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HALİDZİYAUŞAKLIGİL,1865’te İstanbul’dadoğdu.AslenUşaklı
olan ailesi daha sonra İzmir’e yerleşmiştir. 1878’de İstanbul’dan İz-
mir’etaşınanHalidZiya,buşehirdeeğitiminedevametmiş,Fransızca
veİtalyancaöğrenmiştir.BiryandanTürkçeedebiyattakendinigeliş-
tirirkenbiryandandaFransızcadanyaptığıçevirileriyayımlatmafır-
satı buldu. Kitap olarak yayımlanan ilk çevirisi Jean Racine’in Le 
Thébaideadlıeseridir.BirşiiriMuallimNaci’densertbireleştirialınca
şiirdenuzaklaştıvenesreyoğunlaştı.1884’teİzmir’dearkadaşlarıyla
Nevruzgazetesiniçıkardı.Birsüreİstanbul’dayaşadıktansonratek-
rarİzmir’edönüpHizmetveAhenkgazetelerinikurdu.Sefileromanı
ilk sayıdan itibaren Hizmet’te yayımlandı. Sefile’yi Nemide izledi.
1893’tetekrarİstanbul’ayerleşenHalidZiya,1896’daMai ve Siyah’ın
tefrikasıylaServet-i Fünun’akatıldı.ArdındanAşk-ı Memnugeldi.Kırık 
Hayatlar’ıntefrikasıbitmemişkenistibdatidaresininbaskılarınadaya-
namayarak yazmayı bıraktı. 1908’e kadar ara verdiği yazı hayatına
Sabah’ınbaşyazarıolarakdöndüvebugazetedeNesl-i Ahir’intefrika-
sınabaşladı.V.Mehmed’intahtaçıkmasındansonraİttihatveTerak-
kiidaresitarafındanmabeyinbaşkâtipliğineatandı.Bugörevedörtyıl
devametti. 1915’teAlmanya’ya gönderildi.Cumhuriyetin ilanından
sonra,1906’danberi yaşadığıYeşilköy’dekiköşküneçekildi veeski
eserlerinindilinisadeleştirerekyenibaskılarınıhazırlamayabaşladı.
1937’deoğluVedat’ınintiharıylabüyükbiryıkımyaşadı.1945yılında
Yeşilköy’deöldü.
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Servet-i Fünun’un23Mayıs1312(4Haziran1896)tarihlinüshasında 
Mai ve Siyahtefrikaedilmeyebaşlanıyor.

Başlıkta:Servet-i Fünun’unromanıMai ve Siyah. 
Muharriri:UşşakizadeHalidZiya.
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HalidZiya’nın1938baskısınaeklediğinot.
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Mai ve Siyah’ı hazırlarken yazarın diline, üslubuna, keli-
me tercihlerine müdahale etmedik; sadece imlasını günümüz 
kurallarına uyarladık. Artık pek kullanılmayan Arapça, Farsça 
kelimeler için kitabın sonunda bir sözlük hazırladık. Yabancı 
kelimeleri de özgün şekilleriyle yazmaya çalıştık. Gündelik 
hayata ve döneme dair gerekli bilgileri dipnot düştük.

Mai ve Siyah ilk olarak 4 Haziran 1896 – 8 Nisan 1897 
tarihleri arasında Servet-i Fünun’da tefrika edilmişti. Kitap ola-
rak ilk defa Arap harfleriyle 1898’de, Âlem Matbaası’nda ba-
sıldı. 1938’de yeni harfli ilk baskıda yazar, romanı elden geçi-
rip Arapça ve Farsça terkipleri Türkçeleştirmişti. Biz de eliniz-
deki kitabı hazırlarken bu 1938 baskısını esas aldık. Bu metni 
ilk baskı olan 1898 baskısıyla karşılaştırarak eksiklikleri ve an-
laşılmayı güçleştiren değişiklikleri saptadık, önemli hataların 
yapıldığı yerlerde 1898 baskısındaki ifadeleri kullanıp dipnot 
düştük. Diran Çırakyan’a ait çizimleri ve desenleri Servet-i Fü-
nun’daki tefrikadan ve kitabın ilk baskısından aldık.

Can Yayınları’nın Notu
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Halid Ziya Bey o muharrirlerdendir ki bir makalenin al-
tında imzaları görüldüğü gibi insanın kalbine derhal, “Güzel 
bir şey okuyacağım!” inancı gelir. Nazik muharrir, eserlerini 
pek dikkatle inceleyerek, pek derinlemesine düşünerek yazar; 
yazdıklarını seve seve okutur. Okuyanlar, kaleminin psikolojik 
çözümlemedeki maharetine daima hayran kalır.1

Halid Ziya Bey, yazı hayatına İzmir’in Hizmet gazetesiyle 
dahil olmuşlardı. Hizmet’te pek güzel eserler neşrettikleri gibi 
ayrıca kitap şeklinde dahi bir hayli hikâyeler yazmışlardır. Bun-
lar arasında Nemide ile Ferdi ve Şürekâsı hakikaten muharririn 
kişilik incelemesindeki fevkalade yeterliliğini ispat için iki mü-
kemmel örnektir. Servet-i Fünun, Halid Ziya Bey’in birçok güzel 
makalesini, sevgili okuyucularının beğenisine sunmuştur; bu-
gün de Mai ve Siyah’ın neşrine muvaffakiyetle iftihar ediyor.

Halid Ziya ismi anılınca iki hatıra zihnime hücum eder: 
birisi bundan on beş sene önce, ben daha mektep öğrencisiy-
ken o zamanın seyrek neşriyatı arasında çıkmış ve birkaç nüs-
ha sonra yayın dünyasından kaybolmuş olan Nevruz mecmua-
sına; ikincisi bilahare, çoktan beri dostluk bağımız olan nazik 
arkadaşımızla dört sene evvel mütevazı matbaamda vuku bu-
lan ilk görüşmemize dairdir.

Nevruz mecmuası beni yayıncılık hayatımda en ziyade 

1.Mai ve Siyah’ıntefrikaedilmeyebaşlandığı23Mayıs1312(4Haziran1896)
tarihliServet-i Fünun’da,tefrikanınbirsayfaöncesindeyeralan,“sermuharrir
vemüdür”Ahmedİhsanimzalıyazı.(Y.N.)

Uşşakizade Halid Ziya Bey1
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meşgul etmiş olan şeylerden biridir. O zamanlar yayıncılık he-
vesi bende yeni hasıl olmuştu; Türkçe basılan yeni eserleri yo-
ğun bir merakla okuyor, hiçbirini gözden kaçırmıyordum. Fran-
sızcayı anlamaya da başlamış olduğum için Batı eserleri arasın-
da fevkalade şöhret kazanmış olan Demirhane Müdürü’nü 
okuyordum; Halid Ziya Bey tarafından bu romanın tercüme 
olunarak Nevruz’da neşre başlanması beni pek sevindirmiş ve 
Nevruz’u nazarımda yüceltmişti. Halbuki o romanın tercümesi 
ve tamamlanması bilahare bu âciz muharrire nasip oldu. Halid 
Ziya Bey ise Demirhane Müdürü muharririni romantik yazarlar 
sırasına ithal ederek ehemmiyet vermemiş ve nazar-ı dikkatini 
realizm yolunda giden yazarların eserlerine yöneltmişti. İşte 
Mai ve Siyah bu realizm dairesinde yazılmış bir milli romandır. 
Mai ve Siyah hakkında vicdan kardeşimizin yazdığı bir tezkere-
ciği aşağıya aynen ekliyorum. Bunu genç üstadın elyazısıyla 
yazdırarak neşredemediğime pek üzgünüm:

Muhterem dostum İhsan Bey,
Nefis eserlerin boy gösterdiği mecmuanda hikâyeme na-

sıl yer tahsis ediyorsun anlayamıyorum! Üstad Ekrem’in deha 
güneşinin yanında ışık saçan iki yıldız gibi parıldayan Fikret ve 
Şahab’ın1 yanında korkarım ki Halid Ziya pek sönük; münev-
ver, mavi bir zemin üzerinde pek siyah kalmasın...

Fi 27 Nisan, sene 312
Halid Ziya2

Uşşakizade Halid Ziya Bey, 1274 hicri yılında İstanbul’da 
doğmuştur. Fatih Askerî Rüştiyesi’nden çıkarak 1296’da İz-
mir’e gitmiş ve orada Avusturyalı rahiplerin mektebinde tah si-
lini tamamlamıştır. Mektepten çıktıktan sonra art arda Osman-

1.Cümledegeçenisimlersırasıyla:RecaizadeMahmudEkrem,TevfikFikret
veCenabŞahabettin.(Y.N.)
2.Tezkereninaslışuşekildedir:“Refik-imuhteremİhsanBey,Cilvegâh-ıne-
fais-iâsarolanrisalendehikâyemenasılyertahsisediyorsunanlayamıyorum!
ÜstadEkrem’incenah-ıneyyir-idehasındaikinecm-ipertev-bargibiparıldayan
FikretveŞahab’ınyanındakorkarımkiHalidZiyapeksönük;münevver,maibir
zeminüzerindepeksiyahkalmasın.(9Mayıs1896)”
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lı Bankası muhasebeciliğinde, Hizmet gazetesi muharrirliğinde, 
lise Fransızca ve Türkçe edebiyat muallimliklerinde ve son defa 
olarak vilayet yabancı işleri başkâtipliğinde bulunmuştur. Üç 
seneden beri İstanbul’da Reji tütün inhisarı, merkez idaresi 
Türkiye tercüme ve haberleşme kalemi müdürüdür.

İstanbul’a dönüşünden sonra başlıca hiçbir eser vücuda 
getirmemiş olup bugünden itibaren neşrine başladığımız eseri, 
İstanbul’da yazdığı ilk eseridir.  

Çevrimyazı ve günümüz 
Türkçesine uyarlayan: Mustafa Çevikdoğan
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Sofranın etrafında yedi kişiydiler.
Bir gün, Mir’at-ı Şuun sahip-i imtiyazı Hüseyin Ba-

ha Efendi, matbaaya çehresinde bir başka sevinç parılda-
yarak girdiği zaman dört nüshadan beri devam eden 
“Dahilî Sanatlar” makalesinin altına son kelimesini iri bir 
yazı şeklinde karalamakla meşgul olan başmuharrir Ali 
Şekib’e demişti ki:

“Yarın değil öbür gün Mir’at-ı Şuun onuncu senesi-
nin üç yüz altmış beşinci gününü ikmal ediyor. Çarşam-
ba günü için...”

Ali Şekib hemen cevap vermişti:
“Hiçbir şey yazamam. Ziyafet verilmeyince bir satır 

yazı yok.”
Bu gece işte, Tepebaşı Bahçesi’nde1 yazı heyetine o 

ziyafet veriliyordu.
Davetliler Mir’at-ı Şuun ceridesi muharrirlerinden 

ibaretti. Bütün bu gençler dört saat hep içmişler, bir saat 
hep yemişlerdi. Şimdi parmaklarının arasında karnı doy-
duktan sonra yalnız meşgul olmak için oyalananlara 
mahsus gevşek bir edayla yavaş yavaş yuvarladığı bir el-

1. Tepebaşı’nda 1890’da açılan Tepebaşı Bahçesi kentin en gözde eğlence
mekânlarındanbiriydi.(Y.N.)

Mai ve Siyah

1
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manın kabuğunu bir parçada çıkarmaya çalışan Ali Şe-
kib’den başka, hepsi, sandalyelerinin vaziyetini tebdil 
etmişler; sofradan az çok çekilmişlerdi. Sofrada artık ye-
mek sonuna mahsus bir dağınıklık hüküm sürüyordu; 
kahvenin gelmesine kadar unutularak bırakılıvermiş el-
ma, portakal kabuklarıyla dolu son tabaklar, diplerinde 
kırmızı cüralar görünen şarap kadehlerinin yanında du-
ruyor; sofranın kenarından yer yer çıkan tütün dumanı 
bir müddet dalgalanarak lambanın etrafında dönen bir 
bulut teşkil ettikten sonra dağılıyor; beyaz örtünün üze-
rinde yüksek yemiş tabaklarının, sürahilerin, kadehlerin, 
oraya bırakılmış bir fesin şarap lekelerine karışan gölge-
leri lambanın oynak ziyası altında gâh küçülüp gâh bü-
yüyor... Şurada devrilmiş bir tuzluk... ötede birisinin can 
sıkıntısıyla üç çataldan teşkiline çalıştığı bir ehram... yer 
yer tabakların üzerine yahut şişelerin yanına bırakılmış 
peşkirler1... düşmüş de kaldırılmasına üşenilmiş bir bar-
dak... sofrayı baştan başa örten bir kargaşalık sanki yedi 
kuvvetli çenenin hücumundan yorgun düşmüş, melül 
bir enkaz kümesi şeklinde serilmiş bir sofra.

Hepsi başka bir vaziyetteydi: Bir tarafta Ahmed Ce-
mil –latif kıvrıntılarla bükülerek kulaklarından dolaşan 
uzun sarı saçları ensesine dökülmüş bir genç– ellerini 
ceplerine sokmuş, bacaklarını uzatmış, ağzında sallanan 
sigarasının minimini bulutlarına süzgün gözlerle dalmış 
düşünüyor; ta öbür ucunda Said, Raci –arkadaşlarının şa-
ireyn2 diyerek alay ettikleri iki genç şair– diğer bir şairin 
ayağına ip takmış sürüklüyorlar; biri –kısa, zayıf, kuru, 
öyle ki susuz bir yerde yetişmiş zannolunur– yanında boş 
kalmış bir sandalyeye eğilerek iki sandalye ötede sahip-i 

1.Büyükmendilbiçimindepamukveyaketenbez,peçete.(Y.N.)
2.İkişair.(Y.N.)
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imtiyaz Hüseyin Baha’nın idare memuru Ahmed Şevki’ye 
tevdi ettiği dertlerini dinlemek için kulak kabartıyor; ka-
faları buharla şişmiş olan bütün bu adamlar geciken kah-
veyi bekleyerek orada, şu perişan sofranın kenarında ya-
rım kalmış sözleri ikmal ediyorlardı. Herkes söylüyor, hiç 
kimse dinlemiyordu. Ahenksiz, vezinsiz aletlerden mü-
rekkep bir musiki heyeti gibi mukaddimesiz, müntehasız, 
kırık dökük muhavereler, çok içilmiş, çok yenmiş zaman-
lara mahsus bir serseri fikir ve lisan akışı...

Ali Şekib elmasını soymuştu, bozmayarak, sakatla-
mayarak çıkarmaya muvaffak olduğu kabuğu karşıda şa-
ireynin arasına fırlattı:

“Raci! Seni çatlattım!” dedi.
Onlar lakırdılarını kesmediler, Raci diyordu ki: 
“Bak, fikirlerimin neticesini söyleyeyim. Onda tek 

bir şey var: Yalnız ben yazayım, benden başka kimse yaz-
masın, diyor!”

“Demek edebiyat inhisarı! Sahip-i imtiyazı: Hüse-
yin Nazmi.”

Raci gülerek sustuğu zaman bir aralık arkadaşı –par-
lak siyah gözlü, derin kırkılmış gür sakallı bir genç– ba-
şıyla Ali Şekib’i işaret ederek sordu, ikisi de onun şakası-
nı anlamamıştı. Uzaktan vakayı takip eden kısa, kuru 
çocuk –Saib– yanlarına yaklaştı, yere düşen elma kabu-
ğunu bir ucundan tutarak gösterdi, nükteyi izah etti: 
onun rivayetine göre meyvelerin kabukları öyle tamam 
soyulursa şeytan çatlarmış! O, Ali Şekib’in latifesini pek 
parlak buluyor, kırık kırık, çirkin bir sinirli kahkahayla 
gülüyordu. Şaireyn bundan zevk alamadılar.

Raci, “Puf!” dedi. “Soğuk! Tahtessıfır 30! Şunu Mir’ 
at-ı Şuun’un bir sahifesinde imza koymadan neşretseler 
herkes Ali Şekib’in olduğuna yemin ederdi.”

Başmuharrir işitmedi. Kendi kendisine, “Şimdi de 
öte kini çatlatmalı,” diyordu.
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