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RECAİZADEMAHMUTEKREM,1Mart1847’deİstanbul’dadoğdu.
KüçükyaştababasındanArapçaveFarsçaöğrendi,birsüreVaniköy
SıbyanMektebi ile Beyazıt Rüştiyesi veMekteb-i İrfan’da öğrenim
gördü.Daha sonraHarbiye İdadisi’ne girdiysede ikinci sınıftayken
hastalanmasıüzerinebuokuldanayrılmakzorundakaldı.1862’deHa-
riciyeMektubîKalemi’ndeçalışmayabaşladı.BudönemdeDivanşiiri
tarzındaşiirlerkalemealdı,Fransızcadantercümeleryapmayabaşla-
dı.İlkyazılarıTasvir-i Efkâr, Hakayıkü’l-vekayi ve Hazine-i Evrak gazete-
lerindeyayımlandı.1867’deyurtdışınakaçanNamıkKemal,Tasvir-i 
Efkâr’ınsorumluluğunuonabıraktı.ÖğrencisiAhmetİhsan’aServet-i 
Fünûn dergisinin sayfalarını genç şair ve yazarlara açmasını tavsiye
etti. Bu sayede 1896 başlarında Edebiyat-ıCedide hareketi gelişti.
HikâyeleriniMuhsin Bey Yahut Şairliğin Hazin Bir Neticesi (1889) ve
Şemsâ(1896)adlıikikitaptatoplayanyazar,Afife Anjelik(1870),Atala 
Yahut Amerika Vahşileri(1873),Vuslat Yahut Süreksiz Sevinç(1874),Çok 
Bilen Çok Yanılır (1916)adlıbeştiyatroeserineimzaattı.Edebiyatı-
mızdayenileşmeakımınınenönemlitemsilcilerindenbiriolanyazar,
31Ocak1914’teİstanbul’davefatetti.





RecaizadeMahmutEkrem
(TahaTorosArşivi)



Araba Sevdası,Servet-i Fünûn’un258.sayısındatefrikaedilmeyebaşlanıyor.
8Şubat1311(20Şubat1896).



Araba SevdasıtefrikayabaşlarkenRecaizadeMahmutEkrem’inServet-i 
Fünûn’daçıkanfotoğrafı.

“Edib-imuhteremvemükerremRecaizadeutufetluEkremBeyefendi
Hazretleri.”

(Servet-i Fünûn,No.258,S.372).
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Recaizade Mahmut Ekrem’in Araba Sevdası romanı, ede-
biyatımızda realizm akımı doğrultusunda kaleme alınan ilk 
eserlerden biridir. Yazar, kitabın önsözünde “Muhsin Bey” adlı 
uzun hikâyesi gibi Araba Sevdası’nda da insanlık hallerini ib-
retli bir ayna gibi yansıtmaya çalıştığını belirtir. Araba Sevdası 
ele aldığı tema ve bu temanın işleniş tarzı bakımından Tanzi-
mat dönemi romanımızın olduğu kadar Türk roman tarihinin 
de köşe taşlarından biridir. Yazar, romanını eğlendirmek için 
kaleme aldığını belirtse de Bihruz Bey özelinde toplumumu-
zun Batılılaşma serüveni dönemin sosyal hayatını da yansıta-
cak şekilde ironik bir dille anlatılır. 

Araba Sevdası, ilk olarak Servet-i Fünûn dergisinde 20 Şu-
bat 1896-8 Ekim 1896 tarihleri arasında tefrika edilmiş, kitap 
olarak ilk baskısı ise 1898’de Âlem Matbaası’nda yapılmıştır. 
Yazarının sağlığında yapılan bu baskının ardından 1940’lı yıl-
larda Latin harflerine aktarılan Araba Sevdası, ilerleyen dö-
nemde pek çok yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

Kitabı günümüz Türkçesine uyarlarken 1898’deki ilk bas-
kısını esas aldık, yazarın diline en az müdahaleyle artık Türkçe 
sözlüklerden neredeyse tamamen çıkmış kelime ve terkiplerin 
en uygun karşılıklarını vermeye çalıştık. Bugün sık kullanılma-
yan Türkçe kökenli bazı kelimelerle gündelik hayata dair bazı 
açıklayıcı bilgileri dipnotlarda vermeye çalıştık. Az da olsa 
hâlâ kullanımda olan ve bağlamdan anlamı çıkarılabilen keli-
melere müdahale etmedik, bunlar için kitabın sonuna küçük 
bir sözlük hazırladık. 

Sunuş



Araba Sevdası, Bihruz Bey’in alafrangalığı etrafında şekil-
lendiği için romanda sık sık Fransızca kelimeler ve cümleler 
kullanılmıştır. Bu kelimeler ve cümleler; romanın gerek tefri-
kasında, gerekse kitap halindeki baskısında Türkçe okunuşla-
rıyla yer almış ve rika yazıyla dizilmiştir. Romanın bu baskısın-
da da aynı esas göz önünde bulundurulmuş, Türkçe söylenişle-
rine göre yazılan Fransızca kelime ve cümleler italik olarak 
dizilmiş, dipnotlarda bu kelime ve cümleler açıklanmaya çalı-
şılmıştır. 

Romanın dikkat çeken yönlerinden biri de gerek tefrika-
da gerekse kitap halindeki baskısında “Musavver Milli Hikâye” 
alt başlığıyla sunulması ve resimli olmasıdır. Araba Sevda-
sı’ndaki resimler, bizzat bu roman için Ressam Halil Bey tara-
fından çizilmiştir. Biz de romanın bu baskısında Araba Sev-
dası’nda yer alan orijinal resimleri kullanmaya özen gösterdik. 
Romanda, bu resimlere dönemi yansıtan ve çoğu Atatürk Ki-
taplığı Arşivi’nden alınan kartpostallar ile fotoğraflar eşlik et-
miştir. 

Kitabın yayına hazırlanışı aşamasında emeği geçen Can 
Yayınları çalışanlarına teşekkür ederim.

Necati Tonga
Kırıkkale, 2019



15

Malumdur ki insan eğlencesiz yaşayamaz. Bendeniz gibi 
yaratılışı gereği inzivayı sevenler içinse okuma veya yazmadan 
iyi eğlence olamaz. Şu kadar ki bu uğraş, devamlı ve özellikle 
ciddi olunca yorgunluğuna dayanmak mümkün değildir. Bu 
halde yorgunluğu az, eğlencesi çok meşguliyetler aranmak ta-
biidir. İşte şu ihtiyacın yönlendirmesiyle ara sıra böyle şeyler 
yazarak vakit öldürmeye mecbur oluyorum.

İyi bilirim ki içimizde bu türlü uğraşıları mesela satranç 
oynamaktan on kat saçma, bahçe kazmaktan on kat faydasız 
kabul edenler az değildir. İhtimal ki bu hüküm doğrudur. Ne 
fayda ki ben satrancı merak edemedim... Bahçe kazmayaysa 
mevsimin müsaadesi yok!

“Muhsin Bey...”1 hikâyesi hiçbir şey değilken okuyucular 
tarafından epeyce rağbet gördüğü için bu hikâyenin de yayım-
lanmasına cesaret edildi. Naçizane niyetim bunları birkaç par-
çaya ulaştırıp ve ondan sonra biraz daha büyüklerini de yaz-
maktır.

İnsanlıkla ilgili olarak geçen ibret verici olay ve durumla-
ra şiir ve hikmetin iç içe geçtiği bir bakışla bakılırsa hepsi de az 
çok hüzünlü görünür. Bunlardan birtakımının üzüntülü göz-
yaşlarıyla, diğer bir kısmının tuhaf gülümsemelerle algılanma-
sındaki fark olayların asli özelliklerindeki fecilikten değil algı-

1.RecaizadeMahmutEkrem’in1888yılındayayımladığı,sevgilisinikaybeden
MuhsinBey’indünyaylabağlarınıkoparışınıanlatanuzunhikâyesi.(Y.N.)

Okuyuculara
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lanış şekilleriyle ilgilidir. Hakikat veya imkân dairesinde tasar-
lamak ve tasvir etmek şartlarını yerine getiren büyük küçük 
hikâyelerse olayların ve insanlık hallerinin birer ibret verici 
aynalarıdır.

Bu düşünceye göre “Muhsin Bey...” hikâyesi okurlar tara-
fından ağlanacak şeylerden görülmüş olduğu halde bu Araba 
Sevdası gülünecek hallerden sayılsa gerektir. Fakat dikkat olu-
nursa bu ondan elbette daha ziyade hüzünlü, elbette daha çok 
ıstırap vericidir!

İstinye 
28 Kasım 1899

Recaizade M. Ekrem
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Birinci Kısım

1

Üsküdar’dan Bağlarbaşı yoluyla Çamlıca’ya gidilir-
ken Tophanelioğlu’ndaki dört yol ağzı mevkisinden yak-
laşık olarak bir yüz adım ileriye bakış atılırsa o geniş şo-
senin sonunda, etrafı bir buçuk arşın kadar yükseklikte, 
duvarla çevrilmiş bir ağaçlık görülür.

ÜsküdarBelediyeBahçesi(Resim:HalilBey)
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Bu ağaçlığa varıldığı gibi şose yol, sağ ve sol olmak 
üzere ikiye ayrılır. Duvarla çevrili olan ağaçlığın büyükçe 
bir kapısı vardır ki iki yolun tam ayrılma noktasında bu-
lunur.

Sağ ve soldaki yollardan hangisine gidilecek olsa di-
ğer taraf bahsedilen ağaçlıkla çevrilidir. Ağaçlığın yanın-
daki duvar alçacık olduğundan üzerinden hayvan ve 
özellikle insan aşamasın diye boyunca teller uzatılarak 
korunmuştur.

Orta derecede bir yokuş üzerindeki bu yollardan ba-
sit bir yürüyüşle dört-beş dakika kadar gidilince daima 
duvarla çevrili olan ağaçlık bir meydancığa varılır. Ağaçlı-
ğın burada da cephede aşağıkine paralel bir kapısı vardır. 
Yüksekten kuşbakışı bir bakışla bakmak mümkün olsa bir 
koni şeklinde görünecek olan ağaçlık burada biterse de 
iki yol yine birleşemez. Meydancığın bir otuz adım öte-
sinde epeyce geniş ve yüksek bir set üzerinde –eski tarz 
binaları taklit yolunda yapılmış– enli, saçaklı, bir kattan 
ibaret bir bina ve bunun etrafında bazı büyücek ağaçlar 
mevcuttur. Onun üst yanında diğer bir setle başlayan 
yerse birtakım servi ve meşe ağaçlarını ve vaktiyle kırıla-
mayıp kalmış ve mevkinin “Sarı Kaya” ismiyle adlandırıl-
masına sebep olmuş büyük büyük sararmış kayaları olan 
inişli yokuşlu kendi haline terk edilmiş bir mezarlıktır ki 
geçtiğimiz meydancıktan buraya değin olan mesafe de 
yine bir beş dakikalık kadar tahmin olunur.

Bu mezarlık da geçildikten sonradır ki iki yol hem 
birleşir hem de düzleşir. Buradan yine bir beş dakika ka-
dar ileri yürünürse artık Çamlıca Dağı’nın eteğinde Kı-
sıklı köyünün çarşısına varılmış olur.

Buraya çıkıncaya kadar yorulmadıksa yine aşağı 
doğru inelim de noktalarını ve sınırlarını belirlediğimiz 
yerleri inceleyelim. Tabiidir ki bu incelemeye de bahsi 
geçen ağaçlıktan başlayacağız.
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Burası “Çamlıca Bahçesi”1 adıyla İstanbul’da en önce 
düzenlenmiş ve açılmış olan bahçedir. Birkaç zamandan 
beri halkın rağbetinden bütün bütün uzak olduğundan 
çoğu günler kapıları kapalı durur.

Yazın ve özellikle baharlarda bu bahçeyi açtırıp da 
aşağıki kapıdan içerisine girerseniz beş-on adım ilerleye-
rek etrafınıza bakınca çok büyük ve bayındır, iç açıcı bir 
bahçe içinde bulunduğunuzu derhal anlarsınız.

Bahçenin yalnız meydana geldiği tarihte güzel gö-
rünmesi fikriyle değil, ileride yani zamanlar gelip geçtik-
çe ağaçların, ormanların büyüyerek kazanacakları hale 
göre güzelliklerini daima artırarak koruyabilmesine dair 
ileri görüşlülükle yapılan iç bölümleme ve o büyüklü 
küçüklü tarhlarının2 uyumuna ve konumlanmalarına 
bakarak önce düzenlenmesini üstlenen tabiatsever kim 
ise sanatını alkışladıktan sonra her tarafı birer birer dik-
kat ve beğeniyle seyretmeye başlarsınız.

Dışarısının meraklı bakışlarını kesmek için kenarla-
ra düzenli bir sırada dikilip gereği gibi büyümüş, dal bu-
dak salıvermiş salkım, aylandoz, atkestanesi gibi gölgeli 
ağaçlarla orta yerlerde yer yer dikilmiş çınar, kavak, ma-
nolya, salkımsöğüt gibi çeşit çeşit ağaçların ve bazı yer-
lerde bakışın ışığının değil güneş ışıklarının bile içerisine 
kolaylıkla nüfuz edemeyeceği şekilde sıklaşmış orman-
cıkların etrafında dolaşır; bunları ziyadesiyle gönlünüze 
uygun bulursunuz.

Biraz ilerleyince bir düzlüğün ortasında üstü kapalı, 
etrafı açık kameriye3 gibi bir şey ve bazı kenar yollar 
üzerinde kulübe tarzında düzenli ve hoş ufak ufak bina-
lar gözünüze çarpar. Bunlardan çardağa benzeyen şeyin 

1.1870’teMilletBahçesiadıylaaçılanbahçe.(Y.N.)
2.Çiçekdikmeyeayrılankısım.(Y.N.)
3.Yazınoturulmaküzereahşapveyademirdenyapılmışçardak.(Y.N.)
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–özel günlerde müzik icrası için çağrılacak– çalgıcı takı-
mına ayrılmış bir yer ve o kulübelerin de bahçe içinde 
yiyecek ve içecek satmak için yapılmış “büfe”ler olduğu-
nu anlar, bunları da beğenirsiniz.

Azıcık daha ileri gidince bir büyük lak1, onun orta-
sında gönlünüze göre bir adacık, bu adayı kenara bağla-
mak üzere düzensiz bir şekilde çitten yapılmış tabii gü-
zel köprüler ve adanın üzerinde yine işlenmemiş ağaç 
dal ve kütüklerinden inşa olunmuş zarif bir köşk göz-
lemler, bunlardan da aşırı hoşlanırsınız. En sonra yukarı-
ki kapıdan çıkarak bahsettiğimiz meydancığı geçip ve set 
üzerine çıkarak evvelce gördüğünüz binayı da yakından 
seyrettiğiniz ve bunun da bahçeye bağlı bir “gazino” ol-
duğunu öğrendiğiniz halde bahçenin her şekilde kusur-
suzluğunu kabul edersiniz.

2

Şu birkaç sözle nitelikleri kabaca tarif edilmiş olan 
Çamlıca Bahçesi bundan evvel şimdiki gibi hüzünlü bir 
tenhalık ve sessizlik mekânı değil şamatalı bir neşe ve 
fitne şenliğiydi.

Düzleştirilmesi ve düzenlemesiyle bir hayli zaman 
uğraşılan bu bahçenin 1870 yılının bahar mevsiminde 
açılacağı haberi İstanbul ile bilad-ı selase2 olarak adlan-
dırılan yerlerin ahalisi arasında duyulunca zevk ve eğlen-
ceye düşkün gençler ve özellikle böyle eğlenceleri er-
keklerden birkaç kat fazla aramaya yaratılışları gereği 

1.(Fr.)Lac:Göl.(Y.N.)
2.“Üçbelde”anlamındaGalata,ÜsküdarveEyüpiçinkullanılır.(Y.N.)
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mecbur olan hanımlar belirlenmiş zamanın gelmesini 
bekleyerek elbiseye, süse bağlı hazırlıklara gereği gibi 
hararet vermişler ve bizim memlekette örneği henüz gö-
rülmeyen bu “moda” seyir yerinden her vakit ve belki 
mehtaplı gecelerde bile faydalanma amacı kolaylıkla 
gerçekleşsin diye pek çok aileler Çamlıca, Bulgurlu, Kı-
sıklı, Tophanelioğlu, Bağlarbaşı taraflarında köşkler, ha-
neler kiralayarak bahar gelir gelmez hemen taşınmaya 
girişmişlerdi.

Nihayet o senenin mayıs ayı başlarında “bahçe” açıl-
dı. Dinlenmeye ve dolaşmaya ayrılmış olan cuma ve pa-
zar günleri Üsküdar, Kadıköyü, Beylerbeyi gibi Çam lı-
ca’ya civar sayılan yerlerden başka İstanbul’un uzak yer-
lerinden, Boğaziçi’nden ve diğer yerlerden arabalar, hay-
vanlarla ve bazen yayan olarak gelen kadın erkek binler-
ce seyircinin bahçeye hücumu hakikaten görülecek te-
maşalardandı.

Çevresi bir çeyrek saatte ancak dolaşılabilen bahçe, 
o kadar genişliğiyle beraber o insan kalabalığını taşıya-
madığından halkın birtakımı girdikçe diğer birtakımını 
çıkmaya mecbur ederdi. Bu şekilde gerek yukarıki gerek 
aşağıki kapıdan sürekli girip çıkan seyircilerin izdihamı-
nın çokluğuyla o koca bahçe –benzetme biraz kabacaysa 
da– büyük bir arı kovanını andırırdı. Fakat bu bir kovan-
dı ki arıların bal alacakları çiçekler de içinde bulunurdu! 
İçeride kalanlardan –alafranga bir tabirle– taife-i latife-
ye1 mensup olanlar bahar çiçekleriyle rekabet eder gibi 
en parlak, en güzel renkler içinde ve üçü beşi bir yerde 
çiçekler gibi iki taraflarına salınarak gezinirler ve bunlar-
dan bal almak hevesiyle kararsız olan arı mizaçlı genç 
beyler de çiçeklerin arasında ikişer ikişer dolaşırlardı.

1.Güzellertaifesi,hanımlar.(Y.N.)



22

Bahçenin dışarısına gelince o da bir başka âlemdi: 
Süslü hanımları, şık beyleri taşıyan birkaç yüz kadar ara-
ba bahçenin etrafını kuşatarak hareketli bir zincir gibi 
birbiri ardınca sürekli ve art arda dönerlerdi.

Gerçi o tarihte ağaçlar daha pek genç ve belki ço-
cuk, ormanlarsa pek seyrek olmakla beraber bitki türleri 
içinde manzara güzelliğine sahip ve bahçeyi süslemeye 
yarar ağaçların ve çiçeklerin ve çimenlerin makbul ve 
itibarlı her türü kendisinde mevcut bulunduğu için tabi-
at denilen bahar ülkesinin özel olarak seçilmiş bir derle-
mesi gibi bakılmaya layık olan ve fazla olarak içinde lak 
ve köşk gibi bakışları başkaca memnun edecek şeyleri ve 
özellikle dinlenme ve huzur arzu edenler için yer yer 
sandalyeleri, kanepeleri bulunan bu bahçe halkın diğer 
seyir yerlerine olan rağbetini tamamıyla kendisine çek-
mişti. Bu sebeple cuma ve pazardan başka günlerde ve 
bazen mehtaplı gecelerde bile “bahçe” ziyaretçisiz kal-
mazdı. Onun için demiştik ki: Çamlıca Bahçesi bundan 
evvel şimdiki gibi hüzünlü bir tenhalık ve sessizlik 
mekânı değil şamatalı bir arzu ve fitne şenliğiydi. Ger-
çekten o yaşlı ağaçlar vaktiyle gençti, arzularının istekle-
ri önünde kararsız olan gençler gibi bunlar da en hafif bir 
rüzgârla hemen sallanmaya, şevk ve ümide dair konuş-
maya başlarlardı!

3

O senenin haziran ayı ortalarına doğru sıcaklar gün-
den güne şiddetini artırdı. Sıcaklar arttıkça bahçedeki 
hararet azalmaya başlamıştı. O esnada bir perşembe ge-
cesi olan fırtınayı takiben sabaha kadar devam eden yağ-
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mur havayı temizleyip düzelttiği ve tozları tamamen 
bastırdığı gibi dağlara bağlara da yeni bir tazelik verdi-
ğinden bir gün sonraki cuma günü saat sekiz sularında1 
“bahçe” örneği görülmedik bir kalabalığa erişmişti.

Bu kalabalığın çoğunluğu –kadınlar başka erkekler 
yine başka olarak– üçer beşer bahçenin içinde aşağı yu-
karı gezinirler, diğerleri de tarhların arasındaki kanepe-
lere, sandalyelere oturarak ve çalgıcıların –o zamanlar 
İstan bulca pek “moda” olan– Bel Elen2 operasından çal-
dıkları havaları dinleyerek gezinenleri seyrederek eğle-
nirlerdi.

Bu seyircilerin içinde yaklaşık olarak yirmi üç-yirmi 
beş yaşlarında top simalı, saz benizli, ela gözlü, kara saç-
lı, az bıyıklı, kısaca boylu, güzel giyinmiş bir bey görü-
lürdü ki aşağıki kapıya yakın ve kapıdan her gireni çıkanı 
görmeye uygun bir yer tutarak bir masanın iki yanındaki 
birer sandalyeden birisine kendisi kurulmuş, diğerine de 
yakasının iç tarafındaki “Terzi Mir”3 markası yakından 
geçenlerin gözlerine çarpmakta olan “pardösü”sünü san-
ki gelişigüzel atmıştı.

Masanın üzerinde bir tepsi içinde görülen bir “arpa 
suyu” kadehi hemen bir saatten beri geldiği gibi dolu 
durmaktaydı. Genç beyse oturduğu yerde sol ayağı üze-
rine atmış olduğu sağ ayağını mızıkanın usulüne uygun 
bir hareketle sürekli oynatır ve o ayağı pek de küçük 

1.Alaturkasaategöre.Bugünküsaatleyaklaşık17.00.(Y.N.)
2.La Belle Hélène(GüzelHelen):LibrettosuHenriMeilhacveLudovicHalévy
tarafındanyazılmış, JacquesOffenbach tarafındanbestelenmişbiroperadır.
Helen’inTroyaSavaşı’nınbaşlamasınayolaçmasınıanlataneser,ilkolarak17
Aralık1864’teFransa’dasahnelenmiştir.(Y.N.)
3.TerziMir,Osmanlı’nın son dönemlerindeBeyoğlu’nda faaliyet gösteren
(günümüzdeBeyoğluDervişSokak’tayeralan2numaralıdükkânınolduğu
yerdehizmet vermiştir)meşhurerkek terzilerindendir.OdönemdeTerzi
Mir’dedikilenkıyafetlerigiymek,alafrangalaşmavemodayauymakonusunda
statügöstergelerindenbirikabuledilmiştir.(Y.N.)
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değilken ziyadesiyle nazik ziyadesiyle biçimli gösteren 
“Heral”1 işi parlak ayakkabısının sivrice burnuna elindeki 
bağa saplı ve sapının üzeri Fransızca “M.B.” harflerini 
gösterir gümüş markalı bastonuyla devamlı vurur ve en 
azı her beş dakikada bir kere uçları altınlı bir siyah ipek 
şeride bağlı mineli saatini beyaz yeleğinin cebinden çıka-
rıp baktıktan ve sabırsızlıkla yerinden fırlayarak kapı ta-
rafına doğru beş-on adım gittikten sonra yine sandalyesi-
ne dönerek evvelki vaziyetini alırdı. Genç beyin bu hali-
ne dikkat edenler kendisinin mühim bir bekleyiş rahat-
sızlığı içinde bulunduğuna hükmedebilirlerdi.

4

Muhteşem Bihruz Bey eski vezirlerden vefat etmiş 
... Paşa’nın oğludur.

Şehirden şehre taşınarak on beş sene kadar aralıksız 
İstanbul’a ayak basmamış olan babasıyla küçük yaşların-
da memleket memleket dolaştığından dolayı Bihruz Bey 
bir çocuk için birinci derecede öğrenilmesi gereken bil-
gileri on altı yaşına kadar elde edememişti. Sonunda pe-
derinin görevinden alınması üzerine İstanbul’a dönme-
siyle küçükbeyin bir ortaokula konulmasına nasılsa giri-
şildi. Aradan altı ay geçmeden ... Paşa yine bir şehrin 
valiliğine memur ve İstanbul’dan tekrar ayrılmaya mec-
bur olduysa da artık bu defa Bihruz Bey eğitiminden 
geri kalmamak için validesiyle beraber İstanbul’da bıra-
kıldı.

1.KunduracıHerald,İstiklalCaddesi401numaradahizmetverendönemin
meşhurayakkabıcısıdır.(Y.N.)



25



26


