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MUALLİM NACİ, 1850’de İstanbul’da doğdu. Tanzimat döneminin
önemlişairveyazarlarındandır.AsıladıÖmerolanyazar,küçükyaş-
ta Varna’ya gitti ve öğrenimini orada tamamladıktan sonra Varna
Rüştiyesi’ndeöğretmenoldu.AnadoluveRumeli’deçeşitlimemur-
luklaryaptı.İstanbul’adönünceTercüman-ı Hakikat’inedebiyatsayfa-
sını yönetti. Galatasaray Lisesi ve Mekteb-i Hukuk’ta ders verdi.
EserleriniNacimahlasıylayazanyazar,RecaizadeMahmutEkremve
AbdülhakHamid’legirdiğiedebiyat tartışmalarıyladabilinir.Divan
edebiyatıtarzınınyanındaBatılıtarzauygunşiirlerdeyazdı.Arapça,
Farsça ve Fransızcadan çeviriler de yapanMuallimNaci, 13Nisan
1893’teİstanbul’daöldü.
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Bizim Ömer diyor ki:
Kıztaşı1 dörtyol ağzından Sofular’a2 doğru inilirken 

İbni Melek3 Hazretleri’nin defnedilmiş bulundukları 
yüksek mezaristan sağda bırakılarak biraz daha gidilince, 
yine sağda bir akar çeşmeye denk gelinir.

O civar ahalisini bunca zamandan beri çeşitli uzak 
çeşmelere müracaattan kurtardığı için gurur getirmiş 
gibi yiğitlik taslarcasına durmakta olan bu çeşmenin he-
men karşısında hayli uzun bir sokak görülür ki, Nured-
din4 dergâhlarından biriyle son bulur. Dergâhın sol tara-
fına meyledilince orada incelen yoldan ilerleyecek adam 

1.MarkianosSütunuolarakdabilinenKıztaşı,MS455’teİmparatorMarkia-
nosadınadikilenbiranıttır.BugünFatih ilçesisınırlarındabulunanveadını
anıttanalanetrafındakiyerleşimbölgesi,fetihsonrasıkurulanilkMüslüman
mahallelerindenbiridir.(Y.N.)
2.Fatih’teKıztaşıyakınlarında,aynıadı taşıyancamivehamamıylaünlübir
cadde.(Y.N.)
3.Doğumveölümtarihleritamolarakbilinmeyen14.yüzyılsonu15.yüzyıl
başıdinâlimi.İbniMelek,hayatınıodönemAydınoğullarıBeyliğisınırlarında
bulunanİzmir,Tire’degeçirmiştir.Fıkıhvehadisalanındazamanınınönemli
âlimlerindensayılmıştır.TürbesiTire’debulunmasınakarşın,FatihSofular’da
adınabirmezartaşıdikildiğirivayetedilmektedir.(Y.N.)
4.AdınıkurucusuNureddinCerrahi’den(1678-1720/21)alanbirtarikat.17.
yüzyılın sonlarında kurulanCerrahilik, döneminin en yaygın tarikatlarından
biriydi.(Y.N.)

ÖMER’İN ÇOCUKLUĞU

–Sekiz Yaşına Kadar–
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kendini uzunluğu ötekinden fazla olan Çelebi Sokağı’nda 
bulur. Bu sokağın bitimindeki taş mektebin1 önünden 
sola dönülünce görülecek yokuş cadde Saraçhanebaşı’na2 
çıkar.

Bir gün o yokuştan iniyordum. En sevgili uzun hır-
kam arkamdaydı. Bu hırkayı içinde dışında ikişerden dört 
cebi olduğu için pek severdim. Cepler yemiş ve ufak te-
fek oyuncak koymaya ne kadar iyi gelirdi! Diğer hırkala-
rımda ikiden fazla cep bulunmazdı. Giyinme sırası dört 
cepli hırkaya gelince yüzüm gülerdi. Yüreğimde o derece 
sevinç ortaya çıkardı ki hemen ellerimle hırkanın göğsü-
me gelen iki tarafını okşamaya ve, “Oh! Oh!” diye diye 
odanın içinde oynayarak dönüp dolaşmaya başlardım.

İne ine mektebin hizasına geldim. Bir-iki adım daha 
atarak eve gitmek üzere Çelebi Sokağı’na saptım. Bir-
denbire karşıma kuyruğu kesik bir köpek çıktı, havlaya-
rak üzerime hücum etti. Beni mektebin duvarına sıkış-
tırdı. Göğsüme doğru pençelerini atmaya kalkıştı. Ben 
ağlayıp haykırmaya başladım. Bir taraftan da kendimi 
kurtarmaya çalışıyordum. Şaşırmıştım. Kimden yardım 
isteyeyim? Sokakta köpekle benden başka kimse yok. 
Caddeden geçen bulunmuyor.

Besbelli feryadım işitilmiş. Mektebin karşısındaki 
konağın alt katında bir pencereden iri bıyıklı bir ağa başı 
göründü. Bir yahut iki kere, “Hoşt!” dedi. Köpek benimle 
uğraşmakta devam ediyordu. Nasılsa bir aralık önünden 
savuşarak kaçmaya yeltendim. Arkamdan yetişti, omuz-
larıma doğru sıçradığını hissettim. Feryadı artırdım. Bu 

1.Eskidenbeşyaşınagelençocuklarıngittiği,taştanyapılmışmahalleokulu.
(Y.N.)
2.Saraçhaneolarakdabilinen,Şehzadebaşı’ylaKıztaşıarasındakalan,Fatih
ilçesindebirsemt.(Y.N.)
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hali pencereden seyretmekte olan ağa lütfen bir kere 
daha, “Hoşt!” diye bağırdı. Hayvanın pençeleri sırtımdan 
sıyrılarak indi. Korkumdan dönüp arkama bakamıyor-
dum. Sesim de kesilmişti. Hem ağlıyor hem koşuyordum.

“Selameti buldum,” diyecek kadar koştuktan sonra 
soluk soluğa denilecek bir halde durdum. Arkama bak-
tım, köpekten eser yok. Bir parça kendime geldim. Kö-
peğin bir şey yapıp yapmadığını anlamak için sağ elimi 
sevgili hırkamın ensesine doğru uzattım. Ense yok! Me-
ğer köpek hırkanın yakasından tuttuğu gibi eteğine üç-
dört parmak kalıncaya kadar yırtmışmış.

Hırkayı sırtımdan çıkardım. Biçarenin haline bak-
tım. Gözlerimden yeniden yaş boşandı. Ne hazin man-
zara! Ne büyük üzüntü! 

Hırka koltuğumun altında olduğu halde eve ulaştığım 
zaman ağlamanın devamı olarak içimi çekmekteydim.

Valide beni o durumda görünce telaşla, “Sana ne 
oldu oğlum? Ne ağlıyorsun? Hırkanı niye çıkardın? Vah 
vah! Nedir bakayım söyle!” diye üzüntüsünü gösterme-
ye başladı. Hırkayı koltuğumun altından aldığı sırada 
dedim ki:

“Köşe başında kuyruksuz bir köpeğe rast geldim 
de... Üzerime atladı.”

Valide daha fazla üzülmüş görünerek beni kucakla-
dı. İşte asıl o vakit ağlamaya başladım. Bir felaketzedeyi 
en fazla teselli verenleri ağlatır.

Bu olay bana o köşe başını hiç unutturmaz.
Şu ağaya ne dersiniz? İnsaniyetli adam değil miy-

miş? Sessiz kalmadı... İnsaniyetsiz adam değil miymiş? 
Yardıma koşmadı.

Behey ağa! Gözünün önünde bir köpek, âciz bir ço-
cuğu paralamaya başlıyor. O köpeğin kuduz olmak ihti-
mali de var. Çocuk ağlıyor, feryat ediyor, yardım istiyor. 
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Ortada zavallıyı kurtaracak kimse de yok. Sen pencere-
den, “Hoşt!” demekle yetiniyorsun, insan değil misin? 
Yüreğin köpek yüreği midir? O senin gözünde belki kö-
pek yavrusu kadar ehemmiyeti olmayan çocuğun bir 
gün olup da seni sorguya çekeceğini düşünecek kadar da 
mı beynin yok? Korkma! İsmini bilsem de yazmam. Se-
nin beni koruduğun kadar ben de seni koruyabilirim... 
Şurasını da söyleyeyim. Sen o zaman bana gerçekten in-
sancasına bir yardımda bulunmuş olaydın ben seni şimdi 
böyle mi yazardım?

Bilmem bu kınamada haksız mıyım?
Ah! İnsan böyle gafil olmasa da daima herkese iyilik 

etse ne kadar kazanacak!
Yine bir gün eve dönerken Saraçhanebaşı’ndan Kız-

taşı’na giden sokakta birtakım yük hayvanlarına rast ge-
lerek duvar dibine sığınmıştım. Yanımda kır sakallı bir 
zat belirdi. Elimden tuttu. “Korkma oğlum!” diyerek vü-
cudunu bana siper etti. Hayvanlar geçtikten sonra tebes-
süm ederek, “Haydi şimdi git oğlum!” dedi.

İhtimal ki o zat vefat etmiştir fakat iyiliği benim 
gönlümde yaşıyor.

Geri dönelim.
“Çeşmenin hemen karşısında” dediğim sokağa giri-

lerek sol baştaki hanenin bahçe duvarı takip edilince iki 
katlı bir ev görülür ki kapısının önü basamak taşlarıyla 
haylice yükseltilmiştir.

Bugün üzerinde 70 numarası görülmekte olan bu 
evin vaktiyle içerisine girilse alt ve üst katlarında dört 
oda ile iki sofa1 ve arka tarafında yedi-sekiz ayak merdi-
venle çıkılır genişçe bir bahçe bulunduğu görülürdü.

1. Evlerdeodakapılarının açıldığı ve eskidenevhalkınınbirlikteoturduğu,
yemekyediğigenişçeyer.(Y.N.)
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