahdeti’nin bir buçuk senelik sergüzeşt-i hâli bundan ibarettir der isek şaşar mısınız? 

Mekteplilerin Sulhi gibi olanlarında vakıa sergüzeşt çok olur. Hatta sergüzeştlerin 

mey-nuşanesi, zen-dostanesi, kumarbazhanesi vesairesi, vesairesi olmak gibi envaı 

da bulunur. Lâkin bazı Vahdeti gibileri dahi olur ki ömürlerinden mektep zamanına 

ayrılmış olan kısmını yalnız o muhtesün-lehe hasrederek başka bir şeye kulak bile 

vermezler. 

Vahdeti’nin bir buçuk senelik sergüzeşti şundan ibaret bulunduğu gibi, 

bundan sonra daha bir buçuk senelik sergüzeşti de yine bundan ibaret gibi bir şey 

oldu. Bir fark var ise o da geçen sene altıncı ve yedinci seneler derslerini birlikte 

tehyie etmiş olduğu hâlde, bu sene sekizinci dokuzuncu sınıflardan geçmek gibi 

yalnız meratib-i sunuftan ve onuncu senenin imtihanı ile doktorasının Mekteb-i 

Tıbbiye açıldı açılalı hiçbir şakirdde emsali görülmemiş derecede parlak 

bulunmasından ibarettir.”246   

Para hikâyesinin baş kahramanları Sulhi ve Vahdeti, birbirlerinin kardeşi 

olan Latife ve Şerife’ye âşık olurlar. Sulhi’nin âşık olduğu kız olan Latife’nin 

ablasından üstün olan yönü zekâsıdır. Latife, Vahdeti’nin sorduğu sorulara 
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mükemmel cevaplar verecek kadar zekidir. Latife’nin bu özelliği Vahdeti’de 

hayranlık uyandırır: 

“Latife’nin hüsnünden, cemalinden bahsetmeyeceğiz. Zira hüsnü, cemali 

bahse hacet bırakmayacak derecede mükemmeldir. Aklından, zekâvetinden 

bahsetmek lâzım gelir ise bu cihetten ablasına faik olduğunu temin eyleriz. Vahdeti 

bazı kere kızın derece-i tahsilini imtihan için sualler irad eyledikte kızdan öyle 

mükemmel cevaplar alır idi ki bu cevaplar mükemmelce bir talim ve tedris semeresi 

olmaktan ziyade kızın kendi zekâ-yı fıtrîsi semeresi olduğunu görerek hayran 

olur.”247     

Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar hikâyesinin baş kahramanlarından 

olan Oktav de Parizi, soylu ve kibar bir insandır. Onu yaşadığı dönemin Don Juan’ı 

olarak kabul eden yazar, Oktav de Parizi’nin özellikleri arasında zekâsını da gösterir: 

“Boyda bosta, endamda, çehrede o kadar mümtaz ve mükemmel bir delikanlı, 

yüzde ve hatta binde bir bulunamayacağı gibi terbiyesi, zekâveti, sözü, sohbeti dahi 

bir derecede idi ki asrının Don Juan’ı addolunur idi.”248 

Diplomalı Kız hikâyesinin idealize edilmiş baş kahramanı Juli’nin babası 

olan Döpre’nin Polini’yi tercih etmesinde diğer kadınlarda üstün olan zekâsının 

önemli payı vardır: 

“Polini’nin Döpre ile akd-ı münasebet eyleyen kızlardan, kadınlardan bir 

fazla meziyeti var ise o da aklı, zekâsı idi.”249  

Diplomalı Kız hikâyesinin baş kahramanı Juli, sosyo-ekonomik durumu iyi 

olmayan bir ailede yetişmesine rağmen okuduğu sınıfta iyi bir derece alabilecek ve 

müzik, resim ve el işlerinde takdir edilecek kadar ilerleme kaydedebilecek bir zekâya 

sahiptir: 

“Juli maarif-i taliyeyi de bitirdi. Bunda da maarif-i iptidaiye derecesinden pek 

de nispetini düşürmedi. Kırk beş mevcutlu bir sınıfta dördüncü oldu. Az değil a? 

Hele sedası da güzel! Müzika fennince de terakkisi yolunda. Ne güzel resimler 

yapıyor, ne âlâ el işleri öğrenmiş!”250 

                                                
247 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 544-545. 
248 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 564. 
249 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 598. 
250 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 604. 



 174 

Behram Ağa, Dolaptan Temaşa hikâyesinin en önemli kahramanıdır. 

Arkadaşları ona oyun edip Behram Ağa’yı meyhanede bırakıp giderler. Behram Ağa, 

bunu fark edince zihninden arkadaşlarını yaptıklarından pişman edecek bir plan 

yapar. Yazar, bu durum karşısında Behram Ağa’nın zekâsını takdir etmekten kendini 

alamaz: 

“Arzusu öyle bir oyun tertip etmek idi ki arkadaşları meyhanede kendisini 

yapyalnız bıraktıklarından dolayı güya Yahudiler tarafından bir tehlikeye düşürülmüş 

olsun da o tehlikeye kendileri sebebiyet vermiş olduklarından dolayı iki arkadaş fena 

hâlde korksunlar, özürler dilemeye, istiğfarlar etmeye mecbur olsunlar. Fakat 

müteakiben bu kaziyenin uydurma bir oyun olduğunu Behram Ağa ortaya koysun da 

herkes kahkahalarla gülsün. Behram Ağa dahi ‘Siz beni kendi hakkınızda meraka 

düşürüp korkutmak için meyhanede yalnız bırakıp savuştunuz, ama işte adamı böyle 

korkuturlar’ diyerek nail olduğu galebesiyle iftihar eylesin. 

Nasıl? Behram Ağanın zekâvetini beğendiniz ya?”251   

İki Hud’akâr hikâyesinin baş kahramanlarından olan Sesil de Bruyer, aldığı 

eğitim, medeniyete bakışı vb. birçok yönden idealize edilmiştir. Sesil, her şeyi 

anlayan ve anlatan kavrayışlı bir kızdır: 

“Bir maharetli heykeltıraşın oygucundan çıkan bir heykel dahi hüsn ve cemal-

i maddînin mertebe-i kemalinde bulunduğu hâlde herhalde bir taş parçasıdır, ama 

bizim Sesil talim ve terbiyesinde fevkalâde itina edilmiş olan güzellerdendir. Her 

şeyi anlar, her şeyi anlatır, âlim, müteyakkız, fatin, cerbezeli bir şeydir.”252  

Emanetçi Sıtkı hikâyesinde baş kahraman Sıtkı, aynı evde büyüdüğü Ayşe 

Hanım’a âşık olur. Ayşe Hanım’ın Sıtkı tarafından beğenilen özellikleri arasında 

zekâsı da vardır. Sıtkı, şu sözleriyle Ayşe Hanım’ın zekâsının güzelliğine olan 

uygunluğuna dikkati çekerek onu çıldırasıya kıskandığını dile getirir: 

“Talim ve terbiyesi de, zekâvet ve nezaketi de hep hüsn-i cemaline 

mütenasip! Sözün doğrusunu ister misiniz? Bu kızdan mahrumiyetim için çıldırasıya 

kıskanıyorum.”253  
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Ana-Kız hikâyesinde Baron de Karniol, eski bir tanıdığı olan Jermen 

Valide’ye çok zor bir durumdayken yardım eder. Jermen Valide’yi ve onun torunu 

olan Luiz’i kendi ailesinin yanına yerleştirir. Bu sayede Luiz, iyi bir eğitim alarak 

sağlığına kavuşur. Bunda Baron de Karniol’un kızı Juli’nin büyük payı vardır. Juli, 

zeki ve kavrayışlı bir kız olduğundan güçsüz, hasta ve çirkin olan Luiz’deki 

potansiyeli ve yeteneği hemen fark ederek annesinden kıza kendisinin bakmasını ve 

onu eğitmesini ister: 

“Matmazel Juli de Karnoil pek fatin ve hüsn-i terbiye ile fetanetini tezyin 

etmiş olduğundan validesine: 

- Anacığım! Bu Matmazel Luiz beyaz bir kâğıttır. Üstüne henüz hiçbir şey 

yazılmamış. Hiçbir şey bilmiyor ise de enva’-ı seyyiat dahi kendisi için meçhulât-ı 

kat’iyedendir. Onu bana veriniz de o safha üzerine istediğimi yazayım, demiş ve 

makul olmak suretiyle kendisinden hiçbir şey diriğ edemeyen validesi bu arzu-yı 

merhametkârîsine de muvafakat göstermiştir.”254  

Juli’nin Luiz hakkında ne kadar isabetli bir tespitte bulunduğu yedi ay sonra 

ortaya çıkacaktır. Çünkü Luiz yedi ay içerisinde her yönden imrenilecek bir duruma 

gelecektir.                       
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2.2. TELKİN EDİLEN SOSYAL DEĞERLER 

 2.2.1.Adaletli Olmak 

 Adalet, herkesin yasayla tanınan haklarına saygı gösterme ve herkese hakkını 

verme, bu haklara ilişmemek ilkesi ve eylemidir.255 Toplumdaki bireylerin 

hayatlarını her yönden güvence altına alan temel öğelerden olan adalet, hiçbir zaman 

önemini kaybetmeyecektir. Bu yüzden eğitimin bireylere kazandırmayı amaçladığı 

değerlerden biri de adaletli olmaktır. 

Arılar ve İpek Böcekleri hikâyesinde arılar, Jüpiter’in huzuruna çıkıp 

kendilerinin diğer hayvanlara tercih edilmelerini ister. Daha sonra ipek böcekleri de 

aynı konu için gelir. Her iki taraf tartışır. Jüpiter, ipek böceklerini haklı bulur, ancak 

bir zamanlar kendisini bal ile besledikleri için arılara hak verir. Bu işte adaletli 

davranmadığını şu sözlerle dile getirir: 

 “Ne yapayım arılara minnetdâr olduğumdan hak vermeğe borçluyum ama 

insanlar ipek böceğini tercih etseler sezâdır.”256 

 Hikâyenin sonunda adaletli olma dersi verilir: 

 “Hakkı kendi mensubâtına tahsis etmek adalet olmayıp âdil, hak kimde ise 

ona hükmeder.”257 

 

 2.2.2.Aile Sevgisi 

 En küçük sosyal birim olan aile, bireylerin her türlü gelişimde en etkili 

çevresel faktördür. Ailesini sevmeyen ve ailesiyle geçinemeyen bireylerde kişilik ve 

davranış bozuklukları ortaya çıkar. Hayati öneminden dolayı bireyler ailenin önemi 

konusunda bilinçlendirilmelidir. Ailesini seven ve daima yüceltmeye çalışan 

yurttaşlar yetiştirmek Milli Eğitimin genel amaçlarındandır.258 

 Gençlik hikâyesinde kahraman anlatıcı gençlik yıllarında başından geçen 

gülünç bir olayı anlatır. Katı ve baskıcı bir eğitime tabi tutulan kahraman anlatıcı, 

gençliğe adım atınca hovardalık yapmaya başlar. Bir kaleme çırak olduktan sonra 

                                                
255 Ruşen Alaybeyoğlu, Ferhan Oğuzkan, Ansiklopedik Eğitim Sözlüğü, İnkılâp ve Aka Basımevi, 
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257 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 52. 
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eline pek para geçmez. Babasından haftalığı iğrenerek alır. Ona göre böyle bir 

durumda evlenmek ve ev masrafları için babasına muhtaç olmak akıl kârı değildir: 

 “Kaleme henüz çırağ oldum. Elde dört paralar yok. Zaten pederden almakta 

bulunduğum haftalığı dahi kemal-i istikrah ile almaktayım. Hevesim kendim kazanıp 

kendim yemekte. Şimdi bu efkâr ve iddia ile beraber evlenmek ve fazla olarak pedere 

bir de mesarif-i beytiye için muhtaç olmak kâr-ı akıl mıdır?”259 

 Kahraman anlatıcı, seyir yerlerine sık sık gider. Bir gün Kalpakçılarbaşı’nda 

bir arabanın içinde bulunan, yüzünü bile tam göremediği bir kadının peşine düşer. 

Kadın peşinden gelmemesini bildirerek oradan uzaklaşır. Bir süre sonra ona bir 

mektup ve fotoğrafını göndererek evine davet eder. Fotoğrafa baktıkça kadına olan 

sevgisi artan kahraman anlatıcı, ona âşık olur. Büyük bir istek ve heyecanla kadının 

evine gidince orada yakın akrabalarıyla karşılaşınca hayal kırıklığına uğrar ve gülünç 

bir duruma düşer. Teyzesi ona ders vermek amacıyla böyle bir oyun oynamıştır. 

Ayrıca evlilik konusunda kendisini ikna edemediklerinden ve rezilce davranışlarda 

bulunmaması için böyle bir yola başvurduğunu söyleyerek onu teselli eder: 

 “İşte gençler böyle teyzesini dahi tanıyamayıp arz-ı muhabbet eyler. Biz sana 

bu yolun çıkmaz bir yol olduğunu ve insan kısmı dünyada gençlik hâliyle yaşamak 

lâzım olduğunu ve hatta akılları başında olan gençler gençlik hâlinde ihtiyarlığı 

ihtiyar eylediklerini ve bu ise hâline münasip bir kızcağız bulup onunla kendi hâlinde 

yaşayıp gitmekten ibaret bulunduğunu sana anlatmaya çalıştık. Sen anlamadın. İşte, 

alçak herifler ve çapkın çocuklar gibi senin ömrün böyle Kalpakçılar’da dolaşmak ve 

kendi familyanın halkına varıncaya kadar rast geldiğin kadına bıyık burmak ve 

yüzünü gözünü maymunlar gibi çatıştırıp kıpıştırmak ile geçecek. Acaba kadınlar 

sizin şu rezaletinizden memnun mu olur zannediyorsun?”260   

 Arabada gördüğü kadının teyzesi çıkması üzerine kahraman anlatıcı, 

fotoğraftaki kadının kim olduğunu merak eder. Teyzesi onun Mahpeyker adlı bir 

cariyeye ait olduğunu söyleyince onunla evlenmeye can atar ve dört ay sonra onunla 

evlenip bir aile kurar. Böylece muradına erer. Kahraman anlatıcı hikâyenin sonunda 
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her gencin ilk etapta evliliğe karşı olduğunu ve başı taşa dokunduğunda evlenmek 

için yalvardığını belirtir: 

 “İşte gençlik böyledir. Her genç badî-i emirde teehhülün aleyhinde bulunur, 

fakat başı bir taşa dokunduğu anda teehhüle kendisi yalvarır.”261    

 Bekârlık Sultanlık mı Dedin? hikâyesinde evlilik ve düzenli aile hayatının 

özellikle ekonomik yönden gerekliliği fikri telkin edilir. Hikâyenin baş kahramanı 

olan Sururi Efendi, on beş yıl memurluk yapmış ve bu süre zarfında servetini kuruş 

kuruş biriktirmiş otuz yedi otuz sekiz yaşında bir adamdır. Daha yirmi yaşındayken 

evliliğe çok soğuk bakar. Ona göre evlenmek dertsiz başını derde sokmaktır. Çalışıp 

para biriktirdikten sonra İstanbul’a gidecektir. Tek başınayken bin beş yüz kuruş ile 

beyler gibi geçinebilir, ancak çoluk çocuk sahibi olduğunda bin beş yüz kuruş ile 

geçinmesi mümkün olamaz: 

 “Adam nene lâzım! Dertsiz başını derde mi sokacaksın? Çoluk çocuk ne 

imiş? Beni âdem sülalesini muhafaza etmeyi sen deruhte etmedin ya! Şimdiki hâlde 

henüz gençsin. Tecerrüd âleminin bazı mertebe rahatsızlıkları varsa bile onlara 

tahammül edecek kadar vücudunda kuvvet vardır. Çalış, iradeni bil! Beş on kuruş 

edindikten sonra İstanbul’a git, yan gel safana bak. Tek başına olduğun zaman ayda 

bin beş yüz kuruş seni beyler gibi geçindirebilir. Çoluk çocuk sahibi olduktan sonra 

ise bin beş yüz kuruş ile zaruret dâhilinde bile yaşayamazsın.”262    

 Sururi Efendi, yirmi yaşındaki düşüncelerini hayata geçirir. Anadolu’da 

yaptığı on beş yıllık memurluğu sırasında toplam iki bin beş yüz altın biriktirerek 

İstanbul’a gelir. Doğruca Beyoğlu’na gidip Amerikan Oteli’ne yerleşir. İlk akşamki 

sofra düzeninden ve otel personelinin hizmetinden gayet memnun kalarak, bunları 

çok beğenip takdir eder: 

 “O akşam Sururi Efendi ile birlikte bulunmuş olsa idiniz mumaileyhin 

bedayi-i medeniyeyi birer birer nasıl telâkki ve muhakeme etmekte bulunduğuna 

dikkat ederek pek ziyade eğlenebilir idiniz. Lokantada sofranın intizamı ve herkesin 

iştihasını tahrik için yemeklerin esamîsini mübeyyin bulunan listenin gayet 

muntazam bir surette tab’ edilmiş bulunması ve bıçağın ucuyla kadehlere dokunup 

tıngırdatmayı müteakip uşağın ‘Mösyö!’ diye emre intizaren derhal koşup gelmesi 
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hep Sururi Efendinin nazar-ı dikkatini celp ederek bunları gayet feylesofane ve 

şairane teşbihler ile bi’l-muhakeme tahsin eder idi.”263 

 Sururi Efendi ilk hafta otel masraflarının çok kabarık olması üzerine 

giderlerini azaltmaya çalışır. Bunda da başarılı olur. Ancak bu kez de başka bir 

sorunla karşılaşır. Otelde ona eskisi gibi hizmet edilmemektedir. Zaten böyle 

otellerde ikinci haftadan itibaren uşak çağrıldıktan bir saat sonra bile gelmez, su 

şişesi ve kadehler temizlenmez, yataklar özensizce düzülür, kahve kaynamadan 

getirilir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen ilk haftanın tadını unutamadığı için 

müşteriler, fazla rahatsız olmaz. Üçüncü haftadan itibaren ise onlara en fena biftek ve 

üç günden kalma makarna sunulur. Hizmet çok geç görüldüğü için iki haftalık 

müşteri, en son sofradan kalkar. Bundan sonra müşteride tahammül kalmaz: 

 “Böyle hotellerde maişet etmek için tecrübeler geçirmiş olanlara malûm 

olanlara lâzım geldiği vechle bir hotele girildiği zaman yeni müşteriyi behemahal 

memnun etmek için insana ol kadar riayet, hürmet, ikram ederler ki gerçekten 

prensler dahi ancak o kadar ikram görürler ve ikramın semeresi olarak ancak bu 

kadar rahat yaşayabilirler. Lâkin bu riayet gayeti bir hafta devam eder. İkinci hafta 

uşağı çağırdığınız zaman ‘Mösyö, geliyor!’ diye ses verdiği hâlde bir saatte gelmez. 

Zira memnun etmeye mecbur olduğu yeni bir müşteri daha vardır. Su şişesi, 

kadehleri temizlenmez. Yatak düzülür, ama gayet ehemmiyetsiz bir yolda düzülür. 

Kahve güzel kaynamadan gelir. Hâsılı her suret-i riayette bin kusur görülür. Ancak 

ilk haftanın tadı hâlâ ağzınızda olacağından bu riayetsizliklerin tesiratını bihakkın 

hissetmezsiniz. Hafta üç olduktan, yani siz hotele hotel halkı size alıştıktan sonra 

sofrada dahi etin en fenasından size biftek sürülür. Üç günden kalma makarna size 

takdim olunur. Uşak emrinizi bir saatte icra etmez. Herkesten evvel sofraya 

oturduğunuz hâlde herkesten sonra kalkarsınız. Artık rahatsızlık her taraftan baş 

gösterdiği cihetle sizde de tahammül kalmaz.”264   

 Daha iyi hizmet için sürekli otel değiştiren Sururi Efendi, Beyoğlu’nda 

girmedik otel bırakmaz. Bu sıralarda girildiği anda emeline ulaşabileceği yerlere 

devam ederek birkaç kadınla beraber olur ve kumar oynar. Bu durum, servetini 

azaltmakla kalmaz, fena ve iğrenç bir hastalığa yakalanmasına da  yol açar. İki ay 
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sonra iyileşen Sururi Efendi, bir kadınla mukavele imzalayarak beraber olur. 

Böylelikle giderleri de azalır. Ancak iki ay sonra mukavele imzaladığı kadının 

evinde başka bir mukaveleciyle karşılaştığında çıkan arbedede  hırpalanır: 

 “Nasıl hayrette kalmasın ki gördüğü musibet, rastgele bir akşam, muayyen 

olan bir akşam olmadığı hâlde, sehven mukavelesinin hanesine giderek vakıa kimse 

bulunmadığı cihetle hüsn-i kabul gördüğü hâlde birkaç saat sonra diğer bir 

mukavelecinin vüruduyla vuku bulan arbedede bîçare adamcağızın çenesine bir 

yumruk isabet ederek hemen hemen çenesi dağılmak derecesini bulmasından ibaret 

idi.”265 

 Sururi Efendi, rezilce bir şekilde kovulduğu yerlere artık ayak atamaz ve 

otellerde de daha fazla yaşayamayacağını anlar. Bunun üzerine Feriköy’de bir ev 

tutmaya karar verir. Orta yaşlarda bir kadın yemek pişirecek, çamaşırlarını yıkayacak 

ve ona bakacaktır. Bir uşak da onun çarşı hizmetini görecektir. Böylece bekârlığın 

sultanlığını yaşayacaktır: 

 “Bekârlık sultanlık mı dedin? Böyle rezilâne tard edildiği bir mahalle artık bir 

daha ayak atamayacağını anladıktan sonra zavallı Sururi Efendi kendisine daha 

muvafık bir suret-i maişet tayinine mecburiyet gördü. Bir kere verdiği kararın içinde 

kendisini şu hotellerde yaşamak namıyla enva’-ı sefalet içinde yuvarlanmaktan 

kurtarmak dahi dahil idi. ‘Bu hoteller âleminin de tadı kaçtı. Bunun en âlâsı Feriköy 

taraflarında bir evceğiz tutmaktır. Ne pek genç ne pek ihtiyar bir kadın tutarsın. Hem 

yemek pişirir hem çamaşır yıkar hem de bana bakar! Bir de uşak. Çarşı hizmetini de 

ona havale edersin. Dervişane bir maişet ki bu kadar olur. İşte bekârlığın asıl 

sultanlığı böyle görülür’ dedi.”266  

 Verdiği bu son kararı uygulayan Sururi Efendi, yine hayal kırıklığına uğrar. 

Çünkü hizmet etmesi ve kendisine bakması için tuttuğu Seropik, kendisine yüz 

vermez. Üstelik Seropik’le evin uşağı Petraki birlikte en güzel yemekleri yiyip saf 

içkileri içerler. Sururi Efendi’ye de fazlasıyla su katılmış şarap ve yemeğin en 

kötüsünden verirler.  

 Bütün bu yaşadıklarından sonra Sururi Efendi, evlenir. Cihangir’de dört odalı 

bir evde eşi, uşak ve kalfasıyla yaşar. Kaynanası çarşıdan alınan şeyleri dikkatlice 
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kontrol ederek mutfak işlerine dikkatlice nezaret eder. Eşi ise Sururi Efendi’yi 

memnun etmek için ona her türlü hizmette bulunur. Kısaca evlenip aile kurduktan 

sonra Sururi Efendi’nin keyfini bozacak hiçbir şey yoktur: 

 “Birkaç ay sonra Cihangir’de dört odalı kutu gibi bir evceğizin içinde bir 

valide, bir kız, bir de damat efendiden ibaret familya halkı görülür ki, selâmlıkta bir 

Mehmetçik ve haremde dahi bir Fedai Kalfa familyanın hizmetini ifa ederler ise de 

kayın valide hanım damat efendinin malı telef olmamakla beraber her şey yolunda 

görülmesine pek meraklı ve binaenaleyh pek kadın kadıncık bir hanım olduğundan 

Mehmet’in çarşıdan mübayaa edeceği şeyleri birer birer tariften maada paralarını 

dahi ayrı ayrı verir ve günde beş on defa mutfağa inerek arabın her işine dikkatle 

nezaret eder. Gelin hanım ise her gün yeni gelin gibi süslenip yalnız kocasının 

akşamlık tepsisi ve hizmeti ile meşgul olur. Vakıa damat efendi gezmekten ibaret bir 

maksatla sokağa çıkmış olduğu hâlde akşam avdet edince gelin hanım kendisini 

merdivenin alt başından bi’l-istikbal odasına getirir, elbisesini çıkartır, geceliklerini 

giydirir, her hizmetinde pervane gibi döner. Damat efendi davet etmedikten sonra 

kayın valide damadın yanına gelmediğinden efendinin rahatını bozacak hiçbir şey 

yoktur.”267   

 İşte bekârlığın sultanlık olduğuna inanan Sururi Efendi, bu düşüncesinin ne 

kadar yanlış olduğunu anlamıştır. Ev masraflarının on beş altın olması ve üstelik de 

anaparaya aylık on altının katılması onun mutluluğunu daha da arttırır: 

“İşte bu mesut damat dahi bizim Sururi Efendidir ki, bekârlık sultanlıktır 

sözündeki hükmün derece-i kuvvet ve isabetini bekârlıktan çıkmayınca ve dünya 

evine girmeyince anlayamamıştır. 

Hele bütçe ol kadar yolunda idi ki, koca hanenin mesarifi on beş altın ile 

tesviye edilir ve ayda on altının re’sü’l-mâle inzimamı Sururi Efendinin mesudiyetini 

ber-ter eder.”268        

 

2.2.3.Batıl İnançlarla Mücadele 

Herhangi bir mantıksal ve bilimsel dayanağı olmayan, boş inançlara batıl 

inanç denir. Gerçek anlamda eğitim bilimsel bir süreç olduğundan bireylerin bilim 
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dışı yollara saparak batıl inançlara kapılmaları önlenmelidir. Ayrıca hür ve bilimsel 

düşünme gücüne sahip kişiler yetiştirmek Milli Eğitimin genel amaçları arasındadır. 

 Ahmet Mithat Efendi, eserlerinde batıl inanışlara kapılan insanların düştükleri 

durumları anlatırken okurlarına batıl inanışlardan kaynaklanan olayların mantıklı bir 

açıklamasını yapar; bu tür boş inanışlara kapılmak yerine akıl ve mantıkla hareket 

etmenin insanları başarı ve mutluluğa götüreceğini gösterir.269   

Zorla evlendirmelerin yol açtığı bir felaketin anlatıldığı Teehhül hikâyesinin 

kahraman anlatıcısı Sabire Hanım, komşuları olan Mazlum Bey’e âşık olur ve onunla 

evlenir. Ancak Mazlum Bey, başkasını sevdiği için Sabire Hanım’a kesinlikle 

ilişmez ve onunla çok az konuşur. Sabire Hanım’ı ne sevdiğini ne de ondan 

tiksindiğini gösterecek herhangi bir davranışta bulunmaz. Bunun üzerine Sabire 

Hanım’ın aklına ilk olarak Mazlum Bey’in bağlı olması ihtimali gelir. Yalnız, gönlü 

buna inanmak istemez. Çünkü o, bağlı olmak gibi batıl inançlara inanmadığı gibi 

büyüye inanacak kadar ahmak olmadığını şu sözleriyle dile getirir: 

“Bizim ağlamak zamanı geldi. Başladım ağlamaya. Niçin ağlıyorum ben de 

bilemem. Bey beni sevmedi desem yeri var. Çünkü hiçbir gûne eser-i muhabbet 

göstermiyor. Yok bilâkis şu fikrimi reddetsem yine yeri var. Çünkü istikrah eseri 

dahi göstermiyor. Beyin bağlı olmasına karar vermek istedim. Gönül buna dahi razı 

olmak istemiyor. Çünkü dedik ya, büyüye sihire inanacak kadar eşek ve ahmak 

değilim. O gece dahi ‘Besbelli mahcup olmalı’ demekliğe karar verdim.”270  

Sabire Hanım, Mazlum Bey’in evlendikten sonraki durumunu kimseye 

söylemez. Çünkü annesi durumu öğrenirse telaşından ne yapacağını bilemez, 

damadını bağlı sanır. Damadı bundan kurtarmak içinse hekim, hocalarla onu 

iyileştirmeye kalkışır. Oysa Mazlum Bey’in durumunun bir batıl inanç olan bağlı 

olmakla ilgisi yoktur. Onun bir derdi vardır ve Sabire Hanım da asıl bu derdi merak 

etmektedir: 

“Vakıa bu lâkırdıların bana hakkıyla itminan veremeyeceği derkârdır. Lâkin 

böyle bir aylık gelin olduğuma ve beyin bulunduğu hâle göre işin bu kadarına dahi 

kanaat eyledim. Fakat gece sabaha kadar ne onun gözüne ve ne de benim gözüme 
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uyku girmedi. Sabah oldu. Bizim kaide malûm ya! Hiç kimseye renk vermek caiz 

değil. Valide telâşından ne edeceğini bilemez. Damadını bağlı zanneder. Hekim, 

hoca bini bir paraya! Lâkin damadından hiç yüz görmediği cihetle müdavatı kâmilen 

gaibane icra eder. Ben ise beyin derdi ne olduğundan başka bir merakım kalmadı.”271 

Mazlum Bey, Sabire Hanım ile evlendikten altı ay sonra bir vasiyetname 

bırakarak intihar eder. Sabire Hanım, onun ölümünden sonra ona ait bir çantayı açar 

ve çantadan iki tane vasiyetname çıkar. Bunlardan biri Mazlum Bey’e, diğeri ise 

Mazlum Bey’in sevgilisi olan Hayfa’ya aittir. Hayfa, vasiyetnamesinde Mazlum 

Bey’le birbirlerini sevdiklerini, ailelerinin müdahalesi yüzünden evlenemediklerini 

anlatır. İşte Mazlum Bey’in Sabire Hanım’a ilişmemesinin gerçek sebebi budur. 

Mazlum Bey, Sabire Hanım’a hitaben yazdığı vasiyetnamesinde intiharının ve altı ay 

boyunca sergilediği olağan dışı davranışlarının nedenini açıklar: 

“İki gözüm Sabire’ciğim, 

İşbu cuma gecesi tesadüf ettiğin hâl-i hevl-nâki mucip olan Hayfa Hanımın 

vasiyetnamesini mütalâa eder isen altı aydan beri uğramış olduğun belânın esbabını 

anlarsın. Bir adam dünyada ancak bir ümit üzerine yaşayıp dünyaca bir ümidi 

olmayan adam için hayat abestir. İşte benim dahi ümid-i mahzım, bir gün gelir de 

Hayfa ile hem-bezm olmaya muvaffak olurumdan ibaret idi. Şimdi Hayfa gittikten 

sonra o ümit dahi mahvoldu. Âlemde ümitsiz bir hâlde kaldım. Beka-yı hayatımı 

abes gördüm. Şahrah-ı fedada Hayfa’ya peyrev olmaya mecbur oldum.”272 

Altı ay boyunca yaşanan olaylar, Sabire Hanım’ı batıl inançlar konusunda 

haklı çıkarır. Çünkü Mazlum Bey’in Sabire Hanım’a karşı soğuk davranışlarda 

bulunmasının nedeni sevdiği kıza kavuşamamasıdır.              

Ahmet Mithat Efendi’nin batıl inançlarla mücadeleyi telkin ettiği ikinci 

hikâye Cinli Han’dır. Hikâyenin baş kahramanlarından olan Salpet, yağmurlu bir 

günde Cinli Han adlı metruk ve yöre halkı tarafından korkulan bir hana sığınmak 

zorunda kalır. Yağmur aralıksız devam ettiğinden dolayı geceyi bu handa geçirir. 

Handa ilk olarak at tepinmeye başlar. Salpet, bundan ürkmez, çünkü atın 

acıktığından dolayı tepinmeye başladığını bilir. Salpet’in bu tavrı, onun asılsız ve 

batıl inanışlara kapılmadığını gösterir: 
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“Ya içeriki odada bağlı olan atın tepinmesi dahi korkudan olabilir mi idi? 

Birkaç dakikadan beri hayvan ziyadece tepinmeye ve fırtlamaya başlamış idi. Vakıa 

kocakarıların rivayetlerince iyi saatte olsunlar, cinler, periler insanlardan ziyade 

hayvanlara görünürler imiş ise de Salpet Çavuş öyle tandırnameye riayeti olan 

adamlardan olmayıp hayvanın telâşının açlıktan olduğunu pekâlâ bilir ve hayvana 

hitaben der idi ki: 

-Koca yağız! Ne kadar tepinsen, fırtlasan faydası yoktur. Bu geceyi riyazetle 

geçirmeye mahkûm oldun.”273 

Salpet, daha sonra üstündekileri kurutmak ve bulunduğu yeri aydınlatmak 

için bir ateş yakar. Yazar, burada olay akışını keserek okuyuculara bazı batıl 

inançlardan söz eder. İşin gerçek sebebini bilmeden ona değişik anlamlar 

yüklenmesini eleştirir: 

“Artık sular karardığı esnada Salpet bunlardan bir miktar şey toplayıp hem atı 

için ahır ve hem de kendisi için yatak odası olan odanın orta yerine bir ateş yaktı. 

Vakıa bu ateşi odanın bir tarafında bulunan azim ocak içinde yakmayı da düşündü ise 

de şayet bacadan çıkan duman baca içindeki haşeratı rahatsız eder de gece vakti 

cümlesi oda içine dökülür ise işte asıl muzır cinler bunlar olacağını hesap etmiş idi. 

Salpet’in bu hesabı pek doğrudur. Zira böyle viran yerlerde ateş dumanından ve 

hararetinden haşerat-ı muhtefiyenin kâmilen meydana çıkmaları pek çok 

gezgincilerin başına gelmiştir. Sonra da bu hücumun sebebi bilinemeyerek derhal cin 

eserine veya peri alâmetine hamledilmiştir.  

Hakikat insanoğlu sebebini, hikmetini bilmediği şeyleri sebep ve hikmeti ne 

olduğu hiç de anlaşılamayacak olan diğer şeylere ne kolay hamleder? Meçhulü olan 

şeyi bilkülliye meçhulü olan diğer şeye hamletmekten insan için ilm-i yakin 

derecesinde bir kanaat husule gelir. Meselâ kalın bir aynanın mevzu olduğu konsol 

üzerine aynaya karip bir yere kocaman iki gaz lambası koyarlar. Zaten rutubetten halî 

olmayan yerlerde bu ayna kızarak pat diye patlar. Bunun sebebi ne olduğu 

anlaşılamayınca daha anlaşılamayacak bir sebebe haml için dahi bunu nazar eseridir 
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diye telâkki ederler. Hatta başımıza gelecek olan belâ malımıza geldi diye fazla 

olarak bir de sevinirler.”274  

Salpet, uyurken hanın içinde şarkı söylenmeye başlanır. Ayrıca üst katın 

penceresinden avluya ağır bir cisim düşer, Salpet’in bulunduğu odanın kapısının 

dışında tuhaf bir ses gelir ve daha sonra yerin dibinden başka bir şarkı sesi daha 

işitilmeye başlanır: 

“Lâtife hoş, ama Salpet uykuya yatıp da aradan bir vakit mürurundan sonra 

cinler kendi varlıklarını göstermeye başladılar. Bir aralık hanın üst katından cinin 

birisi âlâ bir tenor sedasıyla şarkı çağırmaya başlamasın mı? Vakıa olur olmaz 

adamlar için cin şarkısı pek de hoşa gitmeyip insanı dondurur ise Salpet o 

adamlardan değildir. ‘Tamam!’ bizim herifin neşesi var imiş! O çağırsın ben 

dinleyim. Bana ninni yerine kaim olur diye cinlerin şarkısından da memnun oldu. 

 Hem de burada kayda değer ahvaldendir ki, Salpet’in şu kayıtsızlığı hâlinde 

Jozefin hatırında yok idi. Hatırında olmadığı içindir ki adamcağız bayağı da keyifli 

idi. Eğer Jozefin’i düşündüğü zamanlar olsa idi cinleri bilkülliye ehemmiyetten iskât 

etmekle beraber böyle neşeli ve keyifli dahi bulunmaz idi. 

 Biraz sonra iş daha başkalandı. Üst katın penceresinden avluya gayet ağır bir 

şey düştü. Ama bu düşen cisim sakil insan atlamasından mütehassıl seda gibi bir 

patırtı çıkarmamış idi. Bu gürültü dahi Salpet’in umurunda olmadıktan başka bunun 

emsali birkaç defa daha tekerrür eylediği hâlde onlar dahi umurunda olmamış idi. 

Biraz sonra herifin birisi yattığı odanın kapısına kadar geldi. Kapı epeyce muhkem 

olup Salpet arkasından bir de ağaç sürgüyü sürmüş idi. Patırtı kapıya kadar geldiği 

zaman Salpet dik sesle dedi ki: 

 -Cin efendiler! Siz bir misafire böyle mi ikram edersiniz? Musahabete 

gelecek idiyseniz akşamdan nerede idiniz? Ben ise soyunmuş dökülmüş yatağa 

çekilmiş olduğumdan ziyaret kabul edecek hâlde değilim!  

 O ne? Kapının dışında âdeta bir dıhk işitildi. Hiç şüphe yok ki cin efendi 

Salpet’in tuhaf sözüne gülmekte idi. Biraz sonra daha başka bir şarkı dahi yerin 

dininden işitilmeye başladı. Salpet dedi ki: 
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 Ha şöyle! Yerin altı üstü olmaz imiş! Benden uzak olunuz da ister iseniz 

merkez-i arza kadar inip ateşler içinde hora tepiniz. Zaten siz dahi bir ateş değil 

misiniz?”275  

 Salpet’in handa yaşadıkları bunlarla da kalmaz. Bacadan arka arkaya üç 

korkunç oyuncu (cin) inerek Salpet’in gözleri önünde raks eder. Ancak Salpet, bir 

ara aniden çıkan şiddetli sesten ürkse de soğukkanlılığını korur: 

 “Bir aralık viran ocağın içinde gayet hafif bir şamata oldu. Salpet zaten 

uyumuyor ya? Yalnız uzanmış yatıyor. Odanın ortasındaki ateşin şiddetli alevi itidal 

kesp eyleyerek gayet hafif bir ziya odayı nim tenvir eyliyor. Viran ocak ise Salpet’in 

tamam gözü karşısında bulunmakla koca asker hiç yerinden kımıldamaksızın yalnız 

gözlerini ocağa çevirdi. Biraz sonra gördü ki ocağın bacası içinden iki karış kadar 

boylu âdeta kuklaya benzer bir herif aşağıya inip kendisine doğru bakıyor. 

 Salpet’te hiç hareket yok! Hiç seda yok! Nefesini bile keserek akıbet-i hâle 

intizar ile dikkat eyliyor. 

 Bacadan inen kukla gibi herif raksetmeye başlamaz mı? Salpet’in güleceği 

geldi ise de cebr-i nefs ederek gülmesini de meneyledi. Kendi kendisine diyor idi ki: 

 -Bu kadar yakından sohbet pek de keyfe gitmiyor, ama bakalım işin sonu ne 

olacak. Benden biraz uzak olsun da ister rakseylesin ister şarkı çağırsın ne yaparsa 

yapsın. 

 Herif beş dakika kadar rakseyledi. Hiçbir şey söylemeksizin yine bacaya 

doğru çekildi gitti. Arkasından bir dahası indi ki bunun boyu üç karış kadar var idi. O 

da raksa başladı. Bu defa Salpet’in daha ziyade güleceği geldi ise de ciddî, sükûtu, 

sükûnu vacip gördü. Fakat içinden kendi kendisine dedi ki: 

 Tamam! İşte herifler bize konserto veriyorlar. Bu ocak değil âdeta tiyatro 

sahnesi! Üstündeki de baca değil âdeta kulis! Birbiri arkasından gelip icra-yı hüner 

ediyorlar.  

 İkinci cin dahi yukarıya çıktıktan sonra oda kapısının ağaç sürmesi ‘Şırak!...’ 

diye kendi kendisine açılıvermesin mi? Salpet epeyce bir telâşla hemen başını o 

tarafa çevirdi ise de kimsenin girdiğini göremedi. Doğrusu ya, bu defa epeyce tüyleri 

ürperdi. Tabancaları hazırlayıp kendi kendisine dedi ki: 
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 -Fransız askeri teslim-i silâh etmez. Vazife-i askeriyesini son dereceye kadar 

ifa ederek helâk olursa bile şan ve namusu askeriyesiyle helâk olur. Bakalım bu 

geceyi cinler ile sabaha kadar nasıl isal edeceğiz.  

 Kapıdan kimse girmedi dedik ya! Kimse girmedi. Bilâkis üçüncü bir oyuncu 

yine bacadan indi ki bunun boyu dört karıştan ziyade ve âdeta kısa boylu bir adam 

kadar idi. O dahi raksını itmam ederek çekildi gitti. Fakat doğrusunu söylemek lâzım 

gelir ise itiraf etmelidir ki Salpet bu oyuncunun maharetini o kadar tetkik edemedi. 

Zira asıl nazar-ı dikkati odanın kapısı tarafına müteveccih olup bacadan gelen 

oyuncuların kendisine hiçbir zararları olmadığı hâlde kapıdan kimin geleceğine 

muntazır idi.”276   

 Son olarak bacadan boyu bir insan kadar olan bir oyuncu (cin) daha iner. 

Salpet, ona ateş eder ve ateş ettiği oyuncu kurşunu yakalayıp Salpet’e atar. Üstelik de 

hiçbir zarar görmez: 

 “Tabanca ‘güm’ diye patladı. Hayfa ki tabanca iki hatve mesafeden cinin ta 

göğsü üzerine çakıldığı ve barutun ateşi cinin bürünmüş olduğu beyaz bir libası 

yakmak dercesine getirerek kararttığı hâlde cin asla fütur göstermek şöyle dursun 

tabanca içinden çıkan kurşun kendi avucu içine düşmüş olması ile onu kaldırıp 

Salpet’in üzerine atıverdi.”277   

 Salpet, tabancanın bir işe yaramadığını görünce kılıcını çıkarıp cinin üzerine 

yürür. Canından olacağını anlayan cin kılığındaki adam, teslim olarak Salpet’e 

gerçekleri anlatmaya mecbur olarak şunları söyler: 

 “Aman efendim! Söyleyeceğim! Her esrarı meydana koyacağım! Hele 

buyurunuz odanıza gidelim de… tek canıma kıymayınız da…”278 

 Adam, Salpet’e işin iç yüzünü anlatır. Salpet’in attığı kurşunun adama zarar 

vermemesinin sebebi, silâhın kurşunlarının çıkarılmasıdır: 

 “-Siz hanın kapısı önünde yağmuru temaşa eder iken ben bacadan inip burgu 

ile tabancanın hem de karabinanın kurşunlarını söküp çıkardım. Karilerimiz anlarlar 
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ki süvarilerin tabancaları kuburluklarda bulunur. Salpet ise boyun kayışına takılmış 

olan karabinasını dahi çıkarıp eyer kayışına takmış idi.”279 

 Salpet’in handa görmüş olduğu korkunç varlıklar veya oyuncular ise 

kuklalardır. Bu kuklalar sayesinde hana gelen birçok kişi korkutulmuştur. Hanın 

adının Cinli Han olmasının en önemli nedeni budur: 

 “-Evet efendim! Bu kuklalar ne kadar adamı gündüz bile buradan 

kaçırmışlardır. Hatta bir kere güpegündüz üç dört köylülerin yattığınız odaya girmiş 

oldukları hâlde arkadaşlardan birisi işte şu kuklayla onları korkutunca cümlesi 

çıldırmışçasına kaçıp gittiler. Buraya Cinli Han isminin kat’iyen verilmesi işte onun 

üzerine vuku buldu. Hem bakınız bu cin ses dahi çıkarır diye herif kuklanın karnına 

merbut olan bir teli çektiği gibi kukla ‘cık! cık! cık!’ diye diye bir seda çıkardı. 

Anlaşıldı ki karnında zemberekli bir makine vardır da tel vasıtası ile yayı tahrik 

edildikte bu sedayı çıkarır.”280   

 Salpet, o gece handa tanık olduğu olaylardan sonra han hakkında bir rapor 

hazırlar ve hanın bir tarafı, karakol binası olarak kullanılır. Ayrıca Salpet, handa 

edindiği bilgiler sayesinde uzun bir süre önce kaybolan sevgilisine de ulaşır. Bu 

olanlardan sonra Cinli Han’a yerleşir ve hanın adını Uğurlu Han’ı olarak değiştirir. 

Salpet, böylece büyük bir mutluluğa erişir. Bunda en büyük etken, Salpet’in batıl 

inançlara kapılmayarak gerçekçi düşünmesidir: 

 “Salpet tarafından verilen raport üzerine Fransa polisi mezkûr Cinli Han’ın 

bir tarafını karakol mevkii ittihaz eyledi. Zira o civarda beşer altışar mesafata kadar 

hiçbir zabit mevkii yok idi. Salpet dahi artık Preri karyesinde oturmak ve köylü 

karıların lisanına Josefin’i sermaye etmek istemediğinden merkez-i ikametini Cinli 

Han’a nakleylediyse de hanın ismini de tebdil eyledi. Badehu Cinli Han’a ‘Uğurlu 

Han’ denildi. Zira hiçbir ümidi olmadığı hâlde mahza bir tesadüf kendisini yeis-i 

küllîden bahtiyarlığın son derecesine isal etmiş idi.”281     
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 2.2.4.İdeal Evlilik 

 Evlilik, kişilerin hayatını en çok etkileyen olaylardan biridir. Sağlıklı bir 

ailenin temeli ancak iyi bir evlilikle atılabilir. Bilinçsizce yapılan bir evlilik yalnız 

evlenenler için değil, onların aileleri için de büyük ve kalıcı felaketlere yol açabilir. 

Böyle durumlarla karşılaşılmaması, yetişkinlerin evlilik konusunda 

bilinçlendirilmesine bağlıdır.    

 Ahmet Mithat Efendi, ideal evliliğe sınıf farkı ve zorla evlendirme yönleriyle 

hikâyelerinde yer vermiştir.  

 

2.2.4.1.Sınıf Farkı 

Ahmet Mithat Efendi, olayları Avrupa’da geçen hikâyelerinden olan Su’-i 

Zan ve Gönül’de evlilikte sınıf farkının değil, birbirini beğenmenin ve kişilik 

özelliklerinin önemli olduğunu vurgular.   

Su’-i Zan hikâyesinde kahraman anlatıcının yakın arkadaşı olan Simon, 

halktan birisidir ve Pol de Belvil’in kızı Polin’e âşık olur. Polin de Simon’u sever, 

ancak babası onun bir asilzadeyle evlenmesinden yanadır. Simon bir gün Pol de 

Belvil’in yazlığında Polin için yanıp tutuşan, gayet kötü ahlaklı birisi olan Frederik’i 

görünce öfkelenerek orayı terk eder. Bu olay üzerine Polin, Simon’a bir mektup 

yazarak onunla evlenmek istediğini ve babası buna engel olursa canına kıyacağını 

belirtir. Polin, bu mektubu henüz göndermemişken babası mektubu okur. Polini’nin 

babası da kızının Simon’la evlenmesini ister, ancak onun asilzade olmayışını engel 

görür. Mektubun müsveddesini okuduktan sonra Mösyö Piyer aracığıyla kızının 

Simon’la evlenmesini sağlar: 

“Fakat o gün sayfiyede ben Frederik’i gördüğüm zaman duçar olduğum hâl 

Mösyö Pol’ün eski kararını takviye eylediği gibi muahharen masa üzerinde Polin’in 

bana yazdığı mahut müsveddeyi görünce artık Polin’in temin-i efkârı hususunda 

isticali vacip görmüş ve keyfiyeti Polin kendisine açar ise birbirleriyle yüz göz olarak 

bu ise böyle bir familyanın ahlâk ve âdât-ı dirinesine muhalif olmağla bu dahi Mösyö 

Pol’ün ta’cil-i emre bir kat daha mecbur etmiş olduğundan Mösyö Piyer bi’l-

müzakere keyfiyeti bu suretle hal’ ve tesviye eylemiş.”282 
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Aralarındaki sınıf farkına rağmen Polin ve Simon evlenerek mutlu bir hayat 

sürer. Simon için Polin’den, Polin içinse Simon’dan başka eş olamayacağı, 

birbirlerini büyük bir tutkuyla bekledikleri ve evlendikten sonra muhabbetlerinin 

eksilmediği Simon’un şu sözlerinden anlaşılmaktadır: 

 “Bizi görenler aşk ve muhabbet ve hüsn-i imtizaç ilâhları zanneder. Dünyada 

zevcem için benden ve benim için ondan gayrı eş olamaz. Akşamları yarım saat geç 

kalsam sabır ve kararı kalmayarak beni istikbal için bir çeyrek mahalle kadar yayan 

gelir. Ben gidip yek nazarda onu görmesem dünya başıma zindan olur. 

İzdivacımızdan beri bizim muhabbetimiz eksilmedi arttı.”283  

 Gönül hikâyesinde bir asilzade olan Margrit ile bir bahçıvan olan Pol’ün 

aşkları konu edilmiştir. Pol, Margret ile aralarındaki sınıf farkından dolayı ümitsizlik 

içindedir. Bir süre sonra Margret, Pol’ü odasına davet eder ve gizlice görüşmeyi 

başarırlar. Bu görüşme esnasında Margret, asilzade olmanın önemsizliğini belirterek 

kişinin kendi nam ve unvanıyla övünmesi gerektiğini vurgular: 

 “Hiç insanın büyüğü, küçüğü, eşrefi ednası olur mu? Bu fikir mahza cühelâya 

mahsus bir şeydir. Bizim kanımız mukaddestir diyen herifler dahi cühelâdan 

ibarettir. Asilzadelerin kanı mukaddes de pespayelerin kanı çürük müdür? Bir 

pespaye asilzadelerden ziyade ulüvv-i cenap ve istikamet-i tab’ olamaz mı? Hem de 

efendim bizim asalet diye iftihar ettiğimiz o şerefi kim kazanmış ise ona aittir. Ben 

filânın oğluyum demek ne fayda verir. İnsan işte ben filânım demeli. Bir adam kendi 

nam ve ünvanıyla iftihar etmeli.”284  

 Margret’in babası kızını kesinlikle bir asilzade ile evlendirmek ister. Bu 

durumda Margret ve Pol, çareyi kaçmakta bulurlar. Ancak gemiyle Amerika’ya 

doğru yol alırken güvertede Margret’in anne ve babasıyla karşılaşırlar. Çünkü 

Margret’in anne ve babası, onlar kaçtıktan sonra en kestirme yoldan limana 

gelmişlerdir. Margret, bunun üzerine heyecanla meçi eline alır. Bu hareketinden 

sonra annesi, onun canına kıyacağını sanarak korkudan bayılır. Daha sonra Pol, 

Margret, Margret’in anne ve babası, olanları konuşurlar. Babası neden bir asilzade 

olan Dük dö Belvil’in oğlu ile evlenmediğini sorunca Margret, nedenini şöyle 

açıklar: 
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 “Benim intihap ettiğim kocaya senin Belvil’in oğlu uşak olamaz. O meşrebi 

denî, tab’ı alçak, ahmak, kabiliyetsiz, korkak, mütekebbir, yalancı, müdahin herif 

zadegândan bulunmuş da ne koz kırmış?”285 

 Güvertede yapılan konuşma esnasında Margret’in annesi, asilzadelikten 

muradın alicenaplık ve güzel huylar olduğunu bunların da zaten Pol’de bulunduğunu 

söyler: 

 “Senin de damadın asilzade olmasından muradın damadın ulüvv-i cenabı ve 

sair hasail-i hasenesi ise Pol bunların cümlesini de cami olduğu nasiye-i hâlinden 

anlaşılıyor.”286     

  Margret’in babası, nihayet kızının Pol ile evlenmesine razı olur. Ona göre 

gönlün kendi sevdasında özgür olması son derece zorunlu ve doğaldır. Ayrıca Pol, 

yakında büyük bir nam kazanarak kendisini asilzadelere üstün kılacaktır: 

 “Ne yapayım gönül bir bahçıvana da bağlanır, bir prense de. Her gönül kendi 

sevdasında muhtar olmak zarurî ve tabiîdir. Fakat Pol az bir fırsat bulur ise büyük 

nam kazanacağını ve binaberin asilzadeleri dahi kendisine kul edeceğini ümit 

ederim.”287      

 Pol ve Margret, büyük sıkıntılar çektikten sonra evlendiklerinde rakipleri 

kıskançlıktan çatlamak derecesine gelirken onlar birbirlerine kavuşmanın 

mutluluğunu yaşarlar: 

 “İşbu seyahati bi’l-icra vatanlarına avdet ettikten sonra Margret ile Pol’ün 

nikâhını kıydılar. Ve bermutat düğünleri icra olunup rukeba hasetlerinden çatlamak 

dercesine gelsinler, bunlar kendilerini yek diğerinin aguş-ı visalinde görerek ber-

murat oldular.”288 

 

 

 

 

 

 

                                                
285 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 102. 
286 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 103. 
287 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 104. 
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 2.2.4.2.Zorla Evlendirme 

 Ahmet Mithat Efendi, Gençlik ve Teehhül hikâyelerinde zorla evlendirme 

konusunu ele almıştır. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi uyarınca evlenme akdi 

ancak müstakbel eşlerin serbest ve tam rızasıyla yapılır.289 

 Gençlik hikâyesinde kahraman anlatıcının ağzından zorla evlendirme âdeti 

eleştirilmiştir. Kahraman anlatıcıya göre bizim memlekette kızlar istedikleri erkeğe 

varamazlar. Çünkü damadın kim olacağına babalar karar verir. Ayrıca kızlar, bir 

delikanlıyı sevdiğini belirtirse toplum tarafından kınanır ve kötülenirler: 

 “Bizim memlekette kızlar sevdiği ve istediği kocaya varamazlar. Babalar 

kimi isterler ise onu kendilerine damat ederler. Eğerçi bir kızın bir delikanlıya izhar-ı 

measir-i muhabbet ettiği görülse , ‘Vay bu kız perde-i iffeti çâk çâk etmiş’ derler.”290 

Acıklı bir hikâye olan Teehhül’de zorla evlendirme konusu işlenmiştir. 

Olaylar, kahraman anlatıcı olan Sabire Hanım tarafından anlatılır. Sabire Hanım, 

öğrencilerine fırsat buldukça evlenmemelerini tavsiye eder. Ona göre evlilik, 

âlemdeki en büyük mutluluktur, ancak memleketimizde evlilikler sadece anne ve 

babanın istekleri doğrultusunda gerçekleştiği için mutluluktan çok, felaket ve 

kötülüğe yol açıyor: 

 “Aman kızlarım, imkânı olsa sakın kocaya varmayınız! Vakıa âlemin dolab-ı 

idaresinin mihveri tezevvüçtür ve teehhül âlemde en büyük saadet olduğunu inkâr 

edemem. Lâkin ne çare ki bunda bazı kere canlı yürekler tahammül edemeyecek 

derecede felâketler de vukua geliyor. Halbuki bizim memlekette teehhül ve tezevvüç 

yalnız peder ve maderin rey ve arzuları mucibince icra edilegeldiğine mebni bizde 

teehhül mucib-i saadet olmaktan ziyade müstevcib-i felâket ve ukubet oluyor”291 

 Evliliğe çok soğuk bakan ve düğünlere katılmayan Sabire Hanım, bu 

durumun nedenini en sonunda bir öğrencisine açıklar. Sabire Hanım, çok genç yaşta 

komşuları Mazlum Bey’e âşık olur ve bundan iki yıl sonra onunla evlenir. Yalnız 

Mazlum Bey, ona uzak durur ve onunla pek konuşmaz. Sabire Hanım, Mazlum 

Bey’in bu tutumun nedenini onun intiharından sonra öğrenir. Mazlum Bey, Sabire 
                                                
289 Yekta Güngör Özden, H. Bülent Serim, İnsan Haklarına ve Temel Özgürlüklerine İlişkin 
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290 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
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Hanım’a intihar etmeden önce sevgilisi Hayfa’nın ve kendisinin vasiyetnamesini 

bırakır. 

 Hayfa, vasiyetnamesinde Mazlum’un anne ve babasının zoruyla Sabire 

Hanım’la evlendirildiğini ve kendisinin de daha beşikteyken kaşıkçılar kethüdasının 

oğluna verildiğini anlatır. Birbirlerine âşık olan Hayfa ve Mazlum Bey, Hayfa’nın 

babasının isteği üzerine beşik kertmesi olan kaşıkçılar kethüdasının oğluyla 

evlendirilince bütün ümitlerini kaybederler. Bu olanlar karşısında Hayfa, babasına 

itiraz edemez ve kendi hayatına sahip olduğunu düşünerek canına kıymayı 

kararlaştırır: 

 “Nihayet kendi hayatıma olsun sahibim ya. İşbu analık babalık hukuku ve 

evlât olmak esareti benim hayatımla bakîdir ya. Bunu feda ediversem hiç kimsenin 

diyeceği ve yapacağı kalmaz, dedim ve bunun üzerine zifaf gecesi telef-i nefs etmeyi 

kat’iyen kararlaştırdım.”292        

 Mazlum Bey ise vasiyetnamesinde Hayfa’nın ölümünden sonra hayattan 

hiçbir ümidinin kalmadığını belirterek yaşanan felaketten evlenme konusundaki 

halen geçerli olan kötü âdeti sorumlu tutar: 

 “Keyfiyetin bu sureti müntiç olmasında hiçbir kimsenin methali yoktur. Bu 

bapta pederi ve valideyi dahi mazur görürüm. Kabahat yalnız âdet-i cariyenindir.”293 

 Mazlum Bey, ayrıca vasiyetnamesinde Sabire Hanım’a düştükleri bu 

hâllerden dolayı şaşırmamasını söyler. Çünkü bu yolda mahvolanlar yalnız kendileri 

değildir. Bazı kızları kendisini seven erkeğe verirler, ancak kız onu sevmez. Bazı 

kızları ise sevdiği erkekle evlendirirler, bu defa da erkek, kızı sevmez. Bu durumda 

boşanma ve ayrılık olursa evlenenlerden biri eşi için yanar durur. Boşanma ve 

ayrılma olmazsa eşlerden biri sevmediği kişiyle evli kalıp mustarip olur. Bu tür 

evliliklerde en iyi ihtimal ise eşlerin birbirlerini istemeyerek ayrılmalarıdır: 

 “Sen bu hâle taaccüp etme kuzum. Bu yolda mahv ve berbat olanlar yalnız 

biz değiliz. Şu hâlin vehamet-i akıbetini çekenler pek çoktur. Bazı bîçare kızları bir 

kocaya verirler ki, koca karısını sevebilip karı kocasını sevemediği cihetle ya 

müfarakat vuku bularak bîçare koca ilâ-nihaye karısı için yanar durur veyahut 

müfarakat vuku bulmaz ise zavallı karı huzurundan hoşlanmadığı bir adamın aguş-ı 
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izdivacında mustarip kalır gider. Ve işin aksi sureti dahi vuku bulur. Eğerçi her ikisi 

birbirini istemeyerek ayrılıp da mücerret âdet-i cariye seyyiesiyle bu familya söner 

ise bu suret ehven-i şer sayılır.”294           

 Zorla evlendirme, böylece Mazlum Bey ve Hayfa’nın canından olmasına, 

Sabire Hanım’ın ise ömür boyu mutsuzluğuna yol açar. Ayrıca Sabire Hanım ve 

Mazlum Bey, ailelerinin tek çocukları oldukları için aileleri de bu felaketten oldukça 

olumsuz bir şekilde etkilenirler. 

 

2.2.5.İnsanlık Sevgisi ve Acıma 

 Toplumda barış, yardımseverlik, fedakârlık vb. değerlerin yaygınlaşması için 

bireylerde insan sevgisi ve acımanın yerleşmiş olması şarttır. Ancak bu sayede 

çevresindeki sorunlara duyarlı ve bunları çözmeye istekli bireyler yetişebilir. Bundan 

dolayı çevresiyle barışık ve çevresine duyarlı bireylerin yetiştirilmesi için eğitimde 

bu değerin benimsetilmesine önem verilmelidir.  

Mihnetkeşan hikâyesinde olaylar kahraman anlatıcı olan Mithat’ın ağzından 

anlatılmıştır. Mithat’ın yakın arkadaşı Dakik Bey, eğlenceye düşkün birisidir. Günün 

önemli bir bölümünü meyhanelerde geçirir. Ayrıca kenar mahallelerdeki 

umumhanelere devam eder. Mithat, düzenli bir hayatı olmayan arkadaşının bu 

durumuna üzülür ve onu kendisine çeki düzen vermesi konusunda uyarır. Ancak 

Dakik Bey, buna aldırış etmez, çünkü keyfi son derece yerindedir. Dakik Bey’in bir 

umumhanede tanık olduğu bir olay, onun düşmüş kadınlara bakışını değiştir. Bu 

olay, onun düşmüş kadınlara karşı derin bir sevgi ve acıma duymasına yol açar.  

 Dakik Bey, gittiği umumhanelerden birisinde herkesin pek üzüntülü ve 

kasvetli olduğu görür. Bu durumun nedeni, umumhaneye yeni gelmiş olan on yedi 

yaşındaki bir kızdır. Umumhanedeki kadınlar, kendileri gibi buraya gelmeye mecbur 

olan kızın hâline çok acırlar. Dakik Bey, bu olayı şu sözleriyle anlatır: 

 “İşte kârhanenin o geceki elem ve mihnetine sebep bu kız olup hâlbuki işin 

hakayıkına henüz muttalî olmadığımdan kızlara ‘Canım buna ne teessüf 

ediyorsunuz? İşte size bir refik daha gelmiş, memnun olmalısınız’ diyecek oldum. 

İçlerinden en cerbezeli birisi lâkırdımı ağzıma tıkarak ‘Biz bu hâlden ne saadet 
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bulduk ki o bîçarenin dahi sınıfımıza girmiş olmasına memnun olalım. Hem de biz 

buraya mücerret denaet-i tab’ımızın ilcasıyla mı geldik? Her birimiz bu yolu ihtiyara 

mecbur eden hâlleri bilsen hüngür hüngür ağlar idin. Bu bîçare kız dahi ne 

mecburiyetle buraya geldi biliyor musun?’ dedi. Şu söz üzerine ben dahi işe 

ehemmiyet vermeye başladım ve orada bulunan beş altı karının böyle fena yolu 

ihtiyara ne mecburiyet gördüklerine varıncaya kadar işi tahkik eyledim.”295   

 Dakik Bey, düşmüş kadınların durumunu ve bunun nedenlerini arkadaşına 

ayrıntılarıyla anlatır. Daha sonra bu kadınların mazur görülmelerini savunarak 

eşlerinin ve toplumun bu kadınlara karşı sorumluluklarının neler olduğunu söyler. 

Eşler, karşı taraftan ne bekliyorlarsa kendileri de onu yapmalı, toplum da özellikle 

kadınların eğitimine önem vermelidir: 

 “Ah iki gözüm işte bu hâlleri düşünüp de bu bîçare karıları mazur görmeli, 

bunların şu hâl-i felâket ve musibetlerine sebebiyet gösterenleri levn ve teşnî’ etmeli. 

Mertliğine yalnız kendisinin itimadı olan çapkınlar kendi merdî-füruşluk ederek bir 

bîçarenin başını belâya sokmaktan kaçınmalı. Kocalar karısı kendisine ne vaz’ ve 

muamelede bulunmayı isterler ise kendileri dahi kendileri dahi karılarına o vaz’ ve 

muamelede bulunarak hoşnudî-i tarafeyn istihsaline himmet etmeli. Millet fakr u 

zaruret içinde yanıp kavrulanların hâllerini tevsie yol bulmalı. Hele kadın ve kız olur 

ise mutlaka bir çare aramalı. Terbiye-i zenana behemehal himmet etmeli.” 296     

 Dakik Bey, anlattıklarından maksadı düşmüş kadınların toplumun en çok acı 

çekenleri olduğunu göstermektir: 

 “Ah birader bundan muradım benim şimdiye kadar safa-perest zanneylediğim 

bir sınıf-ı halkın âdeta mihnetkeşan olduklarını göstermektir. Ah ne mihnetkeş? 

Âlemde bunlardan hakîr, bunlardan mihnetkeş hiç kimse yoktur.”297  

 Dakik Bey, umumhanede gördüğü on yedi yaşındaki kıza acımakla kalmaz, 

ona âşık olur. Ayrıca Mithat’ın yardımıyla onunla evlenir. Mithat, türlü nedenlerden 

dolayı kötü durumlara düşmüş olan çaresiz ve acı çeken insanlara acımaya insanlık 

gereği yetkili olduğumuza dikkati çeker: 
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 “Vakıa herkes kendi iffetinin sahibi kendisi olduğu için iffetini hüsn-i 

rızasıyla suiistimal edenlere bizce bir şey demeye hakkımız yoktur. Lâkin âlemde 

nasıl olur ise olsun bir musibetin giriftar-ı pençesi olan bîçaregân ve mihnetkeşana 

acımaya hasbe’l-insaniye salâhiyetimiz vardır.”298    

 Bahtiyarlık hikâyesinde insan sevgisinin çocuk eğitimdeki önemi 

vurgulanmıştır. Bu hikâyede Abdülcabbar Bey’in çocukları Mansur Bey ve Nusret 

Hanım, Fransa’dan gelen bir öğretmenden Fransızca, yerli bir öğretmenden de 

Arapça ve Farsça dersleri alır. Fransızca öğretmeni Madam Terniye, çocuklara 

sevgiyle ve gayet kibarca ders verir. Buna karşılık diğer öğretmen, derslerini çok katı 

ve sert bir şekilde işler. Mansur Bey ve Nusret Hanım, bu nedenle bir sıkıntıyla 

karşılaştıklarında Fransızca öğretmenleri olan Madam Terniye’ye sığınırlar. Yazar, 

iki tip öğretmenden sevgiye dayalı öğretim yapanı takdir eder: 

 “Vaktiyle şu hakikata vasıl olmuş bulunanlar meyanında bir de İskenderiyeli 

Abdülcebbar Bey var idi ki bir oğlu ile bir kızını hüsn-i terbiye emeline koşup 

hâlbuki İstanbul’da muhtaç olduğu mektebi bulamayacağını daha vaktiyle derpiş 

eyleyince huruf ve lisan ve ulûm-ı şarkiye için bir hoca ve garbiye için dahi bir 

madama isticar eyleyerek evlâdının tedris ve terbiyesini bunlara havale etmiş idi. 

Avrupa’nın ‘İnstitutris’ denilen muallimeleri ne kadar müstait olurlar. Çocukların 

damarlarına girmeyi ne güzel bilirler! Bunlar ‘Eti benim kemikleri babasının 

anasının’ diye terbiye-i etfali deruhte etmezler. Ders zamanlarını çocuklara bir 

işkence edip bırakmazlar. Belki çocuklara hem kendilerini hem de tahsillerini 

sevdirerek muayyen olan zamanlarda derslerine seve seve devam ettirdikleri gibi 

yine muayyen olan zamanlarında dahi çocuklarla beraber oynayarak hiçbir zaman 

yanlarından ayrılmazlar.  

 İşte İskenderiyeli Abdülcebbar Beyin Fransa’dan getirtmiş olduğu muallime 

dahi böyle müstait şeylerden olup her gün çocukların iki saat kadar zamanı Türkçe ve 

Arapça tedris edecek olan hoca efendiye mahsus olmağla hoca efendinin düşman 

üzerine kılıç sallarcasına değnek sallayarak çocukların tehdid ve ihafesi bunları 

kendisinden ne kadar soğutur ise muallime Madam Terniye’nin nazikâne ve 

muhibbane muameleleri çocukları kendisine o nispette ısındırır. Gerek Mansur Bey 
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ve gerek Nusret Hanım hoca efendinin yanına sanki asılmaya giden mahkûm veya 

ematerinin i’lalini yapmaya giden suhte gibi gittikleri hâlde, Madam Terniye’nin 

yanına bilâkis bir dost, bir penah nezdine gelen bîçareler gibi gelip sığınırlar idi.”299   

 Madam Terniye, derslerini tatlı dilli, güler yüzlü ve sevgiye dayalı olarak 

işlediğinden Mansur Bey ve Nusret Hanım, dertlerini ve sorunlarını ona anlatırlar. 

Bu sayede Fransızca’ları kısa bir süre sonra önemli ölçüde gelişir: 

 “Muallimenin hin-i vürudunda Mansur Bey yedi buçuk ve Nusret Hanım beş 

buçuk yaşlarında olarak Madam Terniye geceleri dahi çocukları kendi nezareti 

altında bulundurmaya lüzum görmüş olduğundan yataklarını kendi yatak odasına 

tertip ettirmiş idi. İmdi kadın o güzel güler yüzü, o tatlı lâkırdısı ile çocuklara 

layenkat’ Fransızca söylediğinden beş altı mah zarfında bunlar henüz yeni söze 

alışan etfal gibi Fransızca söylemeye başlayıp hele hoca efendiden şikâyetleri 

oldukça Madam Terniye’den başka hasbıhal edecekleri kimse olmadığından o 

dertlerini de Fransızca olarak dökmeye ve anlatmaya mecbur ola ola Fransız 

lisanındaki kudretlerini gittikçe tevsi etmekte bulunmuşlar idi.”300  

 Çocukların diğer öğretmeni derslerini sevgiden uzak ve katı bir şekilde 

işlediğinden çocukların Arapça ve Farsça’sı pek gelişmez. Hatta bu çocuklar, Arapça 

ve Farsça’nın bazı gramer kurallarını bile Fransızca bilgileri sayesinde anlayabilirler: 

 “Biraz daha sonra çocuklar bir hâle geldiler ki, muallimeleri kendilerine 

Arabî’den ve Farisî’den bazı kaideler tarif eyledikleri zaman onları ancak Fransızca 

kuvvetiyle anlayabilir oldular. Meselâ muallim efendi ‘Failin fiili mef’ulün-bihe 

tecavüz eder ise fiil-i müteaddi derler. Tecavüz etmeyip de yine failin kendi nefsinde 

vaki olursa ol fiile fiil-i lâzım denilir’ misali …dır gibi tariflere giriştiği zaman 

çocuklar yekdiğerine ‘Ha! Müteaddi aktif demek imiş…ilh’ ihtaratıyla hocanın 

tarifini ancak anlayabilirler idi.”301 

 Ateş Düştüğü Yeri Yakar hikâyesinin baş kahramanı Gürbüz Bey, âşık 

olduğu kızı gemisine alarak yola çıkınca kızın annesi çığlığı basar. Bunun üzerine 

Gürbüz Bey, insan sevgisi ve acımasının bir gereği olarak kadını da kabul ederek 

yola koyulur: 
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 “ ‘Ben sana ne kadar yalvarsam kabul etmeyeceksin’ diye kızı belinden 

yakaladığı gibi sandala ve oradan gemiye aşırmış ve arkaları sıra koca karı çığlığı 

basınca onu da mücerred merhameten kabul edip basa yelken denize açılmıştır.”302    

  

 2.2.6.Kadının Medeni Hakları (Eğitim Hakkı) 

 Toplumun ve ailenin vazgeçilmez bir üyesi olan kadına verilen önem, 

uygarlık düzeyinin göstergesidir. Özellikle geri kalmış toplumlarda kadınların cahil 

bırakıldığı görülür. Kadının eğitim hakkından yoksun bırakılması Türk Milli 

Eğitiminin genellik ve eşitlik, eğitim hakkı, fırsat ve imkân eşitliği ilkeleri başta 

olmak üzere, uluslar arası sözleşmelere ve insan hakları bildirgelerine de aykırıdır.     

 Gençlik hikâyesinde kahraman anlatıcı, kadınlara sevgisini belli için göz 

kırpmak, laf atmak vb. yollara başvurmak zorunda kaldığını ve bu yaptığının rezalet 

olduğunu belirttikten sonra kadınların okuma-yazma bilmemelerinin bu duruma yol 

açtığını ileri sürer. Ona göre mektup yazsa bile kadın okuyamayacak, okusa bile 

cevap yazamayacaktır. Çünkü okur-yazar bir kadın binde bir bile bulunmaz:   

 “Bir hanımın karşısına geçip göz kıpış, temenna ediş, bıyık büküş, söz atış… 

Buna arz-ı muhabbet mi derim? Bu âdeta rezalet. Hem de ne büyük rezalet. 

Muhabbet ve meveddetini celbe çalıştığımız hanımı âleme teşhir ediyoruz. Doğrusu 

buna denaetten başka bir şey denmez… denmez a gözüm, böyle olmaz ise başka ne 

yolda arz-ı muhabbet edelim. Mektup yazmış olsak okumak bilmezler. Okusalar 

cevap yazamazlar. Böyle yazar okur kadın binde bir bulunmaz.”303 

 Kahraman anlatıcı, birçok kişinin kadınlar karşısında gülünç duruma 

düşmesini kadınların okuma-yazma bilmemelerine ve bu yüzden onlarla sağlıklı bir 

iletişim kuramamalarına bağlar. 

 Ahmet Mithat Efendi’nin kadınların okumasının gerekliliği üzerinde en çok 

durduğu hikâye Diplomalı Kız’dır. Hikâyenin diplomalı kızı olan Juli’yi anne ve 

babası büyük zorluklarla da olsa okutmayı başarmışlardır. Ancak bu uğurda hemen 

hemen bütün maddi varlıklarını kaybetmişlerdir. Artık bir çatı katında otururlar ve 

yiyecek ekmeği bile zor bulurlar. Juli’nin annesi olan Polini, kızının okumasını 
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baştan beri karşı çıkar. Ancak Juli’nin babası olan Jan Döpre, onu okutur. Juli’nin 

diplomasını almasından sonra aile maddi yönden çok kötü bir durumdadır. İşte böyle 

bir durumda Juli’nin annesine kuru ekmek yemekten bıktığını belirtmesi üzerine 

Polini’nin söylediği şu sözler, içinde bulundukları yoksulluğun nedeninin Juli’nin 

eğitim giderleri olduğunu gösterir: 

 “Hayır, doğruyu söylemekten memnuiyete dair bir kanun mu neşr olundu? 

Kızları bu kadar okutmak neye yarayacak diye baban ile kavgalar ettiğim zaman o 

bana gülüyor idi. Sen ise kızıyor idin. Şu hâlimize sebep ancak senin tahsilindir. 

Dişimizden tırnağımızdan arttırdığımızı sana harcettik. Kitap dedin aldık, defter 

dedin aldık. Kalem, mürekkep, kurşun kalemi, boya, lastik falan filân dedin hep 

aldık. Lamba ile çalışamaz oldun, mum yaktık. Mektepteki başka kızlardan aşağı 

kalmayasın diye elbisene ihtimam ettik. Hâsılı kımıldandıkça masrafa girdik.”304      

 Ayrıca Polini, kızın okumasından dolayı babasını kabahatli bulur. Polini’ye 

göre babası Juli’yi kendi istediği gibi terbiye etseydi Juli, şimdi bir modistra veya 

çiçekçi olabilirdi. Böylece haftada birkaç frank kazanarak annesine, babasına yük 

olmazdı: 

 “Heyhat! Asıl kabahat sende değil baban olacak aptalda! Seni benim 

istediğim yolda terbiye eylese idi şimdi aşinalarımızın, dostlarımızın kızı gibi sen de 

ya bir modistra olur idin ya çiçek yapmakta mahir bir işçi! Haftada anana, babana 

birkaç frank olsun getirir idin. Hiç olmaz ise bir yere besleme, hizmetkâr sıfatıyla 

kapılanır idin de bari anana, babana yük olmaz idin.”305      

 Jan Döpre, Juli çok küçük yaşlardayken onu okutma sevdasına düşer. Hem de 

kızını en son kademeye kadar okutacaktır. Polini ise kocasının bu isteğine muhalefet 

eder. Buna rağmen Jan Döpre, kızına beş altı yaşındayken süslü elbiseler giydirip 

şekerlemeler ve pastalar yedirir. Polini, kocasına bu konuda itiraz etse de o, çocuğun 

beşinci ve altıncı yaşlarda eğitim bakımından ne kadar kritik bir dönemde olduğuna 

dikkati çekerek Polini’ye kulak asmaz: 

 “Evet, Jan Döpre kızını terbiye etmek sevdasına düştü. Hem öyle olur olmaz 

terbiyelerden değil. Maarif-i intihaiyeye kadar çıkaracak. Madam Döpre kocasında 

daha akil çıkmaya gayret ederek Jan’ın bu arzusuna muhalefet etmek istiyor, ama 

                                                
304 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 595. 
305 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 595.  



 200 

galebe kabil mi? Zaten çocuğun dört beş altı yaşlarına doğru, gayretli pederdeki 

hevesin bir ciddî hükmü de olamayacağından akil Polini faydasız muhalefetlerde 

ısrar dahi etmemeye başladı.  

 Israr etmiyor, ama Jan çocuğu terbiye edeceğim derken daha ziyade 

terbiyesizliğini mucip oluyor. Bir fakir çocuğu için o kadar süslü elbiseye lüzum var 

mıdır? Bir demircinin kızı o kadar pahalı şekerlemeleri, gatoları filânları yer mi? 

Biraz şeker katılmış adî çocuk ekmeği nesine elvermiyor?  

 Kadıncağız bu yolda mülâhazalar serdeyledikçe Jan: 

 - Sen o kadar anlarsın. Çocuk beşinci, altıncı yaşlarında nasıl yaşar ise 

terbiyesi, tahsili de ona göre olur. Sonradan verilen terbiye-i kibarane her zaman 

insanda yabancı kalır. ‘Sonradan görme’ diye neye tabir ederler ya? Ama böyle 

çekirdekten kibarane bir terbiye alırsa kibar doğmuş sayılır, diye karısını susturur 

idi.”306 

 Juli, ilk öğrenimini parlak bir başarı ile bitirir. Döpre ailesinden çok daha 

varlıklı birçok aile, çocuğunu Juli ile kıyaslar. Bu durum Jan Döpre’nin hoşuna gider 

ve Polini’ye kızının başarısından dolayı serzenişte bulunur. Ancak Polini, bunu pek 

önemsemeyerek ona kızlarının eğitim masraflarından dolayı biriktirdikleri paranın 

bittiğini, hatta borçlandıklarını söyler. Bu sözler karşısında Jan Döpre, kızının 

eğitimini bitirdikten sonra kendilerinden aldığını fazlasıyla geri vereceğini ve 

ihtiyarlıklarında onun sayesinde refaha kavuşacaklarını ileri sürer: 

 “- Gördün mü Polini! Gördün mü? Ama daha bu yaşta bu kadar olan kızın 

ileride ne olacağını da düşünmeli, diye serzenişlerde bulunuyor idi. 

 Fakat zannetmeyiniz ki Jan’ın bu serzenişleri cevapsız kalıyor idi. Hayhat! 

Polini dahi Jan’a cevaben: 

 - Evet, orası öyle ama kazancımız masrafımıza kifayet etmek şöyle dursun, 

dişimizden tırnağımızdan arttırarak iddihar sandığına verdiğimiz paraların da bir 

rubu elendi, borçlara verildi. Hâlâ da bir miktar borcumuz vardır diyor idi. Bu kısa 

sözün hükmü ne kadar büyük olduğunu düşünmelidir. Bunu Jan dahi düşünüyor idi. 

Zevcesine de bunun için de bir cevap bulup vermeye çalışıyor idi, ama bulamıyor idi.  

 Nihayet bir gün o cevabı da buldu, verdi. Dedi ki: 
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 - Ziyanı yok! Ziyanı yok! Şimdi Juli için ne kadar sarf ediyor isek onu masraf 

saymamalı. Yine tasarruf, yine iddihar saymalı. Zira o paraları kıza ikraz ediyoruz 

demektir. Faizi de işliyor. O faiz ise Juli’nin terakkisidir. Juli ikmal-i tahsil 

eyledikten sonra birden aldığını ma-ziyadetin bize verecektir. İhtiyarlığımızda Juli 

sayesinde nail-i nimet-i refah olacağız.”307    

 Juli’nin öğreniminin son yılında babasının bile kızı konusundaki ümitleri 

kırılır. Çünkü artık Fransa’da diplomalı kızlar çoğalmıştır ve bunlar öğretmenlik 

kadroları dolduğu için iş bulamamaya başlamışlardır. Bu yüzden Jan Döpre, karısına 

kızları okutmak konusundaki olumsuz tutumuna hak vermeye başlar. Ayrıca 

biriktirdikleri paralar biter, üstelik de borçlanırlar. Juli ise zor derslerden dolayı 

güzelliğini, canlılığını ve sağlığını kaybeder: 

 “İş bir dereceye geldi ki maarif-i intihaiyenin ikinci senesi Jan dahi kalben 

karısına hak vermeye başladı. Zira iddihar sandığında bir paraları kalmadı. Kendi 

kazancı ise idare-i yevmiyelerine bile iktifa etmiyor. Biraz da borç var. İşin en 

fenasına bakınız ki Juli çocukluğunda epeyce güzel olduğu hâlde şimdi hiç güzel 

değil. Müsellesat-ı küreviyeye varıncaya kadar birtakım güç dersler zavallı 

talebelerde sıhhat, hüsn-i cemal mi bırakıyorlar? Fransa erbab-ı maarifi bile bunların 

dersleri bu kadar alî olmasından dolayı şikâyet ediyorlar. Zavallı Juli’de renk 

kalmamış, kan kalmamış, gözlerine de zaaf tarî olmuş. Hatta maarif-i taliye 

esnasında sesi pek güzel iken onu bile kaybetmiş.”308   

 Juli’nin öğretmenlik diplomasını almasına rağmen Polini, içinde bulundukları 

durumdan çok yakınır. Çünkü kızlarını ihtiyarlık zamanlarında kendileri mutlu 

etmesi için okuturlar, ancak sefaletin içine düşerler. Böylece Juli’yi de, kendilerini de 

bedbaht etmişlerdir: 

 “- İhtiyarlık eyyamımız matmazelin saye-i irfanında meşakkatsiz geçecek ha? 

İhtiyarlık zamanı düşünen efendi daha gençliğinde iken bunu düşünmeli idi. 

Düşündük ama kocamız efendiye meram anlatmak kabil mi? Dişimizden 

tırnağımızdan arttırıp gerek kendimizin ihtiyarlığımız ve gerek kızımızın bahtiyarlığı 

için bir tarafa yetiştirdiğimiz paraları da elden çıkardık. Kendimiz duçar-ı sefalet 

olduğumuz hâlde bari kızımızı bahtiyar etmiş olsa idik. Heyhat! İstihsal eylediği 
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muallimelik diplomasını ezsin ezsin de suyunu içsin. Fazla olarak bir de kibarcasına 

yaşamaya alıştırdık. Zavallı çocuk! Seni mesut ve bahtiyar edelim, biz de sayende 

mesut ve bahtiyar olalım der iken seni de kendimizi de bedbaht eyledik.”309  

 Juli, diplomasını aldıktan uzun bir süre sonra bile iş bulamaz. Nihayet bir 

franklık sermayesiyle yolda bulduğu bir buketi demetlere ayırıp çiçek satma işine 

girişir. Özellikle annesinin kendisini okutmak konusundaki olumsuz tutumundan 

dolayı bu işi yaptığını ilk etapta anne ve babasından saklar. Çiçek satıcılığından 

kazandığı parayla eve yiyecek bir şeyler getirir. Anne, babasına parayı deftercilikten 

kazandığını söyler. Bunun üzerine babası bile Juli’yle alay eder. Ayrıca mağazada 

defterci olacağını bilseydi kızını okutmayacağını dile getirerek kızından özür diler. 

Juli, yine de kendisini okuttuğundan dolayı babasına minnettardır: 

 “O zavallı diploma ile Jan dahi istihza eyliyor idi. Kızına diyor idi ki: 

 - Korneyleri, Rasinleri perukalarıyla merukalarıyla ezberleyip yutmak encam-

ı kâr bir mağazada defterci olmaya müncer olacağını bilse idim hiç de seni o kadar 

yormaz idim. 

 Polini- Hiç de dişimizden tırnağımızdan arttırdığımız paraları sarf edip de 

böyle açlıktan helâke takarrüp etmez idik.  

 Jan- Doğrusu ya kızım bundan dolayı senden aflar dilemeye mecburum. 

Senin o sabavet yaşlarını beyhude itibatla… 

 Juli, babasının sözünü kesti, dedi ki: 

 - Ziyanı yok babacığım. Ben tahsilimden dolayı yine minnetdar-ı lütfunuzum. 

Malûmat-ı müktesebem ile size yardım edemeyecek olursam da deftercilik ile olsun 

edebileceğim yardım beni yine müteselli eder.”310   

 Juli, ailesinden habersiz olarak bir tiyatro binasının merdivenlerinde çiçek 

satmaya devam eder. Orada çiçek satan bir çok kadın vardır, ancak tiyatroya 

gelenlerin tercihi genellikle Juli’den yana olur. Çünkü Juli, çiçeklerini diğerleri gibi 

sıradan bir şekilde satmaz. Müşterilerini Fransız edebiyatının gülle ilgili en güzel 

şiirleriyle karşılar. Bunun üzerine müşteriler, onu avuç dolusu parayla ödüllendirir.  

Bunu gören diğer çiçek satan kadınlar Juli’ye kıskançlıkla bakarlar. Hatta içlerinden 

birisi, efsun okuyor diye alay eder ve bir diğeri ise rağbetin diplomalara olduğunu 
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söyleyince orada bulunan bütün çiçek satan kadınlar kahkahayla gülmeye başlar. 

Tiyatroya gelen bir senatör, bir polis memuruna bu kadınlardan rahatsız olduğunu 

dile getirince oradaki çiçek satan kadınlar kovulur: 

 “Çiçek satan sair kızlarda bile bir hayret!  

 Bunlar Juli’nin karşısında ay şeklinde bir vaziyetle dizilip hele hasetlerinden: 

 - Bu geveze kız ne efsunlar okuyor, diye istihzaya kalkışıyorlar idiyse de 

samiîn bu terbiyesizleri kemal-i nefretle tekdir ediyorlar idi. Vakıa bunlar için 

arlanmak kâbil olamaz. İçlerinden en arsızı: 

 - Öyle ise gidelim biz de diploma alalım. Anlaşıldı ki rağbet diplomalılara 

imiş, deyince cümlesi kahkahalar ile gülmek derecesinde rezaleti tezyit eylediler ise 

de o sırada tiyatroya bir senatör girmekte bulunarak kendisini tanıyan polis 

memuruna: 

 - Bu terbiyesizleri ne söyletip duruyorsunuz? Şu kızın inşadındaki letafeti 

ihlâl ediyorlar. Defediniz şunları, demesiyle araya polis karışarak cümlesi def’ 

olunmaya kadar varılmış idi.”311     

 Juli, çiçek satıcılığı yaparken öğrenimi sırasında edindiği edebiyat bilgisinin 

büyük faydasını görür. Ayrıca kütüphanede yaptığı araştırmalar sonucu kimsenin 

bilmediği şiirleri bularak müşterilerine okur ve bunları yazarak buketlerin içine 

yerleştirir. Müşteriler buna karşılık Juli’ye yüksek miktarda paralar verir. Çünkü 

yalnız çiçeğe ve kızın şiir okumasına para vermezler, aynı zamanda buketlerden 

çıkacak şiirlere de verirler: 

 “Juli’nin sanatında asıl başka bir suret peyda eyleyen şey yapılan buketlerin 

her biri içine bir kâğıt konularak o kâğıdın da bir beyti havi olması kaziyesidir. Bu 

beyitlerin birçoğu en eski şairlerin asarlarından intihap olunuyor idi ki Fransız 

karileri meyanında da bunların gayr-ı maruf ve âdeta meçhul bulunmaları hemen 

yeni şeyler gibi telâkkilerine sebep oluyor idi. Biraz da Juli’nin kendi mahsul-i tab-ı 

belâgat perverisi olarak vaz’ olunuyor idi. Vakıa kızcağız o ihtizazlı gevrek sedasıyla 

o alî ve cihan-pesend talâkat ve edasıyla gelene geçene yine birçok güzel şiirler 
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okuyor idi, ama gelenler geçenler Juli’den alacakları buket içinde zuhur edecek beyit 

için vermiş oluyorlar demektir.” 312 

 Juli, öğrenimi sırasında edindiği bilgileri çok iyi bir şekilde kullanarak beş 

hafta gibi kısa bir sürede zengin olarak ailesini çok memnun eder ve bunu nasıl 

başardığını onlara anlatır. Sonunda Juli’nin babası annesine kızları için 

harcadıklarının boşa gitmediğini serzenişle dile getirir. Juli ise çiçek satıcısı olacak 

olsa bile kızların öğretmenlik diplomasına sahip olmasının gerekliliğine dikkati 

çekerek aralarındaki konuşmaya son noktayı koyar: 

 “Encam-ı kâr pederi validesine bir tavr-ı serzeniş ile dedi ki: 

- Ben sana demedim mi Polini? Bir bün gelecek ki Juli’ye harcettiklerimizi 

ma-ziyadetin ödeyecek, demedim mi? 

Polini tavr-ı serzenişi takındı. Dedi ki: 

 - Muallimelik ile değil, çiçekçilik ile! 

 - Nasıl çiçekçilik ile? Muallimelik ile! 

 - Nasıl muallimelik ile? Çiçekçilik ile!  

 Davayı yine Juli halleyledi. Dedi ki: 

- Anacığım, babacığım! Şükufe-füruş dahi olacak olsa kızları yine muallime 

diplomasına nail etmelidir.”313 

Hikâyenin sonunda yazar, kadınların okutulması konusundaki düşüncelerini 

açıklar. Ona göre kadınlar çiçek satıcılığı yapacak olsa bile mutlaka okutulmalıdır. 

Kadınların okutulması erkeklerin okutulması kadar gereklidir. Kadının toplum 

içindeki yeri anlaşıldıkça, erkelerin eğitim-öğretime olan ihtiyaçları kadar kadınların 

da buna ihtiyaçları olduğu ortaya çıkacaktır. Buna karşı çıkanları gelecek 

yalanlayacaktır. Çünkü yakın gelecekte kadınlardan da tabipler, eczacılar, cerrahlar,  

yazarlar, öğretmenler vs. çıkacaktır. Kadınların okutulmasına karşı çıkanları asıl 

yalanlama o zaman olacaktır: 

“Evet Juli meseleyi pekâlâ halleyledi. Şükufe-şüruf dahi olacak olsa kızları 

terbiye ve talim etmelidir. Yalnız çiçek satmak ile şu saadete nail olmak mümkün 

olsa idi her şükufe-şüruf kızlar nail olabilirler idi. Terbiye ve talim-i nisvan için 

memalik-i sairenin de Fransa’dan farkı yoktur. Hatta bizim dahi farkımız yoktur. Bir 
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kız ne olacaksa olmalı talim ve terbiyesini ikmal etmiş bulunmalı. ‘Bizde kızların 

talim ve terbiyesine lüzum yoktur’, demek için ‘Bizde erkeklerin de talim ve 

terbiyesine lüzum yoktur’ diyebilmek cesaretini peyda etmelidir, ama kızların 

terbiyesine o kadar lüzum olmadığını dava edebilecek imiş. Talim ve terbiyenin ol 

kadarı bu kadarı olamaz. Nisvan dahi cemiyet içinde yaşadıkları medeniye-i 

insaniyenin azasından tanındıkça erkeklerin talim ve terbiyeye ne kadar ihtiyaçları 

var ise kadınların da o kadar ihtiyaçları vardır. Bunu şimdiki zamanda inkâra cesaret 

edecek olanları müstakbel mutlaka tekzip edecektir. Kadınlardan dahi tabibeler, 

eczacılar, cerrahlar, kâbileler, muharrirler, feylesoflar, muallimeler, falanlar filânlar 

çoğalıp meydan aldıkları zaman o tekzib-i maddî vukua gelecektir.”314 

  

 2.2.7.Özgürlük  

Özgürlük, herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme 

veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumudur.315 Üretken, girişimci ve 

kendine güvenen bireylerin yetişmesi için özgürlük bilincinin geliştirilmesi şarttır.   

Ahmet Mithat Efendi, Kıssadan Hisse’deki bazı hikâyelerinde ve Felsefe-i 

Zenan’da kişisel özgürlüğü, Letaif-i Rivayat serisi hikâyelerinin birkaçında da 

esirliğe ve köleliğe karşı çıkmayı telkin etmiştir. Kölelik ve köle ticareti, İnsan 

Hakları Evrensel Bildirgesi’nin dördüncü maddesi uyarınca yasaktır: “Hiç kimse 

kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz; kölelik ve köle ticareti her türlü şekliyle 

yasaktır.”316   

Ulüvv-i Himmet hikâyesinde çalışkan insanların sembolü olan örümcek, şu 

dörtlükle kişisel özgürlüğün hiçbir şeye değiştirilemeyeceği dersi verir: 

“Bir dilim ekmeğe minnet etmem 

Açlığımdan ölürüm, kör olayım. 

Aç kalıp, aç öleyim evlâdır 

Ger ölürsem bile tek hür öleyim.”317 
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Hırs hikâyesinde bir Bektaşi, çok para kazandığı hâlde geçinemeyen bir 

adamın bu uğurda özgürlüğünü feda etmeyi göze almasına acıdığını şu sözlerle dile 

getirir: 

“Bu bî-çârenin yevmiye seksen kuruşa karîb irâdını ispirler ve ayvazlar 

kapıştıkları cihetle zavallı o kadar irâddan belki on kuruşcağızı yiyemeyeceğini 

bildiğinden şâyed irâdı çoğaltır isem bizim hisseye beş, on kuruş ziyâde düşer diye 

hürriyet-i şahsiyesini satmağa kadar göze aldırmış.”318 

 Esaret hikâyesinin başından itibaren okuyuculara esarete karşı çıkma veya 

özgürlük telkin edilmiştir. On yedi yıl memurluk yaptıktan sonra memurluktan istifa 

ederek, arkadaşlarından Sıtkı Bey’in kendisine hediye ettiği cariye ile evlenen Zeynel 

Bey, aslında gençliğinden beri esarete karşıdır. Bunun için de cariyeyi esaret 

kaydından kurtararak insanlık görevini yapmaya çalışır: 

 “Hulâsa işi odalığa döktük ve on beş yirmi yaşından beri esaret denilen şu 

fiil-i feci’ ve kerihin aleyhinde bulunur iken ondan sonra buna kendimiz razı olduk. 

Lâkin ne çare, bunu bir hüsn-i suretle tevil yolunu dahi bulup ol vechle irtikap 

eyledik. Şöyle ki ehibbadan birisi bizim için bir cariye aldı ve konağa gönderdi. 

Mezburenin hüsn ü anı matluba tevafuk eylediği gibi bir iki ay müddet devam eden 

tecrübe ve imtihan üzerine ahlâk ve etvarını dahi beğendiğimden ve bu bapta 

kendimi aldatmak için bîçareyi kayd-ı esirden kurtarmayı da  eser-i hamiyet ve 

insaniyet addeylediğimden ahbabım mumaileyhin işbu hediyesine mukabil biz dahi 

seksen yüz kese kıymet ve değeri olan dört odalı bir haneyi kendisine hediye yollu 

terk eyledik. Cariyeyi aldık. Hulâsa-i kelâm tevilli mevilli bir evlendik.”319    

 Bir süre sonra Sıtkı Bey, Zeynel Bey’e biri kız, biri de erkek olmak üzere iki 

esir çocuk getirir. Zeynel Bey, özellikle çocukların okumasını çok beğenir. Onların 

fiyatlarını uygun bularak ikisini de satın alır. Kısa bir zamanda fiziksel ve zihinsel 

olarak gelişip olgunlaşan bu esirlerden erkek olanın adı Fatin, kız olanın adı ise 

Fitnat’tır. Bunlar, çocukluktan gençliğe adım atmalarıyla beraber birbirlerine âşık 

olurlar. Ancak esir oldukları için evlenmeleri mümkün değildir. 
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 Fatin ve Fitnat birkaç kere gizlice buluşurlar. Zeynel Bey, bir gece bunları 

Fitnat’ın odasında dertleşirken görür ve bir köşede saklanarak onları dinler. Bu son 

buluşmada Fitnat, kendisini Fatin’e teslim etmek ister. Ancak Fatin, buna kesinlikle 

karşı çıkar. Fatin’e göre Fitnat’ın sahip olduğu hiçbir şey yoktur ki başkası uğruna 

feda edebilsin. Bu yüzden Fatin, Fitnat’ın teklifini reddeder: 

 “-Canım Allah’ı sever isen sen ne fikirde bulunuyorsun? Senin âlemde nen 

var ki benim için feda etmek istiyorsun? Ben sana esaretin derecatını tarif eylediğim 

zamanlar neler demiş idim? Bir kere onları tahattur etsene! Sen sana malik misin ki, 

seni bana feda ediyorsun? Şimdi ben senin teklifini kabul etmiş olsam, aherin kendi 

zatı için yetiştirmiş olduğu ağaçtan meyve çalmış olmaz mıyım? Buna sirkat derler. 

Bunu ben istemiş olsam, sen muvafakat etmemelisin. Yavrum aklını başına al!”320 

 Fatin’in söyledikleri üzerine Fitnat, çaresizliğini anlayarak kendilerini 

satanlara beddua eder. Fatin ise özgürlüğünü kaybetmektense hayvan olarak dünyaya 

gelmeye razı olduğunu dile getirir. Ancak bunun hemen ardından tabiatın mutlak 

özgür olarak yarattıklarının özgürlüğünün her türlü şekilde elinden alınabileceğini 

anlar. Üstelik beş on kuruş para için başkalarının özgürlüğüne el koyanların 

kötülükleri bunlarla da bitmez. Fatin, Fitnat’a çaresizliklerini ümitsizlik ve üzüntü 

dolu şu sözlerle ifade eder: 

 “-Hayır! Hayır! İnsan-ı kâmil isen bunu da böyle söyleme. Fakat şuna da hayf 

et ve de ki, dünyaya öyle insan gelip de hürriyet-i şahsiyemizi muhafaza edemeyerek 

gasp ettireceğimize keşke sair nev’den bir hayvan gele idik. Hürriyet-i 

hayvaniyemizi olsun muhafaza ve güzel güzel meralarda zümrüt gibi otları yiyip ve 

turna gözü gibi suları içip kemal-i huzur-ı bâl ve refah-ı hâl ile yaşayabilir idik. Ah! 

Ah! Ey Fitnat bu da boş fikir. Bu da nakıs mütalâa. Tabiatın hürr-i mutlak olarak 

yaratmış olduğu senin ve benim beş on kuruşu medâr-ı tahsil olmak üzere sevgili 

hürriyetimizi gasp eden o edna insanların zulüm ve denaeti yalnız bu mudur 

zannediyorsun? Sanki hayvan ola idik hürriyet-i hayvaniyemizi muhafaza edebilir mi 

idik? Ne mümkün! Bizi okşaya okşaya ve kuyruğumuzu ve alnımızı kınalaya 

kınalaya besleyen gaddar encam-ı kâr gerden-i masumiyet ve mazlumiyetimize 

sikkin-i gadr sürmeye iptidar eyler idi. Bu âlem böyledir. Ey Fitnat! Bunda ne insan 
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için ve ne de sair hayvanlar için hürriyet yoktur. Madende yatan taşları bile söküp bin 

pare ederler. Hayvan değil, taş olsa idin bile söküp bin pare ederler. Hayvan değil, 

taş olsa idin bile yine hür olamaz idin. Haydi bu geceyi de böyle geçirmiş olalım.”321        

 Zeynel Bey, Fatin ve Fitnat’ın konuşmalarını duyunca ikisinin birbirlerine 

âşık olduğunu öğrenir. Ne var ki, Zeynel Bey de Fitnat’a âşıktır. Fatin ve Fitnat’a 

acıyan Zeynel Bey, kendi aşkını da göz ardı edemez. Uzun süre düşünceye daldıktan 

sonra kendi isteğini bir kenara bırakarak, Fitnat’ı Fatin ile evlendirmeye karar verir. 

Bu kararda Zeynel Bey’in esaretin aleyhinde olan düşüncelerinin önemli payı vardır. 

Zeynel Bey, evrende zıtlıkların birbirine esir olmasını anlar, ancak insanın insana esir 

olmasını bir türlü kabullenemez: 

 “Ey kariîn! Baktım ki yalnız Fitnat ile Fatin değil âlemde hiçbir şey hür 

olamıyor. Cümlesi esir. Zî-ruhlar da esir, bîruhlar da esir. Fakat bunlar kimin esir? 

Cümlesi yekdiğerinin! Meselâ denizlerin hudud-ı hürriyetini karalar tahdit etmiş, 

karalarınkini denizler. Bu da ne ise ne! Zira bunlar zıddeyndir. Hele insanlar bir 

cinsin bir nev’ evlâdı oldukları hâlde birbirinin esiri ya? Buna ne diyelim? 

 Şu ve emsali nice bin mütalâat üzerine kalbime bir rikkat geldi. Başladım 

ağlamaya. O hâlde hemen kararlaştırdım ki, yarın şu Fitnat’ı Fatin biçaresine 

bağışlayayım. Hiçbir gûne hak ve salâhiyetim olmadığı hâlde elimde bulunan 

zimam-ı hürriyetlerini yine kendi ellerine terk edeyim. Bunu yapayım mı 

yapayım.”322 

 Zeynel Bey, Fitnat’ı Fatin’le evlendirmeyi kararlaştırır. Ancak yine de 

Fitnat’a kendi esiri olduğu için sahip olabileceğini düşünür. Fitnat’a sahiplenmeye 

kalkınca Fitnat, sadece kişisel özgürlüğünün Zeynel Bey’in elinde olduğunu 

söyleyerek ona karşı çıkar: 

 “-Evet hakkınız hayatımla mahduttur demek isterim. Yani hürriyet-i şahsiyem 

sizin elinizde olup buna bir diyecek yok ise de hürriyet-i hayvaniyem benim elimde 

olduğundan, ben bunu görmüş ve anlamış olduğunuz vechle Fatin’e hediye eyledim. 

Buna taarruz edemezsiniz. Zira hamîsi ölümdür, deyince kan başıma fırladı. İşin 

fenaya sardığını anladım.”323  
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 Sonuçta Zeynel Bey, Fitnat’la Fatin’i evlendirir. Gerdek gecesi sohbet 

ederken kardeş olduklarını anlayan Fitnat’la Fatin hayatlarına son verirler. Canlarına 

kıymadan önce Zeynel Bey’e yazdıkları mektupta başlarına gelen felaketin nedeni 

olarak esareti gösterirler: 

 “Veliyyü’n-nimetimiz Efendimize,  

 İki seneden beri yeis ve nevmidî içinde her gün bin kere ölüm derecesine 

gelmiş, hele bir aralık ümit kapıları bütün bütün kapandıkta âdeta ölüme hazırlanmış 

olan Fitnat ile Fatin’i bu gece birbirine bağışlamakla zahir-i hâlde bizi ihyâ etmiş 

oldunuz. Lâkin ihya değil imate ettiniz. Bununla beraber şu gördüğünüz hâle siz 

sebebiyet göstermediniz. Siz vazife-i insaniyet ve hamiyet ve mürüvveti ma-

ziyadetin ifa eylediniz. Bu için siz şu hâlin vukuunda zi-methal değilsiniz. 

Bîtarafsınız. Bize ne etti ise esaret etti.”324 

 Zeynel Bey, canlarına kıymalarından sonra ömür boyu vicdan azabı çeker. 

Bir daha esir satın almaz ve çok küçük yaşta çocukları anne, babalarından ayırıp 

üzüntü verici olaylara yol açtıklarından dolayı esir alanları ve satanları kınamaya 

başlar: 

 “İşte ey kariîn, şu vasiyetname mütalâasından yani hakikat-i hâle ıttılamdan 

sonra hâsıl olan teessüf ve teessürümü mümkün değil tarif edemem. Bir daha esir 

mübaayasına tövbe ettim ve böyle ana kuzularını analarından babalarından ayırıp da 

bu ve emsali nice bin vakayi-i müellimeye sebebiyet gösterdiklerinden dolayı 

satanlara ve alanlara levm etmeye başladım.  

 Keyfiyetin hikâyesi burada tamam oluyor. Ama benim teessüf ve teessürüm 

hikâye ile beraber tamam olmuyor. Bu teessür şimdiye kadar devam eylediği gibi, 

ölünceye kadar dahi devam edeceği der-kârdır.”325 

 Felsefe-i Zenan hikâyesinde evlilik karşısında eleştirel, hatta feminizme 

yaklaşan bir tavır takınılmıştır. Hikâyede ön planda olan karakterler Fazıla Hanım ile 

onun evlatlık edindiği kızları Akile ile Zekiye’dir. Fazıla Hanım ölümünden kısa bir 

süre önce kocalarına kocaya varıp da esaretten de beter bir duruma düşmemelerini ve 

kişisel özgürlüklerini korumalarını vasiyet eder. Fazıla Hanım’ın ölümünden sonra 
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Akile, kardeşine annesinin söylediklerini şu sözleriyle hatırlatır ve ne yapmaları 

gerektiğini ifade eder: 

 “Karındaşım ne yapalım? Anamızın pek büyük hakkı vardı. Kocaya varıp da 

ömrümüzü bir erkeğin üzerine tatbik-i hareket gibi esaretten eşed bir hâl içinde 

geçirmekten ise evceğimizin mükemmel, iradımız yerinde, kütüphanemiz dolu, 

karındaş karındaş oturup yer içer ve her gün enva’-i mütalâatla tezyid-i kemal ederiz. 

Âlemde bundan büyük saadet olur mu?”326  

 Fazıla Hanım’ın ölümünden bir buçuk yıl sonra Muhsin Paşa, Halep valisi 

olur ve daha önceden tanıdığı Zekiye’ye kendisiyle gelip çocuklarını eğitmesini 

teklif eder. Zeki maceradan hoşlanan bir kız olan Zekiye, bu teklife son derece 

olumlu bakar. İhtiyatlı ve kişisel özgürlüğe düşkün olan Akile ise onu bu konuda 

uyarır. Anneleri, onlara kocaya varıp da kişisel özgürlüklerini kaybetmemelerini 

vasiyet etmiştir, ancak Zekiye Muhsin Paşa’nın konağında çalışmayı kabul ederek 

para uğruna serbestliğini ve özgürlüğünü kaybedecektir. Akile, bu konudaki 

çekincelerini söyleyip uyarılarını yaptıktan sonra kişisel özgürlüğe saygılı 

olduğundan dolayı tercihi Zekiye’ye bırakır: 

 “Sana ayda beş yüz kuruşun ne lüzumu varmış. Bunu buraca bana havale 

edecekmişsin. Sonra tasarrufa riayetle para biriktirip ve sehm alıp varidatımızı teksir 

edecekmişiz. Vah bîçare vah. Vah noksan akıllı Zekiye’ciğim vah! Kuzum senin bir 

vali konağına mukabil feda etmeyi kararlaştırdığın şu fakirhanede çıplak mı kaldık? 

Bizim elimizdeki eshamın iradı bizi şimdiye kadar aç mı bıraktı? Bizim fazla olarak 

ayda beş yüz kuruşa daha ne ihtiyacımız vardır? Hususiyle bir işimiz bitti de para 

biriktirerek teksir-i varidata çalışmak mı kaldı? İşte bu mütalâalar hep fikrin 

zafiyetinden gelir. Ne yapalım, felek şimdiye kadar bizim ayağımıza bir çelme 

vuramadığı için mustarip idi. İşte şimdi buna dahi muvaffak oluyor. O hınzır kambur, 

bir adamı saadet-i hâl içinde görür, canı sıkılır. O mesudun başını bir belâya sokmak 

için elinden geleni diriğ etmez. İşte şimdiki hâlde senin zihninde karar verdiğin şey 

sefaletin mukaddimesidir. Sen Muhsin Paşa konağına intisap eder etmez en evvel 

müdahinlik sıfat-ı kerihesini kabul edeceksin. Ama bu zaruridir. Hanımefendi geceye 

gündüzdür dediği zaman sen, hayır gecedir, işte ay dahi doğmuş diye doğruyu 
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meydana koyamayacaksın. Evet efendim, gündüzdür, işte şu görünen dahi güneştir 

diyeceksin. Sözü uzatmayalım, kendi serbestî ve hürriyetini onların rızası yolunda 

mahvedip gideceksin. Eyvah, eyvah ki biz muhafaza-i hürriyetimiz arzusuyla kocaya 

varmaktan dahi vazgeçmiş idik. Halbuki koca hiç olmaz ise aguş-ı ünsiyetinde 

bulundukça karısını hoş tutar bir adamdır. Daha derin gider isek görürüz ki koca ile 

karının beynini rapteden rabıtadan daha akvadır. Zira evvelki rabıta bir dereceye 

kadar olsun husulü zarurî olan aşk ve sevda-yı zevciyet olup ikincisi ise şehrî beş yüz 

kuruştan ibarettir. İşte benim söyleyeceğim şeyler şunlardan ibarettir. Sen yine 

bildiğini yapmaktan geri durma. Çünkü her ne kadar senin karındaşın isem de 

hürriyetine müdahale etmeye hakkım yoktur.”327  

 Zekiye, Akile’nin bütün söylediklerine rağmen Muhsin Paşa’yla Halep’e 

gitmeye can atar. Kısa bir süre sonra onu gayet mutlu edecek ve etkileyecek bir deniz 

seyahatinden sonra Halep’e varır. Orada hâlinden son derece memnundur. Ayrıca 

Akile ile mektuplaşmayı da ihmal etmez. Zekiye için endişelenen Akile, ona yazdığı 

mektuplarda kişisel özgürlüğünü korumasını telkin etmeye devam eder. Bir 

mektubunda ikbal ve servet uğruna özgürlüğünü kaybetmektense, yoksulluğunun 

padişahı olması hususunda annelerinin sözlerini hatırlatır Zekiye’ye: 

 “Canım bunlarıbize validemiz merhume dahi söylemez mi idi? ‘Kızlarım, 

arzu-yı ikbal iyi bir şey değildir. Zira insan gitgide ikbalin yani muhafaza-i ikbalin 

esiri olur. Zira ikbal arttıkça, insan büyüdükçe huzur ve rahatı münselib olur. Zira o 

zaman diğer mukbiller ile rekabete kalkışır. Filân hanımefendini elmasları pırlanta 

olup kendisinin takımları Flemenk taşıyla murassa’ olması kendisi için bir dâğ-ı 

derun olur. Karşısında kul, halayık çoğaldıkça rahat edecek yerde bunları kumanda 

etmek ve her birinin gerek amden ve gerek min-gayri-taammüden ihtiyar eyledikleri 

yevmî bin hatayı tashih eylemek için yüreği üzüm üzüm üzülmeye başlar. Bunlar da 

bir şey değil. Belânın daha pek büyüğü var. Efendisinin veyahut Paşanın bunlara yüz 

vermediğini gördükçe hayatından vazgeçmek derecelerine gelir. Çok hanımefendi 

vardır ki bir hamal karısı olup da yüreği rahat olarak yaşamak arzusunda bulunur’ 

demez mi idi? Ve bir kimse arzu-yı ikbali bertaraf eder ise diğer mukbiller ile 

rekabet beliyesini dahi bertaraf etmiş olacağını ve ikbalinin esiri olmaktan ise 
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fakrının padişahı olmak evlâ idüğünü ihtar etmez mi idi? Demek oluyor ki sen 

bunları unuttun. Fakat ben unutmadım.”328            

 Akile’nin uyarılarına kulak asmayan Zekiye, yakışıklı bir divan efendisi olan 

Sıtkı Efendi’ye âşık olur ve onunla evlenir. Kısa bir süre sonra Sıtkı Efendi’nin 

kendisini aldattığını öğrenince aldığı ağır psikolojik darbenin etkisiyle hastalanarak o 

gece ölür. Böylece Zekiye, annesi Fazıla Hanım’ın ve Zekiye’nin özgürlük 

konusundaki uyarı ve telkinlerine kulak asmayarak önce kişisel özgürlüğünü, sonra 

da hayatını kaybeder. 

 Firkat hikâyesinin olayları İstanbul’da ve Kafkasya’da geçer. Bu hikâyede 

iki kahraman aracılığıyla özgürlük veya esarete karşı çıkma telkin edilmiştir. 

Bunlardan birisi Hacıhan, diğeri ise Gaşucuk’tur. Hacıhan, hikâyenin baş kahramanı 

olan Memduh’u evlatlık edinen Havcır’ın cariyesidir. Hacıhan, özgürlüğünden 

yoksun olduğundan dolayı güzel olmasına rağmen kirli elbiseler giyip ikinci plana 

itilmeye mahkûmdur: 

 “Bu da Hacıhan diye yukarıda beyan eylediğimiz cariyedir. Havcır’ın fikrini 

işgal eden Hacıhan budur. Lâkin Hacıhan bir fikri işgal edecek hüsne malik değil mi? 

Daha ziyadesine bile. Lâkin çi-faide ki kendisi cariye. Hüsne bir kat daha revnak 

veren şey nezafet olup bu bîçare ise Havcır’ın seyislik hizmetinde kullandığı bir kız 

olduğundan nezafeti nereden görecek.”329 

 Havcır, Hacıhan’ın Memduh’la münasebeti olduğundan şüphelenir. Aslı 

olmayan bu şüpheden dolayı Hacıhan’ı esircilere satar. Memduh, Hacıhan sırrını 

bilen tek kişi olduğu için onun satılmasına sevinir. Ancak bir insanın meta gibi alınıp 

satılmasına üzülür. Bu durum, hikâyenin baş kahramanı olan Memduh’un esarete 

karşı olduğunu gösterir: 

 “Bîçare kızı bir at, yirmi beş koyun ve iki inek mukabilinde sattılar. Havcır’ın 

bu pazarlıktan birkaç muradı var idi. Birisi Hacıhan’ın satılışından Memduh’un 

müteessir olup olmayacağı kaziyesi idi ki Memduh her ne kadar insan evlâdının meta 

gibi alınıp satılmasından müteessir olur ise de Hacıhan’ın oradan vücudu kalkması 
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kendi sırrının mektum kalmasını icap edeceğinden buna müteessir olacak yerde 

bilâkis memnuniyet gösterdi.”330    

 Memduh, Hacıhan için hiçbir şey yapamaz. Çünkü Çerkez ahlâkınca esir 

olanlar için yapılacak tek şey onu satın almaktır. Esirler böylece her türlü 

özgürlükten ve insan haklarından büyük ölçüde yoksun kalmaktadır: 

 “Çerkez ahlâkınca bir esire kendi oğullarından veyahut oğulluklarından birisi 

değil hariçten bir adam bile taşkınlık etse sahibi her türlü davaya salâhiyet bulamaz. 

Gayeti hükmü parasına geçer. Memduh dahi böyle bir hâlin vukuundan ve Havcır’ın 

üzülmesinden dolayı pek ziyade müteessif olduysa da o dahi babalığına arz-ı teessüf 

ve terbiye-i zimmet için bir kelime irad edemez idi.”  

Gaşucuk, Memduh’un sevgilisi ve üvey kardeşidir. Gaşucuk bir gece vakti 

kaçırılınca Memduh, onu bulmak için harekete geçer. Gaşucuk’u kaçıranların elinden 

kurtarmayı başarır. İkisi birlikte gece vakti Nutkukaç’a yakın bir yerde bekler. 

Burada Gaşucuk’un söylediği şu sözler onun da esarete karşı olduğunu gösterir: 

“Ben Nutkukaç’ları da sevmem. Onlar esircidir. Hani bizim Hacıhan’ı dahi 

onlar satın almadılar mı?”331   

 Memduh ve Gaşucuk, geceyi Nutkukaç’a yakın bir yerde geçirdikten sonra 

kalabalık ve atlı bir grubun saldırısına uğrarlar. Bu saldırıda Gaşucuk tekrar kaçırılır, 

Memduh ise ağır yaralar alarak bayılır. Memduh, tesadüfler sonucu hayatta kalırken 

Gaşucuk önce Moskof’a ardından da İstanbul’a götürülür. Gaşucuk, hiç kimseye 

teslim olmadığı için birçok işkenceye maruz kalır. Esir olarak çektiklerini Gaşucuk, 

şu sözlerle Memduh’a anlatır: 

 “Fakat ne çare ki her kim beni aldıysa odalık etmek için aldı. Ben teslim 

olmadıkça dövdü. Bir aralık dayak altında ölmeyi arzu ettim. Lâkin beni döve döve 

öldürmeyi sahiplerim dahi istemediklerinden sopa ile döverek kemiklerimi kırmayıp 

da kamçı ile döverler idi.”332   

Ölüm Allah’ın Emri hikâyesinin önemli karakterlerinden birisi olan Sinesaf, 

Ensesi Yamalı Kanlı Mustafa Paşa’nın cariyesidir. Sinesaf ile Paşa’nın yeğeni Sıtkı 

birbirlerini sevmektedirler. Ancak Paşa da Sinesaf’ı sevmektedir. Paşa, Sinesaf 
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kendisine teslim olmayınca ona birçok işkence yapar. Bu işkencelere maruz 

kalmasında Sinesaf’ın özgürlüğünden yoksun olması temel etkendir. Paşa, Sinesaf’ın 

Sıtkı’yı sevdiğini öğrenince yaptığı işkenceleri itiraf ederek, pişmanlığını dile getirir: 

 “Ah! Bîçare kıza gösterdiğim cebirler, şiddetler beyhude imiş. Meğer 

kızcağız Sıtkı’yı sahihen seviyor imiş. Eğer bilmiş ola idim vallahü’l-azim kendisini 

Sıtkı’ya bahşeder idim. Vah vah vah! Zavallı kızcağız o kadar gazabı beyhude 

çekmiş.”333 

 Ensesi Yamalı Kanlı Mustafa Paşa, Sinesaf’ı elde etmek için onu döver, hatta 

kamçılar. Ancak Sinesaf, Paşa’ya teslim olmaz. Sinesaf’ın maruz kaldığı sıkıntılar 

okuyuculara esirler hakkında fikir verecek ve onlarda özgürlük bilincini geliştirecek 

niteliktedir: 

 “Vakıa paşa Sinesaf için ne kadar hayıflansa yeri var idi. Zira kızcağız 

kendisine bir türlü ram olmayıp da kamçı ile vücudu simsiyah kesilinceye kadar 

dövdükten sonra kız artık ne olur ise olmasını göze aldırarak ve belki de ölümü arzu 

ederek, ‘Dövmek bir şey değil ihtiyar! Öldürmelisin. Niçin öldürmüyorsun? Senin 

bir karıyı boğup öldürecek kadar da yiğitliğin yok mudur? Öldür, öldür! Çünkü sana 

teslim olmayacağım. İşte çatla patla! Sıtkı’yı seviyorum Sıtkı’yı! Yüreğim senden 

nefret ediyor!’ dedikçe Paşanın gazabı artıp kamçılar, nihayet zavallı kız bayılıp 

gittikten sonra sanki insafa gelip kamçıyı bırakır idi.”334  

  

 2.2.8.Yanlış Batılılaşmaya Karşı Çıkmak 

 Tanzimat döneminden itibaren ülkemizde birçok kişi tarafından Batılılaşma 

yanlış algılanmıştır. Yüzeysel ve yanlış olan bu Batılılaşma algısı, kişilerin Batı’yı 

yeterince tanıyamamalarından kaynaklanmaktadır. Bireylerin Batılılaşma konusunda 

bilinçlendirilmesi yanlış Batılılaşmayı önleyecektir. Batılılaşma ve Batı dünyasını 

yeterince tanıma konusu bugün de güncelliğini korumaktadır.  

 Ahmet Mithat, Batı uygarlığının teknoloji, fen bilimleri, ekonomik 

gelişmişlik ve eğitim alanlarındaki üstünlüğünü kabul ederek, Batı’yı ahlak, aile 
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yaşamı ve eğlence anlayışı yönlerinden eleştirir.335 Gerek edebî eserlerinde gerekse 

düşünce eserlerinde batı dünyasının özellikle teknoloji alanındaki gelişmelerine 

duyduğu hayranlığı her fırsatta dile getirir. Ayrıca hikâye ve romanlarında olay 

akışını durdurarak batı dünyasıyla ilgili bilgiler verip karşılaştırmalar yapar. Bunlar 

çok yüzeysel olmakla birlikte okuyucuların Batılılaşma konusunda bilgi ve duyarlılık 

kazanmasına katkı sağlayacak niteliktedir. 

 Ahmet Mithat Efendi’nin Batılılaşmayı doğrudan ele alındığı tek hikâyesi 

Bahtiyarlık’tır. Ancak özellikle olayları Batı’da ve Beyoğlu’nda geçen 

hikâyelerinde Batı dünyası hakkında olay örgüsünün dışına çıkarak çeşitli yüzeysel 

bilgiler vermiştir.   

Bahtiyarlık hikâyesinin baş kahramanları mutluluğu şehir hayatında arayan 

Senai ile mutluluğu köy hayatında arayan Şinasi’dir. Senai’ye göre asıl şehir 

Avrupa’dır ve  İstanbul, oraya oranla büyükçe bir köy gibi kalır. Bir şeyin iyi ve 

medeniyetin şanına layık olması için mutlaka Avrupalılara mensup olması gerekir ve 

yerli olan hiçbir şey övgüye değer değildir: 

 “Şehrîler maişeti dahilinde büyümek arzusunda bulunan Senai, bu arzusunu 

maarifçe derece-i iktisabatına tebaiyeten ileriye götüre götüre bir dereceyi bulmuş idi 

ki, iddiasınca asıl şehir Frengistan olup ona nispetle İstanbul dahi büyücek bir köy 

kalır idi. 

 Binaenaleyh bir şey iyi ve şan-ı medeniyete layık olmak için mutlaka frenge  

mensup olmak lâzım gelip alaturka olduktan sonra hiçbir şey Senai’nin nazarında 

memduh olamaz idi.”336 

 Beyoğlu’nda Flam Kahvehanesi’ne devam eden Senai, oranın ünlü şarkıcısı 

Rizet’in hayranlarındandır. Bir gün Rizet’i alkışlarken eldiveni patlayarak gülünç 

duruma düşer. Ancak o, bunun farkına varmaz. Bu olaydan hemen sonra Rizet’in 

odasına gider. Rizet, Senai’ye ‘Senyör de Berrak Pınar’ ünvanını verir. Yalnız bunu 

bedava değil, yirmi sekiz liralık bir broş karşılığında vermiştir. Senai, böyle yarı 

Türkçe yarı Fransızca bir unvanı ciddi bir şekilde kabul eder. Onun bu davranışı 

                                                
335 Ceylan Pınar de Rosay, Ahmet Mithat Efendi’nin Eserlerinde Batılılaşma (Yüksek Lisans 
Tezi), Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, 2006, s. 89. 
336 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e.,  s. 291. 
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ahmaklığından kaynaklanmaz. Bu unvanı kabul etmesinde alafranga hayranlığı 

önemli rol oynar: 

 “Bu unvan bedava mı verildi zannedersiniz? Bedava olarak selâm bile 

verilmez. Ertesi gün Matmazel Rizet’e yirmi sekiz liralık bir broş takdim olundu. 

Garabet bunda değil. Asıl garabet unvan-ı mezkûrun Senai tarafından ciddî olarak 

kabul edilmesindedir. Senai ahmak bir herif olsa idi bu kabule istigrap edilmeyebilir 

idi. Zekâsı yolunda olduğu hâlde mücerret alafrangalığı, mahza azamet-füruşluğu 

için böyle bir ünvan kabul edilmiştir.”337    

 Senai, annesiyle birlikte Cihangir’de kiraladığı bir evde oturur. Babasının 

gönderdiği paralarla geçinemez. Annesinin mücevherlerini satar. Yine de bunlar 

Berrak Pınar Senyörü (Senai) için yeterli değildir. Bunun üzerine o da, Avrupalı 

soyluların yaptıkları gibi borçlanır. Bu borçları ise yine Avrupalı soylular gibi velisi 

öldükten sonra kendisine kalan mirasla ödeyerek senyörlüğün şanını tamamlamayı 

planlar: 

 “Halbuki Berrak Pınar Senyörü için bunlar dahi kifayet edemeyeceğinden ve 

Avrupa’ca zadegânın parasız kaldığı zaman velileri vefat ederek mirasa 

konduklarında tesviye edilmek üzere borca girdikleri dahi Senai’nin malûmu 

bulunduğundan Senai Beyefendi bir yandan da bu yoldaki istikrazatla senyörlük 

şanını ikmal eylemekte idi.”338 

 Senai, sonunda Avrupalılıktan başka hiçbir şeyi beğenemez olur. Hatta 

dünyada kendisinden başka kimseyi beğenmediği hâlde kendisinde beğenmediği tek 

şey Osmanlı doğmuş olmasıdır. Ona göre babasının bu kadar mal ve mülkü 

Avrupa’da olsaydı ve kendisi de orada doğsaydı bir marki veya kont olabilirdi, ancak 

Türk olarak doğduğu için soylu da olsa, zengin de olsa yine Türk’tür ve yine 

barbardır: 

 “Netice-i kelâm Senai Frenklikten başka hiçbir şeyi beğenmez bir adam 

olmuş idi. Hatta cihanda kendisinden başka hiç kimseyi beğenmediği hâlde 

kendisinde dahi beğenmediği yalnız bir şey olup o da Osmanlı doğmuş 

bulunmasından ibaret idi. Bunu düşündükçe kemal-i tahassüründen der idi ki: 

                                                
337 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 292. 
338 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 292. 
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 -Ah! Pederimin bu kadar emlâki Avrupa’da olsa idi de ben dahi orada 

doğmuş bulunsa idim gerçekten bir marki veyahut kont olur idim. Türk doğmuş 

bulunduktan sonra velev ki zadegân, velev ki ağniyadan ol yine Türksün, yine 

barbarsın vesselâm!”339     

 Senai, içinde bulunduğu sefahat âleminde bile mutluluğu bulamaz. Çünkü 

istediklerini hayata geçiremez. Bunlardan biri de Avrupa’ya gitmektir. Bu isteğini 

gerçekleştirmesi babasının ölümüne bağlıdır ve babası hayatta olduğu için böyle bir 

şey mümkün değildir. İçinde yaşadığı sefahat âleminde Avrupalılar gibi davranmayı 

çok istediği hâlde, her davranışı Avrupalılığın acemiliğini gösterip kendisini gülünç 

duruma düşürür. Hatta Flam Kahvehanesi’ndeki bir konsolitçi tellalı, Senai’nin uşağı 

olamazken Senai’nin içinde yaşadığı sefahat âleminde ondan daha usta gibi 

görünerek Senai’yi utandırır. Senai’nin yaşadığı olumsuzluklar bununla da kalmaz. 

Osmanlılar onunla ‘Düzme Frenk’, ‘Tatlı Su Frengi’ gibi hakaret edici sözlerle alay 

eder. Böylece her taraftan dışlanan Senai için şu dünya mutluluk değil, sefalet ve 

ıstırap dünyası olur: 

 “Meselâ akdem-i amali Avrupa’ya gitmek olduğu hâlde gidemiyor idi. Akçe 

bulması pederinin vefatına vabeste olduğu hâlde babası ber-hayat idi. İçinde yaşadığı 

sefahat âleminde ayniyle bir Frenk gibi davranmak kendisini Osmanlılıktan hariç 

göstermek istediği hâlde bittabi her hâl ve tavrı Frenkliğin acemiliğini gösterip ashap 

ve ahbabına kendisini gülünç ettiriyor idi. Meselâ Flam Kahvehanesi’nde bir 

konsolitçi tellalı Senai’nin uşağı olamaz iken şu maişet-i sefihanede yine Senai’den 

mahir görünerek zavallı Senai onun dahi mağlûbu, mahcubu oluyor idi.  

 Hele bu mahrumiyetlerin kâffesine faik olmak üzere Osmanlı takımı dahi 

Senai’yi ‘Düzme Frenk’ ve ‘Tatlı su Frengi’ gibi teşbihat-ı muhakkirane ile bihakkın 

istihzada bulunuyorlar idi ki işte böyle bir cihetten mahrum ve bed-nam olan zavallı 

çocuk için şu dünya bahtiyarlık dünyası değil, hakikaten sefalet ve ıstırap dünyası 

olmuş kalmış idi.”340  

 Senai, yirmi üç yaşındayken babası ölür ve ondan kalan mirasın büyük bir 

kısmına sahip olarak bazı borçlarını ödeyip Paris’e gider. Amacı Paris’te iki üç yıl 

daha okuyup mükemmel bir avukat olmaktır. Ne var ki, Paris’e gider gitmez 

                                                
339 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 293. 
340 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 294. 
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avukatlık öğrenimine başlamaz. Çünkü Paris’i biraz tanımak ister. Hemşehrileriyle 

eğlence yerlerine devam eder ve Paris’in eğlence âlemlerinin yanında İstanbul’un en 

parlak âleminin bir köy derneği gibi kaldığına kanaat getirir: 

 “İşte Senai bu hesap üzerine kalktı Paris’e gitti. Fakat gider gitmez derslere 

başlayacak değil a? Hem bir kere tahsile başladıktan sonra zavallı çocuk bir daha 

dünyaya bile bakamayacak! Gece gündüz tahsile sarf-ı himmet ederek ilm-i hukuku 

bi’l-itmam birinci sınıftan bir avukat şehadetnamesi alacak! Bu himmete 

başlamazdan evvel bir parçacık Paris’i görmesi ve Paris eğlenceleriyle birazcık 

eğlenmesi çok mu görülür? Berrak Pınar Senyörü Senai Beyefendi kendi kendisinin 

bu mütalâasını da ziyadesiyle beğendi. Paris’te rast getirdiği bazı hemşehrileriyle 

eğlence mahallerine devama başladı. Tiyatrolarda kulisler içine girip aktrisler ile 

görüşmek Flam’daki Rizet ile peyda etmiş bulunduğu münasebete makis olmadığı 

gibi bulvarlarda kokotlar arkasından koşmak dahi Kâğıthane âlemlerine 

benzemediğini bi’l-itiraf her hâlde, her hususta kendisini beğenmekte olan Senai Bey 

bu muvazenede dahi kendi dikkatini alkışlar da der idi ki: 

 -Asıl şehir Avrupa olup bizim İstanbul ise bir büyük köy olduğunu iddiada 

hakkım yok mu imiş? Paris’in bu âlemleri yanında İstanbul’un en parlak âlemleri 

âdeta köy derneği gibi kalıyor!”341 

 Paris’te harcamaların da İstanbul’daki gibi olmadığını gören Senai, hukuk 

öğrenimine başladıktan sonra masraflarının azalacağını düşünerek buna aldırış 

etmez. Bir ara kumar oynamaya başlar. İlk zamanlarda kumarda kazanır, ancak sonra 

hep kaybeder. Geceleri sabahlara kadar uykusuz kalması ve eğlence âlemlerine 

devam etmesinden dolayı ölümcül bir hastalığa yakalanır. Bundan zar zor kurtulur. 

Hastalıktan sonra kumar borçlarından kurtulmak için İtalya’ya gider. Orada 

haydutların saldırısına uğrayarak bütün parasını onlara kaptırır. Büyük sıkıntılar 

çekerek İzmir’e varan Senai, yaptığı yolculuk sonunda yalın ayak başı kabak kalır ve 

dişleri dökülerek mide fesadına uğrar. İzmir’de annesine telgraf çekerek para ister. 

Annesi ona yüz lira gönderince ilk vapurla İstanbul’a gider.  

 Senai, bütün yaşadıklarına rağmen Batılılaşmayı yanlış kavradığının farkına 

varmaz. Son olarak Nusret Hanım ile evlenerek kayınbabası olan Abdülcabbar 

                                                
341 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 306. 
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Bey’in İstanbul’daki konağında bulunan eşyaları çalar. Bunları müzayedeyle satıp üç 

bin lira ele geçirir. Bununla da kalmayıp on bin lira borçlanıp bunları Abdülcabbar 

Bey’in adına kaydedip İsviçre’ye kapağı atar. 

 Bahtiyarlık hikâyesinin idealize edilmiş baş kahramanı Şinasi, haksızca elde 

edilmiş bir servetin ve ikbalin sürekliliğine ihtimal vermez. Nitekim Senai, yanlış 

Batılılaşmanın kurbanı olur ve ondan bir daha haber çıkmaz, adı batıp gider: 

 “Şu kadar var ki bi-gayri hakkın ele geçmiş bir devletin, bir ikbalin bekasına 

Şinasi asla ihtimal veremiyor idi. Bu hükmünün ne kadar doğru olduğu kendiliğiyle 

ortaya çıktı. Zira Senai’den bir daha hiçbir haber çıkmadı. Berrak Pınar Senyörü’nün 

adı battı gitti.”342                                     
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III. BÖLÜM 

 

 

3. DİL VE ÜSLUP 

 Yazdığı iki yüz kadar eserle yaşadığı döneme damgasını vuran Ahmet Mithat 

Efendi, eserlerinde kullandığı sade dil sayesinde geniş kitlelerce okunmayı başarmış 

bir yazardır. Onun yaşadığı dönemde birçok yazar, sanat değeri yönünden ondan çok 

daha nitelikli eserler ortaya koymuşlardır. Ancak bu yazarlar, geniş halk kitlelerince 

Ahmet Mithat kadar okunmamışlardır. Bunda en büyük etken, kuşkusuz onun halkın 

düzeyine uygun bir dil ve akıcı bir üslupla eserlerini kaleme almasıdır. 

 Çingene hikâyesinde baş kahraman Şems Hikmet, isteğini çok açık ve 

anlaşılır sözlerle ifade edince, yazar Türkçenin de o kadar sadeleşmesinin özlemini 

duyduğunu bildirir okuyuculara: “Ma-haza Şems Hikmet Bey mutlaka meramını 

anlatmak için sözlerini tekrar tekrar ve gittikçe daha açık söylüyor idi. Ol kadar ki 

biz o derecelerde açık ve vazıh, yani fasih ve beliğ sözleri yazmaya muktedir değiliz. 

Keşke Türkçemizi o kadar sadeleştirebilmeye muktedir olsa idik.”343   

 Yukarıdaki sözlerden de anlaşılacağı gibi Ahmet Mithat Efendi, dilin 

mümkün olduğu kadar sade ve açık olması taraftarıdır. Yazdığı çeşitli türlerdeki 

edebî eserleriyle bu amacına ulaşmaya çalışmakla yetinmez, ayrıca dil ile ilgili 

görüşlerini bildiren yazılar da yayınlar.  

 Dili ‘lâf söyleyecek adamın söylediği sözü karşısındaki adama 

anlatabilmesine vasıta olan şey’344 şeklinde tanımlayan Ahmet Mithat, yabancı 

dillerden söz ve kural alınmasını ‘lisan dilenciliği’ sayarak, dilin kendi imkânları 

dâhilinde ıslah edilmesi istediğini şu sözleriyle ifade eder:  

 “…biz şimdiki halde lisan dilencisiyiz. Gâh Arapların gâh Acemlerin ve hele 

şimdi de Frenklerin kapılarını çalarak lâfızca kavaidce sadaka-i ma’rifetini 

dileniyoruz. İşte bu dilencilik rezaletinden kurtulmak için, kendi lisanımızın ıslâhını 

yine kendi lisanımız dahilinde aramağı istid’a ediyoruz.”345 

                                                
343 Ahmet Mithat Efendi, Letaif-i Rivayat, haz.: Fazıl Gökçek, Sabahattin Çağın, Çağrı Yayınları, 
İstanbul, 2001, s. 467. 
344 Agâh Sırrı Levend, Türk Dilinde Gelişme ve Sadeleşme Evreleri, Türk Dil Kurumu Yayınları, 
Ankara, 1972, s. 123.   
345 Agâh Sırrı Levend, a.g.e., s. 129. 
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 Ahmet Mithat, düzyazının hemen her alanında verdiği eserlerle Şinasi’in 

başlatmış olduğu sadeşleşme hareketini sürdürür. Onun dil hakkındaki görüşleri 

1872’de yayınladığı Osmanlıcanın Islahı346 başlıklı yazısından hareketle şu 

noktalarda toplanabilir: 

1) Türkçe, Orta Asya’dan getirildiği gibi kalmamıştır. Arapça ve Farsça’nın 

egemenliği altına girmiştir.  

2) Kullanılmakta olan dil Arapça, Farsça, Türkçe, Yunanca, İtalyanca ve 

Fransızca’dan meydana gelmektedir.  

3) Şinasi’nin sadeleştirmeye başladığı dil, daha da sadeleştirilebilir.  

4) Arapça ve Farsça gramer kuralları dilden atılmalıdır. 

5) Eğer bir sözcüğün bilinen Türkçe bir karşılığı varsa, o kullanılmalıdır. 

6) Dile önem verilmezse ya öğrenim süresi uzar ya da kimse kendisini yeteri 

kadar ifade edemez. 

Ahmet Mithat, kullandıkları ağır ve ağdalı dilden dolayı Servet-i Fünun 

yazarlarını eşleştirir. Dil konusunda 1 Mart 1897’de yayınladığı Dekadanlar başlıklı 

yazısı sansasyon yaratır. Bundan sonra dilin sadeleşmesini savunanlarla Servet-i 

Fünun yazarları arasındaki tartışmalar artarak devam eder. Servet-i Fünun yazarları, 

Ahmet Mithat’ı şiddetle eleştirirler. Ancak geçen zaman, dilin sadeleşmesi 

konusunda onu haklı çıkarır. Agâh Sırrı Levend, Tanzimat döneminin nesir dilini ele 

alırken Ahmet Mithat hakkında şu değerlendirmeyi yapar: 

“Ahmet Mithat, bu devrin sade nesrinin en dikkate değer temsilcisidir. Sanat 

kaygısından uzak kalarak düşünceyi feda etmeden deyişe içten bir sıcaklık veren 

odur.”347 

Yeni bir medeniyete geçiş devresi olan Tanzimat’ta kültürel, ekonomik, 

teknik, siyasal, sosyal vb. alanlardaki hızlı değişimler doğal olarak dili de 

etkilemiştir. Dili yalnızca edebiyat için kullanılan bir araç olarak kabul etmek 

görüşünden uzaklaşılmaya başlanır. Dil, halkı eğitmek, onlara yeni ve Batılı değerleri 

benimsetmek amacıyla kullanılır. Tanzimat döneminde dilin sadeleşmesi ve halka 

dönük olarak kullanılması konusunda Şinasi, Namık Kemal gibi yazarların yanı sıra 

                                                
346 Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Zeynep Kermen, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi III, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İstanbul, 1979, s. 70-74.  
347 Agâh Sırrı Levend, A.g.e., s. 86. 
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Ahmet Mithat Efendi öncülük eder. Hamza Zülfikar, Ahmet Mithat Efendi’nin dil ile 

ilgili çalışmalarını, görüşlerini, bazı yazarlar üzerindeki etkilerini ve eserlerinde 

kullandığı dilin başlıca özelliklerini Tanzimat’ın Türk diline yansımaları kapsamında 

son derece başarılı olarak tespit eder: 

“Tanzimat yazarları arasında çok çeşitli konulara ve edebî türlere el atan ve 

en çok yazan Ahmet Mithat’tır. Dönemin en çok okunan bir yazarı olarak onun 

kaleme aldıkları eserler bir kitaplığı dolduracak ölçüdedir. Kendisinin de sık sık 

sözünü ettiği toplumdaki yüzde onu geçmeyen okur yazar sayısının onun 

yazdıklarıyla aşıldığını söylemek pek hata olmaz. Öte yandan A.Mithat kendisinden 

daha genç olan yazarları da etkilemiştir. Tercümân-ı Hakîkat gazetesinde yazmaya 

başladığı yıllarda gazeteyi süslü ve ağdalı dilinden ve mistik tutumundan 

uzaklaştırarak daha hayata bağlı ve gerçekçi bir yapıya kavuşturur. Ahmet Rasim, 

Ahmet Cevdet ve Hüseyin Rahmi gibi genç yazarlara imkân verir. Ahmet Rasim, 

Hüseyin Rahmi onun çalışma hızından ve edebî anlayışından, dil tutumundan büyük 

ölçüde etkilenmişlerdir. Edebî çevrelerde ilk halk romancısı olarak kabul edilen 

A.Mithat’ın yazdığı her türlü eserde sade bir dil kullandığı, kısa cümleler yaptığı, 

halk söyleyişlerine yer verdiği, deyimler ve atasözlerinden yararlandığı görülür. O, 

süs ve sanat kaygısına düşmez, sosyal meseleleri ön plânda tutar. Eserlerini yazarken 

tuttuğu yolu göstermesi bakımından aşağıdaki konuşması ilgi çekicidir. Oğlu 

tarafından ‘Sizin eserleriniz arasında edebî olanlar hangileridir?’ şeklindeki soruya şu 

cevabı vermektedir: 

‘Ben edebî sayılabilecek hiç bir eser yazmadım. Çünkü benim eserlerimin 

çoğunu yazdığım sıralarda, memlekette edebiyâttan anlamayanlar, nüfusumuzun 

bilâmübalâğa yüzde doksan dokuzunu teşkil ediyordu. Benim emelim de ekseriyete 

hitap etmek, onları tenvîre, onların dertlerine tercümân olmaya çalışmaktı. Zâten 

edebiyât yapmaya ne vaktim ne de kalemim müsaitti. Çünkü bence nüfusun yüzde 

doksan dokuzu kuru cehâletten kurtarılamamış olan bir memlekette en basit fikirleri 

bile sökemeyen kimselere edebî eserler vermek, aç bir kimseye meyve ikrâm etmek 

kadar garip bir hareketti’∗∗∗∗∗   

                                                
∗∗∗∗∗ Kâmil Yazgıç, A Mithat Efendi Hayatı ve Hatıraları 1940, 25. s. 
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Ahmet Mithat’ı, Şinâsî, Ziya Paşa ve Namık Kemal gibi şair ve ediplerle 

karşılaştıracak olursak onun, yukarıdaki düşüncelerinden de anlaşıldığı gibi 

Tanzimat’ın ruhunu, dilin kültürel kalkınmadaki yerini daha iyi kavradığını görürüz. 

A.Mithat diğer Tanzimat yazarlarında olduğu gibi ele alınan konuya, işlenen türe 

göre dilini üslubunu değiştirmemiştir. Belki verilmesi henüz erken bir hüküm 

olmakla birlikte A.Mithat’ın İstanbul şivesini daha iyi kullandığını, dili daha iyi 

kompoze ettiğini, eski mazmunlardan daha hızlı kurtulduğunu ve Tanzimat’ın 

getirdiği düzenlemelere paralel olarak oluşan yeni görüş ve anlayışı daha gerçekçi bir 

biçimde dile aksettirdiğini söyleyebiliriz. A.Mithat, en ciddî makalelerinde bile 

Arapça ve Farsça tamlamalardan arındırılmış sade bir dil kullanmaya çalışmıştır.”348     

Dille ilgili makalelerinden yola çıkarak yazarın dilin sadeleşmesi ve 

gelişmesiyle ilgili fikirlerine değinen Ahmet Caferoğlu, onun bu konudaki 

gayretlerini şöyle özetler: 

“Ahmet Mithat Efendi’nin bizzat makalelerine dayanarak dilimizin 

sadeleşmesi hakkındaki fikirlerine dokunurken, açık söylemek lâzım gelir ki o bu 

alanda çifte hizmet görmüştür. Bir taraftan dilimizin sadeleşmesi için, kendinden 

önce, bir türlü fikir halinden fiil haline getirilemeyen düşünceleri devrinin geniş 

aydınlarının dikkat nazarına koymuş, bir taraftan da samimiyetle bağlandığı sade dil 

tezini, bizzat kendi kalemi ile yaşatmağa çalışmıştır. Dil sâdeliği hakkında 

makalelerinde ileri sürdüğü fikirlerinde, bâzı yanlışlara düşmesine ve dil bilgisi 

alanındaki bâriz hazırsızlıklarına rağmen, Ahmet Mithat Efendi’nin, bu yoldaki 

varlıklı hizmeti, hiçbir vakit unutulmayacaktır. Gerek kendinden önce, gerek bizzat 

kendisi tarafından bu yolda ileri sürülen fikirlerin, şuurlu bir şekilde 

gerçekleştirilmesine çalışması ve bunun gerçekleşmesi için büyük bir işe girişmesi, 

Ahmet Mithat Efendi’nin, diğer hizmetleri unutulsa dahi, asla onu millî kültür 

tarihimizden ayıramayacaktır. O, bütün samimiyeti ile bu millî ülküye bağlı kalmış 

ve hiçbir zorluğa boyun eğmeyerek ölünceye kadar: 

‘İnsan dilsiz olmaz. Milletimizin terakkisini ister isek, her ferdin bülbül gibi 

şakıması içün kendilerine kolaylık göstermeliyiz.’ 

                                                
348 Hamza Zülfikar, Tanzimat’ın Türk Dilindeki Yankıları, Tanzimat’ın 150. Yıldönümü 
Uluslararası Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1994, s. 576-577. 
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Diye haykırmaktan kendisini alamamıştır.”349    

Ahmet Mithat Efendi’nin dil konusundaki tutumuna değinen Cevdet Kudret, 

ondan önce halkın anlayabileceği dille yazmak görüşünü savunan Şinasi, Ali Suavi, 

Ziya Paşa ve diğer yazarların düşüncelerini gereği gibi uygulayamadıklarını 

belirterek, onun dilin anlaşılırlığı ve sadeliği konusundaki tutumunu yazdığı eserlerle 

pratiğe dökerek yapma bir dil olan Osmanlıca’nın ortalığı büsbütün kaplamasını 

engellediğini ve böylece Genç Kalemcilerin davranışına bağlanmasını sağladığını 

ifade eder: 

“Dil üzerine yazdığı bütün yazılarda ‘halkın anlıyabileceği dille yazmak 

gerektiği’ düşüncesini savunmuştur. Ahmet Mithat’tan önce Şinasi, Ali Suavi, Ziya 

Paşa, v.b. de ‘halkın anlıyacağı dille yazmak’ görüşünü, ileri sürmüşler, şöyle 

demişlerdi: 

Umum halkın kolaylıkla anlıyabileceği mertebede (derecede) işbu gazeteyi 

kaleme almak mültezem olduğu (gerekli görüldüğü) dahi makam münasebetiyle (yeri 

gelmişken) ihtar olunur (hatırlatılır). 

   (Şinasi: Mukaddime, Tercüman-ı Ahval, 1860, sayı 1) 

(Muhbir gazetesi) tasrîhi (açıklanması) cazi olan her şeyi, Âsitâne’de 

(İstanbul’da) kullanılan âdi lisan ile, yani herkesin anlıyabileceği ifade ile 

yazılacaktır. 

               (Ali Suavi: Muhbir, 1867, sayı 1) 

El-yevm (bugün) ilân olunan fermanlar ve emirnâmeler âhâd-ı nâs (halk) 

huzurunda okutuldukta bir şey istifade ediliyor mu? Ya bu muharrerât (yazılar) 

yalnız kitâbette (yazı yazma usulünde) melekesi (alışkanlığı) olanlara mı mahsustur. 

                                            (Ziya Paşa: Şiir ve İnşa, 1868) 

Şu var ki, Ahmet Mithat’tan önce bu görüşü ileriye sürenlerin çoğu (Şinasi, 

Ziya Paşa, vb.), düşüncelerini gereği gibi uygulıyamamıştır. Ahmet Mithat’sa, 

düşüncesiyle işini birleştirmeyi ülkü edinmiş; bütün eserlerini halkın anlıyabileceği 

sade bir dille yazmağa çalışmıştır. Dil üzerine yazdığı makalelerinde, bunun nasıl 

sağlanacağını anlatmış; yabancı dil kurallarının ve Türkçede karşılığı bulunan 

yabancı sözcüklerin atılarak, konuşma dilinin yazı dili haline getirilmesini 

                                                
349 Ahmet Caferoğlu, Ahmet Mithat Efendi ve Türkçemiz, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C. 2., S. 
1., İstanbul 1946, s. 8. 
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öğütlemiştir. Onun yarı-aydınlardan tâ saray çevresine kadar geniş okuyucu 

topluluklarınca ve kimi yazarlarca desteklenen bu tutumudur ki, yapma bir dil olan 

Osmanlıcanın büsbütün ortalığı kaplamasını önlemiş; konuşma dilinin yazı dili 

olarak kullanılması işinin yürümesini ve bunun, 1908 den sonra Genç Kalemcilerin 

davranışına bağlanmasını sağlamıştır.”350              

 Ahmet Mithat Efendi’nin dil devrimimizin öncüleri arasındaki yeri hakkında 

İbrahim Necmi Dilmen şunları söyler: 

 “Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatlarının en parlak devirleri içinde yalnız 

Ahmet Midhat, geniş ölçüde halkı düşünerek ve zamana göre edebiyat başarısı 

sayılan yolda yazmaktan kazanılacak ünü halk uğruna hiç sayarak halk için yazmış 

ve o yolda yazmayı bir çığır haline koymuştur. Bu bakımdan dil devrimimizin 

öncüleri arasında yeri ve değeri pek büyüktür.”351   

 Ahmet Mithat Efendi, özellikle cümle yapısı konusundaki birtakım eksiklik 

ve yanlışlıklarına rağmen hikâyelerini yayınlandıkları döneme göre sade ve anlaşılır 

bir dille yazmıştır. Bu sayede hem Şinasi’nin başlatmış olduğu sadeleşme ve halka 

yönelme hareketini bir adım daha ileriye götürmüş hem de dille ilgili görüşlerini 

uygulamayı büyük ölçüde başarmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
350 Cevdet Kudret, Ahmet Mithat, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1962, s. 14-15. 
351 Hakkı Tarık Us, Ahmed Midhat’ı Anıyoruz, Vakit Matbaası, İstanbul, 1955, s. 105.  
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3.1. SÖZ VARLIĞI 

            Bir dilin bütün sözcükleri, deyimleri, atasözleri, ikilemeleri vs. söz varlığını 

oluşturur. Gerek ana dili gerekse yabancı dil öğretiminde söz varlığı hayati önem 

taşır. Türkçe dersinde özellikle okuma becerisinin amaç ve kazanımları arasında 

öğrencilerin söz varlığının zenginleştirilmesine yönelik amaç ve kazanımların önemli 

bir yeri vardır: 

 “Söz varlığını zenginleştirme: 

1) Kelimeler arasındaki anlam ilişkilerini kavrayarak birbirleriyle anlamca 

ilişkili kelimelere örnek verir. 

2) Aynı anlam alanına giren kelimeleri, anlam farklılıklarını dikkate alarak 

kullanır.  

3) Okuduğu metinde geçen kelime, deyim ve atasözlerini cümle içinde kullanır. 

4) Okuduklarından hareketle öğrendiği kelimelerden sözlük oluşturur.”352      

            Yazarların üslubunda en belirleyici etkenlerden biri, eserlerindeki söz 

varlığıdır. Bir dilin söz varlığının doğru, etkili ve yeterli miktarda kullanılması 

yazarın dildeki ustalığının ve yetkinliğinin göstergesidir.  

 Ahmet Mithat Efendi, hikâyelerini standart Türkçeyle kaleme almıştır ve şive 

taklidine başvurmamıştır. Yazarın hikâyelerinde eğitim düzeyi düşük okuyucuların 

bile anlamakta fazla zorluk çekmeyecekleri bir sözcük dağarcığına rastlanır. Buna 

rağmen yazarın hikâyelerinin orta ve düşük düzeyde eğitim almış kişilerin söz 

varlığının gelişmesine katkı sağlayabileceği söylenebilir. Özellikle dile yeni giren 

Fransızca kökenli sözcükleri okuyucuların anlayabileceği tarzda kullanması, hatta 

bunlardan bazılarını açıklaması hikâyelerinin eğiticilik ve batı medeniyetini 

tanıtıcılık özelliğini pekiştirir. 

Ahmet Mithat Efendi, Türkçesi varken yabancı kökenli sözcüklerin 

kullanılmasına karşıdır. Ancak birçok sözcüğün Türkçesini ve yabancı kökenlisini 

birlikte kullanarak dil ile ilgili görüşleriyle bir bakıma çelişmiştir. Örneğin Çifte 

İntikam hikâyesinde aynı su birikintisini ifade etmek için yazarın arka arkaya hem 

Türkçe kökenli “gölceğiz” hem Arapça kökenli “havuz” hem de Fransızca kökenli 

                                                
352 Millî Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Millî 
Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2006, s. 28.  
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“lâk” sözcüğünü kullanması oldukça dikkat çekicidir. Yazar tarafından kullanılan eş 

anlamlı sözcüklerden bazıları şunlardır: 

 

Yabancı Kökenli Sözcük   Türkçe Karşılığı 

1) Bükâ (Bir Gerçek Hikâye, L.R., s. 235) Ağlamak (Teehhül, L.R., s. 55)  

2) Bürkan (Bahtiyarlık, L.R., s. 308)             Yanardağ (Bahtiyarlık,L.R., s. 307) 

3) Cezire (Bir Gerçek Hikâye, L.R., s. 236) Ada (Felsefe-i Zenan, L.R., s. 63) 

4) Çehre (Esaret, L.R., s. 25)   Yüz (Su’-i Zan, L.R., s. 2) 

5) Çî-faide (Esaret, L.R., s. 27)   Ne fayda ki (Çingene, L.R., s. 446) 

6) Hakikat (Su’-i Zan. L.R., s. 12)            Gerçek (Bir Acibe-i Saydiye, L.R. s. 818) 

7) Hane (Diplomalı Kız, L.R., s. 594)   Ev (Firkat, L.R., s. 119)         

8) Hatve (Dolaptan Temaşa, L.R., s. 675)   Adım (Dolaptan Temaşa, L.R., s. 672) 

9) Havf (Dolaptan Temaşa, L.R., s. 672)   Korku (Dolaptan Temaşa, L.R., s. 674) 

10) Hayf (Esaret, L.R., s. 17)     Yazık (Esaret, L.R., s. 17) 

11) Hiddet (Dolaptan Temaşa, L.R., s. 682)   Öfke (Su’-i Zan, L.R., s. 10) 

12) İzdivaç etmek (Su’-i Zan, L.R., s. 3)       Evlenmek (Gençlik, L.R., s. 30) 

13) Kıymet (Çingene, L.R., s. 467)    Değer (Yeniçeriler, L.R., s. 165) 

14) Lafız (Esaret, L.R., s. 25)               Söz (Esaret, L.R., s. 17) 

15) Lâkin (Para, L.R., s. 546)                          Ancak (Nasip, L.R., s. 267) 

16) Lisan (Çifte İntikam, L.R., s. 501)            Dil (Obur, L.R., s. 405) 

17) Mah (Çingene, L.R., s. 437)                      Ay (Gençlik, L.R., s. 41)  

18) Maslahat (Su’-i Zan, L.R., s. 1)     İş (Esaret, L.R., 15) 

19) Mürur (Gençlik, L.R., s. 33)     Geçmek (Gençlik, L.R., s. 33) 

20) Peder (Bahtiyarlık, L.R., s. 283)      Baba (Yeniçeriler, L.R., s. 193) 

21) Refik (Para, L.R., s. 520)                            Arkadaş (Para, L.R., s. 521)  

22) Seda (Çifte İntikam, L.R., s. 519)             Ses (Bir Acibe-i Saydiye, L.R., s.804) 

23) Sirkat (Esaret, L.R., s. 20)                 Hırsızlık (Bir Tövbekâr, L.R., s. 426)  

24) Şah (Gençlik, L.R., s. 22)                Dal (Esaret, L.R., s. 22)  

25) Taam (Obur, L.R., s. 393)                Yemek (Obur, L.R., s. 393) 

26) Tavır (Gönül, L.R., s. 88)                 Davranış (Cinli Han, L.R., s. 371) 

27) Uhuvvet (Esaret, L.R., s. 28)                 Kardeşlik (Para, L.R., s. 520) 

28) Valide (Ana-Kız, L.R., s. 823)                 Ana (Bahtiyarlık, L.R., s. 330) 
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29) Sene (Esaret, L.R., s. 27)       Yıl (Dolaptan Temaşa, L.R., s. 673) 

30) Zevce (Çifte İntikam, L.R., s. 497)      Karı (Esaret, L.R., s. 28) 

  

 Ahmet Mithat Efendi’nin hikâyelerinde sözcük dağarcığı yönünden kayda 

değer bir sadeleşme eğilimi yoktur. Sözcük dağarcığında belirgin bir değişme 

olmamasına rağmen yazarın eser verdiği döneme göre son derece sade yazdığı 

söylenebilir. 

 Sözcük dağarcığı konusunda dikkat çeken bir diğer husus, Ahmet Mithat 

Efendi’nin hikâyelerindeki Fransızca kökenli sözcüklerdir. Orhan Okay, Ahmet 

Mithat’ın kullandığı yeni yabancı sözcüklerin okuyucularına bir meseleyi izah etmesi 

zorunluluğundan dolayı kullandıkları ve romanlarında tatlı su frengi tipi Osmanlıları 

konuştururken kullandıkları olmak üzere iki grupta toplanabileceğini söyleyerek 

buradaki “yeni” sözcüğünü ihtiyatla kullandığını vurgular.353 Bunun nedeniyse 

etimolojik sözlüğümüzün olmamasıdır. Yazarın kullandığı Fransızca kökenli 

sözcüklerin genellikle o dönemin Türkçesinde karşılığı bulunmamaktadır. Ahmet 

Mithat, özellikle batı medeniyetini tanıtıcı bazı sözcüklerin okurlar tarafından 

anlaşılmayacağını göz önünde bulundurarak açıklamalarına veya Türkçe 

karşılıklarına yer verir. Hikâyelerde yazar tarafından kullanılan bu türden sözcükler 

ve bunların yazar tarafından yapılan çevirileri şunlardır: 

 Adopsiyon: Bir adamı evlatlığa kabul etme. (İki Hud’akâr, L.R., s. 720) 

 Akriven publik: Mektupçuların hazır litografya ile tab ettirmiş oldukları on 

paralık mektuplar. (Cinli Han, L.R., s. 344) 

 Antisipasyon: İşlemeksizin peşin vermek. (Diplomalı Kız, L.R., s., 635) 

 Antişambr: Misafirlerin beklemesine mahsus olan salon. (Kısmetinde Olanın 

Kaşığında Çıkar, L.R., s. 572) 

 Apartman: Daire. (Diplomalı Kız, L.R., 659) 

 Baskur: Kümesçilik. (Bahtiyarlık, L.R., s. 301) 

 Bırakonya: Hırsızlık suretiyle sayd ve şikâr etme. (Çifte İntikam, L.R., s. 505) 

 Broet: El arabası. (Bahtiyarlık, L.R., s. 296) 

 Burjuva: Esnaf. (İki Hud’akâr, L.R., s. 705) 

                                                
353 Orhan Okay, Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Midhat Efendi, Milli Eğitim Bakanlığı 
Yayınları, İstanbul, 1989, s. 303. 
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 Dekolte: Açık. (Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar, L.R., s. 585) 

 Entrepid: Her şeyi göze aldırmak derecesinde cür’etli olmak. (İki Hud’akâr, 

L.R.,       s. 709 ) 

 Epate: Hayretten çıldırtma. (İki Hud’akâr, L.R., s. 708-709) 

 Fetiş: Zencilerin tapındıkları mabudîn-i muhayyele. (Bir Acibe-i Saydiye, 

L.R., s. 818) 

 Gişe: Vezne. (Diplomalı Kız, L.R., 647) 

 Goril: Bir nev’ maymun. (Bir Acibe-i Saydiye, L.R., s. 794) 

 Grizet: Dikiş ve yapma çiçek vesaire ile iştigal ve ekmek parasını iktisap eden 

kızlar. (Çifte İntikam, L.R., s. 515) 

 Favori: Uzun çatal sakal. (Cinli Han, L.R., s. 348) 

 Filtre etmek: Süzmek. (Diplomalı Kız, L.R., 634) 

 Grafitikasyon: Bahşiş. (Diplomalı Kız, L.R., s. 636) 

 Hotbuva: Zurna veyahut bir nev’ gayda. (Çifte İntikam, L.R., s. 504)  

 İnstitutris: Muallime. (Bahtiyarlık, L.R., s. 312)  

 Kodens: Oyunun ve oyunu teşkil eden vukuat ve entrikaların suret-i 

cereyanına nazaran bütün erbab-ı temaşa meydana bir neticenin çıkacağına muntazır 

iken cümlenin intizarına bilkülliye muhalif olarak başka bir hâl çıkıvermesinden ve 

oyunun o zamana kadar görülmüş olan suretini bilkülliye değiştirivermesi. (Bir 

Tövbekâr, L.R., s. 433) 

 Komisyoner: Hamaliye ve mektup irsali gibi hizmetlerinde kullanılan 

adamlar. (Diplomalı Kız, L.R., 645) 

 Kondelans ziyareti: Taziye ziyareti. (İki Hud’akâr, L.R., s. 731) 

 Kosyonman: Kefalet akçesi. (Diplomalı Kız, L.R., s. 618)  

 Kur: Bir zaman mülâzemette bulunup nedimlik eylemek. (Bahtiyarlık, L.R., s. 

317) 

 Lunu: Bir nev’ hububat. (Bir Acibe-i Saydiye, L.R., s. 792)  

 Maltız: Sacdan mamul bir nev’ mangal. (Diplomalı Kız, L.R., s. 595) 

 Mansard: Tavan arası katı. (Diplomalı Kız, L.R., s. 593) 

 Marşan dö katr sezon: Meyveci kadınlar. (Ana-Kız, L.R., s. 838) 

 Masanga: Bir nev’ darı. (Bir Acibe-i Saydiye, L.R., s. 792) 

 Mezon rustik: Köylü hanesi. (Bahtiyarlık, L.R., s. 301) 
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 Pasta: Şekerli ekmek. (Bekârlık Sultanlık mı Dedin?, L.R., s. 275-276) 

 Pedagoji: Ta’lim-i etfal. (Çingene, L.R., 455) 

 Porbvar: İçki parası. (Diplomalı Kız, L.R., s. 636)  

 Presantimiyan: Tahassüs-i kable’l-vuku. (Çifte İntikam, L.R., s. 718) 

 Romanesk: Romanlarda olduğu gibi. (Cankurtaranlar, L.R., s. 784) 

 Ser: Sobalı bahçe. (Para, L.R., s. 527) 

 Sosyete: Salonlar, cemiyetler. (Bahtiyarlık, L.R., s. 317) 

 Spor: Cündîlik ve avcılık ve denizcilik ve nişancılık filân gibi bin envaa 

münkasım olan idmancılık. (İki Hud’akâr, L.R., s. 708) 

 Su: Bakır para. (Diplomalı Kız, L.R., s. 624) 

 Suppe: Gece taamı. (Diplomalı Kız, L.R., s. 634) 

 Sutinör: Visalini sermaye ederek beş on para kazanan esafilin güya hamileri 

olan çapkın herifler. (Diplomalı Kız, L.R., s. 646) 

 Şantaj: Bazı hilekârların halkı soymak için tedbir kullanmaları. (Diplomalı 

Kız, L.R., s. 624) 

 Şato: Kasr. (Gönül, L.R., s. 90) 

 Şudever de la natur: Maharet ve kudret-i halıkânenin eser-i enfesi. (İki 

Hud’akâr, L.R., s. 709)   

 Teno velospidik ofisiyel: Kıyafet-i resmiye-i velospidiye. (Ana-Kız, L.R., s. 

832) 

 Test: Bir nev’ hububat. (Bir Acibe-i Saydiye, L.R., s. 792) 

 Traji-komik: Hem facia hem gülünç. (Bahtiyarlık, L.R., s. 336)  

 Vakans: Tatil zamanı. (Cankurtaranlar, L.R., s. 783) 

 Vale de piyesi: Ayak uşağı. (Diplomalı Kız, L.R., 645) 

 Varyoz: Azim çekiçler. (Diplomalı Kız, L.R., s. 596) 

 Velosipid: İki tekerlek üzerine binerek ve ayaklarıyla çevirerek şimendüfer 

kadar süratle kat’-ı mesafe etmekten ibaret bulunan merak.(Ana-Kız, L.R., s. 828) 

 Vilajyator: Seyyah-ı devran. (İki Hud’akâr, L.R., s. 715) 

 Yazarın hikâyelerinde kullanarak okuyucularına anlamını açıklamadığı ve 

genellikle Fransızca kökenli sözcükler başlı başına bir araştırma konusu olduğu için 

aşağıda bu türden sözcüklerin kimisi verilmiştir: 

1) Armonika (Çingene, L.R., s. 475) 
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2) Balo (Cankurtaranlar, L.R., s. 765) 

3) Baron (Ana-Kız, L.R., s. 843) 

4) Broş (Bahtiyarlık, L.R., s. 292) 

5) Büfe (Çifte İntikam, L.R., s. 507) 

6) Ciro (Bahtiyarlık, L.R., s. 308) 

7) Direktör (Para, L.R., s. 556) 

8) Fosfor (Dolaptan Temaşa, L.R., s. 673) 

8) Francala (Obur, L.R., s. 411) 

10) Gato (Diplomalı Kız, L.R., s. 601) 

11) Gusto (Çingene, L.R., s. 477)  

12) İstenograf (Obur, L.R., s. 401) 

13) Kartdövizit (İki Hud’akâr, L.R., s. 731) 

14) Konsol (Çingene, L.R., s. 465) 

15) Konsolit (Hırs, K.H., s. 47) 

16) Kontrato (Esaret L.R., s. 13) 

17) Kulüp (Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar, L.R., s. 563) 

18) Loca (Diplomalı Kız, L.R., s. 632) 

19) Lokanta (Firkat, L.R., s. 156) 

20) Mostra (Emanetçi Sıtkı, L.R., s. 764) 

21) Nota (Çingene, L.R., s. 477) 

22) Omnibüs (Diplomalı Kız, Diplomalı Kız, L.R., s. 617) 

23) Poliçe (Bahtiyarlık, L.R., s. 308) 

24) Robdökamara (Bekârlık Sultanlık mı Dedin?, L.R., s. 280)  

25) Rozbif (Diplomalı Kız, L.R., s. 648) 

26) Statü (At Bulunur Meydan Bulunmaz Meydan Bulunur At Bulunmaz, 

D.E.O.H.A.T.,     s. 27)  

27) Sigorta (Para, L.R., s. 556) 

28) Şartröz (Bekârlık Sultanlık mı Dedin?, L.R., s. 276) 

29) Trampet (At Bulunur Meydan Bulunmaz, Meydan Bulunur At Bulunmaz, 

D.E.O.H.A.T., s. 24) 

30) Tramvay (Diplomalı Kız, L.R., s. 617) 
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 Ahmet Mithat’ın hikâyelerinde Fransızca’dan Türkçeye geçen ve modern 

araçları, teknolojik gelişmeleri, Batılı yaşayış tarzını okuyuculara hissettiren ve 

tanıtan sözcükleri kullanması olumlu bir özelliktir. Çünkü okuyucular bu sayede 

bilim ve uygarlık dünyasındaki gelişmeler konusunda az da olsa bilgi kazanıp 

duyarlılık kazanacaklardır. Yukarıdaki sözcüklerden anlaşılacağı gibi yazar, yabancı 

kökenli sözcüklerden genellikle somut olanlarını seçmiştir. Bu da, eğitim seviyesi 

düşük okuyucuların bu yeni sözcükleri daha rahat öğrenmelerini sağlayacaktır. 

Çünkü sözcük dağarcığı gelişiminde somut kavramların öğrenilmesi daha 

kolaydır.354  

 

  3.1.1. Atasözleri 

 İnsanların gözlem ve deneme-yanılma yoluyla edindikleri bilgi ve 

deneyimlerini ifade ederek kuşaktan kuşağa aktarılagelen, edebiyat eserlerinde de 

sıkça kullanılan, söyleyeni belli olmayan, özlü, öğüt verici nitelikteki sözlere atasözü 

denir. Ahmet Mithat Efendi, Şinasi’nin atasözleri üzerine yapmış olduğu Durub-ı 

Emsal-i Osmaniye adlı çalışmasını dil ve kültür açısından olumlu ve yararlı bir 

gelişme olarak görür. Şinasi’nin gençler tarafından unutulmaması için bu eserindeki 

ilk on sekiz atasözünü açıklayıcı hikâyeler yazıp bunları Durub-ı Emsal-i Osmaniye 

Hikemiyatının Ahkâmını Tasvir adıyla bir kitapta toplar. Bu eserde ele alınan 

atasözleri şunlardır: Atı Alan Üsküdar’ı Geçti, At Bulunur Meydan Bulunmaz 

Meydan Bulunur At Bulunmaz, At Sahibine Göre Eşer, Ateş Düştüğü Yeri Yakar, 

Atılan Ok Geri Dönmez, Aç Tavuk Kendini Buğday Ambarında Zanneder, Aç 

Gezmeden Tok Ölmek Yeğdir, Adam Adamı Bir Kere Aldatır, Âdem Oğluna İyilik 

Yaramaz, Aşağı Tükürsem Sakalım Yukarı Tükürsem Bıyığım, Ağustosta Suya 

Girse Balta Kesmez Buz Olur, Anlayana Sivrisinek Sazdır Anlamayana Davul Zurna 

Azdır, Alçacık Yerde Tepecik Kendini Dağ Sanır, Aldatayım Diyen Aldanır, 

Ayağında Donu Yok Başına Fesleğen Takar, Er Oğlu Üçe Kadar, Ere İnanma Suya 

Dayanma, Eski Dost Düşman Olmaz Yenisinden Vefa Gelmez. Ayrıca yazarın şu beş 

hikâyesinin adı da bir atasözüdür: Az Tama’ Çok Ziyan Getirir, Hilekârın Mumu 

                                                
354 Cemal Yıldız, Alpaslan Okur, Gökhan Arı, Yakup Yılmaz, Türkçe Öğretimi, Pegem A 
Yayıncılık, Ankara, 2006, s. 315. 



 233 

Yatsıya Kadar Yanar, Evdeki Pazar Çarşıya Uymaz, El Elden Üstündür Arşa 

Çıkınca, Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar. 

 Ahmet Mithat’ın hikâyelerinde kullandığı bazı atasözleri bugün kullanılmıyor 

ya da zamanla değişikliğe uğramıştır. Hikâyelerindeki atasözleri şunlardır: 

1) Açma kutuyu söyletme kötüyü (Ölüm Allah’ın Emri, L.R., s. 203) 

2) Ağaç yaş iken eğilir (Çingene, L.R., s. 455) 

3) Allah kardeşi kardeş yaratmış kesesini ayrı yaratmış (Para, L.R., s. 521) 

4) Ayının kırk meseli vardır kırkı da armut üzerinedir (Obur, L.R., 393) 

5) Bekârın parasını bit yer yakasını (Bekârlık Sultanlık mı Dedin?, L.R., s. 269) 

6) Bekârlık sultanlıktır (Bekârlık Sultanlık mı Dedin?, L.R., s. 269) 

7) Bir ağızdan çıkan bin ağza yayılır (Dolaptan Temaşa, L.R., s. 698) 

8) Bir dirhem et bin ayıp örter (Çingene, L.R., s. 477)  

9) Bir kaşık aşım kaygısız başım (Fakr u Gına, K.H., s. 14) 

10) Bir yorgunluk diğerini defeder (Bahtiyarlık, L.R., s. 300) 

11) Cins at çul altında da belli olur (Diplomalı Kız, L.R., s. 641) 

12) Damlayan damla mermeri bile deler (Firkat, L.R. 156) 

13) Emanete hıyanet olmaz (Emanetçi Sıtkı, L.R., s. 734) 

14) Erken evlenenle erken yola çıkan aldanmamış (Ağustosta Suya Girse Balta 

Kesmez Buz Olur, D.E.O.H.A.T., s. 130) 

15) Göz görür gönül sever (Yeniçeriler, L.R., s. 178) 

16) İki çıplak bir hamama yakışır (Ağustosta Suya Girse Balta Kesmez Buz Olur, 

D.E.O.H.A.T., s. 131) 

17) İki el bir baş içindir (Ana-Kız, L.R., s. 824) 

18) İntizar nardan eşeddir (Obur, L.R., s. 397)  

19) Kalp kalbe karşı olur (İki Hud’akâr, L.R., s. 718) 

20) Karının altın şamdanı olsa mumu yine koca diker (Ağustosta Suya Girse Balta 

Kesmez Buz Olur, D.E.O.H.A.T., s. 131) 

21) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez (Para, L.R., s. 542) 

22) Kedi uzanamadığı, yetişemediği ciğere ‘Tüh! Kaka!’ der (Para, L.R., s. 525) 

23) Kendi düşen ağlamaz (Felsefe-i Zenan, L.R., s. 74)   

24) Keskin sirke yine kendi kabına zarar eder. (Arı ile Sinek, K.H., s. 8) 
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25) Kızı kendi hâline bırakacak olsalar ya davulcuya varır ya zurnacıya. (Çifte 

İntikam, L.R.,  s. 515)  

26) Kızını dövmeyen dizini döver (Maymun ile Oğlu, K.H., s. 71)  

27) Mürasele muvasalanın yarısıdır (Cinli Han, L.R., s. 345) 

28) Sabrın sonu selamettir (Sabırsızlık, K.H., s. 4-5)  

29) Sanat altın bileziktir (Emanetçi Sıtkı, L.R., s. 748) 

30) Tın tın eden boş küptür, dolu küpten ses gelmez (Para, L.R., s. 522) 

31) Uyuyan taam eder (Obur, L.R., s. 401)  

32) Yorganına göre ayağını uzatmalı (Puhu, K.H., s. 77) 

33) Zor ile güzellik olmaz (Bir Tövbekâr, L.R., s. 431) 

 Atasözlerini uygun yerlerde kullanarak anlatımı zenginleştirmek Türkçe 

dersinin amaç ve kazanımları arasında yer alır.355 Ahmet Mithat Efendi’nin bazı 

atasözlerini ilginç ve dikkat çekici hikâyeleri yoluyla açıklaması okuyucuların 

atasözlerini daha etkili olarak öğrenmelerini sağlayacaktır. Ayrıca bugün 

kullanılmayan veya değişik biçimlerde kullanılan “Cins at çul altında da belli olur”, 

“Mürasele muvasalanın yarısıdır” (Yazışmak-mektuplaşmak, kavuşmanın yarısıdır) 

gibi atasözleri okuyucuların söz varlığını zenginleştirecek niteliktedir. 

 Dilin sade ve anlaşılır olmasını savunan Ahmet Mithat, hikâyelerinde fazla 

olmamakla birlikte Arapça ve Farsça atasözü de kullanmıştır. Bu durum üslubunun 

sadeliğini ve anlaşırlığını zedelemiştir. Örneğin Fransızca’dan çevirdiği Ezop’un bir 

hikâyesine “El Hükmü Limen Agleb” şeklinde bir Arapça başlık koyması veya 

Cankurtaranlar hikâyesini “Huz ma safa da’ ma keder” sözüyle bitirmesi yazarın 

dil konusundaki görüşleri ve tutumuyla tamamen ters düşmektedir. 

 

 3.1.2. Deyimler 

 Deyimler, en az iki sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşıp bir anlam 

bütünlüğü oluşturacak şekilde bir araya gelerek oluşturduğu sözcük gruplarıdır. 

Ahmet Mithat’ın hikâyelerinde deyimler önemli bir yer tutar. Yazar, çok sayıda 

deyim kullanarak anlatımı tekdüzelikten kurtarmayı büyük ölçüde başarır. 

                                                
355 Millî Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Millî 
Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2006, s. 21.  
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Hikâyelerindeki deyimler arasında bugün kullanılmayanları ya da zaman içinde 

değişime uğrayanları vardır. Yazarın kullandığı bazı deyimler şunlardır: 

1) Açtı ağzını yumdu gözünü (Yeniçeriler, L.R., s. 194) 

2) Aklını başına almak (Obur, L.R., s. 405)  

3) Aklı başına gelmek (Bir Acibe-i Saydiye, L.R., s. 817) 

4) Ateş saçağı sardı (Yeniçeriler, L.R., s. 181) 

5) Başı taşa değmek (Gençlik, L.R., s. 41) 

6) Bıyık altından gülmek (Cankurtaranlar, L.R., s. 786) 

7) Bini bir paraya (Tehhül, L.R., s. 45) 

8) Buyur kürküm (Diplomalı Kız, L.R., s. 641) 

9) Canına minnet (Gönül, L.R., s. 98) 

10) Damarına girmek (Bahtiyarlık, L.R., s. 312) 

11) El çekmek (Bir Gerçek Hikâye, L.R., s. 236) 

12) Elinden kurtulmak (Bahtiyarlık, L.R., s. 308) 

13) Gönül almak (Bir Gerçek Hikâye, L.R., s. 235) 

14) Gönül vermek (Çingene, L.R., s. 481)  

15) Gözü dönmek (Gönül L.R., s. 100) 

16) İç çekmek (Obur, L.R., s. 400) 

17) İçtikleri su ayrı gitmemek (Atı Alan Üsküdar’ı Geçti, D.E.O.H.A.T., s. 5) 

18) Kapağı atmak (Bahtiyarlık, L.R., s. 337) 

19) Kendini kaybetmek (Yeniçeriler, L.R., s. 192) 

20) Kulak asmamak (Yeniçeriler, L.R., s. 191)  

21) Mercimeği fırına vermek (Bir Gerçek Hikâye, L.R., s. 235) 

22) Meydan okumak (Yeniçeriler, L.R., s. 190) 

23) Ne sihirdir ne keramet el çabukluğunda marifet (Çingene, L.R., s. 444) 

24) Ok yaydan çıkmak (Atılan Ok Geri Dönmez, D.E.O.H.A.T., s. 83) 

25) Pancar kesilmek (Teehhül, L.R., 45) 

26) Tazı bizim ama çul başka (Diplomalı Kız, L.R., s. 638) 

27) Yalın ayak başı kabak (Çifte İntikam, L.R., s. 501) 

28) Yerinde yeller esmek (Felsefe-i Zenan, L.R., s. 77)  

29) Yüreği hoplamak (Dolaptan Temaşa, L.R., s. 680) 

30) Yüreğine su serpmek (Gönül, L.R., s. 100) 
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 Deyimleri doğru olarak öğrenmenin yollarından biri de onları metnin 

bağlamından hareketle kavramaktır. Okuyucular, metin içerisindeki sürükleyici ve 

etkileyici bölümlerde kullanılan deyimleri, hem anlamları yönünden hem de 

kullanılış nedenleri yönünden daha rahat kavrarlar. Bu bakımdan Ahmet Mithat’ın 

hikâyelerinin okuyuculara bazı deyimleri kavramalarına yardımcı olabileceği 

söylenebilir. Hikâyelerde ayrıca bugün kullanılmayan veya değişik biçimlerde 

kullanılan “tazı bizim ama çul başka”, “buyur kürküm” (ye kürküm ye) gibi 

deyimler, okuyucuların dil zevkini geliştirecek ve dilin değişik anlam imkânlarını az 

da olsa kavratabilecek özellikler taşır.     

 

 3.1.3. İkilemeler 

 İkileme, anlatım gücünü arttırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı 

zenginleştirmek amacıyla aynı sözcüğün tekrar edilmesi veya anlamları birbirine 

yakın yahut karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana 

kullanılmasıdır.356 Ahmet Mithat’ın hikâyelerinde anlatıma canlılık katan ikilemeler 

kullanılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır: 

1) Ağlaya ağlaya (Firkat, L.R., s. 152) 

2) Bağıra çağıra (Obur, L.R., s. 411) 

3) Çat çat (Dolaptan Temaşa, L.R., s. 680) 

4) Çıtı pıtı (Bekârlık Sultanlık mı Dedin?, L.R., s. 275) 

5) Çıtır çıtır (ölüm Allah’ın Emri, L.r., s. 219) 

6) Ev bark (Mihnetkeşan, L.R., s. 108) 

7) Ferah ferah (Dolaptan Temaşa, L.R., s. 683) 

8) Gele gele (Firkat, L.R., s. 149)  

9) Gide gide (Gençlik, L.R., s. 35) 

10) Hüngür hüngür (Firkat, L.R., s. 152) 

11) Kangal kangal (İyiliğe Kemlik, K.H., s. 9) 

12) Kat kat (Nasip, L.R., s. 260) 

13) Katmer katmer (At Bulunur Meydan Bulunmaz Meydan Bulunur At Bulunmaz, 

D.E.O.H.A.T., s. 24) 

                                                
356 Vecihe Hatiboğlu, Türk Dilinde İkilemeler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1981, s. 9.  
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14) Kıvrım kıvrım (Obur, L.R., s. 401) 

15) Küçük küçük (Bahtiyarlık, L.R., s. 313) 

16) Mini mini (Ana-Kız, L.R., s. 842) 

17) Oda oda (Çingene, L.R., 496) 

18) Panpul panpul (Yeniçeriler, L.R., s. 180) 

19) Pek pek (Obur, L.R., s. 410) 

20) Saç saça baş başa (Obur, L.R., 411) 

21) Şap şap (Dolaptan Temaşa, L.R., s. 682) 

22) Saldır paldır (Firkat, L.R., s. 123) 

23) Sık sık (Obur, L.R., s. 410)  

24) Tuhaf tuhaf (Çifte İntikam, L.R., s. 500) 

25) Uzaktan uzağa (Yeniçeriler, L.R., s. 193) 

26) Uzun uzadıya (Firkat, s. 153) 

27) Yana yakıla (Yeniçeriler, L.R., s. 191)   

28) Yarım yamalak (Bekârlık Sultanlık mı Dedin?, L.R., s. 275) 

29) Yarım yurum (Çifte İntikam, L.R., s. 500) 

30) Zangır zangır (Yeniçeriler, L.R., s. 190) 

 Ahmet Mithat’ın hikâyelerinde “kangal kangal”, “katmer katmer” gibi 

betimlemenin etkileyiciliğini arttırıcı ikilemelerin yanı sıra günümüzde 

kullanılmayan “panpul panpul” (dolgun, tombul) ve “saldır paldır” (sallanarak, 

titreyerek) ikilemeleri vardır. Bu iki ikileme dışında, yazarın hikâyelerinde kullandığı 

bütün ikilemeler rahatlıkla anlaşılabilecek ve okuyuculara dil zevki verecek 

niteliktedir.  

 

 3.1.4. Argo 

 Argo, toplum içerisinde bazı sebeplerle ayrışan veya dışlanan kesimlerin, 

kendi aralarındaki iletişimi, grup dayanışmasını sağlamak ya da farklı oluşlarını 

belirmek için ürettikleri özel bir dildir. Argo, milletin ortak kültür dilinden farklı 

olarak belli kesimlerin kendi aralarında ürettikleri alaya, hakarete, büyüklenmeye yer 
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veren, zekâya ve nükteye dayalı, genellikle eğretileme sanatından yararlanılarak 

üretilmiş imgesel, şifresel özel bir zümre dilidir.357  

 Ahmet Mithat Efendi’nin hikâyelerinde az miktarda argo söz bulunmaktadır. 

Aşağıda bunlardan örnekler verilmiştir. 

1) Acaba bu da bir atma mı? (Gençlik, L.R., s. 37) 

2) Ne ise, âlâ. İşimiz ayna. (Gençlik, L.R., s. 37) 

3) Buldunuz ciğer inanacak kediyi. (Yeniçeriler, L.R., s. 178) 

4) Daha hiç kanım yok. (Yeniçeriler, L.R.,  s. 179) 

5) Zora ve kapmaya ne hacet? (Yeniçeriler, L.R., s. 179) 

6) Bre dayı sanki senin meramın bizimle kesişmek mi? (Yeniçeriler, L.R., s. 184) 

7) Tophanede birkaç melez var imiş. (Yeniçeriler, L.R., s. 187) 

8) Benim böyle bir halt ettiğim var mıdır? (Bir Gerçek Hikâye, L.R.,  s. 242) 

9) Şebek herif. (Bekârlık Sultanlık mı Dedin?, L.R., s. 279) 

10) Vampir herif âdeta yemek sıskası olmuş. (Obur, L.R., s. 410)   

11) Demek oluyor ki karı başımızda ekşidi kaldı, dedi. (Diplomalı Kız, L.R., s. 599) 

12) Biz ne eşek imişiz! (Diplomalı Kız, L.R., s. 603) 

13) Çünkü bunlar pek tıngır mıngır şeylere benziyor. (Diplomalı Kız, L.R., s. 614) 

14) Şu kadar ki heriften parayı ziyadece yolmalısın. (Dolaptan Temaşa, L.R., s. 682) 

15) Anladın mı gözüm, çek bakayım arabanı. (Aç Gezmeden Tok Ölmek Yeğdir, 

D.E.O.H.A.T., s. 96) 

 Kabalığa ve aşırılığa kaçmamak şartıyla argonun dili renklendirdiği 

söylenebilir. Şinasi, Şair Evlenmesi adlı eserinde halk diline ve deyişlerine yer 

vermiştir. Şinasi’nin özellikle dil konusundaki girişim ve çalışmalarını devam 

ettirmeyi amaç edinen Ahmet Mithat da hikâyelerinde halkın ve yeniçeriler başta 

olmak üzere çeşitli meslek gruplarının deyişlerine fazla olmamakla birlikte yer 

vermiştir. Bu durum, hikâyelerinin üslubunun içten ve doğal olmasına az olsa katkı 

sağlamıştır.  

 

 

 

                                                
357 Nurullah Çetin, Roman Çözümleme Yöntemi, Edebiyat Otağı Yayınları, Ankara, 2006, s. 268.  
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3.2. CÜMLE 

 Cümleler bir düşünceyi veya yargıyı ifade eden ve anlamca bir bütün 

oluşturan söz gruplarıdır. Cümlelerin kuruluşu ve yapısı, üslubun en belirleyici 

özelliğidir. Sağlam bir cümle bilgisinin önemini ve iyi bir cümlenin özelliklerini 

Cahit Kavcar, şu sözleriyle son derece öz ve etkili olarak açıklar: “Sağlam bir ‘cümle 

bilgisi’ne sahip olmalıyız. Bilindiği gibi cümle, bir duyguyu, düşünceyi, yargıyı tam 

olarak anlatan söz dizisidir. Doğru ve düzgün yazmak için cümleyi, özellikle 

cümlenin temel ve yardımcı ögelerini iyi bilmeli, bildiklerimizi uygulamaya 

koymalıyız. Kurduğumuz cümle doğru, eksiksiz olmalıdır. Önemli bir nokta da 

öğrencilerimizin işe kısa cümlelerle başlaması gerektiğidir. Çünkü uzun ve karmaşık 

cümleler hem anlaşılırlığı engeller, hem de dilbilgisi kuralları yönünden birtakım 

yanlışlar yapmamıza yol açar. Ayrıca cümlede gereksiz sözcüklerden kaçınmalı, 

amacımızı elden geldiğince az sözcükle anlatmaya çalışmalıyız. Çünkü en güzel 

cümle, içinde fazla kelime bulunmadığı halde, amacı eksiksiz olarak anlatabilen 

cümlelerdir.”358 

 Yukarıdaki bilgiler ışığında Ahmet Mithat Efendi’nin hikâyelerinde, genel 

olarak sağlam bir cümle yapısından söz etmek güçtür. Cümle yapısı bakımından 

Letaif-i Rivayat serisinde yer alan hikâyeler, Kıssadan Hisse ve Durub-ı Emsal-i 

Osmaniye Hikemiyatının Ahkâmını Tasvir’deki hikâyelerden daha sade ve 

sağlamdır. Bunda Letaif-i Rivayat serisindeki hikâyelerin geniş hacimli olmasının 

ve bunun sonucu olarak da yazarın düşüncelerini daha rahat ve ayrıntılı olarak ifade 

edebilmesinin önemli payı vardır. Geniş bir halk kitlesine hitap etmeyi amaçlayan 

Ahmet Mithat Efendi’nin hikâyelerinde ağırlıklı olarak açık, kısa ve anlaşılması 

kolay cümleler kullanılmıştır. Özellikle olayların anlatıldığı ve diyalogların yer aldığı 

bölümlerdeki cümlelerin tamamına yakını bu niteliktedir. Aşağıdaki alıntılarda 

yazarın sadelik ve anlaşılırlığı başarıyla yakaladığı cümle örnekleri vardır: 

 “Yanımda diğer bir adamı daha gördüm ve dikkatlice yüzüne baktığımda 

bizim Simon olduğunu tanıdım. 

— Vay! Bonjur Mösyö Simon. 

— Bonjur dostum! Aman bizde bu hâl nedir? 

                                                
358 Cahit Kavcar, Edebiyat ve Eğitim, Engin Yayınları, Engin Yayınevi, Ankara, 1999, s. 154. 
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— Vallahi bilmem. Arabanın sağ tarafından kendimi attığım gibi başımı sol 

tarafa vurmuşum. Hâlâ sersem gibi bir hâldeyim. 

— Acaip. Sol taraf dediğiniz şey işte benim başımdır. Bir kere baksanız a! 

Avurdum fırladı şişti. 

— Bu nasıl lâkırdı? 

— Nasıl olacak. Sen arabanın sağ kapısını açıp telâş ile içine atlar atlamaz 

ben de diğer taraftan sol kapısını açıp kendimi senin üzerine atmışım. İşte 

bu hâlde baş başa bir müsademe vuku bulmuş.  

— Güzel ama sen bu arabanın nereye gideceğini biliyor mu idin? 

— Evet biliyordum. Senin sayfiyene. 

— Âlâ! Demek oluyor ki sen bu gece benim misafirimsin.  

— Hayır! Estağfurullah sen… 

— Vay bu ne demek? Çocukluktan beri seninle dost olalım da seni bir gece 

misafir etmeye muvaffak olamayım mı? 

— Yok a canım… 

— Yoksa iki aydan beri gaybubet etmiş olduğumdan bu müddet zarfında 

bizim dostluk mu bozuldu? 

— Hayır a efendim madde öyle değil! Mesele… 

— Lâkin vallahi hatırım kalır. Fakat teessüf ederim. İki üç ay gaybubetle 

beni bu kadar hatırınızdan çıkaracağınızı memul etmezdim. 

— Aman a birader, bana laf bırakmıyorsun ki! Dur azıcık, biraz da beni 

dinle.” (Su’-i Zan, L.R., s. 2) 

 “Mektubu gönderdikten sonra aradan bir hafta kadar daha vakit geçti. Bir eser 

yok. Bizi yine merak sardı. Resim gözümün önünden ayrılmaz. Lâkin resmin 

temaşası dahi merakımı defedemez oldu. Niyet ettim hanıma bir mektup daha 

yazayım. Yanayım yakılayım, cevabı keseyim. Fakat kim ile göndereyim. Çaresiz 

sükût ettim. Vukuata muntazır kaldım. Aradan tamam yirmi gün geçti. Bir de bir 

akşam Fedai bir mektup daha getirdi. Sıçrayıp kalktım. Mektubu alıp hemen açtım. 

Ne bakayım! O akşam saat birden sonraca Çemberlitaş yanında bulunmaklığımı ve 

oradan beni alacak adamla birlikte gelmekliğimi emretmiş. Aman ne güzel tesadüf. 

Çünkü valide filân da iki gecedir misafirlikte ve bir iki gece daha gelmezler. Artık 
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sevincimden çıldırdım. Hemen kalkıp çamaşır değiştim, giyindim kuşandım.” 

(Gençlik, L.R., s. 37) 

 Ahmet Mithat Efendi’nin hikâyelerinde genel olarak sade ve anlaşılması 

kolay cümleler yer almakla birlikte azımsanmayacak sayıda uzun, bozuk ve 

anlaşılması zor cümleler de bulunmaktadır. Bu türden cümleler özellikle okuyuculara 

bir düşünceyi açıklarken veya kişiler tanıtılırken kullanılmıştır. Aşağıda çok sayıda 

yargı bildiren, bozuk ve anlaşılması zor üç tane cümle örneği verilmiştir: 

 “Bunun üzerine tavşanların ileri gelenleri, deliklerin ağzına gelip kim 

olduğunu ve ne istediğini sorduklarında kedi, gayet mülâyemetle kendisi her 

hayvanın ahvâlini ve sûret-i taayyüşlerini görmek için memleket memleket gezer bir 

feylesof olduğundan bahisle oraya dahi tavşanların ahvalini görüp öğrenmeye 

geldiğini beyân etmesiyle merkum dahi delikler içinde bulunan arkadaşlarına ‘Hilm 

ve necâbeti nâsiye-i hâlinden ma’lûm olan bu misafir garazsız ve mahcûb bir 

feylesof olup tecrübe ardı sıra her diyârı gezdiği gibi buraya dahi bizim hâlimizi 

görmeğe gelmiştir. İmdi bu kelimât-ı hikmet-i âyâtını dinlemek lazımdır. Bâ-husûs 

kendisi hulûlî mezhebinden gibi göründüğü cihetle canlı olan hayvanâta elbette zarar 

eriştirmez.’ dediğinde eğerçi içlerinde tecrübe görmüş ve iş öğrenmiş bir ihtiyâr, bu 

misafirin nâsiye-i hâlinden henüz emin olmamış ise de diğerleri büyüklerinin hutbesi 

üzerine kedinin sohbetine can atarak deliklerinden çıkar çıkmaz kedi, bunların 

selâmlarına mukabil yedi sekiz tanesini paralayarak bakiye-i dendânı tekrar 

deliklerine can atarlar.” (Kedi ile Tavşanlar, K.H., s. 77-78) 

 “Paşanın Acemlerle gizli ittifak ve muhâberesinden padişahın su’-i zan 

etmekte olduğu bir günde güvercin mektup götürür iken aşağıdan bir ok atılarak bî-

çârenin vücudunu delmesiyle al kanlarını akıtarak ve kanatlarını çarparak bir 

müddetçik daha gidebilmiş ise de artık büsbütün takati kesildiğinden yere düştü ve 

ölüm karanlığı gözlerini bürüyerek kendisini vuran adam bir yandan ayaklarını 

kırarcasına mektubları koparıp almakta olduğu hâlde diğer taraftan dahi bî-çâre hırs 

belâsıyla yuvasında sürdüğü tatlı ömürden mahrum kaldığına ve nihayet kendisine 

hiçbir taalluku olmadığı hâlde padişahın adamı elinde böyle beyhûde yere can 

vermesine hayıflanarak kemâl-i ızdırâbla ölüp gitti.” (Güvercin, K.H., s. 89) 

 “Bundan başka Pol gayet cera ve cesur ve akıl ve dirayetle beraber selâmet-i 

fikri ve hissiyat-ı derunu basalet ve istikamet-i tab’ıyla mütenasip bir civan olup 
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Margret’in kendisine gösterdiği evza’ ve evza’ıyla tercüme ediverdiği hâlât ise Pol 

tavır ve mişvarında bulunan bir delikanlıyı ümitvar edecek derecenin dahi fevkinde 

olmasıyla bîçare birtakım meşagili arasında Margret’in hayaliyle dahi meşgul olmaya 

başladı. Ve bu gibi hayalâtta mumaileyhanın dahi kendisine müşterek olduğuna dahi 

yakin hâsıl eyledi ise de mumaileyhanın asaleti hasebiyle hayalât-ı mezkûrenin 

neticesini istintaç edebilmesi muhal olduğunu ve kendisi pespayelik hasebiyle 

mumaileyhanın zaten esiri mesabesinde iken şimdi ayağına aşk denilir diğer bir 

zincir-i esaret daha vurulduğunu bîçare kendisi dahi anladı.” (Gönül, L.R., s. 88)      

 Son zamanlarda bir metnin anlaşılırlığı ve okuyucu düzeyine uygunluğu ile 

ilgili bir kavram olan “okunabilirlik” üzerine bazı çalışmalar yapılmıştır. 6. Sınıf 

Türkçe ders kitaplarındaki metinlerin okunabilirliği üzerine yapılan bir çalışmada, bu 

metinlerdeki cümle uzunluğunun ortalama 10,25 sözcük olduğu tespit edilmiştir.359 

Dünyadaki ünlü söylevler üzerine yapılan bir incelemede ise De Gaulle, Napoleon 

Bonapart gibi ünlü söylevcilerin cümlelerinin ortalama sözcük uzunluğunun 15 

olduğu, yani bir cümlede ortalama on beş sözcüğün kullanıldığı belirlenmiştir.360 

Yukarıdaki cümlelerin ise sırasıyla 140, 91 ve 106 sözcükten oluşması göz önünde 

bulundurulursa, bu uzun ve bozuk cümlelerin okunabilirliği ne ölçüde engellediği 

açıkça görülecektir. Özellikle Sanat Okulu öğrencileri için yazılan Kıssadan 

Hisse’den alınan yukarıdaki ilk iki cümleden hareketle yazarın hikâyelerinde bazen 

çocuk ve gençlerin rahatlıkla anlayabileceği cümle uzunluğunun çok üzerine çıktığı 

söylenilir. Yaşadığı dönemde toplumun yüzde doksanının okuma-yazma 

bilememesinden dolayı sade bir dille yazmaya özen gösteren yazarın kurduğu bazı 

cümlelerin okunabilirlik açısından önemli eksik ve kusurları vardır. Yazar bu eksik 

ve kusurlardan uzak cümleler kursaydı çok daha başarılı olacak ve okuyucular 

tarafından daha rahat anlaşılacaktı.      

 Ahmet Mithat Efendi’nin dört hikâyesindeki cümleler üzerine yaptığımız 

inceleme, hikâyelerindeki cümlelerin yapısı ve kuruluşu hakkında fikir verecektir. 

Yazarın hikâyelerinde kullandığı cümleler: 

                                                
359 Ömer Çiftçi, Mehmet Akif Çeçen, Deniz Melanlıoğlu, Altıncı Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki 
Metinlerin Okunabilirlik Açısından Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, C. 6., S. 22, 
Güz-2007, s. 214.  
360 Firdevs Güneş, Okuma-Yazma Öğretiminde Cümlenin Önemi, Türklük Bilimi Araştırmaları,    
S. 13, Niğde, Bahar, 2003, s. 45. 



 243 

Hikâyenin Adı Cüml. 
Sayısı 

İsim  
C. 

Fiil 
C. 

Basit 
C. 

Bil. 
C. 

Sır. 
C. 

Bağlı 
C. 

Olml. 
C. 

Olsz. 
C. 

Soru 
C. 

Ünl. 
C. 

Eklt. 
C. 

Ali 20 1 19 - 16 - 4 20 - - - - 

At Bulunur 
Meydan 

Bulunmaz 
Meydan 

Bulunur At 
Bulunmaz 

98 31 63 41 44 3 10 66 14 17 1 4 

Nasip 223 61 162 69 135 7 12 157 32 26 8 - 

Bekârlık 
Sultanlık mı 

Dedin? 
316 74 238 98 185 18 15 214 35 42 25 4 

TOPLAM 657 167 482 208 380 28 41 457 81 85 34 8 

YÜZDE 
 

 25,4 73,3 31,6 57,8 4,2 6,2 69,5 12,3 12,9 5,1 1,2 

 

 Hikâyelerdeki fiil cümlelerinin %70’in üzerinde olması hareketli ve olay 

ağırlıklı anlatımın göstergesidir. Yazar, birden çok yargıyı bir cümlede toplamak 

istediğinden dolayı kullandığı cümlelerin yarısından fazlası birleşiktir. Ayrıca 

genellikle olumlu cümleleri tercih etmektedir. Bu sonuçlardan yola çıkarak, 

cümlelerin kuruluş ve yapısının olumlu, dışadönük, hareketli ve olay ağırlıklı bir 

anlatım tarzını işaret ettiğini söylemek mümkündür.   
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3.3. SÖZ SANATLARI 

 Özellikle edebî eserlerde anlatımı güçlendirmek, renklendirmek ve daha ilgi 

çekici bir hâle getirmek için başvurulan söz sanatları, bir yazarın dili özgün olarak 

kullanma yeteneğinin en belirgin göstergelerindendir. Yeni anlam olasılıkları yaratan 

söz sanatlarının her türlü metinde birçok işlevi vardır:  

 “Michael Riffaterre’in dediği gibi ‘metin bir şey söyleyerek söylediğinin 

ötesinde başka bir şey diyorsa örtüklük önümüzde’ demektir. Değişik imgeler 

çağrıştırmak, anlam etkileri yaratmak, düşüncelerini vurgulamak, söylemini daha 

güzel, daha etkili kılmak için yazar, söz sanatlarına başvurarak okurun imgeleminde 

yeni evrenler açar, ilgisini uyanık tutmaya çalışır. Söz sanatları bir metnin anlamını 

biçimlendirirken yeni anlam olasılıkları yaratır. Değişik metinlerde (anlatısal, 

betimsel, kanıtlayıcı, açıklayıcı…) ve yazının her türünde (şiir, roman, tiyatro, 

deneme…) rastlanan söz sanatları metnin anlamını destekler. Oldukça geniş bir 

yelpazede yer alan söz sanatlarını, yazar yaratmak istediği etkiye göre seçer, 

düzenler, en önemlisi de oluşturur.”361   

 Öğrencilerin söz sanatlarını kavrayıp uygun yerlerde kullanarak anlatımı 

zenginleştirmeleri Türkçe dersinin amaç ve kazanımları arasında yer alır: 

 “Atasözü, deyim ve söz sanatlarını uygun durumlarda kullanarak anlatımını 

zenginleştirir.”362 

 Ahmet Mithat Efendi’nin hikâyelerinde önemli miktarda söz sanatı 

bulunmaktadır. Bu söz sanatlarını yazar, uygun yerlerde kullanarak anlatımın 

etkileyiciliği arttırmıştır. Ancak bu işi yeterince ustalıkla yaptığı söylenemez. Buna 

rağmen söz sanatlarını, okuyucuların rahatlıkla anlayabileceği basitlikte kullanmıştır. 

Aşağıda bunlardan örnekler verilmiştir. 

 Benzetme/Teşbih 

 “Bir gün Paris şehrinde bir maslahat zımnında çarşıda gezer iken hava birden 

bire karardı ve bulutlar yekdiğerine muhacim eden ordular gibi birbirine karıştı.” 

(Su’-i Zan, L.R., s. 1) 

                                                
361 Zeynel Kıran, Ayşe (Eziler) Kıran, Dilbilime Giriş, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2006, s. 337. 
362 Millî Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Türkçe Dersi (6, 7, 8. Sınıflar) Öğretim Programı, Millî 
Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2006, s. 31.  
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 “Göz kapakları altında kapanıp kalarak mavi midir elâ mıdır kimsenin 

görmemekte olduğu kara gözler sevincinden yıldız gibi parlamaya başladı.” (Firkat, 

L.R., s. 125)  

 “Vücudunu bir sıtma kırgınlığı istiap etmiş gibi gerim gerim gerinip layenkat’ 

esniyor.” (Yeniçeriler, L.R., s. 172) 

 “İşte hengâme bu suretle başlayıp yarım saat kadar devam eyledikten sonra 

bir de Hüsnü’nün aç kurt gibi koyun sürüsü kalabalığı misilli bir kalabalığa sıra bıçak 

hücum ettiği ve hücum eder etmez ortalığı çil yavrusu gibi dağıtıp sırtına bir 

yeniçeriyi yüklenmiş olduğu hâlde avdet eylediği görüldü.” (Yeniçeriler, L.R., s. 

189) 

 “Tahsin ise haşlanmış piliç ve irmik helvası ve mahut işkembe çorbası gibi 

her biri birer can fedasına değeri olan yemeklerin yere düştüğünü görünce müthiş bir 

çığlık koparıp piliçleri üzerine kanat geren tavuk gibi yere kapanmış idi.” (Obur, 

L.R., s. 411)  

 “Kadıncağız birdenbire ağrısı tutmuş gebe gibi bin evca’-ı derun ile oda 

içinde gezmeye başladı ise de…” (Bir Tövbekâr, L.R., s. 435) 

 “Öyle ise filvaki yerinden bile kımıldanmaya vakit bulamayacaksın. Öyle ise 

sen buradan çıkmaya razı olmadığın için ben canını cesedinden cüda edip 

çıkaracağım, dedi ise de daha bu sözün ilk kelimesi olan ‘öyle ise’ kelimesini irad 

eder etmez güya kuvvetli bir yay ile müteharrik imiş gibi yerinden fırlayan paşalı 

dilâveri yine o son sözün son kelimesi olan ‘çıkaracağım’ kelimesini irad eylediği 

zaman filvaki zorlu Mustafa’nın sol göğsü üzerine savurmuş olduğu suranî üç dört 

kaburga kemiğini birden kalem gibi çalıp açtığı kapağı yürek maktu’ olduğu ve bir 

çanağa konmuş gibi o kapak derununda mevzu’ bulunduğu hâlde yeniçerinin sol 

cihetine doğru düşüvermiş idi.” (Dolaptan Temaşa, L.R., s. 689) 

 

 Değişmece/Mecaz 

 “Bîçare Fitnat güzelliğine ve gençliğine kendisi dahi doyamadı.” (Esaret, 

L.R., s. 17) 

 “Dur dur, sözü uzatma. Evirip çevirme, anladım ne demek istediğini.” (Firkat, 

L.R.,   s. 140)  



 246 

 “İşte burada zavallı Ayşe’nin yürekceği oynamaya başlar.” (Yeniçeriler, L.R., 

s. 175)  

 “Bir dilim kuru ekmek yediğimde mi yük oluyor?” (Diplomalı Kız, L.R., 595) 

 

 Abartma/Mübalağa 

 “…karının yüzüne cellâdane bir bakışıyla çocuğu alıp almamakta tereddüt 

gösterişi mutlak fırçadan başka bir şeyle tasvir edilemez. 

 Hayır, fırça ile de tasvir edilemez. Zira o vaz’lar, çehreler bir hâlde kalmıyor 

ki resmolunabilsin. Bir anda bin inkılâp, bin tebeddül gösteriyor.” (Yeniçeriler, L.R., 

s. 173)  

 “Bu hengâme görülecek bir şey idi. Tarifinden kalem de aciz kalır, lisan da.” 

(Yeniçeriler, L.R., s. 189) 

 “…Bahtiyar böyle bir meserret eseri alınca artık tebessümü kahkahaya bozup 

ağzı kulaklarına kadar yarıldı, dişleri dahi burnundan bir buçuk karış kadar dışarıya 

fırlayıp çıktı.” (Ağustosta Suya Girse Balta Kesmez Buz Olur, D.E.O.H.A.T., s. 131)  

  

 Değinmece/Kinaye 

 “Keskin sirke yine kendi kabına zarar eder.” (Arı ile Sinek, K.H., s. 8) 

 “Yorganına göre ayağını uzatmalı.” (Puhu, K.H., s. 77) 

 

 Eğretileme/İstiare 

 “Ah Çorbacım! Ah! Hüsnü kim ise kim. Bir arslan, bir ejder!” (Yeniçeriler, 

L.R. s. 190) 

 “Senevî elli bin frank iratlı bir melek mi?” (Kısmetinde Olanın Kaşığında 

Çıkar, L.R., s. 567)  

 “Sizin isminiz nedir, elmasım?” (Dolaptan Temaşa, L.R.,  s. 679) 

 “Bu Matmazel Luiz, bir beyaz kâğıttır.” (Ana-Kız, L.R., s. 844) 

 

 Düzdeğişmece/Mecaz-ı Mürsel 

 “Kimlerle dövüşeceksiniz? Nizam-ı Cedit ile mi?” (Yeniçeriler, L.R., s. 187)  

 “Âleme eğlence lâzım!” (Çingene, L.R., s. 491)  
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 Kişileştirme/Teşhis 

 Kıssadan Hisse’de yer alan bütün hayvan hikâyelerinde kişileştirmeye 

başvurulmuştur.  

 

 Karşıtlık/Tezat 

“Vaktiyle Kâmil ile Gâfil nâmında iki karındaş var idi. Kâmil ne kadar güzel 

ve nâzik ise, Gâfil dahi o kadar çirkin ve bed-ahlâk olduğundan vâlideleri Kâmil’i 

sever ve Gâfile hasedle dâima fenalık düşünür idi.” (Kâmil ile Gâfil, K.H., s.53-54) 

 “Kadım kısmının zem ettiği bir şeyi nasıl yerin dibine batıracağını ve medh 

eylediği bir şeyi dahi göklerin hangi tabakasına çıkaracağını ihtara muhtac değildir.” 

(Ağustosta Suya Girse Balta Kesmez Buz Olur, D.E.O.H.A.T., s. 134) 

 

 Karşılaştırma/Mukayese 

 “Şimşeklerin çakışı, göğün gürleyişi binlerce top bataryalarının bir yerde 

nöbet-i ateş edişlerine dahi kıyas kabul etmeyecek bir hâle geldi.” (Su’-i Zan, L.R., s. 

1)  

 “Sedası ise bir topçu kumandanı kadar dik ve serttir.” (Cinli Han, L.R., s. 

348) 

  “Zihninde tasarlamakta olduğu iş için Juli o kadar derin derin düşünüyor idi 

ki Süveyş Kanalı’nın hafrı için Mösyö de Lesps’in ve üç yüz metrelik kuleyi inşa 

için Mösyö Eyfel’in bu kadar derin ve dalgın olarak düşündüklerini kim söylemiş 

olsa inanamayız.” (Diplomalı Kız, L.R., s. 627)     

 “Suranînin ikinci darbesi kendi sinesi üzerinde mi vuku bulacak diye bir 

intizar-ı faci’ ve müthiş ile birkaç saniye öyle bir zaman geçirdi ki cellâdın satırına 

ensesini eğmiş bulunan mahkûmun o satır ininceye kadar geçirdiği zaman ancak 

buna misal olarak irae ve ihtar olunabilir.” (Dolaptan Temaşa, L.R., s. 689) 

  

 Sorma/İstifham 

 “Hakkı da yok mu ama?” (Bekârlık Sultanlık mı Dedin?, L.R., s. 280) 

 “Bunların sabah vakti ormana gitmiş olmalarını Baba Lotis’in haber almamış 

bulunması mümkün müdür?” (Çifte İntikam, s. 518) 
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 “Âşık ve âşıkanın bu enzar-ı tecessüsten kendilerini muhafaza edebilmeleri 

mutasavver midir?” (Çifte İntikam, L.R., s. 518)    
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3.4. ÖZLÜ SÖZLER 

 Ahmet Mithat Efendi’nin hikâyelerinde yayınlandıkları dönem göz önünde 

bulundurulduğunda düşündürücü, eleştirel düşünceye sevk eden, felsefi değer taşıyan 

ve okuyuculara ışık tutacak nitelikte sözler yer almaktadır. Cümle yapısının yeterince 

sağlam olmaması bu sözlerin etkileyiciliğini olumsuz yönde etkilemiştir. Yazarın 

hikâyelerinde yer alan özlü sözler aşağıda verilmiştir.     

1) “…saadet servete mahsus değildir.” (Dev ile İki Tilki, K.H., s. 39) 

2) “Bir adam dünyada ancak bir ümit üzerine yaşayıp dünyaca bir ümidi olmayan 

adam için hayat abestir.” (Teehhül, L.R., s. 55) 

3) “Resim demek âdeta seyahatin cihet-i heyulaîsidir. (Felsefe-i Zenan, L.R., s. 65) 

4) “Hiçbir aşk yoktur ki masallarda denildiği gibi görür görmez derun-ı dilden ve 

can-ı gönülden hâsıl oluversin.” (Felsefe-i Zenan, L.R., s. 70) 

5) “Şiir demek esaret-i lisan demek değil midir?” (Felsefe-i Zenan, L.R., s. 71) 

6) “Her şeyin cehlinden ilmi evlâ değil mi?” (Felsefe-i Zenan, L.R., s. 72) 

7) “Bir pespaye asilzadelerden ziyade ulüvv-i cenap ve istikamet-i tab’ olamaz mı? 

Hem de efendim bizim asalet diye iftihar ettiğimiz o şerefi kim kazanmış ise o şeref 

ona aittir. Ben filânın oğluyum demek ne fayda verir. İnsan işte ben filânım demeli. 

Bir adam kendi nam ve ünvanıyla iftihar etmeli.” (Gönül, L.R., s. 96)  

8) “Bence şair demek sahib-i şuur demektir.” (Mihnetkeşan, L.R., s. 105) 

9) “Millet fakr u zaruret içinde yanıp kavrulanların hâllerini tevsie yol bulmalı. Hele 

kadın ve kız olur ise mutlaka çare aramalı. Terbiye-i zenana behemehal himmet 

etmeli.” (Mihnetkeşan, L.R., s. 113)   

10) “Eğerçi maaşın çokluğu yani feyzin artmasıyla bir adamın memnun olması lâzım 

gelse feyzi bir dereceye vasıl oldukça sevinci arta arta rütbe-i vezarete vasıl olan bir 

zatın sevincinden çıldırması lâzım gelir idi.” (Firkat, L.R., s. 124) 

11) “İstanbul ve Galata ve Beyoğlu mağazalarını gezip sanayiin derece-i terakkisine 

dall olan bunca icazkârane masnuatı görmüyor musunuz? Üstatlarından 

gördüklerinden başka bir şey yapmayanlar bu asr-ı mucidane, bu malûmat-ı 

muhterianeyi meydana koyabilirler mi? Bahçekapısı ve Galata gibi merakiz-i 

ticariyede bulunan mağazaları görmüyor musunuz ki derunlarında birer yazıhaneden 

başka bir şey bulunmadığı hâlde size iki kelime ile iki bin kese akçelik mal 

devrediyorlar. Bunlar ile kırk paralık kahve satan tacir arasındaki farkı bulamıyor 
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musunuz? İtikadımız vechle tahsil ve taallüm yalnız devlet memuriyeti mesleğinde 

bulunanlara mahsus olacak da başkalarına maarifin lüzumu görülmeyecek ise cihan-ı 

terakkide hayret-ferma-yı ukul olan ihtiraat ve keşfiyat kabil olabilir mi idi?” 

(Bahtiyarlık, L.R., s. 287)  

12) “Kuvvet ile zor ile değil, akıl ile iş görülür.” (Bahtiyarlık, L.R., s. 296) 

13) “Kadınlar erkeklerin ilk mürebbi ve muallimleridir.” (Bahtiyarlık, L.R., s. 312) 

14) “Askerlik insanı insan edecek bir mekteptir!” (Cinli Han, L.R., s. 345) 

15) “Hakikat her fenalık insanın insanın işsizliğinden ileriye geleceği hangi cihetten 

düşünülse bedaheten müşahede olunur.” (Obur, L.R., s. 383) 

16) “ ‘Ağaç yaş iken eğilir’ derler ki vakıa dürubdandır. Lâkin terakkiyat-ı sanaiye 

kuru ağacı da ıslatıp ateşe göstermek suretiyle eğmek, bükmek imkânını bulmuştur. 

Hele istim ile ısıtılıp ısıtıldıktan sonra en kalın direkler bile eğiliyor. Ağacın terbiye 

hususundaki terakkiye münasip olarak terbiye-i insaniye terakkisi tasavvur olunur ise 

o zaman yalnız ‘Ağaç yaş iken eğilir’ demekle iktifa etmeyiz, ‘Her ağaç her zaman 

eğilebilir’ diye terbiye hususundaki kudretimizle iftihar etmeliyiz.” (Çingene, L.R., s. 

455)   

17) “Nasıl ki bugünün dahi birçok Sokratları vardır ki istidad-ı zamanın haricine 

çıktıkları için duçar-ı muaheze oldukları hâlde ihtimal ki bir zaman gelecektir ki 

onlar dahi bu zamana isnat olunan en büyük adamlardan addolunacaklardır.” 

(Çingene, L.R., s. 490) 

18) “…mektep arkadaşlığı kardeşlik demektir…” (Para, L.R., s. 521) 

19) “Dünyada para sayesinde yaşamayı kendi ulüvv-i cenabına yakıştıramayan ve 

parayı kendi mesaisi sayesinde kendisine mağlûp ve mahkûm etmek daiyesinde 

bulunan bir kahraman en büyük ahval-i müşküleye karşı yine en büyük metanetle 

mukabeleden geri durmaz.” (Para, L.R. s. 550) 

20) “Çocuk beşinci altıncı yaşlarında nasıl yaşar ise terbiyesi, tahsili de ona göre 

olur. Sonradan verilen terbiye-i kibarane her zaman insanda yabancı kalır. ‘Sonradan 

görme’ diye neye tabir ederler ya?” (Diplomalı Kız, L.R., s. 601) 

21) “Bir kız her ne olacak olur ise olmalı talim ve terbiyesini ikmal etmiş bulunmalı. 

‘Bizde kızların talim ve terbiyesine lüzum yoktur’ demek için ‘Bizde erkeklerin talim 

ve terbiyesine lüzum yoktur’ diyebilmek cesaretini peyda etmelidir.” (Diplomalı Kız, 

L.R., s. 662) 
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22) “Teehhül insan için bir safa değil bir vazifedir.” (Emanetçi Sıtkı, L.R., s. 738) 

23) “Âlemde herkes meyanında bir menfaat-i şahsiye bulunur, hatta iki karındaş bile 

yekdiğerine karşı menfaat-i şahsiyelerini müdafaa eder. Fakat dost olanda menfaat-i 

şahsiye kalmaz ki müdafaa etsin ve bir adamda menfaat-i şahsiye kalmamalıdır ki 

dost olabilsin.” (Eski Dost Düşman Olmaz Yenisinden Vefa Gelmez, D.E.O.H.A.T., 

s. 211)  
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3.5.ANLATIM BOZUKLUKLARI 

 Anlatım bozuklukları, dilin anlam ve gramer kurallarına aykırı kullanılması 

sonucu ortaya çıkar. Usta ve titiz yazarların eserleri, anlatım bozukluklarından 

arınıktır. Dili doğru ve etkili kullanma becerisi, bireyin yaşamının her alanında 

kullanmak durumunda olduğu bir beceridir. Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma 

becerisi; okuduğunu, dinlediğini, gördüğünü, doğru, tam ve hızlı olarak anlayabilme; 

duygu, düşünce, hayal ve isteklerini açık ve anlaşılır bir şekilde eksiksiz ifade 

edebilme, Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurma, zengin bir söz varlığına 

sahip olma ve estetik bir bakış açısı kazanma gibi alt becerileri içerir.363 Bu beceriyi 

geliştirmesi için bireyin birçok etkinlik ve uygulamanın yanı sıra kullandığı dildeki 

edebiyat eserlerinden yararlanması şarttır. Bundan dolayı bir dili ustalıkla işleyen ve 

kullanan yazarların eserleri, bireyin dil gelişimi bakımından oldukça önemlidir.  

 Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan öğretim programlarının öğelerinden biri 

de Türkçeyi doğru ve etkili kullanmaktır: 

 “Türkçenin kullanımı öğrencinin gelişiminde çok önemlidir. Öğrenci 

Türkçeyi kullanarak ve yaparak yaşayarak öğrenir, öğrendiklerini içselleştirir. Yeni 

kavramların kazanılması eskilerin daha iyi anlaşılması ancak dilin kullanımı ile olur. 

Bu nedenle programlar her fırsatta öğrencilerin birbiriyle konuşmasını, tartışmasını 

teşvik eder. Bu sayede karmaşık kavramların ve duyguların keşfedilmesi, anlaşılması 

ve içselleşmesi kolaylaşır.”364    

 Çocuklar ve kimi zaman da yetişkinler, okuyacakları kitaplardan bir dilin 

yazım, dil bilgisi, anlam vb. özelliklerini kavrar. Dili etkili ve doğru kullanmayı 

amaçlayan bir eğitim sürecinde türlü anlatım bozuklukları içeren kitaplar, 

okuyucunun dil gelişimine zarar verecektir. Dil gelişiminin sağlıklı olması 

bakımından özellikle çocuk kitaplarının önemli işlevleri vardır: 

 “Çocuk kitaplarının dil gelişimine en önemli katkılarından birisi de dilin 

doğru öğrenilmesindeki rolüdür. Kitaplar, çocuğa dili doğru ve gelişmiş bir biçimde 

kullanma fırsatı yaratmaktadır. Dilin kurallarını (yazım kuralları, noktalama 

işaretleri) en kolay ve kalıcı biçimde bu kitaplardan öğrenebilir. Düzgün cümle 

kurma, kelimeleri yerinde ve uygun anlamlarıyla kullanma, noktalama işaretlerinden 

                                                
363 Milli Eğitim Bakanlığı, Tebliğler Dergisi,  S. 2563, Ağustos 2004, s. 735. 
364 Milli Eğitim Bakanlığı, a.g.k., s. 729. 
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doğru biçimde yararlanma, yalın bir anlatım biçimine, kısaca gelişmiş bir dile sahip 

olmada çocuk kitapları çok önemli işlevler görmektedir.”365   

 Hızlı yazma yeteneğine sahip olan Ahmet Mithat Efendi’nin eserlerinde 

oldukça fazla sayıda anlatım bozukluğu vardır. Bunun nedeni, yazarın çok ve hızlı 

yazarak yazdıklarını kontrol etmemesi veya gözden geçirmemesidir. Yazarın 

hikâyelerinde de hemen hemen her sayfada anlatım bozukluğuna rastlanabilmektedir. 

Sağlam olmayan cümle yapısı ve türlü anlatım kusurları, yazarın hikâyelerinin 

eğiticilik, etkileyicilik ve özellikle dil gelişimine katkı sağlama özelliğini ciddi 

ölçüde azaltmıştır. Bu durumun okuyucuların sağlıklı dil gelişimine zarar vereceği 

açıktır. Aşağıda yazarın hikâyelerindeki anlatım bozukluklarına örnekler verilmiştir.      

  

 3.4.1. Dil Bilgisiyle İlgili Yanlışlardan Kaynaklanan Anlatım 

Bozuklukları                   

                

 3.4.1.1. Özne-Yüklem Uyuşmazlığı 

            “Ben o gün ne tirşe araba içinde gördüğüm hanım hatırımda kaldı ve ne de 

âlemde gözüme görünecek bir kadın.” (Gençlik, L.R., s. 39) 

 Doğrusu: Cümlenin öznesi ‘araba içinde gördüğüm hanım’ ve ‘gözüme 

görünecek kadın’ olduğu için ‘ben’ sözcüğü cümleden çıkarılmalıdır.   

 “Sonra siz efendimizin hışmına o da uğrar ben de.” (Ölüm Allah’ın Emri, 

L.R., s. 215) 

 Doğrusu: Cümlenin sonuna ‘uğrarım’ fiili eklenmelidir. 

 

 3.4.1.2. Dolaylı Tümleç ve Nesne Eksikliği 

 “Canım sen çıldırdın mı? Böyle bir sıkıntı sabaha kalır mı? diye hiddetle beni 

silkip atmak istedi ise de ben ziyade tutarak ve sımsıkı sarılarak:…” (Su’-i Zan, L.R., 

s. 11) 

 Doğrusu: Cümlenin son kısmının ‘ben kolundan tutarak ve ona sımsıkı 

sarılarak’ şeklinde olmalısı gerekir. 

                                                
365 Nazmiye Özkan, Bülent Yılmaz, Çocuk Kitaplarında Dil Sorunları, II. Ulusal Gençlik ve Çocuk 
Edebiyatı Sempozyumu, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 2007,  s. 769. 
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 “Benden ayrıldıktan sonra çektiğin ezalara, cefalara dair yazdığın mektup 

vasıl oldu. Ağlaya ağlaya okudum.” (Ölüm Allah’ın Emri, L.R., s. 211) 

 Doğrusu: İkinci cümleye belirtili nesne (onu veya mektubu) eklenmelidir. 

 

 3.4.1.3. Tamlama Yanlışları 

 “Bundan maada yine şu hüsn-i tegaddi kızın yanakları ve dudakları rengini 

biraz daha kızartmış olduğu gibi vücudun zindeliği gözlerdeki parlaklığı da arttırmış 

olduğunu muvazeneden hariçte bırakmamalıdır.” (Çingene, L.R., s. 477) 

 Doğrusu: ‘Kızın yanakları ve dudakları rengi’ tamlaması ‘kızın yanaklarının 

ve dudaklarının rengi’ şeklinde olmalıdır. 

 

 3.4.1.4. Sözcüklerin Yapısal Yanlışlığı 

 “Daha biz kapıyı çalmaksızın kapı açıldı.” (Gençlik, L.R., s. 37) 

 Doğrusu: ‘Çalmaksızın’ zarf-fiili yerine ‘çalmadan’ zarf-fiili kullanılmalıdır.  

 “Nikâh davetnameleri tab’ edilmiş olduğundan yarın dağılacaktır.” 

(Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar, L.R., s. 567) 

 Doğrusu: ‘Dağılacaktır’ fiili yerine ‘dağıtılacaktır’ fiili kullanılmalıdır. 

 

 3.4.1.5. Noktalama Yanlışları 

 Ahmet Mithat’ın hikâyelerinde birçok noktalama işareti eksikliği vardır. 

Hatta Ahmet Mithat, hiçbir eserinde virgül kullanmamıştır366. Noktalama 

işaretlerinin çoğu metinler transkribe edilirken eklenmiştir. Noktalama işaretlerinin 

eksikliğinden kaynaklanan anlatım bozukluklarına aşağıdaki cümleyi örnek vermekle 

yetineceğiz: 

 “Aman karga ben bu çirkin yavruyu ne yapayım halka nasıl göstereyim ben 

bunu boğmak istiyorum ne dersin” (Sabırsızlık, K.H., s. 3) 

 Doğrusu: “Aman karga ben bu çirkin yavruyu ne yapayım? Halka nasıl 

göstereyim? Ben bunu boğmak istiyorum. Ne dersin?” 

 

 

                                                
366 Mustafa Nihat Özön, Türkçede Roman, İletişim Yayınları, İstanbul, 1895, s. 168. 
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 3.4.2. Anlamla İlgili Yanlışlardan Kaynaklanan Anlatım Bozuklukları 

 3.4.2.1. Gereksiz Kullanılan Sözcükler 

 “Vak’ayı kariînin nazar-ı mütalaasına güzelce va’zla teessür-i derunumu 

hakkıyla anlatabilmek için sözü uzattım ise de bu vak’ada vakit ve zaman böyle 

uzanmamış idi.” (Su’-i Zan, L.R., s. 11) 

 Doğrusu: Cümledeki ‘vakit’ ve ‘zaman’ sözcüklerinden biri çıkarılmalıdır. 

 “Abuk sabuk saçmalamaya başladı.” (Su’-i Zan, L.R., s. 11) 

 Doğrusu: Cümledeki ‘abuk sabuk’ ikilemesi çıkarılmalıdır. 

 

 3.4.2.2. Sözcükleri Yanlış Yerde Kullanmak 

 “Jijik validesini ve kızı Luiz’i terk eylediği zaman Luiz iki buçuk yaşında 

ancak var idi.” (Ana-Kız, L.R., s. 835) 

 Doğrusu: ‘Ancak’ sözcüğü ‘iki buçuk yaşında’ tamlamasından önce 

kullanılmalıdır.  

 

 3.4.2.3. Deyim Yanlışları 

 “Sakın sakın! Yalı komşuları duymasın! Zati âlemin diline destan olduk.” 

(Çingene, L.R., s. 495) 

 Doğrusu: ‘Dillere destan olmak’ deyimi yerine ‘dillere düşmek’ deyimi 

kullanılmalıdır.  
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SONUÇ 

 Ahmet Mithat Efendi’nin yaklaşık olarak 1870-1894 yılları arasında, yirmi 

dört yıllık bir süreçte yayınladığı seksen iki hikâye, bireylerin dil becerilerini 

geliştirecek unsurlarla birlikte Batılı, yeni ve evrensel değerleri içermektedir. 

 Ahmet Mithat’ın hikâyelerinde ilgi çekici olaylar, oldukça akıcı bir üslupla 

anlatılmıştır. Hikâyelerin girişinde veya diğer bölümlerinde olay akışı kesilerek yazar 

tarafından birtakım ansiklopedik ve yüzeysel bilgiler verilmiştir. Bu, özellikle eğitim 

seviyesi düşük okuyucuların hikâyeleri daha iyi anlamalarını sağlayarak öğrenme 

merakını ve ihtiyacını kısmen giderecek niteliktedir. Hikâyelerde şu konularda 

ansiklopedik ve yüzeysel bilgiler verilmiştir: Avrupa kültür ve medeniyeti, bisiklet, 

Orta Afrika, yüzme, çocuk eğitimi, emanetçilik, varyosçuluk, okul arkadaşlığı, boş 

vakitler, insan psikolojisi, batıl inançlar, okul programları, eğitim, Çerkez kültürü ve 

yaşayış tarzı, bahar mevsimi, seyir yerleri ve dostluk. 

 Bu çalışmada incelenen hikâyelerde bireysel eğitim değerlerinden alçak 

gönüllülük, aşırı isteklerden uzak durmak, aşırı kıskançlıktan kaçınmak, cesaret, 

çalışkanlık, değer bilirlik, dürüstlük, fedakârlık, girişimcilik, güçlü ve sağlıklı olmak, 

ihtiyatlı olmak, kanaatkârlık, kitap ve okuma sevgisi, kötü sanıştan uzak durmak, 

namus ve şeref, nezaket, sabırlı ve azimli olmak, sadakat, yabancı dil bilmek, zeki ve 

kavrayışlı olmak; sosyal eğitim değerlerinden adaletli olmak, aile sevgisi, batıl 

inançlarla mücadele, ideal evlilik, insan sevgisi ve acıma, kadının medeni hakları 

(eğitim hakkı), özgürlük ve yanlış Batılılaşmaya karşı çıkmak tespit edilmiştir. 

 Hikâyelerdeki eğitim değerlerinden hareketle yazarın yetiştirmeyi amaçladığı 

ve idealindeki insan tipinin aşağıdaki niteliklere sahip olduğu söylenebilir. 

a) Ahlaki nitelikler: Alçak gönüllü, aşırı istek ve kıskançlıktan uzak, cesur, 

çalışkan, değer bilir, dürüst, fedakâr, girişimci, ihtiyatlı, kanaatkâr, namus 

ve şerefine düşkün, nazik, sabırlı, azimli ve sadık.  

b) Medeni nitelikleri: İnsan haklarına saygılı, adil, kadına değer veren, 

bilgisizlikle ve batıl inanışlarla mücadele eden, çevresine ve toplumsal 

sorunlara duyarlı, medeni dünyayı iyi tanıyan, benimseyen ve medeni 

dünyayla iletişim kurabilen. 

c) Zihinsel nitelikleri: Pratik, hızlı ve mantıklı düşünebilen, zeki, kavrayışlı.       
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 Eğitim değerlerinin hangi sıklıklarla ve ne kadar telkin edildiğinin 

anlaşılmasına yardımcı olmak amacıyla aşağıda hikâyelerdeki eğitim değerlerinin 

tabloları sunulmuştur.  
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TABLO 1. 
HİKÂYELERDEKİ EĞİTİM DEĞERLERİ  
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1. El Hükmü Limen Agleb          x                   
2. Sabırsızlık                 x            
3. Eşek Şakası                             
4. Az Tama’ Çok Ziyan             x                 
5. Arı ile Sinek x                            
6. İyiliğe Kemlik           x                  
7. Fark u Gına            x                 
8. İki Tilki           x                  
9. Sadakat                  x           
10. Netice-i Hüsn-i Hidmet      x                       
11. Ulüvv-i Himmet     x                      x  
12.  Kurt ile Kuzu           x                  
13. Özr-i Nâ – Makbul                             
14.  Hakikat-i Saâdet            x                 
15.  Tekebbür ve Tevâzu’ x                            
16.  Teselli-i Miskinân     x                        
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17.Düşmandan İstimdâd           x                  
18. Dev ile İki Tilki  x         x                  
19. Hilekârın Mumu Yatsıya Kadar Yanar       x                      
20. Evdeki Pazar Çarşıya Uymaz                             
21. Arılar     x                        
22. El Elden Üstündür Arşa Çıkınca           x                  
23. Hırs            x               x  
24. Arılar ve İpek Böcekleri                     x        
25. Arslan ve Oğlak           x                  
26. Kâmil ve Gâfil       x         X             
27. Maymun ile Oğlu  x                           
28. Tıp                             
29. Haset                             
30. Puhu                             
31. Kedi ile Tavşanlar       x    x                  
32. Nâdim Şâh ile Mazlûme Sultan     x  x     x  x x     x         
33. Güvercin  x                           
34. Ali       x        x X  x  x         
35. Arslan Yavrusu    x                         
Değerin Telkin Edildiği  Hikâye Sayısı 2 3 - 1 4 1 5 - - 1 8 5 - 1 2 2 1 1 - 2 1 - - - - - 2 - 
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TABLO 2. 
HİKÂYELERDEKİ EĞİTİM DEĞERLERİ  

(LETAİF-İ RİVAYAT) 
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1. Su-i zan              x x         x     
2. Esaret             x       x       x  
3. Gençlik                      x x x  x   
4. Teehhül             x  x     x    x     
5. Felsefe i Zenan             x              x  
6. Gönül    x    x       x         x     
7. Mihnetkeşan                         x    
8. Firkat             x x     x x       x  
9. Yeniçeriler x   x      x    x x              
10 Ölüm Allah’ın Emri x              x   x x x       x  
11. Bir Gerçek Hikâye               x X  x           
12. Bir Fitnekâr                  x           
13. Nasip      x          X             
14. Bekârlık Sultanlık mı Dedin?                   x   x       



 261 

 
 A

lç
ak

 G
ön

ül
lü

lü
k 

A
şı

rı
 İ

st
ek

le
rd

en
 U

za
k 

D
ur

m
ak

 

A
şı

rı
 K

ıs
ka

nç
lı

kt
an

 K
aç

ın
m

ak
 

C
es

ar
et

 

Ç
al

ış
ka

nl
ık

 

D
eğ

er
 B

il
ir

li
k 

D
ür

üs
tl

ük
 

F
ed

ak
âr

lı
k 

G
ir

iş
im

ci
li

k 

G
üç

lü
 v

e 
S

ağ
lı

kl
ı O

lm
ak

 

İh
ti

ya
tl

ı O
lm

ak
 

K
an

aa
tk

âr
lı

k 

K
it

ap
 v

e 
O

ku
m

a 
Se

vg
is

i 

K
öt

ü 
S

an
ış

ta
n 

U
za

k 
D

ur
m

ak
 

N
am

us
 v

e 
Ş

er
ef

 

N
ez

ak
et

 

S
ab

ır
lı

 v
e 

A
zi

m
li 

O
lm

ak
 

 S
ad

ak
at

 

Y
ab

an
cı

 D
il

 B
il

m
ek

  

Z
ek

i v
e 

K
av

ra
yı
şl

ı O
lm

ak
 

 A
da

le
tl

i O
lm

ak
 

 A
il

e 
S

ev
gi

si
  

B
at

ıl
 İ

na
nç

la
rl

a 
M

üc
ad

el
e 

İd
ea

l E
vl

il
ik

 

İn
sa

nl
ık

 S
ev

gi
si

 v
e 

A
cı

m
a 

K
ad

ın
ın

 M
ed

en
i H

ak
la

rı
 (

E
ği

ti
m

 H
ak

kı
) 

Ö
zg

ür
lü

k 

Y
an

lı
ş 

B
at

ıl
ıl

aş
m

ay
a 

K
ar
şı

 Ç
ık

m
ak

 

15 Bahtiyarlık    x x    x          x x     x   x 
16. Cinli Han    x x       x      x     x      
17. Obur        x                     
18. Bir Tövbekâr        x          x           
19. Çingene                   x x         
20. Çifte İntikam       x             x         
21. Para     x   x         x   x         
22. Kısmetinde Olanın Kaşığında Çıkar                    x         
23. Diplomalı Kız       x  x x     x     x      x   
24. Dolaptan Temaşa          x     x     x         
25. İki Hud’akâr             x       x         
26. Emanetçi Sıtkı x    x        x  x X x x  x         
27. Cankurtaranlar                             
28. Bir Acibe-i Saydiye                X   x          
29. Ana-Kız     x x    x     x     x         
Değerin Telkin Edildiği Hikâye Sayısı 3 - - 4 5 2 2 4 2 4 - 1 6 3 10 4 2 6 6 14 - 2 2 4 2 2 4 1 



 262 

TABLO 3. 
HİKÂYELERDEKİ EĞİTİM DEĞERLERİ  

(DURUB-I EMSAL-İ OSMANİYE HİKEMİYATININ AHKÂMINI TASVİR) 
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1. Atı Alan Üsküdar’ı Geçti   x                          
2. At Bulunur Meydan Bulunmaz 
Meydan Bulunur At Bulunmaz 

  x                          

3. At Sahibine Göre Eşer                             
4. Ateş Düştüğü Yeri Yakar                         x    
5. Atılan Ok Geri Dönmez               x              
6. Aç Tavuk Kendini Buğday 
Ambarında Zanneder  

                            

7. Aç Gezmeden Tok Ölmek Yeğdir                             
8. Adam Adamı Bir Kere Aldatır                             
9. Âdem Oğluna İyilik Yaramaz      x                       
10. Aşağı Tükürsen Sakalım Yukarı 
Tükürsem Bıyığım 

                            

11. Ağustosta Suya Girse Balta Kesmez 
Buz Olur 
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12. Anlayana Sivrisinek Sazdır 
Anlamayana Davul Zurna Azdır  

                  x          

13. Alçacık Yerde Tepecik Kendini 
Dağ Sanır 

                            

14. Aldatayım Diyen Aldanır                             
15. Ayağında Donu Yok Başına 
Fesleğen Takar 

                            

16. Er Oğlu Üçe Kadar                             
17. Ere İnanma Suya Dayanma                             
18. Eski Dost Düşman Olmaz 
Yenisinden Vefa Gelmez 

                            

Değerin Telkin Edildiği                   
Hikâye Sayısı 
  

- - 2 - - 1 - - - - - - - - 1 - - - 1 - - - - - 1 - - - 
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Tablolardan anlaşılacağı üzere eğitim değerlerinin en çok bulunduğu 

hikâyeler Letaif-i Rivayat’ta yer alır: Bahtiyarlık (7 değer), Emanetçi Sıtkı             

(8 değer). Hikâyelerde en çok telkin edilen değerlerin zeki ve kavrayışlı olmak (16 

hikâye), namus ve şeref (13 hikâye), çalışkanlık (9 hikâye), ihtiyatlı olmak (8 

hikâye), sadakat (7 hikâye) olduğu tespit edildi. Yazarın hikâyelerinde en sık telkin 

ettiği değerlere bakılarak, yaratmak istediği insan tipinin öncelikle zeki ve kavrayışlı, 

namusuna ve şerefine düşkün, çalışkan, ihtiyatlı ve sadık olmasını hedeflediği 

söylenebilir. 

Hikâyelerde en az sayıda telkin edilen değerler ise şunlardır: Adaletli olmak 

(1 hikâye), yanlış Batılılaşmaya karşı çıkmak (1 hikâye), aşırı kıskançlıktan 

kaçınmak (2 hikâye), girişimcilik (2 hikâye), aile sevgisi (2 hikâye), batıl inançlarla 

mücadele (2 hikâye), kadının medeni hakları (2 hikâye).  

Kıssadan Hisse kitabında en çok ihtiyatlı olmak (8 hikâye), Letaif-i Rivayat 

kitabında zeki ve kavrayışlı olmak (14 hikâye), Durub-ı Emsal-i Osmaniye 

Hikemiyatının Ahkâmını Tasvir kitabında ise aşırı kıskançlıktan uzak durmak      

(2 hikâye) değeri telkin edilmiştir. 

 Yazarın bireysel değerlere ağırlık vermesi, onun eğitimin merkezine bireyi ve 

bireysel gelişimi almak istemesi şeklinde yorumlanabilir.  

 Sosyal ve bireysel değerler, hikâyelerde dengeli olarak telkin edilmemiştir. 

Örneğin Gençlik hikâyesinde sadece 4 sosyal değer, Yeniçeriler’de sadece 5 

bireysel değer, Bahtitarlık’ta 5 bireysel ve 2 sosyal değer, Emanetçi Sıtkı’da sadece 

8 bireysel değer telkin edilmiştir. Bir hikâyedeki sosyal ve bireysel değerlerin 

dengeli veya birbirine yakın miktarda bulunması bireylerin eğitimine daha çok katkı 

sağlayacaktır. Çünkü bireysel ve sosyal becerilerin birbirine uyumlu olarak 

gelişmemesi bireyin gelişiminde birtakım eksiklik ve sorunlara yol açabilir. 

 Ahmet Mithat, bir yandan halkın anlayabileceği, yabancı dillerin gramer 

kurallarından arınmış bir dil kullanmayı çeşitli makalelerinde savunurken, bir yandan 

da yazdığı edebî eserlerle bu düşüncelerini hayata geçirir. Yazar, hem dil konusunda 

hem de eserleri yoluyla eğitim konusunda kendisine verilen “ilk öğretmen” unvanına 

uygun olarak kuramsallıktan uzak, pratiğe dönük ve kapsayıcı bir tavır sergilemiştir.   

 Yaşadığı döneme göre oldukça sade bir üslubu olan yazarın, dili kullanmada 

en başarılı olduğu alan söz varlığıdır. Yazar, genel olarak söz varlığını doğru ve 
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zengin olarak, okuyucuların anlamakta fazla zorlanmayacağı bir şekilde kullanır. 

Batı medeniyetine ait bazı kavramları ve teknolojik gereçleri, kullandığı Fransızca 

kökenli sözcüklerle okuyucularına tanıtır. Bu sözcüklerden bazılarını açıklar. Ayrıca 

Fransızca kökenli somut sözcüklere ağırlık vererek okuyucuların sözcük dağarcığının 

daha etkili ve kolay gelişmesini sağlar. Ahmet Mithat’ın hikâyelerinde toplam elli 

altı atasözü vardır ve bunların bir kısmı bugün kullanılmamaktadır. Yazarın seksen 

iki hikâyesinden yirmi üç tanesinin adını bir atasözü koyması atasözlerine verdiği 

değeri gösterir. Hikâyelerdeki deyim, ikileme ve argo kullanımı, anlatımı daha içten 

ve etkileyici kılmıştır.    

 Üslubun en belirleyici özelliği olan cümle konusunda, Ahmet Mithat’ın 

yaşadığı döneme göre başarılı olduğu ve cümlelerin daha anlaşılır olmasında önemli 

katkılarda bulunduğu söylenebilir. Ancak ağırlıklı olarak kısa ve anlaşılması kolay 

cümleler kullanan yazarın, hikâyelerinde azımsanmayacak sayıda bozuk, düşük ve 

anlaşılması zor cümlelere rastlanmaktadır. Bu cümleler, hikâyelerin okunabilirliğini 

olumsuz etkilemiştir. 

 Ahmet Mithat’ın hikâyelerinde rahatlıkla anlaşılabilecek söz sanatlarıyla 

anlatım tekdüzelikten önemli ölçüde kurtarılmıştır. Ayrıca hikâyelerde okuyucuları 

eleştirel ve mantıklı düşünmeye sevk ederek onlara ışık tutabilecek değeri olan özlü 

sözler bulunmaktadır. Yeterince sağlam olmayan cümle yapısı, bu söz sanatlarının ve 

özlü sözlerin etkileyiciliğini de olumsuz yönde etkilemiştir.  

 Çok ve hızlı yazma yeteneğine sahip olan Ahmet Mithat’ın hikâyelerindeki 

en büyük olumsuzluk, çok fazla sayıdaki anlatım bozukluğudur. Yazdıklarını gözden 

geçirme gereği duymayan ve mümkün olduğunca çok yazarak toplumu 

bilgilendirmeyi amaçlayan yazar, anlatım bozukluklarından arınık ve sağlam yapılı 

cümlelerle hikâyelerini kaleme alsaydı kuşkusuz çok daha başarılı olabilecekti. 

 Ahmet Mithat’ın hikâye sanatında takdire değer başarılarının başında 

hikâyelerini sürükleyici ve ilgi çekici olaylar üzerine kurgulayarak tekrara 

düşmemesi gelir. Bu sayede yazarın hikâyeleri, zevkle ve sıkılmadan okunabilecek 

niteliktedir. 

 Eserlerindeki teknik kusurlara ve anlatım bozukluklarına karşılık, yazdığı 

Batılı tarzdaki hikâyeler başta olmak üzere birçok ilke imza atmış, halkın evrensel, 

Batılı ve çağdaş değerleri benimsemesi için aralıksız çalışmış olan Ahmet Mithat, 
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hikâyelerindeki öğretici, uyarıcı, bilgilendirici üslubunun yanı sıra okuyuculara 

sunduğu eğitici öğelerle Tanzimat dönemi edebiyatının “ilk öğretmen”idir.     
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