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mir Timu r'un ordusunun monkulay~~ geldi~i vakit bahad~ rlar ilerleyip
muharebeye ba~lad~ lar» (s. 63, sat~r 9-11).
... ve böyle birtak~ m bahad~ rlar~~ ordusuna monkulay yaparak ileri sürkolda bizzat kendisi kald~ » (s. 67, sat~r 26-28).
«E m ir zade Em ir an ~ a h monkulay olarak önden gitmi~ ti» (s. 183, sat~r
21-22).
dil

«Ömer ~ eyh Bahad ~ r'~~ monkulay ve Celari kaçarçi yaparak yola
ç~kard~ lar» (s. 138, sat~ r 29-30).
«~~e yh Ali Bah ad ~~ r'~~ monkulay yaparak kacarci'yi onunla yola koyduk
(s. 159, sat~ r 9-10) v. b.

.*

*

Bu münasebetle ~u iki noktay~~ tekrarlamadan geçemiyece~im : birincisi, bilhassa metin i~ leminde tarih ve tarihçiler için filolojik bilgi ve metodun Iiizumu
ve ikincisi de, Türk-Mo~ol Imparatorlu~u ile onu takip eden devirler için mo~olca ve mo~olisti~in önemidir. Bu meselelerin gerekli~ini önümüzdeki Zaferntime
tercümesi aç~ k bir ~ ekilde gösteriyor. Orta Asya ile ilgilenen memleketlerde
mo~olistig-e bu kadar ehemiyet verildi~i halde, Oniversitelerimizde bu mesele
hala ciddi olarak ele al~ nmam~~~bulunmaktad~ r. Mo~ol diline istihfafla bak~nak
ve bu milleti a~a~~~görmekle i~in içinden ç~ kmak mümkün de~ildir. Belki bunlar
do~rudur. Fakat, Türk ve Mo~ol halk ve dillerinin geni~~sahalarda uzun müddet
kar~~ t~~~~ve kayna~t~ k' da bir hakikattir. Say~ n bilginlerimiz pek ala teslim
ederler ki, bu iki dil aras~ nda cereyan eden kar~~ l~ kl~~ tesirleri~~~ tespiti ve aç~klanmas~ , filoloji için oldu~u kadar tarih için de Iiizumludur.
Dr. AHMED TEMIR

Halid Ziya U~akl~gil t Saray ve Ötesi. C. 1.111. ~stanbul; Hilmi Ki-

tabevi, 1940 — 1942.

~öhretini roman ve küçük hikayeleri ile kazanan Halid Ziya U~akl~ gil, hat~rat sahas~ nda da k~ ymetli eserler b~ rakm~~t~ r. O~lu Vedad'~ n intihar' üzerine
yazd~~~~ 8ir Ac~~Hilaiye, müell~ fimizin hususi hayat~ n~~ ayd~ nlatti~~ndan mühimdir.
be~~ciltten ibaret K~rk Y~l adl~~ hât~ ralar~ nda, kendisinin oldu~u kadar, ça~da~-

tan~m~~türlü karakterleri~~ i, edebi hususiyetlerini, hangi eserlerini ne zaman ve
hangi tesirlerle yazd~ klar~ n~ , A bdülhamid devrindeki edebi, ictimai hayat ~ m~ z~~
da canlandir~ r. Saray ve Ötesi'nde ise, Abdülhamid'in halinden sonraki saray
ve muhiti hakk~ nda canl~~ levhalar buluruz.
Bundan alt~-yedi y~ l önce bas~ lan Saray ve Ötesrnin k~ ymetli mul~teviyat~ n~~ tan~ tan bir makale yaz~ lmad~~i gibi, müellifin haltercümesine yerveren kitap
ve ansiklopedilerde de, eserin, mevzuu ve ehemmiyeti ~öyle dursun, kaç ciltten
ibaret bulundu~u bile kaydolunmam~~ t~ r. i~te bu sebepten Abdülhamid'in harinden sonraki saray ve muhitine âit k ~ ymetli teferruattan örülmü~~bulunan -Saray

ve Ötesrnin muhteviyat~ n~~ tan~ tmak' faydal~~ bulduk.
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H. Ziya U~akl~ gil, Saray ve Ötesi ile, Abdülhamid'in hal'inden sonraki
saray hayat~ n~~ anlatan bir tarih eseri ortaya koyma iddias~ nda de~ildir; «Hayat~ m~ n, sarayda geçen dört seneye yak~ n zaman~nda ne kadar insan gördüm, kaç
çe~it simaya mülalci oldum, ne nevi' me~reb ve mizaç sahibleri ile temas ettim,
hiçbir zaman, ömrümün hiçbir safhas~ nda bu kadar zengin mü~ahede sermayesi
toplam~~~de~ilim» diyen müellif, duyduklar~ n~ , okuduklar~ n~~ de~il, yaln~ z gördüklerini yazm~~t~ r. Ba~an, tarih s~ ras~ n~~ takibe de Iiizum görmez; gözlerini
kapad~~~~zaman, uzak senelerin aras~ ndan görebildiklerini canland~ rm~~ t~ r. Geçmi~~zamanlar~ n hayat ~ na ait hususiyetleri, büyük vak'alardan ziyade canland~ ran
mesela Fransa academie azas~ ndan G. Lenotre'un Le Petite Histoire serisi gibi
eserlerimizin yoklu~undan ~ikayet eden H. Ziya U~akl ~ gil, Topkap~~saray~'n~ n
Harem-i hümiiyan'unu, H~ rka-i Saadet ve Emanat• ~~ mübareke dairelerini, nefis,
fakat harap, eski eserlerden ibaret matbahlar~ , Hazine-i hümayun'u bütün tarihi
ile gördüklerini de ekleyerek ya~atmak istemi~, bu hnsusta ba~ vuracak kaynak
bulamay~ nca, mü~ahedelerini yazmakla iktifaya mecbur olmu~tur.

1908 me~rutiyetini müteakip saray ba~ katipli~ine tayin olunan H. Ziya
U~akl~ gil, eserine, Dolmabahçe Saray~ 'n~ n koltuk kap~ s~~ diye an~ lan medhalini,
Caml~ kö~k'ü tasvirle, Sultan Re~ad taraf~ ndan kabulünü, bu ilk mülakat~ n' anlatmakla ba ~lar: 'Ben hiç müsrif de~ilim ; pek azla idare etme~e al~~~ k bir adam
oldu~um için, yine öyle devam edece~im » diye söze ba~layan Sultan Re~ad Ba~mabeyinci Bey'le, Hazine-i hassa ile anla~ arak, saray~ n masraflar~ n~~ tahsisata
göre ölçiip tayinlerini, uzun y~ llard~ r metrilk kalan saray~ n, e~yasiyle birlikte
harap bulundu~unu, çat~ lar~ n akt~~~ n~ , içerisinde bar~ nacak bir odas~~ bile bulunmad~~~ n~ , e~ya= ya~mur ve güne~~alt~ nda solup çürüdü~ünü, etraf~ ndaki hakikaten lime lime sarkan ipek perdelere, sandalyalar~ n solmu~~ipek kuma~lar~ na
gözlerinde müsterih olmad~~~ n~~ anlatan bir mana ile bakarak söylemi~ti. Babas~~
Abdülmecid'in hât~ ralar~ na ba~l~~ ve onun izinden yürüme~e meyli olan Sultan
Re~ad'~ n, yapt~ rmak istediklerinden bahsederken, onu yadetmek âdetidir. Müellif
huzura kabulünü, Sultan Re~ad'~ n arzular~ n~~ kay~ttan sonra, ilk selaml~ k alay~ na
da tasvir eder.
Gelirle masraf ~~ ayarlayabilmek için, dü~ünülecek ~eylerin ba~~ nda Matbah-~~
âmire meselesi vard~ r. Istanbul'da Topkap~ 'dan ba~layarak Be~ikta~'a, sonra
s~ çrayarak Y~ ld~ z'a geçen, orada günden güne büyüyüp yay~ lan bu müessesenin
bozuklu~u hakk~ nda H. Ziya, daha önce de birçok ~eyler duymu~tu; bu Mathahtan faydalanmak için, evini-bark~ n~~ b~ rak~ p, Be~ikta~'ta yerle~en zengin pintiler
tau~ yordu (C. 1, s. 32). Y~ ld~ z Saray~'n~ n binlerce memur ve müsdahdemi, her
biri bir ünvan ta~~ yan kimselerden ba~ ka, katipler, mütercimler, yfiverler, bendegan, yüzlerce casus, bekciler, ku~çular, bahç~ vanlar v.s. , midelerini saray~ n
kazan~ ndan doyuruyordu. Abdülhamid'in harinden sonra bacalar~~tütmeyen bu
matbahlar~ n müstahdemleri da~~ lm~~t~. Sultan Re~ad devrinde saray, Dolmabahçe'nin nisbeten dar bir zemi~~ ine intikal etti; bu tabla usulü kald~ r~ ld~ ; yerine,
saray~ n baz~~ k~ s~ mlar~ nda umumi sofralar vücude getirildi; table d'höte usulü
konuldu.
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Abdülhamid'den söz aç~ nce, ya birader, yahut o gün e~er uykusundan,
kendisine vaktiyle, çektirilmi~~ezfilar~ n intikam~ n ~~ almak isteyen bir ruh hali
içinde uyanm~~ sa, bir küçük kahkaha aras~nda Hakan-~~mahiz": demek âdeti olan
Sultan Re~ ad, tahta geçince, onun kendisini görmek istemeyen çocuklar~ n~~ aramak' bir vazife bilmi~ , bir istekleri olup olmad~~~ n ~~ sorma i~ini, H. Ziya'ya
havale etmi~tir ; bu ziyaret oturduklar~~ semte de~il, ya~~s~ ras~ na göre olacakt~ .
H. Ziya U~akl~ gil, bu ziyaretlerine, Abdülhamid'in büyük o~lu Selim Efendi'den ba~lad~~ ; bundan sonra di~er ~ehzadelere, Abdülkadir, Ahmed ve Burhanüddin Efendiler'e gitti. Y~ ld~ z'daki dairelerit~ den ç~ k~ p, ayr~~ semt ve konaklarda
yerle~en bu ~ ehzüdeler, babalar~~ Abdülhamid'in saltanat deki~ mesinden zarara
u~ram~~~görünmiiyorlard~ . H. Ziya'n~ n bu mütekebbir ~ehzadelerle mülakat~ ,
ayak üzerinde icabeden ~eyi söyleyip cevab~ n ~~ alacak kadar k~ sa sürmü~ , anc.k
di~er karde~ lerine pek benzemeyen, Abdülhamid'in en çok sevdi ~i, okuyup yazan, piyano çalan, resim yapan küçük o~lu Burhanüddin Efendi, salonunda uzun
uzun konu~mu~tu ; amcas~ = tekayyüdüne te~ekkürle beraber, di~er karde~leri
gibi bir~eye ihtiyac~~ olmad ~~~ n~~ söylemi~ti.
~ehzüdelerden sonra H. Ziya, ayn~~ vazife ile sultanlar~~ ziyaret etti; Kuruçe~me'de oturan ~adiye Sultan, kap~~ aral~~~ nda, tek bir ihtiyac~ ndan bahsetti :
~smail Pa~a okullar~ ndan olup, zübit elbisesi içinde, bir sultan ~ n zihnini çelecek
derecede güzel, maalesef Abdülhamid devrinde birçok gençlerin hayat ~ n ~~ mah
veden me~ hur casus ve Zülüflü diye an ~ lan namzedi ile evlenmesi kararla~t~ r~ ld~~~~halde hükümetçe mani olunmu~ tu ; i~te ~adiye Sultan, bu engelin kald~ r~ lmas~ n~~ istemi~ti.
Sultan Revd, Abdülhamid'in çocuklar~ ndan sonra, ba~kütibine kendi çocuklar ~ n~~ da tan~ tt~~ ; Ziyaüddin, Necmüddin ve Ömer Hilmi Efendiler ... Ortanca ~ehzade, amcas~~ Vahdeddin Efendi'den sak ~ nmas~~ hususunda, H. Ziya'y ~~ ikaz
da etmi~ti (C. I, s. 51 — 65).
Saray ve Ötesi'nde, yukar~ da sayd~~~ m ~ z ~ehzadelerden ba~ka, Abdülmecid'in o~lu Süleyman Efendi'nin k~ z~~ ve hanedan k ~ zlar~~ aras~ nda güzelli~i ile
me~ hur Naciye Sultan'a, Ziyaüddin Efendi'nin a ~k~ ndan, Enver Pa~a'n~ n, Naciye
Sultan için izdivaç talebinden, Sultan'~ n, tamamiyle inci i~ lemdi bir yatak örtüsü
v. s, buna benzer isteklerini bildiren cihaz listesinden, evlendirilecek di ~er, sulta~~ lardan, darnad-~~ ~ehriyari olabilmek için gerekli ~artlardan, Sultan Murad'~ n
k~ zlar~ ndan (C. I, s. 186-194; c. Il, 93-104), Abdülg~ ziz'in o~lu Yusuf ~ zzeddin'in
vehimlerinden ve intiha ~~ mes'elesinden (C. I, s. 98; e. III, 163 v. d.), Vahdeddin'den (C. Il, s. 53, 66 v. d.) de bahsedilmi~tir.
Tanzimat'tanberi gelip geçen padi~ahlar ~ n ~ehzüde ve sultanlar~~ hakk~ ndiski
izahlar, eserin en canl~~ bahisleridir. Psikolojik tahliller yapmakla ~ ne~hur olan
H. Ziya, bu ~ah~ slar], yüzlerinin manasiyle, tav~ rlariyle, giyini~~tarzlarlyle, türlü
karakter hususiyetleriyle, hatta bazan bilgi seviyelerine de temas ederek
canland~ rm~~ tir.

Saray ve Ötesrnin dikkate de~er bir ba~ka k~ sm~ , S. Re~ad'~ n ittihad-~~anâs~ r
fikrini yayma ve kuvvetlendirme maksad~~ ile Balkan memleketlerine seyahatidir.
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Selanik'e geldikleri zaman Sultan Re~ad, Ba~kâtibi H. Ziya'ya, «Size bir i~~ç~kt~~ ;
biz buraya kadar debdebe ile geldik. Burada biradtr, mahlii ve ihtilâttan memnfi
bulunuyor. Böyle Selanik'e geli~, uzun bir yolculu~a ç~k~~, ona kar~~~bir te~ebbüs halini almamal~ d~r. Bize yak~~an, kendisine bu seyahatin esbab~n~~anlatarak,
adeta rnüsaadesini, tasvibini almakt~ r, ~~te pa~alar~a da isti~are ettim; onlar da
bu mütalâaya i~tirak ettiler. Size bu vazifeyi veriyoruz; gidip kendisini ziyaret
eder ve bu mes'eleyi anlat~ rs~ n~ z. demi~tir. ~~te Halid Ziya bu sebeple Abdülhamid'i, ikametine tahsis edilmi~~olun me~hur mütevellilerden Alatini'nin kö~künde ziyaret etmi~tir. Abdülhamid, bu seyahati memnunlukla kar~~ lad~~~ n~ , muvaffakiyet temenni etti~ini söyledikten sonra, bir arzusu olup olmad~~~~sualine
de, ~u cevab~~ vermi~tir: Kendisi ile beraber, okuma ça~~na gelmi~~bulunan
küçük o~lu Abid Efendi de, ihtilöttan memnildur. Selanik'te mektebe devam~~
için izin verilirse, memnun olacakt~ r. Bir ba~ka recas~ , di~er çocuklar~n~ n saraylar], konaklar~ , kö~kleri vard~ r, Ahmed Nureddin Efendi de annesi ile beraber
oturmaktad~r ; Yaln~ z Abidin Efendi yersizdir ; ona Maslak kö~künün verilmesini
uygun buldu~u meselesinin arz~ d~r. Bir de, Y~ ld~ z'dan ç~ karken, kendisi ile Selânik'e gelen Kad~ nefendi'nin, içinde mücevherler, para ve esham bulunan, menmuu kabar~ k bir yekün tutan k~ ymetli

~eylerle dolu çantas~~ kaybol~nu~tur. «O

gece karga~al~ k içiode arabaya binerken, Kad~ nefendi, bu çantay ~~ orada haz~r
bulunan zevat~ n birine tevdi etmi~, hemen almak üzere ... Fakat telg~~la, çanta
geri al~ nmadan arabalar yola düzülmü~~ve çanta, o zatte kalm~~~... ». Halid
Ziya, bu zat~ n kim ve çanta muhteviyat~ n~ n ne oldu~una dair, o zamandan ba~layarak yap~ lan müracaat ve te~ebbüslere ra~men, bir netice al~ namad~~~ n~~
yazar, Müellifinliz bu ziyaret dolay~ siyle, Abdülhamid'in bulundu~u kö~kü, karakter hususiyetlerini, hatta sesinin tonunu, hal-ü tavr~ n~~ da canland~ r~r (C. II,
s. 148-183).
Abdülhamid devrini otuz ~u kadar y ~ l görüp ya~ayan, onun nice zulümlerini dinlemi~ , bir k ~ sm~ na bizzat ~ahit bulunmu~~olan Halid Ziya tarafs~ z kalarak,
bu vehham padi~ah~ n keskin zekâs~ ndan, nüfâz-~~ nazar~ ndan, baz~~ meziyetlerinden
de bahseder: Hal vuku bulunca Servet Kad~ nefendi'den intikalen Sultan Re~ad'a
ait mücevher ve sand~klar~~ geri almak laz~ m gelmi~tir. Abdülhamid'in Y~ ld~ z'dan
al~ narak Paris'de satt~r~ lmak üzere Osmanl~~ Bankas~ 'na tevdi olunan mücevherleri aras~ nda Sultan Re~ad'a ait mücevherler de (üzeri yaz~ l~~ bir çanta içinde)
vard~ . Hükümetçe edilen miiracaatlar bir neticeye vas~l olunca, Hazine-i hümâyun'dan bir hey'et, bankadsn, bunlar~~ tetkikten geçirip alm~~ , Sultan Re~ad'a
teslim etmi~tir. Abdülhamid, zümrütlerden, inci, yakut, firtize, p~ rlantalardan
mürekkep ve senelerce elinin alt~ nda duran bu servete ufak bir temasta bile
bulunmam~~ , onu her türlü tecavüzden kor ~~ yacak surette saklam~~t~ . H. Ziya
bunu Abdülhamid'in ruh zenginli~ine misal gösterir (C. II, s. 58 v.d.).
Eserde Abdülhamid'in nelere merakl~~ bulundu~u, ba~l~ ca zevkini marangozluk te~kil etti~i, beraberinde çal~~ an ustalarla pek güzel dolaplar, çelcmeceler
yapt~~~~da anlat ~ l~ r. Mahirâne, san'atkârane vücuds getirdi~i ~eyler aras~ nda.
güla~ac~~ ile kar~~~k ve türlü türlü çekmelerle, gözlerle hayrete de~er bir san'at
eseri say ~ labilen bir yaz~ hane de vard~ r; bundan dört tane yapm~~~ve saltanat
makam~ na en yak~ n olanlara hediye etmi~tir. Re~ad, kendisine ithaf edileni,
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Abdülhamid'den bir yadigâr saklamak~~ me~'um sayd~ k~ ndan, bunu Halid Ziya'ya
hediye etmi~, o da, bu masay~ , Ye~ilköydelci evinin mahviyetkar odas~ nda fazla
bir ziynet sayd~~~ndan Hünkfir'~ n, cillasundan üç sene sonra ancak yaz~ n oturdu~ u
Y~ ld~ z saray~ na, S. R e ~ a d'~ n Mibeyn'deki hususi odas~ na naklettirmi~tir
(C. 1, s. 146 v. d.).
4, •

Saray ve ötesi'ncle, üstünde en çok durulau, ~üphesiz ki Sultan Re~ad'd~ r.
Eserin hemen her sayfas~ nda, onun saç~ n~~ boyamas~ , genç görünmeke çal~ smas~~
gibi hususiyetlerinden, ~akay~ k çiçeklerine merak~ ndan, Saray bahçesinde her
renk, her cins ~akay~ k yeti~tirdikinden, eksik olan sar~~ ~akay~ k~~ da, bir ara
Almanya'ya giden Halid Ziya'ya ~ smarlad~ k~ ndan v. s. gibi en basit meraklar~ na kadar, Sultan Re~ad, türlü karakteri ile, san'at~ n~ n en olgun cephesilai esasen ruh tahlilleri te~kil eden H. Ziya.= kalemiyle canland~ r~ lm~~t~ r.
•

Saray ve Ötesi'nde, tiyatro, musiki ve edebiyat tarihimiz için de, k~ ymetli
notlar buluruz.
Abdülmecid devrinde yap~ lan, Saray'daki tiyatro binas~ , Abdül'aziz devrinde de faaliyetine devam etmi~, fakat Abdülhamid zaman~ nda mefrü~at idareBinin bir anbari hâline getirilmi~ tir, Operalardan zevk alan Abdülhamid, daire-i
hususiyesi yan~ nda, bir sahne yapt~ rm~~t~ r. Zevkten âri bu küçük binada, Beyoglu'na u~rayan Italyan Opera hey'etlerinin döküntülerini, muz~ ka-i hiimayuna,
dolgun maa~larla kaydettirmi~tir. Akl~ na esince, kad~ nl~ , erkekli bu k~ ymetsiz
san'atkarlara Traviata kabilir~den kolay parçalar~~ bu binada çalt~ rt~ rm~~~
Muz~ka-i hiimyun'un birer iistad~~ ola .1 kimseler, Abdülhamid'in bu opera binas~ na hazan, medeniyet merkezlerinin san'at âlemlerinde yu~urulmu~, musiki terbiyeleri kemâle ermi~, baz~ lar~~ musikiye intisâb etmi~~ecncebi sefirleri, iltifat
maksad~~ ile davetini, bu yüzden duyduklar~~ maheuplugu unutamam~~lard~ r C. I.,
s, 66, 158 v. d.). Bu opera merak~~ yüzünden, tavsiyelerle Saray'a sokulan birçok
san'atkir geçinen ecnebiler, ~i~li'nin Etfal hastahanesi civar~ nda mükemmel konaklar yapt~ r~ p yerle~mi~ler, orada adeta bir sörnürge te~kil etmi~lerdir (C. I,
s. 165 v. d.). Abdülhamid ve Re~ ad için besteledikleri mar~lar bir k~ ymet ifade
etmeyen ve ço~u muz~ ka-i hilmayuna mensup bu sanatkâr bozuntular~ , ciddi bir
mert~sim esnas~ nda, mesela ~eyh-ül-Islâm Efendi, Sadr-~~ azarn ve Nâz~ rlar geçerken, ya Planquette'in Les cloehes de Corneville Valsi'ni, yahud Audrand'~ n
Mascotte'undan bir quadrille çal~ yorlard~~ (C. II, s. 144 v. d.).

•4,
Saray ve (itesende, edebiyat tarihi sahas~ uda çal~~anlar için de, az fakat
oldukça mühim kay~ dlara rastlar~ z ; bilhassa Halid Ziya'n~ n resmi hayat~ n~ , ahliki
ayd~ nlatan bir vesika sayabilece~imiz bu eserde, Sultan Re~ad'~ n, Abdülhak Hâmid ve Recaizade hakk~ nda dü~üncelerine dair baz~~ notlar
vard~ r. Sultan Re~ad'~ n, namus, ~öhret ve iktidarlar~~ ile tan~ nm~~~ ~ahsiyetleri
nadiren Saray'a davetini kaydeden H. Ziya, bu meyanda Hamid, R. Ekrem ve
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Abdürrahman ~eref'i hat~ rlar. Sultan Re~ad, Hamid için, »Bu zat için çok iyi
~airdir diyorlar amma, çok az konu~uyor » demi~. R. Ekrem Bey'den pek memnun kalm~~, hatta benim vas~ tamla ona miirassa bir saat ihsan etti, der (C. Il,
s. 39, 40).
Saray'da dört sene kadar sürea ba~ki~ tipliti s~ ras~ nda bazan atlayacak
kadar bunalan müellifimiz, bu arada edebi eserler de yazacak vakit bulamam~~t~ r ; bu yüzden, Saray ve Ötesracle onun edebi hayat~ n~~ ayd~ nlatan notlara
rastlamay~ z ; ancak, Vahdeddin kadar olmamakla beraber, Sultan Re~ad'~ n da
hayvanlara, bilhassa güvercinlere merak~ ndan bahsederken, kendisinin de güvercinlere kar~~~duydu~u sevgiden, Zevrak ile Ebrü adl~~ hikayesinin, bu sevgiden
mülhem oldu~undan, Sultan Re~ad'~ n, Ku~cuba~~'na emir vererek, Ni~anta~~'nda
Ba~katib'e tahsis edilen konata bir güvercinlik yapt~ r~ p, en seçme güvercinlerden yirmi-otuz çift hediye ettitinden bahseder (C.111, s. 31 v. d.). Bu not, Halid Ziya'n~ n en güzel hildivelerinden birinin ilham kayna~~ n~~ anlatt~ t~ ndan mühimdir ( Bu hikâye için bk. Bir Yaz~n Tarihi, lst., kem Matbaa~~~~ 1316,
s. 131-141).
•
**
Buraya kadar Saray ve Ötesi'nia, k~ ymetli muhteviyat~ ndan ancak bir
k~ sm~ n~~ zikrederek, ehemmiyetiai belirtmete çal~~t~ k. Bundan alt~ -yedi y~ l önce
bas~ lmas~ na ra~men, Halid Ziya hakk~ nda yaz~ lar~~ eser ve makalelerde bile
mahiyeti ayd~ nlat~ lmayan, hatta ad~~ Saray Hat~ralar~~ diye yanl~~~kaydedilen bu
üç ciltlik hat~ ralar, 102 bahisten ibarettir. Bu 102 bahsin hemen her pragraf ~ nda
bir ba~ka ~ey üzerinde durulur. Saray'da 1908 me~rutiyetinden sonra teessüs eden
üdetler, Müliye'ye tevdi' edilen i~ ler, Huzur dersleri, Sürre alaylar~ , Saray Ramazanlar~ , baz~~ ~ehzadelerin F~ rat ile Meriç nerede birle~ir diye sual soracak kadar cahillikleri, Y~ ld~ z evrak~ n~ n yak~ lmas~, Balkan memleketlerinden Re~ad'~~ tebrike gelen Bulgaristan v. s. K~ rallar~~ ve bunlar~ n vas~ flar~ , verilen hediyeler,
Sefirler, ittil~ ad ve Terakki F~ rkas~~ ve hizibleri, Bey, çinici v. s. gibi Saray'a ait
baz~~ tübirler hakk~ nda izahlara yer verilen Saray ve Ötesracle, o devrin ricaline,
mesela Galip, Said, Hüseyin Hilmi, Hakk~ . Damad Ferid, Tal'at, Salih, Naz~ m,
Kamil Pa~alar ve aiy-l~ setlerine dair de malilmat vard~ r. Tarih s~ ras~~ gözetilmeksizin yaz~ lan bu hat~ ralar~ n bir index'i yap~ lm~~~olsa idi, o zaman, say~ s~~ kabar~k bir yekün tutan bu siyasi ~ahsiyetler hakk~ nda bilgi edinmek isteyenler,
bu eserden kolayl~ kla faydalanabileceklerdi. Bu eksi~ine ra~men eser, faydalan~ lmas~~ biraz güç olmakla beraber, tarih sahas~ nda çal~~anlar için, bir ihtiyac~~ kar-.
~~ lamaktad~ r ve geçmi~~zamanlar~ n hayat~ n~ , büyük vakalardan çok ayd~ nlatan
teferruata dayan~ larak yaz~ lm~~~tarihlerimizin yoklu~undan ~ikayet eden Halid
Ziya, k~ ymetli teferruatla iirdütü Saray ve Ötesi adl~~ eseri ile bize, bu bo~lu~u
dolduran bir tarih de~ilse de, hat~ ralar~ n~~ b~ rakm~~~bulunuyor.
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