




SAMİPAŞAZADE SEZAİ

KÜÇÜK ŞEYLER



CAN SA NAT YA YIN LA RI 
YAPIMVEDAĞITIMTİCARETVESANAYİA.Ş.
MaslakMah.EskiBüyükdereCad.İzPlaza,No:9/25,Sarıyer / İstanbul
Telefon:(0212)2525675/2525988/2525989Faks:(0212)2527233
canyayinlari.com/9789750751776
yayinevi@canyayinlari.com
SertifikaNo:43514

CanMiras
KısaMiras/5

Küçük Şeyler,SamipaşazadeSezai
©2021,CanSanatYayınlarıA.Ş.
Tümhaklarısaklıdır.Tanıtımiçinyapılacakkısaalıntılardışındayayıncının
yazılıizniolmaksızınhiçbiryollaçoğaltılamaz.

1.basım:Kitaphane-iArakel,1308(1891)
CanYayınları’nda1.basım:Ağustos2021,İstanbul
Bukitabın1.baskısı5 000adetyapılmıştır.

Dizieditörü:MustafaÇevikdoğan
GünümüzTürkçesineuyarlayan:ErkanIrmak
Düzelti:AylinSamancıElmasdağ
Mizanpaj:BaharKuruYerek

Sanatyönetmeni:UtkuLomlu/LomCreative(www.lom.com.tr)
Kapaktasarımı:BilalSarıteke/LomCreative(www.lom.com.tr)

Baskıvecilt:ArıMatbaası
DavutpaşaCad.EmintaşKâzımDinçolSan.Sit.No:81/39,
Topkapı,İstanbul
SertifikaNo:44009

ISBN978-975-07-5177-6

http://canyayinlari.com


ÖYKÜ

SAMİPAŞAZADE SEZAİ

KÜÇÜK ŞEYLER

GünümüzTürkçesineuyarlayan

ErkanIrmak



Sergüzeşt,2019

Sergüzeşt (GünümüzTürkçesiyle),2019

SamipaşazadeSezai’ninCanYayınları’ndakidiğerkitapları:



SAMİPAŞAZADESEZAİ,1859’daİstanbul’dadoğdu.BabasıAbdurrah-
manSamiPaşa,annesiKafkasya’dankaçırılmışbirköleolanGülârâyiş
Hanım’dır.Aksaray’dakiTaşkasap’tabulunanvebirkapısıYüksekKaldı-
rım’aaçılanmahallebüyüklüğündekiSamiPaşaKonağı’ndageçenço-
cukluğuesnasındaözeleğitimaldı.Çamlıca’dakiköşklerininyakınların-
daoturanAbdülhakHamidveRecaizadeEkrem’ledostlukkurdu.Ev-
kaf-ıHümayunMektubiKalemi,LondraSefareti,HariciyeNezaretiİs-
tişareOdasıgibikurumlardaçalıştı.II.Abdülhamidmuhalefetineyakın-
laştıve1901’deParis’egiderekJöntürklerekatıldı.Buesnadaİttihatve
Terakki’ninyayınorganıolanŞura-yı Ümmet’tepolitikmakaleleryazdı.
1908’deII.Meşrutiyet’inilanındansonraİstanbul’adöndü.1909-1921
yıllarıarasındaMadridbüyükelçiliğiyaptı.1921’degörevindenazledilip
yurda dönünce yazı hayatı tekrar başladı. 1927’de kendisineTBMM
tarafındancüzibirmaaşbağlandı.OtarihtenitibarenKadıköyMühür-
dar’dabelediyeninkirasınıödediğibirevdeyaşadı.Küçük Şeyler(1891)
kitabıyla hikâyecilikte de gerçekçilik tarzının gelişiminde etkili oldu.
1934-1935 yıllarında yazmaya çalıştığı Konak romanı yarım kaldı. 26
Nisan1936’davefatetti.





Bu Büyük Adam Kimdir?  .................................................. 11

Hiç  .................................................................................... 17

Kediler  .............................................................................. 23

İki Yüz Elli Kuruşa Bir Asır  ................................................ 31

Düğün  ............................................................................... 37

Bir Mezar Taşı Yazısı  .......................................................... 57

Arlezyalı  ............................................................................ 59

Pandomima  ....................................................................... 65

İçindekiler





11

O zaman alışkanlık etmiştim. Pederimin yüz kişiye 
ikametgâh olan konağında tertip edilmiş derslerimizi 
bitirdikten sonra akşamüzeri genellikle Taşkasap’tan1 
Beya zıt’a kadar yayan gidip gelirdim. Bu belirlenmiş ak-
şam gidiş dönüşlerinde daima bir adama denk gelirdim 
ki kayıtsızlıktan uzamış saçları geniş alnının üzerine dö-
külerek, derin düşünceler içinde dalgın dalgın attığı 
adımlarıyla ikide birde sendeler ve düşmemek için he-
men kendini toplardı. Bir kere kendi kendime, “Bu bü-
yük adam kimdir?” diye sordum. Bu zannım, bu sualim 
sebepsiz de ğildi. Çünkü bu adamın her hal ve tavrını o 
günlerde Fransızca hocamızdan okuduğum Büyük Adam
ların Hayatı unvanlı kitabın tarif ve vasıflarına tama-
mıyla uygun buluyordum. Çoğunlukla Laleli Yoku
şu’ndan, tahminimce ya ilmî bir icat ya edebî bir güzel-
lik velhasıl bir büyük amaca yönelen ve sabitlenmiş 
gözlerini göğe dikerek, o geniş, bilgili alnı gökyüzünden 
aldığı bir ışıkla aydınlanmış göründüğü halde Aksaray’a 
doğru inerdi. İlmi kıyafetin2 önemi inkâr olunamaz. Bir 

1.BugünFatihilçesisınırlarındabulunaneskibirsemt.(Y.N.)
2.İnsanınyüzündenvedışgörünüşündenahlakvekarakterinianlamayetene-
ği.(Y.N.)

BU BÜYÜK ADAM KİMDİR?
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âlimin eşyanın hakikatlerine bakışıyla bir şairin kâinata 
bakışı bir midir? Evvelkinin hakikatlerin araştırılmasına 
sabitlenmiş olan bakışında bir küçük gücenme, bir bü-
yük sükûnet göründüğü gibi, ikincisinin cennetin eşsiz 
bir hayaline yönelmiş kararsız gözlerinde bir hüzün, bir 
ıstırap mevcut ve aşikâr değil midir? İkisi de ihtiyar ol-
muş bir şairle bir âlime ilmi kıyafet açısından bakalım. 
Âlimin beyaz başı hiçbir sıcaklığa karşı erimez karlarla 
örtülmüş bir dağ başı gibi hissiz, soğuk, büyük görün-
mez mi? Şairinkiyse sisler, dumanlar içinde kalmış dağ-
ların doruklarını andırmaz mı? İşte çocukluğumda böy-
le muhakeme ediyordum.

Bu büyük adamın gözleri olgunluğun cazibesiyle o 
kadar yüce bir noktadaydı ki bir kere etrafındaki Kos
ka’nın1 sütçü, tütüncü dükkânlarına, bir kere önündeki 
Aksaray’ın sokaklarına baktığını, başını döndürüp kim-
seye bir kere selam verdiğini görmedim.

Victor Hugo2 mu? JeanJacques Rousseau3 mu? Me-
sele burada.

Yavaş yavaş JeanJacques Rousseau olduğuna hük-
metmeye başladım. Zira hiçbir adama selam verdiğini, 
hiçbir adamla konuştuğunu görmediğim çekingen âlim, 
çoğunlukla tramvay yolunun üstünden geçen çıngıraklı 
kömürcü develerinin arkasından akıllı başını gösterirdi.

1. Bugün Fatih ilçesi sınırlarında bulunan, Beyazıt’la Laleli arasında eski bir
semt.(Y.N.)
2.VictorMarieHugo(1802-1885):Fransızşair,oyunyazarıveromancı.Ro-
mantik dönemin öncü isimlerinden olan Hugo, özellikle Sefiller ve Notre-
Dame’ın Kamburuadlıromanlarıylatanınır.(Y.N.)
3. Jean-Jacques Rousseau (1712-1778):Cenevreli filozof, yazar ve besteci.
SiyasetfelsefesialanındakiçalışmalarıAydınlanma,FransızDevrimivegünü-
müzünsiyasi,ekonomik,bilimseldüşüncesiüzerindeetkiliolmuştur.(Y.N.)
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Bâlâ-yı sereş zi-huşmendi
Mi taft sitare-i bülendi1

Belki o günlerdeki deve takibi alışkanlığı tabiat tari-
hine dair bir araştırma ve yazma fikrine dayanmaktaydı? 
Tabiatın eserlerinin mezarı olan ateşli çöllerin bu karar-
sız seyyahı, çölde yaşayanların kum âlemleri içinde bir 
cefakâr yâri, kendisine özgü manidar bir tavırla ara sıra o 
uzun boynunu çevirerek bu büyük adamı dikkatli bakış-
larının içine dahil ederdi.

Bir gün Laleli’de birçok halkın bir araya geldiğini ve 
aralarında birisinin bağırıp çağırdığını işitince kalabalığın 
içine sokuldum.

Ortada büyük bir şiddet ve hiddetle kıymet bilme-
yen kalabalıktan feryat eden meğer bizim âlimmiş! Bü-
yük adamların hiddeti de büyük olur. Ne yücelik! Ne 
yücelik! Bu hiddetli zamanında, heyecana gelen sonsuz 
okyanuslar gibi heybetli, müthiş, yüce bir hal kazanmış-
tı. Etrafındakilere, “Adam olmaz, insaniyet bilmez cahil-
ler... Benim buradan geçtiğimi görmüyor musunuz? Ge-
lip koluma dokunacak ne vardı? Meğer siz ne yaman ca-
hillermişsiniz?” diye feryat ediyordu. O kalabalığın içinde 
en fazla muhatap olunan ve azarlanan bir herif, “Asıl ka
ra cahil sensin!” demesin mi? O anda büyük adamın sa-
bır ve iradesi elinden giderek herifin boğazından yakala-
dı. Herif de âlimin yakasına sarıldı.

O der men ü men der o fütade
Halk ez pey-i ma devan u handan

1.İranlışairSadi’ninGülistanadlıeserindezekâsıylahükümdarıetkileyenbir
çocukve“kıskançlık”ınzararlarıhakkındakibirhikâyedegeçenFarsçabeyit
Türkçeyeşöyleaktarılabilir:“Akılvezekâsısayesindebaşınınüzerindeyücelik
yıldızıparlıyor.”(Y.N.)
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Engüşt-i taaccüb-i cihani
Ez güft ü şenid ma be dendan1

Ben de halkla beraber arkalarından gitmeye başla-
dım. Biraz yürüdükten sonra hele ikisinin de arasını bu-
larak marifeti cehaletin pençesinden kurtardılar.

Bu büyük adamın yırtılmış yakasını düzelterek, ça-
murlar içindeki fesini giyerek, Aksaray’da karanlık so-
kaktaki ilim yuvası evine o perişan haliyle girdiğini gör-
mek gerçekten pek acıklıydı. Bu büyük adamın gücen-
miş halinden gelen dehşetle, kapısını kapayıp da kaybol-
duğu zaman dedim ki:

“Şairlerin, âlimlerin en büyük eserleri üzüntülü ve 
hiddetli hallerinde yazdıklarıdır.”

Victor Hugo’nun bir eseri, JeanJacques Rousseau’ 
nu Émile’i2 öyle bir zamanda yazılmamış mıydı? Cehalet-
ten şikâyet eden bu adam kim bilir şimdi halkın eğitim ve 
terbiyesine dair ne büyük bir felsefi eserle meşgul olmaya 
başlamıştır. Niçin bu sokağın karanlığından bir marifet 
güneşi yükselmesin? Bu önemli meşguliyetleri sonucu ve 
sebebiyle olsa gerektir ki kendisine birçok zaman hiçbir 
yerde denk gelemedim. Eğer hafızam beni aldatmıyorsa 
yirmi gün sonra ta uzaktan, bir tütüncü dük kâ nında, tü-
tüncünün kendisine okumakta olduğu bir kâ ğıdı büyük 
bir itina ve dikkatle dinlediğini görerek o tarafa doğru gi-
dince büyük adam da dükkândan çıkıyordu. Tütüncüye, 
“Bu büyük adama okuduğun kâğıt neydi?” diye sordum. 

1.Sadi’ninGülistan adlıeserindezenginlik, fakirlik,cehaletgibikonularıele
alanbirhikâyedegeçenFarsçamısralarTürkçeyeşöyleaktarılabilir:“Obe-
nimüstümevebendeonunüstünedüştüm.Halkbizitakipetmekte,gülmek-
te.Dünyabizimbirbirimize söylediklerimizden şaştı, parmakları ağızlarında
kalakaldı.”(Y.N.)
2.Jean-JacquesRousseau’nuneğitiminveinsanındoğasıhakkındakifikirlerinin
yeraldığı,ilkolarak1762’deyayımlananünlükitabı.(Y.N.)
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Tütüncünün verdiği şu cevap aradan seneler geçtiği halde 
hâlâ hatırımdan çıkmaz.

“O büyük adam değil, orta boylu. Memleketinden 
aldığı mektupları her zaman bana okutur. Onun okuma-
sı yazması yoktur.”
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