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sitesi Fe.ı:f..Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve
samı dahilinde yapılmıştır.
Beyv~Biz adlı romanı ayrıııtılı olarak

n kelimeler çıkartılıp, açıklanmıştır.

endiren ve yardımlarını esirgemeyen Doç. Dr.

- GİRİŞ

ESERHAKKINDA BİLGİ:
Eserlerinde, sadece
hayatı bize nakletme
gerek hikaye, gere
bir bütünlük sağl
Boğaziçi Mehtı
üçlüde yazar, ç
güzelliklerini g
Bey 'inAlafran,
farklılıklarla bi
kaybola

işe ait hatır~ı~rınıcanlı tutmak ve geçmiş zamanda yaşanmış
~şka herhari18tddi bir gatt~i olmayan .Abdülh~kŞinasi Hisar,
e~~atıra,gerı~s,~?iyogra~J~ründeki eserlerirdefür devamlılık ve
rır. Mesel~f',Sl~sık ayni duygu hayal ve hatıraların tekrarlandığı
içi Yalılan]r (jeçmiş Zaman Köşkleri 'nin meydana getirdiği
kaybolmu~ij~sal cenneti içinde Boğaziçi medeniyetinin bütün
~rerken, ~~~f'JL ~ey ve ~if,( Çamlıcadaki Enişte1J'ÜZ ve Ali Nizami
'fiği'nin ij~~;~~ getir~ijtfüğer üçlüde ise, bazıküçük
yen üç geçm.iş'zamanadamının hayat hikayeleri etrafında yine
~nlı kıla~,;~serlerdir"diyen Abdülhak Şinasi
ç yaşıntecrübelerini.de beraberinde taşır.

aşı olan Fahim Bey, tahsilini Galatasaray' da yaptıktan sonra bir
arak çalışmış Bursa eşrafından birinin oğludur. Biraz aile itibarını
· stanbul'a gelince içinde bulunduğu garip durumu anlamasın diye,
büyük bir konak kiralayan Fahim Bey vaktini bu boş odalarda keman
'n birinde Londra Elçiliğine üçüncü katip tayin edilince, kendince çok
işe başlarken şehrin enbüyük terzisine gidip bir sefaret katibinin iyi
lmesi için ne lazımsa yapılmasını söyler. Bir süre sonra elçilik binasına
an elbiselerin doldurulduğu büyük bir ambar getirilir.
çeşit çeşit elbiseyi bir yandan bütün hayatı boyunca
ğer yandan da yıllarca bunların borcunu ödemek zorunda
zını verip damat edinmek isteyen bir çok Paşa ve Beylerin
alli bir ailenin kızı olan Saffet Hanım'la evlenir. 1908 II.
kette "Teşehbüs-i Şahsi" modası başlayınca, Fahim
eği tasarlayarak, Dışişleri'ndeki görevinden ayrılır ve
koyulur. Toprak sahipleri başka başka kimseler
ekil tayin edip imtiyaz hakkı vermedikleri, hatta pamuk
relere ve ne tarzda harcanacağı belli olmadığı için,
sermaye sa
nüz tasarı halindeki bu projeden daha baştan cayarlar. Fakat Fahim
Bey'in bunda:
· hayatı bu işi gerçekleştirmek için kuracağı türlü türlü hayali
tasarlayarak g

ABDÜEHA.K ŞİNASİ HİSAR:
1888 Yılında İstanb .
annesinin~~~~srMuhta~Bey'in Rumelihisart'ndakiyalısında
dünyaya gelen Ab-•··
~ınasi
Hisaf ,?evrin ileri gelen aydınlarından Mahmut Celalettin
Bey'le Neyyir Han
'If• çocuklarıdır.

tfe birkaç y~li\~~tenim gô:rôuktensonra İstanbul'da önce Mürüvvet
ha sonra, çe'1ffsinde birçok isim sahibi yazarın toplanacağı Hazine-i
, burada hikay~ve tenkit yazıları yayınlar. Baba tarafından dedesi
üdalığı yap~!,~,.'I'anzim~!;~evriricalinde Hacı Hüsam Efendi 'ye
Iettin Bey'ir,;p~pası Şehr~~aneti Genel Müfettişlerinden Salahattin
.fdan kaçırılıp İştanbul 'da satılmış bir Çerkez kızıdır.

JiiJ'.'J!~f,Jı

Yayı~
dolayı de~ iA~ksi tara4'1)~lmdevamlı olarak göz ıiltındatutulan
MahınuJ:,ifL~~~ıı:t~Y, bir süre s~
~nce Cezair•iBahr-ı Sefid (Akdeniz Adaları), daha
sonra Beyrut Maarif Müdürlüklerine tayin edilerek İstanbul'dan uzaklaştırılır. Kocası
Beyrut'a nakledildiğinde Neyyir Hanım da büyük oğlu Abdülhak Şinasi ile onun yanına
gider; ~uıg~~ özel olarak tut8!~,,bjı; Fransız müre.~?iyeküçük çocuğu ile dersleri vernıeye
başlar:?B:irımüddetsonra aile,:.mür~bbiyeyide yanlarına alarak, hep birlikte İstanbul' a döner.

~ e tekrar dadılar, kalfalar ve mürebbiyeler arasında,
i'nin sonral,~~içi
ve "geç~;~an'1a
ilg!~i,eserlerininbütün
ydan getir~';~,~~zasından ~j'j:!firlüsil~~}'.'7"k unutulmaz güzellikte
.:/o kardeşin:f8,S~çi'ndeki ç~~k günleri ~~i bir masal dünyasında
geçmektedir: Aile, senenin çeşitli aylarında bazen büyükbabanın Büyükada' daki "eski zaman
köşkü"ne;t~ıtll;yeğenlerinin ~~ıca' daki yalısına, bazen de "deli enişte"nin Çamlıca' daki
köşküne taş'ııJrLuınelihisan 'nd~ yalıda ise, Mevlevi muhibbi büyükanne Nazperver
Hanım' dan
Muhtar ~~l; .;""'1sı Mihric~al Hamın, NeYY,ir Hanım, Mahmut
Celalettin Beyı,i;~!!,füak Şinas~.;~deşi Seli~ '.l,°'zhet,hizmetçi!<;,uşaklar, kalfalar, aşçılar
vd.nin meyda"!]!i,~!~diğibüyük'~'~ı~]e otıırıııal;:l.'\1rYine bu sıı~da, bir yandan Fransız
mürebbiye dersl!'fir,l'}Jevamede~\5':'},diğer Yatı<!~,da, komşu yalıd~ ?turan Tevfik Fikret,
önce Abdülhak Şina,si'ye, bir sür~\SC)nra
da kardeşine özel olarak Türkçe dersleri vernıeye
~~~
.

~}1$::ı':\'

Abdu!~a~ Şinasi 1905 yılınd'~t~~~ölçüdeğ~f,~r~adaşlarıriırıtesiriyle, biraz da ailesinin
maddi imkanlarına güvenerek; ııi)esinebile haber vernıede11,bir yolunu bulur ve Galatasaray
Sultanisi'riden ayrılarak Paris'ekaçar. Paris'e gidetgitmez önce, ''Ecole Libre des Sciences
Politique':
!sal Bilgiler 0/s':(ııi/,;ea.f~ydol~
,?";~.~d:';e.~.", .küçüklüğünde~ beri
gerek aile; gemI<;ıe okul çevresi~~~ Sürefli
~.?ülhaınid ~ü~anlılı~ının
tesiriyle, Pariste bulunan Jontürkler'le tanışır, onların fikri ve siyasi çalışmalarına katılır.

t~/f

)ttt~

?ı·ıt;~1e:i"'~~.H

Orada sık sık görüştüğü kişiler arasındaJontürkler' in .ileri gelenlerinden Prens Sabahattin,
Ahmet Rıza, kendisi gihibir Türk talebey·ahya Kemal ve sonraları hususi doktoru olacak
olan Dr. Nihat Reşat Byl~er bulunur. Jontürkler'in çalışmalarıyla münasebeti ise, 1907'de
Paris 'te toplanan Umpm~Jontürk Kongrysi'ne katılacak kadar ileri bir durumdadır.
İhtilalcilere olan büt~11;~gilişkilere rağmen, mizaç olarak istese de ihtilalci olmayacak olan
Abdülhak Şinasi'ni~,~~rts?te asıl devam ettiği çevre, sadece sanat ve edebiyatla uğraşanların
toplandıkları Quaı-ti.~If~a tr olur. Uzun ~üre etkisi altında kaldığı Maurice Barres'Ie, Jean

8

Moreas, Emil·Fa~g~~~"f'~~iDeRegniyf[e Jean Cocteau ile burada tanışır; sık sık düzenlenen
sanat toplantılarır~ıi~t~?1rrfaris'teki hayatının bir bölümünü bu şekilde bir kültür ve edebiyat
çevresi içinde g~~ı~~iif~d~lhak Şinasi;c:ıqi.r ara Paris ()ğrenciler Birliği'ne de girer; burada,
Birlik mensuplarınJ.111,hı;~rlamakta
oldukları L' A dergisinin çıkışına yardım eder, dergiye yazı
almak için.Anatol@tlrt'_ı;cı.rıç@fölatanışır.

n bunların Yanındabir taraftan da çeşitli dairelere yazılar
mlayacağı y~~.tlerin hazırhflarını yapmaktadır. Oldukça uzun süren
nra 1941'd~i'f!}himBeyv~>13iz'iyayınlar. Türk okuyucusu
le karşılanan;~~i~r,1942 yı1ıtC.H.P. Hikaye ve Roman Mükafatı"
yeni baskıs}i[~pılırve yazarın adı daha geniş bir okuyucu kitlesi
tarafınd~~ndğ~1~~i\'1~~42'de
Boğaziçisyrisinin ilk kitabı olan Boğaziçi Mehtapları, iki yıl
sonra is@,Ilôncirqmanıolan Çamlıcadaki Eniştemiz(l944) yayınlanır.

a,

ardeşi arşivci, h!~~~ry\tiyatro tarih ve tiyatro tarihçisi Selim Nüzhet Gerçek'i
ynı Yıl Milletlef~f!~ıi13arışKonferansı'na katılmak üzere Amerika'yagider, bir
ır. Dönüşte haştalırıırrdoktorların taysiyesiyle görevinden istifa ederek
tyrılır; İstanbul'!fJ}gindeölünceye kadar oturacağı Boğaz'a nazır Ayaspaşa'da bir
şi.r (1948). Hayatl;ğeyunca hiç evlenıneyen ve evlenmek de istemeyen Abdülhak
lstanbul'da böyl~~~}ğiryandan kendisine verilen İdare Meclisi azalığından aldığı
rl{:yn, bir yandan{d.adahaçok yazma imkanına kavuşmuş olur. Bir ara tansiyon
liğinin yol açtığrqirkriz hafizasınınve düşünme kabiliyetinin zayıflamasına

Yaşlandıkça(~i~.t~lıkhaline var~~aşırı titizliği,temizliğe karşı olan düşkünlüğü ve mikrop
fobisiyle kim oıgr~t oısun bütün·i~sanlardan uzak durması, dost çevresinin gitgide
daralmasına yoLaçcı.r. Hatta hizm.ytindeçalışan sekreterlerle bile çok güç şartlarda anlaşır,
yanına olur olmaz kişileri kabul etmez. Kendisi de bir geçmiş zaman adamı olan Ziya Osman
Saba, 1950'lerde ağır şekilde hastalanıp evinden çıkamayacak duruma gelinceye kadar, uzun
bir süre hizmetinde çalışır. Bu şekilde, oldukça güç şartlar altında süren yoğun çalışmalar
sonucu 1952 yılında Ali Nizami Bey'in Alafrangalığı ve Şeyhliği adını taşıyan üçüncü romanı,
1954'de Boğaziçi Yalıları, 1955'de Aşk İmiş Her Ne Var Alemde adlı eski beyit ve
mısralardan meydana gelen küçuk antolojisi yayınlanır.

Hastalığının ve aşırı titizliğinin her geçen gün daha çok artmasına rağmen yayın faaliyeti
devam eder. 1956'da Geçmiş Zaman Köşkleri, 1958'de Geçmiş Zaman Fıkraları ile İstanbul

ve Pierre Loti, 1959'da.'X';ahya Kemal'e>Veda adını taşıyan eserleriyle, ölümünden çok kısa
bir süre önce de AhmetNaşim adlı biyografisi yayınlanır (1963).

Yıllardır pençesi ~ltJ~~~inlediği has~~lıklardan kurtulamayarak 3 Mayıs, 1963'de ölür,
ölümünün ertesi gün@.rryı:~rkezefendi mezarlığına gömülür.
Abdülhak Şinasi
günlerde kendisini
Yakup Kadri ve Si
bulunmasına rağm
yazıları dışında, u
davranmas
kabul
bulund

~aris'ten İstatı.pııl'a döndüğü.1908 II. Meşrutiyetini takip eden
aşim, Refik-tl-Ialit, Hamdullah Suphi, İzzet Melih; Yahya Kemal,
Nazif gibi g~tıiş bir sanatçı ve edebiyatçılar topluluğunun arasında
·gan farklı ol~[tk ne siyasi çalışmalara, ne de gazete ve mecmua
llfR~~re, eser yar~~lama yoluna gitmez. Onu, eser vermede ağır
~i;mizacıylabi~fikte, ailesinden almış olduğu terbiyeyi ve üstat
armın ''Mük~J:Il.mellik"konusundaki tesirlerini de göz önünde

arının büyü~I:bif bölümüulkemizdeki modernleşme maceramızı
asi Hisar onl~fgan farklı olarak, bir nevi zamanın çirkinlikleri ve
nda hayalen}~gısa içinderaşadığı zamanda uzaklaşıp çocukluk
}Fkendince bir n~yimutluluğaerer.
_ e" adını verdiği, klasik romandan çok farklı biçimdeki romanlarda da,
sı olarak olaylar yerine daha çok hatıralara, çevre ve mekan tasvirine yer verir.
erin içinde yaşanan hayatı, geçen zaman arasındaki münasebetleri, teşrifat, adet
anlatırken duygu, düşünce ve hayata rüyaların bile aktarılmasına, eşya ve
kadar birçok şeyin tasvirine büyük bir dikkat gösterir.

İLGİLİ BİLİNMEYEN KELİMELER:

saat, ezani saat güneşin batısında on ikiyi
alaturka saat beş, beş buçuğa kadar sürer (A.Ş
birdenbire çocukluğuma

Osm~ffona bu Arapça ayetlerin manalarını
ahenge hayran (H.E. Adıvar).
o muntazam "tak tuk" lar gündüzünkinden
(H.R.\Gürpınar).
rakamların ve
bir katran, manzarası verdim. (AH.

Hariciye: (ar. hum
işleri)Dişarıyla ilgil
İdare •.i Mahsusa:
İdare: Kamuya ili
Mahsus: (ar. Hu
Ölüm bahsinde ü
İstanbul Orient
OrientEx

fen hariciyye)bir ülkenin dış siyaset işleri: Hariciye vekili (yani dış

tlerin tümü.
sus). Başkasında aranmayan yalnız birine veya bir şeye has olan:
ra mahsustur. (C.S. Tarancı).

!!1> 1983'te ~ffetlerarası yataklı vagonlar şirketi tarafından yapılan
e~grat ve Sof~fcian geçer~kParis'i İstanbul'a bağlayan uzun
erarası tren·,ş~[rrleri.Gü~rrgah birçok kere değişti. 1919'da ikiye
i kısmen y~!~;~ahagüneyden olan Simplon-Orient-Expresse ile
eferleri adın:r(c:1:ldı; 1930'da da Toros Expressi ile Anadolu'ya

'tenvir'den Münevver) Aydın (kimse): Hem de, bunlar oradaki ecnebi
iş tahsilli, münevver ve zengin kızlardı.
erreme:
. Kerem>tekr·
erçek sen ke

J~.:ry.fü.kerrem) sa~~ideğer, aziz, sayın: Kabrine sebep yoksa,
üştür-i mükerremfni-saıuyorsun: (Ziya Paşa).

d. Reji kamu hizmetinin görülmesinde baş vurulan
ir. Reji usulüne emanet usulü de denir. Osmanlı devletinde tütünün
ilde sağlanıyordu. Bu yüzden bugün bazı yerlerde Tekel binalarına

Şehzadeb
İstanbul' da.
Vedat Örfi,
oynadığı bazı

iye Kıraa
başı 'ndak
za gibi san
: Othello,

i) Tiyatro~~:
,lıvedeku~f~iliyatro(l 931).Nurettin Şevkati,
tiyatronu~k~.drosunda yer aldılar. Tiyatronun
arçası,Kurt Ağzında Kuzu.

Şirket-i Hayriye :
Hayriye:Osmanlı devleti sınırları içinde ticaret yapanlara verilen ad.

VASITA İLE İLGİLİ BİLİNMEYEN KELİMELER:

Tayyare: Uçak.
Tramvay: Yol p
taşıt.

::fiııde çıkıntlyapınayacak

şekilde döşenmiş raylarla hareket eden

EŞYALAR İLE BİLİNMEYEN

KELİMELER:

Ker~yet:Üzerine şilf~i~~rilen,tahtadan eğreti olarak yapılmış yüksek yer.
Ko!l'şt>lbır: .üzerinq~:p:.ı~f.mer tablo ve\ayha bulunan, duvara dayalı kullanılan, çekmeceli,
yüksek dolap.
Marsık: Yapılırke
odun kömürü.
Ökçesiz.+4
Aba: Yün,
Ökçe:

~yakılmamışq}atı., yanınca duman ve koku vererek baş ağrısı yapan

S~TLER:
Alafranga Saatler 75
Alaturka Saatler 75
Basit Saatler 75

ıKalıpları Olanlar 75

r İçinde Olan Saatler 75

Rakkaslı ve Rakamları Alaturka Çalar Saatler
Siyah Yelkovanlı Saatler 74

DAİRELER:

Elçilik 5

Yazıhane

VASITA:

g.. }56-158
Yat 106
Yelkenli

ı 06

EŞYALAR:
Ayna 75-91-166-178-211-212-213
Battaniye 130
Çarşaf 79-85

Yazı Masası

Alafranga Saatler 7
Alaturka Saatler 75
Araba 64-167
At Arabası 183
Ayna 75-91-16
Basit Saatler 7
Battaniye 13
Cam, Kılıflı
Cevahirle
Çarşaf
Dolap.
Duv
Elç

Ez
Fincan 79
Gemi 102

şlar İçinde Olan Saatler 75

is
Kam
Kanep
Kerevet 1
Kitap Dol
Konsollar 75
Kopya Defter·
Kopya Makin
Kuyruklu Saatleı ı ..,.
.
Küçük Cep veya Süs·Saatleri 75-92
Küçük Süslü Münebbihli Orta Saatler 92
Küre Biçiminde Olan Saatler 75
Mangal 77-80-83-86-89-90-124-l 69
Marsık 90
Masa 111-113-160-192
Medine-i Münevvere 93
Mekke-i Mükerreme 93
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